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1 ÚVOD

Pojistné na sociální zabezpe"ení je d(ležitým p$íjmem státního rozpo"tu, ze kterého 

je financováno mimo jiné i d(chodové a nemocenské pojišt%ní. Pokud není státní rozpo"et 

úsp%šným výb%rem pojistného napl)ován, prohlubuje se nežádoucím zp(sobem jeho deficit. 

V d(sledku zákonných zm%n v podob% snížení sazby pojistného a poskytnutých slev 

na pojistném platných od 1. 1. 2009 a také poklesu aktivity ekonomických subjekt( v dob%

ekonomické krize, došlo k poklesu p$edpis( pojistného, které m%ly státní rozpo"et napl)ovat. 

V této situaci je pak nanejvýš pot$ebné zabývat se také otázkami efektivity a racionalizace 

správy pojistného na úseku sociálního zabezpe"ení, které vychází z praktických poznatk(

na úrovni okresních pracoviš# správy sociálního zabezpe"ení. 

*$edm%tem bakalá$ské práce je správa pojistného na úseku sociálního zabezpe"ení zejména 

z pohledu organizace procesu výb%ru pojistného, úsp%šnosti výb%ru pojistného a vymáhání 

pohledávek z p$edpis( pojistného. 

Cílem této bakalá#ské práce je charakterizovat systém správy pojistného na sociální 

zabezpe%ení a posoudit úsp&šnost tohoto systému v oblasti vymáhání pohledávek 

za období let 2005 – 2010 v podmínkách Okresní správy sociálního zabezpe%ení Svitavy.

Pro napln%ní stanoveného cíle byla zvolena v%decká metoda rešerše odborné literatury 

z oblasti státní správy, konkrétn% pak státní správy na úseku sociálního zabezpe"ení, 

a v%decká metoda komparativní analýzy k posouzení a hodnocení systému správy pojistného 

na sociální zabezpe"ení v podmínkách Okresní správy sociálního zabezpe"ení ve Svitavách. 

Bakalá$ská práce je roz"len%na do p%ti kapitol, z nichž první je tento úvod a poslední záv%r.

Druhá kapitola se zabývá státní správou obecn%, její historií, výstavbou a postavením 

ve ve$ejné správ%+'eské republiky. Teoreticky je definována správa sociálního zabezpe"ení 

zahrnující sociální pojišt%ní, státní sociální podporu a sociální pomoc. Pro napln%ní cíle 

bakalá$ské práce je blíže popsána správa sociálního pojišt%ní, která zahrnuje také správu 

pojistného na sociálního zabezpe"ení. 
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Ve t$etí kapitole je charakterizován správní obvod Okresní správy sociálního zabezpe"ení 

ve Svitavách. Pozornost je v%nována organiza"nímu uspo$ádání a personálnímu zajišt%ní 

Okresní správy sociálního zabezpe"ení ve Svitavách, "innosti jednotlivých odd%lení 

a základním princip(m d(chodového a nemocenského pojišt%ní. 

Vlastní správ% pojistného na sociální zabezpe"ení, procesu výb%ru pojistného a vymáhání 

pohledávek v podmínkách Okresní správy sociálního zabezpe"ení ve Svitavách je v%nována 

"tvrtá kapitola této bakalá$ské práce. Úsp%šnost výb%ru a vymáhání pojistného je sledována 

a porovnávána v období let 2005 - 2010. 

Zpracování této bakalá$ské práce vychází z dostupné odborné literatury, internetových zdroj(

(portály ve$ejné správy) a interních zdroj( poskytnutých Okresní správou sociálního 

zabezpe"ení ve Svitavách. Úplný seznam použité literatury je uveden na konci bakalá$ské

práce.
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2 STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Jedním z p$ímých vykonavatel( státní správy na úseku sociálního zabezpe"ení je 'eská 

správa sociálního zabezpe"ení (dále jen 'SSZ), která je organiza"ní složkou státu a jejíž 

"innost je usm%,)ována Ministerstvem práce a sociálních v%cí (dále jen MPSV). Z úseku 

sociálního zabezpe"ení spravuje 'SSZ ve své p(sobnosti oblast sociálního pojišt&ní, která 

je tvo$ena d(chodovým pojišt%ní a nemocenským pojišt%ním. Mimo to do její p(sobnosti 

spadá také léka$ská posudková služba. Oblast státní sociální podpory je spravována orgány 

státní sociální podpory, kterými jsou zejména ú$ady práce. T$etí oblastí sociálního 

zabezpe"ení v 'eské republice (dále jen 'R) je sociální pomoc, která je tvo$ena sociální pé"í,

pomocí v hmotné nouzi a sociálními službami. V oblasti sociální pomoci vykonávají státní 

správu p$evážn% obecní ú$ady obcí s rozší$enou p(sobností a pov%$ené obecní ú$ady.1

2.1 Státní správa obecn&

Pojem  „správa“  je  možné  odvodit  ze  slova  „právo“  a  rozumí  se  jím  nap$.  vedení  "i $ízení  

podniku nebo pé"e o n%jaké záležitosti. Doslovný p$eklad latinského pojmu „správa“ zní 

„administrativní p#isluhování“. Za správu lze považovat zám%rnou spole"enskou "innost 

sm%$ující k dosažení ur"itého cíle. Pokud je spravován soukromý zájem, nap$. p$i $ízení 

soukromého podniku s cílem dosáhnout maximálního zisku, jedná se o správu soukromou. 

Opakem této je pak správa ve#ejná spravující zájem ve#ejný. Ve$ejná správa je na rozdíl 

od soukromé správy vázána právem a plní právem uložené povinnosti, což ji do jisté míry 

omezuje.2

Ve#ejná správa se "lení na státní správu a samosprávu. Ve$ejnou správou se rozumí správa 

lidské spole"nosti zorganizované ve stát. Spravuje území, v%ci ve$ejného sektoru, záležitosti 

ve$ejného sektoru, ve$ejné finance a rozpo"ty, ve$ejné objekty a za$ízení, ve$ejné informace 

apod. Ve$ejná správa se vyzna"uje funkcí mocenskou, ochrannou, organiza%ní, regula%ní 

a funkcí služby ve#ejnosti.3

1 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 335-344) 
2 SLÁDE'EK, V. Obecné správní právo (2009, s. 17-18) 
3 KA A, P. Základy ve"ejné správy (2010, s. 10) 
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Státní správa se podle subjektu, který ji vykonává dále d%lí na státní správu p#ímou

a státní správu nep#ímou. P$ímou státní (úst$ední) správu  provád%jí orgány státu jinak též 

správní ú$ady. Nep$ímou státní (územní) správu vykonávají v p$enesené p(sobnosti 

ve$ejnoprávní korporace nebo soukromé právnické "i fyzické osoby, kterým byl výkon státní 

správy prop(-"en na základ% a v souladu se zákonem. 

Samospráva jako další sou"ást ve$ejné správy je vykonávána ve$ejnoprávními korporacemi, 

kterým stát sv%$il výkon moci ve$ejné.  Samosprávou je ozna"ována správa ve#ejných v&cí

na územní úrovni, kterou vykonávají obce, kraje apod., a také správa související s výkonem 

ur"itých „svobodných povolání“, kterou vykonávají profesní komory.4

2.1.1 Historie státní správy na území dnešní  eské republiky 

První znaky modernizace ve$ejné správy lze pozorovat již od poloviny 18. století  

v tereziánských a josefínských reformách. Avšak teprve od roku 1848 za"íná v rakouské 

monarchii vznikat moderní stát a moderní právo a na ve$ejnou správu je pohlíženo 

komplexn%ji. P$em%na v moderní stát s moderní správou byla velmi náro"ná a prošla n%kolika 

etapami vývoje. První etapa se projevila snahou o modernizaci celé monarchie spo"ívající 

v demokratizaci, ve zrušení poddanství, v uznání samosprávné složky ve$ejné správy, 

v uznání lidských práv jako nezadatelných atd. Po rakousko-uherském vyrovnání  v roce 1867 

byly "eské zem% v"len%ny do celku ozna"ovaného za P$edlitavsko. Prosincová ústava byla 

vrcholem rakouského ústavního vývoje. Ve ve$ejné správ% byla zavedena územní 

samospráva a zem&panská správa, které by se daly p$irovnat k sou"asné samospráv%

a státní správ% a které pro další vývoj uznávaly princip dvojkolejnosti ve$ejné správy. 

Zem%panskou správu vykonávali místodržitelé, kte$í disponovali velkými pravomocemi 

na úseku státní správy. Samospráva byla zajiš#ována obecními z$ízeními, okresní 

samosprávou a zemskou samosprávou. Základním %lánkem samosprávy se stala obec.5

Základem pro formování úst$ední státní správy v roce 1918 bylo z$ízení nejvyšších správních 

.$ad( ve stát%+ "eskoslovenském. Organizace ve$ejné správy byla v podstat% p$evzata 

z d$ív%jšího Rakouska. V listopadu 1918 byly nejvyšší správní ú#ady p#ejmenovány

usnesením vlády na ministerstva. Územní samospráva byla v tomto období 

4 SLÁDE'EK, V. Obecné správní právo (2009, s. 19) 
5 HENDRYCH, D. Správní v#da: Teorie ve"ejné správy (2009, s. 103-108) 
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demokratizována. Orgány obcí se staly zastupitelstva, rady, starostové a komise. V roce 1920 

vedla reorganizace ve$ejné správy v novém stát% ke zrušení zemí a vzniku menších obvod(

ozna"ených jako župy. Tzv. župní zákon však platil od roku 1923 pouze na Slovensku, 

v "eských zemích nikdy nenabyl tento zákon ú"innosti. Díky nové správní reform% v roce 

1928 se územní uspo$ádání vrátilo op%t k zemskému "len%ní státu, avšak bez bývalé 

dvojkolejnosti. Což znamená, že byla posílena pravomoc státních orgán" a oslabena 

samospráva. Byly z$ízeny nové subjekty územní samosprávy – okresy.6

Roky 1938 a 1939 se vyzna"ují rozpadem 'eskoslovenské republiky, omezováním 

ob"anských práv a svobod, ukon"ením "innosti parlamentu. Omezování samosprávných 

orgán( vedlo k likvidaci zemských a okresních zastupitelstev, která byla nahrazena 

zemskými správními komisemi a komisemi ú$edník(. V obcích kontrolovali nov%+ "innost 

obecních zastupitelstev tajemníci.  

V Protektorátu 'echy a Morava existovaly dva typy orgán(, autonomní a $íšské. Docházelo 

k "asté reorganizaci vlády a ministerstev s cílem p$iblížit je pot$ebám $íšské správy. Územní 

správa z(stala formáln% nedot"ena, avšak samospráva byla oslabována. 

V 'eskoslovensku v období 1945 – 1948 nedoznal systém úst$ední státní správy zásadních 

zm%n. Naopak v územní správ% došlo k výrazné zm%/%. D$ív%jší organizaci územní správy 

nahradila soustava národních výbor". Místní, okresní a zemské národní výbory nahradily 

orgány existujících územních korporací. Národní výbory p(sobily také jako orgány státní 

správy, které byly pod$ízeny vlád%.

Od roku 1948 za"ali komunisté uskute")ovat své p$edstavy o socialistické spole"nosti 

na území 'eskoslovenského státu. Výstavba ve$ejné správy byla postavena 

na demokratickém centralismu, plánování a evidenci. Pojmy ve$ejná správa a samospráva 

byly nahrazeny pojmem státní správa.7

6 HENDRYCH, D. Správní v#da: Teorie ve"ejné správy (2009, s. 109-111) 
7 Tamtéž (2009, s. 111-114) 
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2.1.2 Výstavba státní správy 

Ústava 'R, Listina základních práv a svobod a další ústavní zákony zakládají ústavní

po#ádek a  tvo$í základy %eské ve#ejné správy. V Ústav% je 'R charakterizována jako 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úct% k práv(m a svobodám 

"lov%ka a ob"ana. Svrchovaností státu se rozumí nezávislost státní moci na jakékoliv jiné 

moci a# již vn%jší "i vnit$ní. Státní moc dává státu schopnost donutit instituce, orgány, 

organizace a své obyvatelstvo k dodržování právních norem. Moc uplat)uje stát 

prost$ednictvím státního mechanismu, který je tvo$en státními orgány, ú$edními osobami, 

státními organizacemi a za$ízeními. Stát má moc zákonodárnou, výkonnou  a soudní.8

Výstavba ve$ejné správy se uskute")uje na základ% organiza%ních princip". Tedy na základ%

ov%$ených a úsp%šných postup( organizování použitých nejen ve ve$ejné, ale i v soukromé 

správ%. Organiza"ní principy pro výstavbu ve$ejné správy se d%lí na: 

 územní a v%cný 

 centralizace a decentralizace 

 koncentrace a dekoncentrace 

 kolegiální a monokratický 

 volební a jmenovací 

V územním principu je p(sobnost správního orgánu ur"ována územním hlediskem, což vede 

k soust$ed%ní správní agendy v ur"itém územním celku do jednoho správního ú$adu. Naopak 

'&cný princip je charakteristický uplat)ováním obsahové stejnorodosti nebo p$íbuznosti 

správní agendy, pro kterou jsou pak z$izovány specializované orgány nebo útvary. V praxi 

jsou oba principy kombinovány. 

Centralizace soust$01uje po vertikální linii pravomoci na vyšší úrovn% správních jednotek 

anebo celých soustav. V centralizovaném systému ve$ejné správy je ponecháno rozhodování 

o všech otázkách na státním centru. Decentralizace naopak deleguje po vertikální linii 

pravomoci na nižší úrovn%, "asto i mimo  p(vodní organiza"ní výstavbu. Decentralizovaný 

systém p$enáší "ást výkonu ve$ejné správy ze státu na jiné právní subjekty, v"etn% pravomoci 

a odpov%dnosti. Tím je výkon ve$ejné správy p$ibližován zejména k ob"an(m.9

8 KA A, P. Základy ve"ejné správy (2010, s. 16) 
9 HENDRYCH, D. Správní v#da: Teorie ve"ejné správy (2009, s. 118-121) 
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Koncentrace a dekoncentrace se projevují jako vertikální "i horizontální slu"ování nebo 

rozlu"ování správních orgán( nebo ú$ad( v rámci jednoho organiza"ního systému. 

Horizontální koncentrace soust$01uje veškeré úkoly správy na stejné úrovni do jednoho 

.$adu. Vertikální koncentrace soust$01uje p(sobnosti v ú$adu na vyšší úrovn% a není p$íliš 

odlišná od centralizace. Horizontální dekoncentrace rozd%luje úkoly do více ú$ad( na stejné 

úrovni. Vertikální dekoncentrace deleguje p(sobnost na ú$ad nižší úrovn% avšak stejného 

organiza"ního systému a tím je naprosto odlišná od decentralizace, kdy je p(sobnost 

delegována na nového nositele ve$ejné správy a p(vodní nositel tak ztrácí právo nad$ízeného 

2$ikazovat pod$ízenému. 

Kolegiální a monokratický princip se odlišují povahou orgánu, který "iní rozhodnutí. 

Kolegiální orgán je kolektiv osob, který svým usnesením (hlasováním o návrhu) p$ijímá 

rozhodnutí. Monokratický orgán je charakteristický tím, že pravomoc rozhodovat je sv%$ena 

jediné osob%, která však m(že do rozhodovacího procesu zapojit i další osoby. 

Princip jmenovací je využit v p$ípad%, že osoby do funkce ustanovuje jediná osoba jako 

monokratický orgán. Naopak, provádí-li ustanovující akt do ur"ité funkce více osob, 

je výsledkem projev v(le v%tšiny a nazývá se volbou.10

2.1.3 Státní správa  eské republiky 

Státní správa je sou"ástí ve$ejné správy, realizuje státní moc a má své pravomoci, vystupuje 

také jako ru"itel a garant ur"itého zákonného stavu, vydává správní akta, která jsou právn%

závazná. Hlavním cílem státní správy je fungování a zabezpe"ování "innosti státního systému. 

 innost státní správy je zam&#ena na ve#ejné zájmy spole%nosti, službu ve#ejnosti, 

ochranu ob%an" a obranu státu. Státní správa je nezastupitelná, autoritativní a má 

pravomoc výkonnou, legislativní, podzákonnou, na$izovací a kontrolní.11

Státní správu+'R "leníme na vnit#ní (úst$ední) státní správu a územní státní správu. Územní 

státní správa je vykonávána centráln% a svojí p(sobností pokrývá celé území státu. 

Spravujícím subjektem je státní instituce, které pak podléhají instituce v regionech, krajích, 

okresech a obcích. Vnit$ní státní správu vykonávají státní instituce v p$ímé p(sobnosti 

10 HENDRYCH, D. Správní v#da: Teorie ve"ejné správy (2009, s. 122-124) 
11 KA A, P. Základy ve"ejné správy (2010, s. 21-22) 
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Ministerstva vnitra 'R a samosprávné instituce v p$enesené p(sobnosti pov%$ené výkonem 

státní správy.12

Vykonavatelé státní správy v 'R, kte$í ji vykonávají bezprost$edn%, jménem a namísto státu 

jsou ozna"ováni jako (#ímí vykonavatelé státní správy.

!adíme mezi n%:

 vládu 

 prezidenta republiky 

 ministerstva 

 jiné úst$ední správní ú$ady 

 další správní ú$ady s celostátní p(sobností 

 regionální správní ú$ady 

 ve$ejné bezpe"nostní sbory 

 nezávislé správní ú$ady 

Nep#ímými vykonavateli státní správy jsou ozna"ovány subjekty, na n%ž byl výkon státní 

správy p$enesen a to bu1 jen na "ásti, nebo na celém území 'R.  

Pat$í mezi n%:

 orgány kraj(

 orgány obcí 

 právnické a fyzické osoby soukromého práva 13

2.2 Správa sociálního zabezpe%ení 

Pojem „sociální zabezpe"ení“ je dostate"/% znám, ale jeho definice je velice obtížná. Ve sv%3%

neexistuje jednozna"ný názor na to, co považovat za sociální zabezpe"ení. Všeobecn%

je možné za sociální zabezpe"ení považovat soubor institucí, za$ízení a opat$ení s jejichž 

pomocí lze p$edcházet sociálním událostem a zmír)ovat nebo odstra)ovat následky sociálních 

událostí. Sociální zabezpe%ení je významným nástrojem státní sociální politiky, který 

slouží k realizaci nezadatelných sociálních práv lidí. Sociální práva ob"an( jsou obsažena 

ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Paktu OSN o ekonomických, lidských a kulturních 

právech z roku 1966. Jedním z t%chto práv je také právo na sociální zabezpe"ení, které 

je  velkou  vymožeností   20.  století.  Stát  je  povinen  jej  realizovat  tak,  aby  zajistil  d(stojnost  

12 KA A, P. Základy ve"ejné správy (2010, s. 28) 
13 SLÁDE'EK, V. Obecné správní právo (2009, s. 236) 
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a svobodný rozvoj osobnosti každého "lov%ka. Sociální zabezpe"ení poskytuje pomoc lidem

v p$ípad% nemoci, nezam%stnanosti, zdravotního poškození a invalidity, pracovního úrazu 

a nemoci z povolání, stá$í, mate$ství, rodi"ovství a úmrtí živitele.14

Jak již bylo uvedeno výše, je systém sociálního zabezpe"ení v 'R postaven na t$ech pilí$ích. 

A to sociálním pojišt%ní, státní sociální podpo$e a sociální pomoci. Sociálnímu pojišt%ní bude 

v této bakalá$ské práci v%nována nejv%tší pozornost, protože zajiš#uje správu pojistného 

na úseku sociálního zabezpe"ení, což je téma této bakalá$ské práce. 

2.2.1 Historický vývoj sociálního zabezpe%ení

Již v prvobytn& pospolné spole%nosti se kmenové spole"enství staralo o své nemocné 

a p$estárlé p$íslušníky tím, že je ponechalo ve své pospolitosti. V otroká#ské spole%nosti byl 

otrok majetkem svého pána a pokud se o n%j staral v nemoci, chránil tím sv(j majetek. 

Ve starém !ím% byla na zlepšení tíživé situace chudých organizována r(zná opat$ení, nap$.

rozdávání chleba na$ízené $ímskými císa$i. Ve st#edov&ku byly vytvá$eny svépomocné 

podp(rné spolky, které podporovaly práce neschopné, staré "leny a poz(stalé "leny rodin. 

Jako první založili tyto spolky horníci, postupn% se p$idávali $emeslníci a tovaryši.15

Do roku 1785 pe"ovala o chudé a nemocné hlavn% církev. Poté byla tato povinnost,  

na$ízením pro Království "eské, sv%$ena vrchnosti a pozd%ji pak byla p$enesena na obce.

V roce 1868 byla uzákon%na zásada o poskytování pé"e pouze chudým s domovským právem 

v obci. Chudinská správa se stala sou%ástí ve#ejné obecní správy.16

Moderní formy sociálního zabezpe%ení se za"aly rozvíjet až v 19. století, což souviselo 

se zrušením nevolnictví, rozvojem pr(myslové výroby a p$esídlením obyvatel z vesnic 

do m%st. Stát zabezpe"oval vojenské vysloužilce a státní zam%stnance, v"etn% jejich vdov 

a sirotk(. Dle zákona z roku 1852 za"aly být zakládány svépomocné spolkové nemocenské 

pokladny, které zajiš#ovaly d%lníky v nemoci. Ve druhé polovin% 19. století se za"aly vlády 

zabývat myšlenkou sociálního pojišt%ní. Sociální pojišt%ní m%lo $ešit svízelné sociální situace 

14 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 1-20) 
15 Tamtéž (2010, s. 25-26) 
16 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 35) 
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zam%stnanc( a zárove) m%lo zajistit zestátn%ní fond( svépomocných nemocenských 

pokladen.17

4%mecko uzákonilo povinné nemocenské pojišt%ní v roce 1883, úrazové pojišt%ní v roce 1884 

a starobní a invalidní pojišt%ní v roce 1889. Tyto t$i zákony jsou nazývány Bismarckovou 

reformou, která položila základ tzv. Bismarckovu modelu sociálního pojišt&ní, který 

významn% ovlivnil pojiš#ovací systémy v $ad% evropských zemí. Povinné sociální pojišt%ní 

bylo posléze uzákon%no i pro rakouskou "ást Rakouska-Uherska, tedy i pro "eské zem%.

A protože v té dob% byl p$edsedou vlády hrab% Taafe, jsou tyto zákony nazývány Taafeho 

reformou.18 Roku 1888 byl p$ijat zákon o úrazovém pojišt%ní d%lník( a zákon 

o nemocenském pojišt%ní d%lník(. Tyto zákony zavedly povinné ve#ejnoprávní pojišt&ní,

pojistné platili pojišt%nci i zam%stnavatelé. S postupujícím rozvojem spole"nosti se ukázal 

2$echod od dobrovolného pojišt%ní k povinnému sociálnímu pojišt%ní jako oprávn%ný, nebo#

odpov%dnost n%kterých zam%stnanc( za vlastní osud byla velmi malá.19

V roce 1918 p$evzala 'eskoslovenská republika právní p$edpisy ze sociální oblasti 

od Rakouska-Uherska a postupn% (#ijímala nové zákony. Nejvýznamn%jším z nich byl 

zákon o pojišt%ní zam%stnanc( pro p$ípad nemoci, invalidity a stá$í z roku 1924. V roce 1925 

byl schválen zákon o nemocenském pojišt%ní ve$ejných zam%stnanc(. Nadále i v tomto 

období existovala ve$ejná chudinská pé"e zajiš#ovaná domovskými obcemi, okresy i zem%mi. 

Po ukon"ení II. sv%tové války byla situace v sociální oblasti velmi komplikovaná, fondy 

sociálního pojišt%ní byly zabaveny okupanty nebo znehodnoceny vále"ným hospodá$stvím. 

V roce 1948 byl p$ijat zákon o národním pojišt%ní, který byl velmi moderní a pokrokový. 

Zákon vycházel z modelu národního pojišt%ní Sira Beveridge, publikovaného v Anglii v roce 

1942. Zákon vytvo$il jednotnou soustavu národního pojišt&ní, zvýšil dávky, zrovnoprávnil 

nároky d%lník( a ostatních zam%stnanc( a rozší$il d(chodové zabezpe"ení i na samostatn%

hospoda$ící ob"any.20

Po roce 1948 byl postupn% opoušt&n pojiš)ovací princip a p$ijímaly se nové p$edpisy 

vycházející ze sov%tských zkušeností. Zavládl princip totalizace, organiza"ní role státu 

17 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 27-29) 
18 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 35) 
19 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 29-30) 
20 Tamtéž (2010, s. 30-33) 
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se rozvinuly do maximální míry, soukromá iniciativa byla vylou"ena, vše bylo hrazeno 

ze státního rozpo"tu.21 V roce 1950 bylo znárodn%no zdravotnictví a o rok pozd%ji došlo 

k p$evodu správy nemocenského pojišt%ní na Revolu"ní odborové hnutí. První reforma

sociálního zabezpe%ení byla uskute"/%na v roce 1956 schválením zákona o sociálním 

zabezpe"ení a zákona ". 54/1956 Sb., o nemocenském pojišt%ní zam%stnanc(, který byl 

mnohokrát zm%/%n a dopln%n a platil až do konce roku 2008. Druhá reforma sociálního 

zabezpe%ení prob%hla v roce 1964 schválením zákona o sociálním zabezpe"ení a sociálním 

zabezpe"ení družstevních rolník(. *#etí, mén% rozsáhlá, reforma byla provedena v 70. letech

schválením zákona o sociálním zabezpe"ení, který podporoval zabezpe"ení rodin s d%tmi. 

Byla p$ijata tzv. propopula"ní opat$ení, která m%la ovlivnit popula"ní vývoj zvýšením po"tu 

narozených d%tí.22

Po listopadu 1989 bylo z$ejmé, že bude nutné p$istoupit k zásadní reform% systému 

sociálního zabezpe"ení. Systém m%l $adu nedostatk( zejména v oblasti d(chodové, byl 

finan"/% náro"ný, nep$izp(sobivý novým podmínkám a v n%kterých sm%rech nespravedlivý. 

Bylo rozhodnuto, že s ekonomickou reformou bude provedena také reforma sociální. Jako 

první byla odstran%na diskriminace osob samostatn% výd%le"/%+ "inných (dále jen OSV'),

došlo k p$evedení nemocenského pojišt%ní ze správy odbor( a jeho sjednocení s d(chodovým 

pojišt%ním v rámci 'SSZ a k zavedení pravidelné indexace d(chod(. Sociální reforma v 'R

probíhala ve t$ech etapách: 

1. konec roku 1989 - 1992 – koncept záchranné sociální sít% byl zajišt%n právními 

instituty v podob% minimální mzdy a životního minima 

2. vznik samostatné 'R v roce 1993 - 1998 – bylo zavedeno pojistné jako zvláštní 

platba mimo da)ový systém. V roce 1995 byl p$ijat zákon ". 155/1995 Sb., 

o d(chodovém pojišt%ní, po mnoha novelizacích platný dodnes, a zákon 

". 117/1995 Sb., o státní sociální podpo$e, také po mnoha novelizacích platný dodnes 

3. polovina roku 1998 po nástupu sociáln%demokratické vlády – novelizace významných 

právních p$edpis( a p$íprava reformy d(chodového systému23

*$elom 20. a 21. století je pro oblast sociálního zabezpe"ení obdobím "astých legislativních 

zm%n. Je více než z$etelná nutnost d"chodové reformy, zvlášt% díky nep#íznivému 

21 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 39) 
22 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 33-34) 
23 Tamtéž (2010, s. 34-35) 
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demografickému vývoji. Dosud však byly provedeny pouze díl"í reformní kroky 

a d(chodová reforma je nadále p$edm%tem politických vyjednávání, jehož výsledkem by m%lo 

být schválení kompletní d(chodové reformy. Prozatím se postupn% zvyšuje d(chodový v%k

až do cílové hranice 65 let a prodlužuje se doba pojišt%ní pot$ebná pro vznik nároku 

na starobní d(chod z 25 let na 35 let. Od 1. 1. 2010 byl namísto d$ív%jšího plného 

a "áste"ného invalidního d(chodu zaveden invalidní d"chod prvního, druhého a t#etího

stupn&. Pro oblast nemocenského pojišt%ní byl schválen nový zákon ". 187/2006 Sb., jehož 

."innost po odkladu nastala až dnem 1. 1. 2009. Úrazové pojišt%ní bylo poprvé upraveno 

samostatným zákonem ". 266/2006 Sb., avšak jeho ú"innost je nyní odložena až na 1. 1. 2013. 

Zásadních zm%n doznala i oblast sociální pé"e díky p$ijetí zákona o sociálních službách, 

zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o životním a existen"ním minimu.24

2.2.2 Organiza%ní uspo#ádání sociálního zabezpe%ení

Oblast sociálního pojišt&ní provád%jí orgány státní správy, kterými jsou MPSV, 'SSZ, 

Okresní správy sociálního zabezpe"ení (dále jen OSSZ), Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo obrany, V%ze)ská služby 'R, Generální $editelství cel, 

Bezpe"nostní informa"ní služby a Ú$ad pro zahrani"ní styky a informace. P(sobnost t%chto 

orgán( státní správy upravuje zákon ". 582/1991 Sb., o organizaci a provád%ní sociálního 

zabezpe"ení a zákon ". 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt%ní.25 P(sobnost na úseku 

5(chodového pojišt%ní vykonávají také obecní ú$ady, které nap$. rozhodují o ustanovení 

zvláštního p$íjemce dávky26 a obecní živnostenské ú$ady, které plní mimo jiné i úlohu 

centrálních registra"ních míst. 

V oblasti státní sociální podpory vykonávají svou p(sobnost MPSV a orgány státní 

sociální podpory, kterými jsou ú$ady práce, Ú$ad práce hlavního m%sta Prahy a v p$enesené 

2(sobnosti také orgány krajských ú$ad( a Magistrátu hlavního m%sta Prahy. Zdravotní stav, 

stupe) zdravotního postižení ob"ana "i dlouhodobou nemocnost dít%te posuzují, pro ú"ely 

poskytování dávek státní sociální podpory, léka$i posudkové služby OSSZ.27

24 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 35-36) 
25 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 245) 
26 Obecní ú$ad ustanoví zvláštního p$íjemce s jeho souhlasem v p$ípadech, kdy by se výplatou dávky 
dosavadnímu p$íjemci z$ejm% nedosáhlo ú"elu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány 
zájmy osob, které je d(chodce povinen vyživovat, anebo nem(že-li oprávn%ný, pop$ípad% jeho zákonný 
zástupce, výplatu p$ijímat. 
27 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 263) 
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6$etí oblast, sociální pomoc, zabezpe"ují obce, obecní ú$ady, pov%$ené obecní ú$ady a obecní 

.$ady obcí s rozší$enou p(sobností, újezdní ú$ady, kraje, krajské ú$ady, MPSV a orgány 

Ministerstva obrany. Dále v této oblasti p(sobí fyzické a právnické osoby zam%stnávající 

fyzické osoby. MPSV má v této oblasti za úkol p$edevším kontrolovat výkon státní správy 

a zabezpe"it jednotné postupy pro její výkon.28

2.2.3 Financování sociálního zabezpe%ení

Každý moderní stát zajiš)uje svým ob%an"m ochranu p#ed sociálními událostmi, které 

v jejich v život% nastávají, a# již o"ekávan%+"i neo"ekávan%. Sociální události jsou se svými 

riziky uspo$ádány do program(, které jsou pak upraveny zákony. V sociálním zabezpe"ení 

se setkáváme s t%mito programy: 

1. zabezpe"ení ve stá$í, invalidit% a úmrtí 

2. zabezpe"ení v nemoci 

3. zabezpe"ení rodin s d%tmi 

4. zabezpe"ení v nezam%stnanosti 

5. zabezpe"ení ve stavu hmotné a sociální nouze29

*$íjmy státního rozpo%tu jsou zdrojem pro financování sociálního pojišt&ní v 'R. P$7"emž

pojistné na sociální zabezpe"ení a p$ísp%vek na státní politiku zam%stnanosti tvo$í výraznou 

položku v t%chto p$íjmech. V zákon%+ ". 433/2010 Sb. o státním rozpo"tu 'R na rok 2011 

je uvažováno jen v kapitole MPSV s p$íjmy z tohoto pojistného ve výši 362,7 mld. K", což 

je 34,7 % z celkových p#íjm" státního rozpo%tu (1 044 mld. K"). Pro úplnost nutno uvést, 

že pro rok 2011 je uvažováno o výdajích ze státního rozpo"tu v kapitole MPSV ve výši 

483,8 mld.K", což je 41 % z celkových výdaj( státního rozpo"tu (1 179 mld. K").30

Ze sociálního pojišt%ní jsou financovány dávky d(chodového a nemocenského pojišt%ní, 

viz výše zmín%ný program 1 a 2. 

Systém státní sociální podpory je pln% financován ze státního rozpo%tu, z prost$edk(

da)ových poplatník(. Na tyto dávky se neplatí žádné pojistné. Dávky státní sociální podpory  

28 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 343-344) 
29 Tamtéž (2010, s.109) 
30 Zákon ". 433/2010 Sb., o státním rozpo!tu  eské republiky na rok 2011
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jsou ur"eny zejména rodinám s d%tmi a p$edstavuje je p$ídavek na dít%, sociální p$íplatek, 

2$ísp%vek na bydlení, rodi"ovský p$ísp%vek, dávky p%stounské pé"e, porodné a poh$ebné

(viz výše program 3).31

Náklady na pomoc v hmotné nouzi a sociální pé%i jsou financovány státem, a to formou 

neinvesti"ních ú"elových dotací, které jsou na základ% žádostí p$id%lovány územním 

samosprávným celk(m z rozpo"tové kapitoly MPSV. Ve stavu hmotné nouze je ob"an(m

poskytován p$ísp%vek na živobytí, doplatek na bydlení a mimo$ádná okamžitá pomoc. 

V rámci sociální pé"e jsou poskytovány pen%žité dávky, v%cné dávky, pomoc v interven"ních 

centrech apod. U sociálních služeb se jedná o vícezdrojové financování, kdy veškeré 

náklady nebo jejich "ást hradí sám odb%ratel služby nebo jeho rodinný p$íslušník, "ást

náklad( m(že být hrazena ze státního rozpo"tu, rovn%ž sami poskytovatelé služeb mohou 

náklady hradit z vlastních zdroj(, a v neposlední $ad% se na financování t%chto služeb mohou 

podílet také programy Evropských spole"enství. Ze sociálních služeb lze uvést nap$. sociální 

poradenství, sociální rehabilitace, osobní asistenci, pe"ovatelskou službu, služby rané pé"e,

denní stacioná$e, domovy pro seniory, azylové domy, krizová centra, noclehárny, terapeutické 

komunity a další. Celá tato oblast je zahrnuta v programu 5, viz výše. 

Státní politika zam&stnanosti, která zajiš#uje program ". 4, viz výše, je financována 

z p#ísp&vku na státní politiku zam&stnanosti, který odvád%jí zam%stnavatelé za své 

zam%stnance spole"/% s pojistným na d(chodové a nemocenské pojišt%ní. P$ísp%vek "inní 

1,2 % z vym%$ovacího základu. Ob"an(m, kte$í ztratili práci, je poskytována p$i spln%ní 

zákonem stanovených podmínek podpora v nezam%stnanosti, nebo podpora p$i rekvalifikaci. 

Státní správu v této oblasti vykonává MPSV a ú$ady práce.32

2.2.4 Správa sociálního pojišt&ní

Sociální pojišt&ní je souhrnným názvem pro povinné nemocenské a d"chodové pojišt&ní.

Sociální pojišt%ní zabezpe"uje ob"any v p$ípad% krátkodobé ztráty p$íjmu z výd%le"né

"innosti, prost$ednictvím dávek nemocenského pojišt%ní a v p$ípad% dlouhodobé ztráty p$íjmu 

z výd%le"né "innosti, prost$ednictvím dávek d(chodového pojišt%ní. Od 1. 1. 2013 bude 

sociální pojišt%ní nov% zahrnovat také úrazové pojišt&ní. Na 1. 1. 2013 je v sou"asnosti 

31 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 132) 
32 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 211)
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odložena ú"innost zákona ". 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt%ní zam%stnanc(, které má být 

dopl)kovým pojišt%ním a m%lo by kompenzovat škody zp(sobené pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání.33

2.2.4.1 Ministerstvo práce a sociálních v%cí 

MPSV vzniklo jako nový resort v roce 1968 a p$estoupili do n%j pracovníci ze Státní 

plánovací komise, Státní mzdové komise, Popula"ní komise a Státního ú$adu sociálního 

zabezpe"ení. V roce 1988 bylo MPSV zrušeno a jeho zam%stnanci p$ešli na Ministerstvo 

financí a Ministerstvo zdravotnictví. Nov% vzniklé MPSV z roku 1990 existuje dodnes.

MPSV z$izuje organiza"ní složky státu (OSS), ostatní organiza"ní složky státu (ostatní OSS) 

a p$ísp%vkové organizace (PO): 

 'eská správa sociálního zabezpe"ení - OSS 

 8$ady práce - OSS 

 Státní ú$ad inspekce práce - OSS 

 8$ad pro mezinárodní ochranu d%tí v Brn% - OSS 

 Ústav sociální pé"e pro zrakov% postižené v Brn%-Chrlicích – ostatní OSS 

 Ústav sociální pé"e pro t%lesn% postiženou mládež Zb(ch – ostatní OSS 

 Ústav sociální pé"e pro t%lesn% postiženou mládež v Brn%-Králov% Poli – ostatní OSS 

 Diagnostický ústav sociální pé"e v Tloskov% – ostatní OSS 

 Institut výchovy bezpe"nosti práce - PO 

 Ústav sociální pé"e pro t%lesn% postižené Hrabin% - PO 

 Technická inspekce 'eské republiky - PO34

MPSV #ídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpe"ení, $ídí 'SSZ, zajiš#uje 

úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpe"ení, zajiš#uje úkoly související 

s dalším rozvojem sociálního zabezpe"ení a sleduje ú"elné vynakládání prost$edk( státu 

na pojišt%ní. Dále posuzuje prost$ednictvím z$izovaných posudkových komisí zdravotní stav 

a pracovní schopnost ob"an( pro ú"ely p$ezkumného $ízení soudního ve v%cech d(chodového 

pojišt%ní a pro ú"ely odvolacího $ízení správního. Ministr práce a sociálních v%cí m(že 

33TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 244) 
34 Seznam organizací MPSV [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. 



16

odstra)ovat tvrdosti zákona, které by se vyskytly p$i provád%ní sociálního zabezpe"ení 

a m(že odstra)ováním tvrdostí pov%$it správy sociálního zabezpe"ení.35

2.2.4.2 'eská správa sociálního zabezpe"ení 

*$ed vznikem 'SSZ byla správa sociálního zabezpe"ení v oblasti poskytování dlouhodobých 

dávek zajiš#ována Státním ú$adem d(chodového zabezpe"ení a oblast nemocenského 

pojišt%ní spravovala Úst$ední rada odbor(.36

 SSZ byla z#ízena dne 1. 9. 1990 zákonem ". 210/1990 Sb., o zm%nách p(sobnosti orgán(

'R v sociálním zabezpe"ení a má právní subjektivitu. 'SSZ a její územní organiza"ní 

jednotky (OSSZ) jsou organiza%ními složkami státu pov%$ené výkonem "inností v oblasti 

sociálního zabezpe"ení a jsou financovány ze státního rozpo%tu. 'SSZ je +%etní jednotkou

a pro ú"ely hospoda$ení s majetkem státu, v"etn% prost$edk( státního rozpo"tu, ú"etnictví 

a pracovn%právních vztah(, mají OSSZ postavení vnit$ních organiza"ních jednotek 'SSZ.37

'SSZ se p$i pln%ní svých úkol(+$ídí právními p$edpisy, p$íkazy MPSV, vn%jšími akty $ízení 

MPSV a svými vnit$ními akty $ízení. 

 SSZ rozhoduje o dávkách d(chodového pojišt%ní, o povinnosti ob"ana vrátit dávku 

5(chodového pojišt%ní poskytnutou neprávem, o povinnosti zam%stnavatele nahradit 

neprávem vyplacené "ástky na dávce d(chodového pojišt%ní, o odvoláních proti rozhodnutí 

OSSZ, o odstran%ní tvrdostí zákona a o p$evodech d(chodových práv. Dále vymáhá neprávem 

vyplacené "ástky na dávkách d(chodového pojišt%ní, plní úkoly p$i výplat% dávek sociálního 

zabezpe"ení do ciziny, #ídí a kontroluje %innost OSSZ, zajiš#uje pln%ní úkol( vyplývajících 

z práva Evropských spole"enství a z mezinárodních smluv v oblasti d(chodového pojišt%ní, 

zajiš#uje vydávání tiskopis( p$edepsaných dle zákona, vede registr pojišt%nc( d(chodového 

pojišt%ní, registr zam%stnavatel(, zam%stnaných osob a osob samostatn% výd%le"/%+"inných. 

V "ele 'SSZ je úst$ední $editel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních v%cí. 

!editele OSSZ jmenuje a odvolává úst$ední $editel 'SSZ. Vnit#ní organizaci  SSZ a OSSZ

35 Zákon ". 582/1991 Sb., o organizaci a provád#ní sociálního zabezpe!ení, ve zn%ní pozd%jších p$edpis( (dále 
jen Zákon o organizaci SZ) 
36 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 245) 
37 Zákon o organizaci SZ.  



17

stanoví statut, který vydává ministr práce a sociálních v%cí.38 Statut  uve$ej)uje  'SSZ  

na svých internetových stránkách39 a  v plném zn%ní tvo$í  p$ílohu ".  1 této bakalá$ské práce.   

'SSZ se skládá z úst$edí 'SSZ, pracoviš#+ 'SSZ, OSSZ, Pražské správy sociálního 

zabezpe"ení (dále jen PSSZ) a M%stské správy sociálního zabezpe"ení Brno (dále jen MSSZ). 

Úst#edí  SSZ je centrální organiza%ní jednotkou  SSZ a p(sobí v oblasti metodické, 

$ídící a koordina"ní, koncep"ní, kontrolní a v oblasti p$ímého výkonu ur"itých agend 

sociálního zabezpe"ení. Úst$edí 'SSZ se "lení na úsek ekonomicko-správní, úsek sociálního 

pojišt%ní, úsek provád%ní d(chodového pojišt%ní, úsek informa"ních a komunika"ních 

technologií, úsek léka$ské posudkové služby a organiza"ní útvary p$ímo $ízené úst$edním

$editelem. Mezi tyto útvary pat$í kancelá$ úst$edního $editele, odbor interního auditu, kontroly 

a stížností, odbor evropské koordinace a mezinárodních styk(, odbor komunikace, odbor 

personální a odbor bezpe"nostní politiky.40

Pracovišt&,  SSZ jsou územními organiza%ními jednotkami  SSZ, které pro všechny 

OSSZ ve svém správním obvodu zajiš#ují spole"né "innosti, zejména personální správu, 

provozní správu, administrativní a ekonomickou správu. Mohou také z$izovat a spravovat 

školicí st$ediska. Dále vykonávají nebo zprost$edkovávají pro OSSZ svého územního obvodu 

$ídicí a metodické "innosti, v"etn% operativní komunikace mezi úst$edím 'SSZ a OSSZ. 

V rámci své p(sobnosti také zastupují 'SSZ v jednání p$ed soudy a podávají návrhy 

v probíhajícím soudním $ízení ve v%cech nemocenského pojišt%ní a pojistného, d(chodového 

pojišt%ní, náhrady škody zp(sobené státu, insolven"ního $ízení atd. Pracoviš#+'SSZ je sedm – 

St$ední 'echy, 'eské Bud%jovice, Plze), Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava.41

OSSZ, PSSZ a MSSZ jsou vnit#ními územními organiza%ními jednotkami  SSZ, které 

zabezpe"ují vlastní výkon proces( a "inností sociálního zabezpe"ení. Blíže budou popsány 

v další samostatné kapitole této bakalá$ské práce. 

V sou"asnosti spravuje 'SSZ nemocenské pojišt%ní a d(chodové pojišt%ní, a to v"etn%

dobrovolných variant obou pojišt%ní. Správa sociálního pojišt%ní p$edstavuje na jedné stran%

38 Zákon o organizaci SZ. 
39 Statut  SSZ a OSSZ [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. 
40 Organiza!ní struktura úst"edí  SSZ [online]. 2011 [cit. 2011-01-10]. 
41 Úst"edí a Pracovišt#% SSZ [online]. 2011 [cit. 2011-01-10]. 
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výb%r pojistného a  na stran% druhé poskytování dávek. Spole"/% s pojistným na d(chodové 

a nemocenské pojišt%ní je vybírán i p$ísp%vek na státní politiku zam%stnanosti. 

Krédem  SSZ je být moderní, klientsky orientovanou institucí pln% využívající 

nejmodern%jší informa"ní a komunika"ní technologie s cílem vytvo$it maximální hodnoty 

pro klienta a dosáhnout tak co nejvyšší míry jeho spokojenosti.42

2.2.4.3 Okresní správa sociálního zabezpe"ení 

OSSZ se z#izují pro obvody, které jsou shodné s územními obvody okres" a jsou 

pod$ízeny pracovištím 'SSZ. Mapa okres( v 'R tvo$í p$ílohu ". 2 této bakalá$ské práce. 

Na území hlavního m%sta Prahy vykonává p(sobnost OSSZ Pražská správa sociálního 

zabezpe"ení a na území m%sta Brna vykonává p(sobnost OSSZ M%stská správa sociálního 

zabezpe"ení. !editele a ostatní vedoucí zam%stnance OSSZ jmenuje a odvolává úst$ední 

$editel 'SSZ na návrh místn% p$íslušného $editele pracovišt%+'SSZ.43

Vnit#ní organiza%ní struktura jednotlivých OSSZ se liší v závislosti na po"tu jejich 

zam%stnanc(, na tom zda sídlí ve m%st%, které je zárove) sídlem pracovišt%+'SSZ, nebo zda 

je v jejich rámci z$ízeno další územní pracovišt%. Podle t%chto kritérií jsou pak v n%kterých 

OSSZ ur"ená odd%lení slou"ena do odbor(, ve v%tšin% OSSZ však existují jako samostatné 

útvary. P$evážná v%tšina OSSZ se pak "lení na odd%lení nemocenského pojišt%ní, odd%lení 

OSV', odd%lení d(chodového pojišt%ní, odd%lení vymáhání pojistného, odd%lení ú"tárny 

pojistného a dávek, odd%lení kontroly a odd%lení vnit$ní správy.44

OSSZ v rámci své p(sobnosti plní 2$edevším tyto hlavní úkoly:

 Rozhodují v prvním stupni ve v%cech nemocenského a d(chodového pojišt%ní

 Posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost ob"an( a vydávají o tom p$íslušné 

posudky 

 Kontrolují pln%ní povinností ob"an( a zam%stnavatel( ve stanovených oblastech 

sociálního zabezpe"ení a pln%ní povinností plátc( pojistného na sociální zabezpe"ení 

a p$ísp%vku na státní politiku zam%stnanosti 

42 Profil organizace [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. 
43 Zákon o organizaci SZ. 
44 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 249) 
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 Provád%jí kontrolu posuzování zdravotního stavu pro ú"ely nemocenského pojišt%ní

 Provád%jí nemocenské pojišt%ní osob ur"ených p$íslušným právním p$edpisem 

a vyplácejí t%mto osobám dávky nemocenského pojišt%ní 

 Rozhodují o ukládání pokut ob"an(m, zam%stnavatel(m a dalším subjekt(m

za nespln%ní nebo porušení povinností stanovených p$íslušným právním p$edpisem 

 Sepisují žádosti o dávky d(chodového pojišt%ní

 Provádí $ízení ve v%cech pojistného na sociální zabezpe"ení a p$ísp%vku na státní 

politiku zam%stnanosti, rozhodují o tomto pojistném a vybírají jej 

 Zajiš#ují a p$edkládají 'SSZ na její žádost podklady pro rozhodnutí o dávkách 

5(chodového pojišt%ní a pro vymáhání neprávem vyplacených dávek d(chodového 

pojišt%ní 

 *$edávají 'SSZ údaje pot$ebné k vytvá$ení a vedení p$íslušných informa"ních 

systém( sociálního zabezpe"ení 

 Vedou p$íslušnou statistiku a ú"etní evidenci v oblasti nemocenského pojišt%ní

 Poskytují ob"an(m a zam%stnavatel(m odbornou pomoc ve v%cech sociálního 

zabezpe"ení45

OSSZ spolupracují s p#íslušnými orgány ve#ejné správy a organizacemi, které se podílejí 

na tvorb% a realizaci sociálního zabezpe"ení v daném území, zejména s ú$ady práce, 

se sociálními a zdravotními orgány ú$ad( m%st, se Všeobecnou zdravotní pojiš#ovnou 

a dalšími zdravotními pojiš#ovnami. Dále spolupracují nap$. s živnostenskými ú$ady, 

katastrálními ú$ady, Notá$skou komorou 'R, soudy, exekutory, orgány archivní správy atd. 

*$i výplat% dávek sociálního zabezpe"ení musejí úzce spolupracovat také s pen%žními ústavy 

a držiteli poštovní licence. 

2.2.4.4 Zam%stnanci ve správ% sociálního pojišt%ní

Pracovn%právní vztahy zam%stnanc(+'SSZ se $ídí zákoníkem práce. 'SSZ uplat)uje princip 

rovnosti všech zam%stnanc( bez ohledu na politickou p$íslušnost, pohlaví, náboženské 

vyznání a sexuální orientaci. Pracovní místa v  SSZ jsou systemizována. Po"et

stanovených systemizovaných míst pro jednotlivá pracovišt%+ 'SSZ je závazný. 

K 31. 12. 2009 pracovalo u 'SSZ tém%$ 9 tisíc zam%stnanc(, z toho 88,33 % žen. 

45 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. (2009, s. 248-249) 
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V kvalifika"ní struktu$e dlouhodob% (#evažuje po%et st#edoškolák" (v roce 2009 70,4 %), 

avšak pozitivn% nar(stá také po"et vysokoškolsky vzd%laných zam%stnanc( ( v roce 2009 

19,4 %). D(vodem je mimo jiné vysoký po"et zam%stnanc(, kte$í si zvyšují kvalifikaci 

studiem na vysokých školách. Fluktuace v 'SSZ dosáhla k 31. 12. 2009 celkem 9,98 %, což 

je pokles oproti roku 2008 o 3,54 %. Vzhledem k sou"asné ekonomické situaci a nár(stu

nezam%stnanosti rozvazují zam%stnanci pracovní pom%r mén%+"asto.46

Platové pom&ry zam&stnanc",  SSZ se $ídí zákonem ". 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

Na$ízením vlády 'R ". 564/2006 Sb., o platových pom%rech zam%stnanc( ve ve$ejných 

službách a správ%, v platném zn%ní, a Na$ízením vlády ". 222/2010 Sb., kterým se stanoví 

katalog prací ve ve$ejných službách a správ% a kterým se m%ní i na$ízení vlády o platových 

pom%rech zam%stnanc( ve ve$ejných službách a správ%. Za$azování zam%stnanc(+ 'SSZ 

do platových t$íd se provádí, v souladu s výše uvedenými p$edpisy, na základ% druhu práce 

sjednaného v pracovní smlouv% a specifikovaného v popisu pracovní "innosti. 

Zam&stnanci  SSZ se p$i své práci $ídí etickým kodexem. Etický kodex vychází z Kodexu 

etiky zam%stnanc( ve ve$ejné správ%, který schválila vláda svým usnesením v roce 2001. Jeho 

."elem je stanovení žádoucích standard( chování zam%stnanc(+ 'SSZ a informování 

ve$ejnosti o tom, jaké chování je oprávn%na od zam%stnanc(+ 'SSZ o"ekávat. Plné zn%ní 

etického kodexu zve$ej)uje 'SSZ na svých internetových stránkách.47

Vzd&lávání svých zam%stnanc( '&nuje  SSZ pat#-%nou pozornost. P$ipravuje 

pro n% mnoho odborných seminá$( a školení, která organizuje p$evážn% ve vlastních 

výukových st$ediscích a u"ebnách. Krom% presen"ních forem vzd%lávání nabízí 'SSZ svým 

zam%stnanc(m také moderní interaktivní e-learingové programy.48

Dle usnesení vlády ". 1199 ze dne 25. 10. 2006 - Strategie vlády v boji proti korupci 

na období 2006 až 2011, sestavila 'SSZ vlastní Protikorup"ní program na léta 2007 až 2011. 

V tomto programu si 'SSZ stanovila t$i strategické cíle – prevence, pr(hlednost, postih.  

Protikorup"ní strategie 'SSZ je souhrnem nástroj( a proces(, které minimalizují výskyt 

2$ípadného korup"ního jednání zam%stnanc(. Na svých internetových stránkách zve$ej)uje 

46+'SSZ. Výro!ní zpráva 2009. (2010, s.19-23) 
47 Etický kodex [online]. 2011 [cit. 2011-01-31]. 
48 Kariéra [online]. 2011 [cit. 2011-01-31]. 
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'SSZ v plném zn%ní „Protikorup"ní program 'SSZ na léta 2007 až 2011“, „P$ijatá 

protikorup"ní opat$ení v podmínkách 'SSZ“ a „Indikátory korup"ního jednání“.49

3 CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO OBVODU NA ÚSEKU 

SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ VE SVITAVÁCH 

Správní obvod na úseku sociálního zabezpe"ení ve Svitavách je shodný se správním obvodem 

okresu Svitavy. Okres Svitavy je sou"ástí Pardubického kraje, avšak OSSZ Svitavy

je ve své "innosti pod$ízena pracovišti  SSZ v Hradci Králové. K 1. 1. 2009 byla v 'SSZ 

provedena reorganizace bývalých Krajských správ sociálního zabezpe"ení (dále jen KSSZ) 

na sou"asných sedm pracoviš#+'SSZ. P(vodní KSSZ Pardubice, pod kterou OSSZ Svitavy 

spadala, byla zrušena. 

3.1 Okres Svitavy 

Sou"asný okres Svitavy vznikl slou"ením p$evážné "ásti "ty$ bývalých okres( – Litomyšl, 

Moravská T$ebová, Poli"ka a Svitavy. Okres vznikl v roce 1960 podle zákona ". 36/1960 Sb., 

o územním "len%ní státu, ve zn%ní pozd%jších p$edpis(. Území okres( stanovuje Ministerstvo 

vnitra v provád%cích právních p$edpisech, a to vý"tem obcí a vojenských újezd(, které území 

jednotlivých okres( tvo$í. Území okresu Svitavy leží v nadmo$ské výšce od 270 m po 778 m 

a rozkládá se na Svitavské pahorkatin%, 'eskomoravské vrchovin%, Moravskot$ebovské 

pahorkatin% a na Malé Hané. Okres Svitavy tvo$í jihovýchodní výb%žek Pardubického kraje. 

Díky své rozloze 1 379 km2 je nejv&tším okresem v kraji, avšak s nejnižší hustotou 

zalidn%ní. Ke dni 31. 12. 2010 žilo v okrese 105 tisíc obyvatel50, což p$edstavovalo hustotu 

zalidn%ní 76 obyvatel na km2. Mapa Pardubického kraje tvo$í p$ílohu ". 3 této bakalá$ské

práce.

Okres Svitavy je rozd&len na 116 obcí, z toho je 7 m&st a 1 m&stys. Mapa okresu Svitavy 

je vyobrazena v p$íloze ". 4. Výrobní charakter okresu je smíšený. Vedle zem%5%lství, 

potraviná$ství a textilní výroby, má výrazné zastoupení v okrese také kovovýroba, 

strojírenství a v poslední dob% nar(stá také podíl výroby sklen%ných vláken.  

49 Boj proti korupci [online]. 2011 [cit. 2011-01-31]. 
50 Obyvatelstvo v Pardubickém kraji a jeho okresech v roce 2010 [online]. 2011 [cit. 2011-03-21]. 
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Ve svitavském okrese je dlouhodob% evidována nejvyšší míra nezam&stnanosti v kraji.

V roce 2008 "inila míra registrované nezam%stnanosti 8,84 %. V roce 2009 vzrostla 

na 12,31 % a v roce 2010 až na 12,97 %.51

3.2 Správní obvod na úseku sociálního zabezpe%ení ve Svitavách 

OSSZ Svitavy zajiš#ovala ve svém správním obvodu, k datu  31. 12. 2010, agendu 

5(chodového a nemocenského pojišt%ní pro 32 306 pojišt%nc(, agendu d(chodového pojišt%ní 

pro 7 993 OSV' a agendu nemocenského pojišt%ní pro 1 931 dobrovoln% nemocensky 

pojišt%ných OSV'. Po"et zam%stnavatel( vedených k 31. 12. 2010 v evidenci OSSZ Svitavy 

"inil 2034. Pro tyto zam%stnavatele zabezpe"uje OSSZ zejména agendu pojistného na sociální 

zabezpe"ení.52

3.2.1 Organiza%ní uspo#ádání OSSZ Svitavy 

Ke dni 31. 12. 2010 byla OSSZ Svitavy personáln% zajišt%na 54,5 zam%stnanci v"etn%

$editelky OSSZ. Vnit$ní organiza"ní struktura OSSZ Svitavy odpovídá základnímu 

organiza"nímu schématu, které je uvedeno ve vnit$ních p$edpisech 'SSZ a v p$íloze ". 5 této 

bakalá$ské práce. V %ele OSSZ Svitavy stojí #editelka, která byla do funkce jmenována 

úst$edním $editelem 'SSZ. Porady vedení OSSZ jsou svolávány zpravidla dvakrát do m%síce

a ú"astní se jich $editelka OSSZ a všichni vedoucí zam%stnanci jednotlivých odd%lení, 

pop$ípad% další p$izvaní ú"astníci. Zam&stnanci OSSZ jsou #ízeni p#ímo vedoucími 

zam%stnanci a také nep#ímo prost$ednictvím informací uve$ej)ovaných na webových 

stránkách OSSZ.  

OSSZ Svitavy pat#í mezi menší správy, po"et zam%stnanc( nep$esahuje 80, ur"ená odd%lení 

tedy  nejsou  slou"ena  do  odbor(,  nemá  z$ízena  územní  pracovišt% a  m%sto,  ve  kterém  sídlí,  

není zárove) sídlem pracovišt%+ 'SSZ. OSSZ Svitavy se "lení na sedm odd%lení - 

nemocenského pojišt%ní, OSV', d(chodového pojišt%ní, vymáhání pojistného, kontroly, 

51
 asová "ada vybraných ukazatel$ za okres Svitavy (2000-2010) [online]. 2011 [cit. 2011-03-01]. 

52 Ú"etní zpráva k 31.12.2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy.  
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vnit$ní správy, ú"tárny pojistného a dávek.53 Po"ty zam%stnanc( na jednotlivých odd%leních 

OSSZ Svitavy jsou uvedeny v následující Tab. 3.1. 

Tab.3.1. Po"et zam%stnanc( na jednotlivých odd%leních OSSZ Svitavy k 31. 12. 2010 
Odd%lení Po"et zam%stnanc( Z toho žen muž( Vedoucí odd.
Nemocenské 15 14 1 Žena
9(chodové 6 6 0 Žena
OSV' 7 7 0 Žena
Vymáhání 5 4 1 Žena
8"tárny pojistného a dávek 5 4 1 Žena
Kontrolní 10 10 0 Žena
Vnit$ní správy 5,5 4 1,5 Žena
Celkem 53,5 49 4,5 --------

Zdroj: Personální evidence k 31.12.2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. Vlastní zpracování. 

Z Tab. 3.1 vyplývá, že mezi zam%stnanci OSSZ Svitavy jednozna"/% (#evažují ženy, které 

zaujímají také všechny pozice ve vedení OSSZ Svitavy.  

3.2.2  innosti jednotlivých odd&lení OSSZ 

'innosti jednotlivých odd%lení OSSZ jsou jednozna"/% vymezeny ve vnit$ním p$edpisu 

'SSZ, konkrétn% v Organiza%ním #ádu  SSZ. V d(sledku nejr(zn%jších zm%n

v organiza"ních schématech a "innostech, které 'SSZ vykonává, je Organiza"ní $ád pr(:%žn%

dle pot$eb aktualizován. Níže budou popsány alespo) nejd(ležit%jší "innosti jednotlivých 

odd%lení OSSZ, nebo# kompletní vý"et by byl velmi obsáhlý. 

Odd%lení nemocenského pojišt%ní: 

 Provádí nemocenské pojišt&ní zam&stnanc" a dalších osob dle p$íslušných právních 

2$edpis(, a zpracovává "innosti spojené se vznikem, trváním a ukon"ením pojistného 

pom%ru jednotlivých subjekt( nemocenského pojišt%ní

 Rozhoduje ve v%cech nemocenského pojišt%ní, pojistného a pokut ukládaných 

za nespln%ní "i porušení povinností uložených p$íslušným právním p$edpisem 

 Vede evidenci spojenou s výplatou dávek a vyplácí dávky nemocenského pojišt%ní 

ve stanovených termínech 

 Vede evidenci do%asn& práce neschopných pojišt%nc( a osob s na$ízenou karanténou 

a zpracovává výkazy vývoje do"asné pracovní neschopnosti v okrese 

53 Organiza"ní $ád 'SSZ. Vnit$ní p$edpisy 'SSZ. 
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 Provádí kontroly dodržování lé"ebného režimu do"asn% práce neschopných pojišt%nc(

 Sleduje délku do"asné pracovní neschopnosti pojišt%nc( a písemn% upozor)uje 

ošet$ujícího léka$e, zam%stnavatele i pojišt%nce na "erpání podp(,"í doby 

Odd%lení d(chodového pojišt%ní: 

 Metodicky #ídí provád&ní d"chodového pojišt&ní u zam%stnavatel( a poskytuje 

odbornou pomoc také ob"an(m

 Sepisuje a dokladuje žádosti o dávky nebo žádosti o úpravu dávek d(chodového 

pojišt%ní, kontroluje správnost uvád%ných údaj( a úplnost p$edložených doklad(

k žádostem o tyto dávky 

 Vede evidenci podaných p$ihlášek k ú"asti na dobrovolném d(chodovém pojišt%ní 

a v plném rozsahu provádí d(chodové pojišt%ní t%chto osob 

 Na žádost ob"an( vydává potvrzení o pobírání d(chodu 

 Spolupracuje s Léka$skou posudkovou službou ve v%ci projednání zdravotního stavu 

žadatele o dávku d(chodového pojišt%ní

 Odesílá na 'SSZ záznamy z jednání léka$ské posudkové služby od všech p$ípad(,

u kterých došlo v rámci kontrolní léka$ské prohlídky ke zm%/% stupn% invalidity 

a vyzývá tyto posuzované osoby k sepsání žádosti o d(chodovou dávku54

Odd%lení OSV':

 Provádí d"chodové a nemocenské pojišt&ní OSV  a nemocenské pojišt%ní

zahrani"ních zam%stnanc(

 Kontroluje dodržování termín( a správnost vypln%ní p$ehled( o p$íjmech a výdajích, 

stanovení výše pojistného na d(chodové pojišt%ní a ur"ení minimálních m%sí"ních 

vym%$ovacích základ( pro výši záloh na d(chodové pojišt%ní a pojistného 

na nemocenské pojišt%ní

 Rozhoduje o pravd%podobné výši pojistného a o snížení m%sí"ních vym%$ovacích 

základ(

 Rozhoduje ve v&cech pojistného a uložení pokut za nespln%ní povinností OSV'

 Rozhoduje platebním vým%rem o pojistném a penále na pojistném 

 Kontroluje pln%ní ohlašovací a oznamovací povinnosti OSV', v"etn% povinnosti 

správného placení záloh na d(chodovém pojišt%ní

54 Organiza"ní $ád 'SSZ. Vnit$ní p$edpisy 'SSZ. 
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 Posuzuje oprávn%nost a výši vracených p$eplatk( na pojistném jednotlivým plátc(m

pojistného OSV'

 Umís#uje platby OSV' a zahrani"ních zam%stnanc(

 *$ipravuje podklady pro rozhodnutí o povolení splátek OSV' a pro $ízení o promíjení 

penále OSV'

Odd%lení ú"tárny pojistného a dávek: 

 Sleduje dodržování platební povinnosti zam&stnavatel" v sociálním zabezpe"ení

a vystavuje výkazy nedoplatk( zam%stnavatel(m

 Kontroluje a ú"tuje P$ehledy o výši pojistného p$edložené zam%stnavateli 

 Zasílá upomínky a výzvy zam%stnavatel(m k p$edložení P$ehled( o výši pojistného 

a zpracovává návrhy pro rozhodnutí o pravd%podobné výši pojistného a ukládání 

pokut zam%stnavatel(m

 *$ipravuje podklady pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného a penále 

zam%stnavatel(m, provádí jejich ú"tování a sledování správnosti úhrad, dává návrhy 

a p$ipravuje podklady pro zrušení splátkového režimu 

 8"tuje o pohybech pen%žních prost$edk( na všech b%žných ú"tech pro evidenci p$íjm(

a výdaj( ze státního rozpo"tu 

 Provádí m&sí%ní a ro%ní ú%etní záv&rku p$íjmových ú"3( pojistného a dávkového 

výdajového ú"tu 

 Zabezpe"uje vrácení p$eplatk( na pojistném jednotlivým plátc(m

 Vydává  potvrzení  zam%stnavatel(m,  OSV' a  ob"an(m  o  tom,  že  nemají  v  evidenci  

'SSZ zachyceny nedoplatky na pojistném a penále 

 Zajiš)uje výb&r pojistného a penále v hotovosti do limitu ur"eného p$íslušným 

právním p$edpisem 

 *$ipravuje podklady pro $ízení o promíjení penále a ú"tuje o prominutí penále55

 8"tuje nedobytné pohledávky p$edané odd%lením vymáhání pojistného a vede jejich 

evidenci 

Odd%lení vymáhání pojistného: 

55 Organiza"ní $ád 'SSZ. Vnit$ní p$edpisy 'SSZ. 
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 Sleduje evidenci pohledávek OSSZ a rozhodnutí o nich jako o titulech pro výkon 

rozhodnutí z oblasti nemocenského pojišt%ní, d(chodového pojišt%ní, kontrolní, 

."etnictví pojistného, p$íp. ekonomicko-správní 

 Zajiš)uje pohledávky všemi právními nástroji v"etn% soudcovského zástavní práva 

a spolupracuje p$i jejich zajiš#ování s katastrálními ú$ady, soudy a dalšími institucemi 

 *$ihlašuje a uplat)uje pohledávky ve ve$ejných dražbách, v d%dickém a likvida"ním 

$ízení 

 Zpracovává podklady pro 'SSZ pot$ebné pro insolven"ní $ízení 

 Zpracovává podklady a vydává rozhodnutí o povolení splátek pojistného a penále 

 Vede evidenci, p$ipravuje podklady pro OSSZ, 'SSZ a MPSV, a ve sv%$ených 

2$ípadech vydává rozhodnutí o prominutí penále 

 *$ipravuje podklady a podává návrhy na zrušení živnostenského oprávn%ní podnikateli 

z d(vodu nepln%ní závazk( podnikatele v("i státu 

Odd%lení kontroly: 

 Poskytuje metodickou a instruktážní pomoc všem kontrolovaným subjekt(m

 Kontroluje vznik a zánik pojistného pom%ru s ohledem na posouzení ú"asti 

na nemocenském pojišt%ní

 Kontroluje pln%ní úkol( a povinností zam%stnavatel( p$i provád%ní nemocenského 

pojišt%ní, v"etn% ohlašovací povinnosti v d(chodovém a nemocenském pojišt%ní

 Kontroluje správnost stanovené výše odvodu pojistného 

 Kontroluje ú%etnictví zam&stnavatel", které má vazbu na stanovení správnosti 

odvodu pojistného 

 Zpracovává protokol o provedených kontrolách pojistného a pln%ní úkol(

v nemocenském a d(chodovém pojišt%ní, v"etn% vystavení platebních vým%,(

a hlášení o vrácení p$eplatk( na pojistném 

 Zabezpe"uje komplexní vnit$ní kontrolu dávek nemocenského pojišt%ní vyplácených 

OSSZ56

 Provádí došet$ení chyb%jících dob pojišt%ní pro ú"ely d(chodového pojišt%ní

Odd%lení vnit$ní správy: 

56 Organiza"ní $ád 'SSZ. Vnit$ní p$edpisy 'SSZ. 
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 *$ipravuje a p$edkládá pracovišti 'SSZ požadavky na nákup kancelá$ského materiálu, 

drobného majetku a provedení služeb 

 *$ipravuje podklady pro pracovišt%+'SSZ pro zú"tování se zam%stnanci (stravenky, 

telefonické hovory, škody) a vyú"tování pracovních cest 

 *$ipravuje a p$edává pracovišti 'SSZ údaje pot$ebné pro zm%ny v evidenci veškerého 

hmotného majetku a jeho inventarizaci, vy$azení z evidence a p$evody 

 *$ipravuje a p$edává pracovišti 'SSZ údaje pot$ebné pro zajišt%ní výkonu personální 

a mzdové agendy zam%stnanc( OSSZ 

 Zabezpe"uje výkon "innosti v oblasti krizového $ízení, požárního preventisty 

a bezpe"nosti a ochrany zdraví p$i práci 

 Zabezpe%uje administrativn&-technické a provozní služby (nap$. spisová evidence, 

podatelna, výpravna, spisovna-archiv OSSZ, spojovatelka, autodoprava)57

3.2.3 D"chodové pojišt&ní

Sou"asný systém d(chodového pojišt%ní v 'R byl založen zákonem ". 155/1995 Sb., 

o d(chodovém pojišt%ní (dále jen Zákon o DP), ve zn%ní pozd%jších p$edpis(, který nabyl 

."innosti dnem 1. 1. 1996. Zákon o DP upravuje nároky na d(chody z d(chodového pojišt%ní, 

zp(soby stanovení výše d(chod( a podmínky pro jejich výplatu. Systém poskytuje náhradu 

2$íjmu v p$ípad% stá$í, invalidity a úmrtí živitele. Jedná se o d(chody starobní, invalidní, 

vdovské, vdovecké a sirot"í. Dle Zákona o organizaci SZ je 'SSZ orgánem sociálního 

zabezpe"ení, který rozhoduje o dávkách d(chodového pojišt%ní a za$izuje výplatu t%chto 

dávek, s výjimkou p$ípad(, kdy jsou p$íslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpe"ení 

ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.58

Mezi základní principy sou"asného systému d(chodového pojišt%ní pat$í mimo jiné povinná

+%ast prakticky všech ekonomicky aktivních osob na d"chodovém pojišt&ní, i  když  

za ur"itých podmínek je umožn%na i dobrovolná ú"ast v systému. Dalším základním 

principem je princip jednotné úpravy, kdy pro jednotlivé skupiny pojišt%nc( platí jednotné 

zásady pro nároky na d(chody a jejich výpo"et. V 'R tedy neexistuje samostatný systém 

5(chodového pojišt%ní pro zam%stnance, pro OSV', pro vojáky, pro "leny družstev apod., jak 

je tomu v n%kterých jiných státech. V d(chodovém pojišt%ní je uplat)ován také princip 

57 Organiza"ní $ád 'SSZ. Vnit$ní p$edpisy 'SSZ. 
58
&$chodové pojišt#ní [online]. 2011 [cit. 2011-03-03]. 
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solidarity a to p$edevším pojišt%nc( s vyššími p$íjmy s pojišt%nci s nižšími p$íjmy, ale také 

osob ekonomicky aktivních s osobami, které pobírají d(chody. Vybrané pojistné 

na d(chodové pojišt%ní slouží k úhrad% vyplácených d(chod(, je tedy uplat)ován princip 

pr".&žného financování systému, což znamená, že vybrané pojistné se pr(:%žn%

spot$ebovává a nevytvá$ejí se kapitálové fondy.59

/"chody lze rozd%lit na (#ímé a poz"stalostní nebo také na základní a odvozené. Mezi 

(#ímé, základní d(chody $adíme 0"chod starobní a invalidní. Mezi d(chody poz"stalostní,

odvozené pak $adíme 0"chod vdovský, vdovecký a sirot%í. V sou"asném systému 

5(chodového pojišt%ní jsou d(chody ovliv)ovány dv%ma faktory, a to dobou pojišt%ní 

a výpo"tovým základem. Doba pojišt%ní ovliv)uje vznik nároku na d(chod i jeho výši. 

Výpo"tový základ ovliv)uje pouze výši d(chodu.60 D(chod  se  skládá  ze  základní 

a procentní vým&ry. Základní vým%ra je stejná pro všechny druhy d(chod( a od 1. 1. 2011 

"iní 2 230 K" m%sí"/%. Výše procentní vým%ry je rozdílná podle délky doby pojišt%ní a výše 

2$íjm( dosažených v rozhodném období p$ed p$iznáním d(chodu. 

Ke dni 31. 12. 2010 vyplácela 'SSZ celkem 3 446 767 d(chod(. Z toho starobních d(chod(

2 260 032, invalidních d(chod( 466 329 a poz(stalostních d(chod( 720 406. P$itom ke konci 

roku 2010 evidovala 'SSZ celkem 2 819 093 všech d(chodc(. Pr(;%rná výše starobního 

5(chodu "inila k 31. 12. 2010 celkem 10 123 K". K 31. 12. 2010 bylo vedeno v evidenci 

'SSZ celkem 5 011 797 poplatník( pojistného na d(chodové pojišt%ní. Na jednoho d(chodce 

tak p$ispívalo 1,78 poplatník( a na jednoho starobního d(chodce pak 2,22 poplatník(

pojistného.61

OSSZ Svitavy evidovala k 31. 01. 2011 celkem 16 427 starobních d(chodc(,

5 980 invalidních d(chodc( a 7 392 poz(stalostních d(chodc(. Pr(;%rná výše starobního 

5(chodu "inila 10 114 K", což tém%$ odpovídá celorepublikovému pr(;%ru, viz výše.62

59 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 202-204) 
60 Tamtéž (2010, s.205) 
61 Po!ty d$chod$, d$chodc$ a poplatník$ pojistného k 31.12.2010, Tiskové zprávy  SSZ [online]. 2011 [cit. 
2011-03-05]. 
62 Statistika DP k 31. 01. 2011. Interní zdroje OSSZ Svitavy.
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3.2.4 Nemocenské pojišt&ní

Nemocenské pojišt%ní je upraveno zákonem ". 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt%ní (dále 

jen Zákon o NP), jehož p$ijetí provázela od samého za"átku celá $ada problém( a jehož 

."innost byla dvakrát odložena. Zákon m%l nabýt ú"innosti dnem 1. 1. 2007, pak 1. 1. 2008, 

ale ú"inný je až od 1. 1. 2009. Pro úplnost je t$eba uvést, že ode dne své platnosti do doby své 

."innosti byl zákon t$ináctkrát novelizován. P$ijetím Zákona o NP došlo zejména 

ke sjednocení nemocenského pojišt%ní, které bylo do 31. 12. 2008 rozt$íšt%no do n%kolika 

samostatných p$edpis( o nemocenském pojišt%ní: 

 Zákon ". 54/1956 Sb., o nemocenském pojišt%ní zam%stnanc(

 Zákon ". 88/1968 Sb., o prodloužení mate$ské dovolené, o dávkách v mate$ství 

a o p$ídavcích na d%ti z nemocenského pojišt%ní

 Zákon ". 32/1957 Sb., Zákon o nemocenské pé"i v ozbrojených silách 

 Zákon ". 100/1988 Sb., Zákon o sociálním zabezpe"ení 

 Vyhláška ". 141/1958 Ú.l. o nemocenském pojišt%ní a o d(chodovém zabezpe"ení 

odsouzených 

Zákon o NP upravuje nemocenské pojišt%ní pro p$ípad do"asné pracovní neschopnosti, 

mate$ství, t%hotenství, na$ízení karantény, ošet$ování "lena domácnosti, posuzování 

zdravotního stavu a též organizaci a provád%ní pojišt%ní. Nová právní úprava nemocenského 

pojišt%ní je postavena na t&chto principech:

 jednotnost systému - platí pro zam%stnance, p$íslušníky ozbrojených sbor(, OSV'

 zvýšení spravedlnosti - výše dávek je ovlivn%na výší p$íjmu, princip solidarity však 

<(stává zachován 

 ."inn%jší prost$edky proti zneužívání 

 finan"ní neutrálnost – systém má zabezpe"it vyrovnanost p$íjm( a výdaj(

 dodržování mezinárodních závazk(63

Nemocenské pojišt&ní je ur%eno zejména pro ekonomicky aktivní ob%any a je pojišt%ním, 

které p$i spln%ní stanovených podmínek vzniká ze zákona, všechny dávky nemocenského 

pojišt%ní jsou pak dávkami obligatorními. Cílem dávek nemocenského pojišt%ní je finan"/%

63 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 151) 
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zabezpe"it ekonomicky aktivní ob"any v p$ípad% vzniku sociálních událostí, kdy kv(li

nemoci %i mate#ství ztratí krátkodob% výd%lek.  

Pro zam&stnance je nemocenské pojišt%ní povinné, pokud splní stanovené podmínky – 

vykonává zam%stnání na území 'R, nebo v cizin% pro zam%stnavatele se sídlem v 'R,

zam%stnání trvá alespo) 15 kalendá$ních dn( a sjednaná mzda dosahuje alespo) stanoveného 

rozhodného p$íjmu (2000 K").64 Pro OSV' je ú"ast v nemocenském pojišt%ní dobrovolná, 

k ú"asti se p$ihlašují od data, které si samy ur"í.  

Z nemocenského pojišt%ní se poskytují následující dávky: 

 nemocenské  

 ošet$ovné  

 vyrovnávací p$ísp%vek v mate$ství a t%hotenství 

 pen%žitá pomoc v mate$ství 

Dávky nemocenského pojišt%ní jsou nárokové a jejich výše závisí na výši výd%lku pojišt%nce 

v rozhodném období. P$i stanovení výše dávky se vychází z denního vym&#ovacího 

základu, který je však pro ú"ely konstrukce dávky redukován. Základní podmínkou nároku 

na dávky nemocenského pojišt%ní je, že p$íslušná sociální událost vznikne v dob%, kdy trvá 

."ast na nemocenském pojišt%ní, pop$. v ochranné lh(3%. Ne všechny z výše uvedených dávek 

však náleží všem skupinám osob, které jsou ú"astny nemocenského pojišt%ní. Nap$. OSV'

je vypláceno pouze nemocenské a pen%žitá pomoc v mate$ství. Všechny dávky nemocenského 

pojišt%ní vyplácejí p$íslušné OSSZ/PSSZ/ MSSZ Brno.65

V roce 2010 evidovala 'SSZ v porovnání s rokem 2009 mén% do"asných pracovních 

neschopností i mén% prostonaných dn(. V roce 2010 bylo do evidence 'SSZ zavedeno 

1 334 052 ukon"ených DPN, což je o 191 962 DPN mén% než v roce 2009. Po"et

prostonaných dn( v roce 2010 "inil 62 078 690, což je o 11 828 894 prostonaných dn( mén%

než v roce 2009. Zkrátila se také doba trvání jednoho p$ípadu DPN ze 48,43 dn( (rok 2009) 

na 46,53 dn( (rok 2010). V pr(;%ru byly více nemocné ženy než muži a stonalo se hlavn%

kv(li nemocem dýchacího ústrojí a pohybové soustavy.66

64 Zákon ". 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt#ní (dále jen Zákon o NP) 
65 Dávky nemocenského pojišt#ní [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. 
66 Rok 2010: mén# DPN a mén# prostonaných dn$, Tiskové zprávy  SSZ [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. 
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OSSZ Svitavy evidovala v roce 2010 celkem 22 945 DPN, z toho 1190 u OSV'. V porovnání 

s rokem 2009 došlo k nár(stu u celkových DPN o 3028 DPN, u OSV' pak o 688 DPN, 

což je nár(st o 137 %.67

67 Statistika NP k 31. 12. 2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. 
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4 PROCES VÝB!RU POJISTNÉHO NA ÚSEKU SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPE ENÍ

Pojistné na sociální zabezpe"ení (dále jen pojistné) zahrnuje platby na d"chodové pojišt&ní,

na nemocenské pojišt&ní a p#ísp&vek na státní politiku zam&stnanosti. Toto pojistné 

je upraveno zákonem ". 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe"ení a p$ísp%vku 

na státní politiku zam%stnanosti (dále jen Zákon o pojistném na SZ). $#íjmem státního 

rozpo%tu není jen samotné pojistné, ale také penále, p$irážka k pojistnému a pokuty ukládané 

podle Zákona o pojistném na SZ a Zákona o organizaci SZ. 

Pojem výb%r pojistného lze rozd%lit na odvod pojistného a placení pojistného. Za odvod 

pojistného lze ozna"it soubor pravidel, který ur"uje kdo, kdy a v jaké výši je povinen pojistné 

odvád%t. Placením pojistného se pak rozum%jí formy provád%ných plateb. Díky tomuto 

rozd%lení se pak odlišují i poplatníci pojistného od plátc" pojistného. Zam%stnanci jsou 

Zákonem o pojistném na SZ ozna"eni za poplatníky, nejsou však plátci pojistného. Plátci 

pojistného jsou v tomto p$ípad% jen zam%stnavatelé, kte$í platí pojistné nejen za sebe, ale 

i za své zam%stnance, kterým z jejich vym%$ovacího základu pojistné vypo"ítají a srazí.68

4.1 Pojistné na sociální zabezpe%ení 

Pojistné na sociální zabezpe"ení je konstruováno jako procentní sazba z vym&#ovacího

základu zjiš#ovaného za rozhodné období. Rozhodným obdobím pro zam%stnance,

zam%stnavatele a osoby dobrovoln% d(chodov% pojišt%né je kalendá#ní m&síc. Rozhodným 

obdobím pro OSV' je kalendá#ní rok.

4.1.1 Poplatníci, vym&#ovací základy a sazby pojistného 

Podle Zákona o pojistném na SZ jsou poplatníky zejména: 

 zam%stnanci  

 zam%stnavatelé 

 OSV'

68 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpe!ení (2010, s. 130) 
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Vym&#ovacím základem zam&stnance pro odvod pojistného je úhrn p$íjm(, které jsou 

2$edm%tem dan% z p$íjm( fyzických osob a které mu zam%stnavatel zú"toval v souvislosti 

se zam%stnáním zakládajícím ú"ast na d(chodovém a nemocenském nebo jen d(chodovém 

pojišt%ní.  

Vym&#ovacím základem zam&stnavatele pro odvod pojistného je úhrn zú"tovaných p$íjm(

všech jeho zam%stnanc(.

Ro%ní vym&#ovací základ pro odvod pojistného si ur"uje OSV' sama. Nejnižším 

vym&#ovacím základem OSV' za rok 2010 je 50 % da)ového základu z p$íjm( z podnikání, 

které OSV' uvedla v da)ovém p$iznání za kalendá$ní rok 2010. Výše da)ového základu 

OSV' má vliv i na stanovení výše m%sí"ního vym%$ovacího základu pro placení m%sí"ních 

záloh na pojistné.69

Sazby pojistného z vym%$ovacího základu jsou: 

 u zam%stnanc( 6,5 % na d(chodové pojišt%ní, od roku 2009 neplatí pojistné 

na nemocenské pojišt%ní a p$ísp%vek na státní politiku zam%stnanosti 

 u zam%stnavatel( 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské pojišt%ní, 21,5 % na d(chodové 

pojišt%ní a 1,2 % p$ísp%vek na státní politiku zam%stnanosti p$i zvolené sazb%

1 (neode"ítá si polovinu náhrad mezd vyplacených zam%stnanc(m), nebo 26 %, z toho 

3,3 % na nemocenské pojišt%ní, 21,5 % na d(chodové pojišt%ní a 1,2 % p$ísp%vek 

na státní politiku zam%stnanosti p$i zvolené sazb% 2 (zam%stnává mén% než 

26 zam%stnanc( a ode"ítá si polovinu náhrad mezd vyplacených zam%stnanc(m). 

 u OSV' 29,2 %, z toho 28 % na d(chodové pojišt%ní a 1,2 % p$ísp%vek na státní 

politiku zam%stnanosti, a krom% toho navíc 2,3 % na nemocenské pojišt%ní, pokud 

se k n%mu dobrovoln% p$ihlásila 

Zam%stnavatel, který platí pojistné (v"etn% pojistného od zam%stnanc() je povinen p$edložit 

2$íslušné OSSZ (#ehled o výši pojistného za každý kalendá$ní m%síc, v n%mž je považován 

za zam%stnavatele (zam%stnává alespo) po "ást m%síce zam%stnance s ú"astí na nemocenském 

69
 SSZ – Výpo!et pojistného [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. 
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a d(chodovém nebo jen d(chodovém pojišt%ní). P$ehled se p$edkládá na OSSZ nejpozd%ji

do 20. dne následujícího kalendá$ního m%síce. 

OSV', která alespo) po "ást kalendá$ního roku vykonávala "innost, je povinna podat 

u p$íslušné OSSZ nejpozd%ji do jednoho m%síce ode dne, ve kterém m%la podat da)ové 

2$iznání, (#ehled o p#íjmech a výdajích OSV  za kalendá$ní rok. V tomto p$ehledu 

se uvád%jí mimo jiné také údaje o vym%$ovacím základu pro pojistné, úhrn záloh a výše 

doplatku nebo p$eplatku na pojistném za kalendá$ní rok.   

4.1.2 Sankce 

Zákon o pojistném na SZ umož)uje sankcionovat poplatníky za nespln%ní zákonem 

stanovených povinností a využívá k tomu 1#i druhy sankcí.  Tyto  sankce  pak  tvo$í

tzv. (#íslušenství k pojistnému.

Penále vzniká jako sankce za nespln%ní povinností v platebních (pen%žních) vztazích. Pokud 

zam%stnavatel "i OSV' nezaplatili pojistné ve stanovené lh(3%, nebo ho zaplatili v nižší výši 

než m%li, stávají se dlužníky a jsou povinni platit penále. Sazba penále "iní 0,05 % z dlužné 

"ástky pojistného, za každý kalendá$ní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. 

$#irážku k pojistnému uloží OSSZ zam%stnavateli, jehož vinou vznikají rizika, která mohou 

vést ke zvýšení výdaj( na dávky d(chodového a nemocenského pojišt%ní jeho zam%stnanc(.

*$irážka k pojistnému m(že "init až 5 % z vym%$ovacího základu za jednotlivé m%síce, 

za které se p$irážka k pojistnému platí. 

Formu správního trestu, za porušení nebo nespln%ní zákonem stanovených povinností 

v nepen%žních vztazích, mají pokuty. Sazby pokut se pohybují v závislosti na jednotlivých 

2$estupcích až do výše 100 tis. K". V n%kterých p$ípadech op%tovného nespln%ní "i porušení 

povinností až do výše 500 tis. K".70

70 Zákon o pojistném na SZ. 
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4.1.3 Splatnost pojistného a zp"soby jeho placení 

Zam%stnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendá$ní m%síce a OSV' platí zálohy 

na pojistné za kalendá$ní m%síce. Toto pojistné a zálohy jsou splatné od 1. do 20. dne 

následujícího kalendá#ního m&síce. Doplatek na pojistném OSV' je splatný nejpozd%ji

do osmi dn( po dni, ve kterém byl podán p$ehled o p$íjmech a výdajích za kalendá$ní rok, 

za který se pojistné doplácí. 

Pojistné se platí v %eské m&2& na p$íslušný ú"et p$íslušné OSSZ vedený u poskytovatele 

platebních služeb nebo vyplacením v hotovosti zam%stnanci p$íslušné OSSZ, který 

je oprávn%n pojistné p$ijímat na pokladn%. Za den platby pojistného se  považuje  den,  kdy  

dojde k p$ipsání pojistného na ú"et p$íslušné OSSZ a den, kdy zam%stnanec p$íslušné OSSZ 

hotovost p$ijal do pokladny.71

4.2 Proces výb&ru pojistného 

Proces výb%ru pojistného u zam%stnavatel( je odlišný od procesu výb%ru pojistného u OSV'.

Tato odlišnost je dána zejména tím, že zam&stnavatelé p#edkládají p#ehled s vy%ísleným 

odvodem pojistného za kalendá#ní m&síc, kdežto OSV' p$edkládají p$ehled za kalendá$ní 

rok. OSV' mají navíc povinnost p$edplácet si pojistné prost$ednictvím záloh, které jsou 

2$i ro"ním vyú"tování zapo"teny a k úhrad% nebo vrácení je vy"íslen pouze rozdíl mezi 

vypo"teným odvodem pojistného a zaplacenými zálohami. Zam&stnavatelé si pojistné 

(#edplácet nemohou. V p$ípad%, že vznikne u zam%stnavatele p$eplatek pojistného, musí být 

podle Zákona o pojistném na SZ vrácen zp%t na ú"et zam%stnavatele do jednoho m%síce 

ode dne zjišt%ní p$eplatku.  

4.2.1 Zam&stnavatelé 

Zam&stnavatelé vstupují do procesu výb%ru pojistného podáním p#ihlášky zam&stnavatele

do registru OSSZ/PSSZ/MSSZ. Zárove) s podáním p$ihlášky zam%stnavatele musí být 

podány také (#ihlášky zam&stnanc" k nemocenskému a d"chodovému pojišt&ní. Dnem 

odhlášení posledního zam%stnance z evidence OSSZ je odhlášen také zam%stnavatel 

71 Zákon o pojistném na SZ. 
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a p$estává být zam%stnavatelem.72 Tato skute"nost však neznamená, že u zam%stnavatele 

proces výb%ru pojistného skon"il. Je tomu tak pouze v p$ípad%, že zam%stnavatel nemá v("i

'SSZ jako celku žádné splatné nedoplatky. Pokud takové nedoplatky má, proces výb%ru 

pojistného pokra"uje až do jejich úplného dobrovolného zaplacení, p$ípadn% vymožení. 

Vlastní proces výb%ru pojistného u zam%stnavatel( popisuje tabulka v p$íloze ". 7 této 

bakalá$ské práce. 

Z této tabulky je patrné, že proces výb&ru pojistného m(že být u jednotlivých 

zam%stnavatel( velice krátký a m(že skon"it ihned po $ádném zaplacení p$edepsaného 

pojistného. Naopak u zam%stnavatel(, kte$í neplní $ádn% své zákonem stanovené povinnosti, 

;(že být proces výb%ru pojistného nejen velmi zdlouhavý, ale dokonce také neúsp%šný 

a m(že dojít až k odpisu dlužných nedoplatk( mezi nedobytné pohledávky. 

*$ehledy s vypo"teným odvodem pojistného jsou zam%stnavateli p$edkládány m%sí"/%

na OSSZ. Pokud zam%stnavatel nep$edloží na OSSZ p$ehled ve stanovené lh(3% (do 20. dne 

následujícího kalendá$ního m%síce), je na tuto skute"nost upozorn%n. Za pozdní p$edkládání 

nebo nep$edkládání p$ehled( v(bec, m(že OSSZ zam%stnavateli uložit sankci v podob%

pokuty za nespln%ní zákonem stanovených povinností.  

Ve chvíli, kdy dojde k zaú"tování p$ehledu do ú"etnictví, se vypo%tený odvod pojistného 

stává p#edpisem pojistného na tzv. kont% zam%stnavatele. P$edpis pojistného má zákonem 

stanovenou splatnost (do 20. dne následujícího kalendá$ního m%síce) a nejpozd%ji v den jeho 

splatnosti je o"ekáváno jeho zaplacení. Pokud k zaplacení z nejr(zn%jších d(vod( nedojde, 

stává se p#edpis pojistného dlužným pojistným,  které  je  ode  dne  své  splatnosti  

penalizováno. Odd%lení ú"tárny pojistného a dávek tyto úhrady pojistného pravideln% sleduje 

a splatné nedoplatky pojistného v"etn% p$íslušenství (#edepisuje zam%stnavatel(m k úhrad&

výkazem nedoplatk". Výkaz nedoplatk( je vykonatelný dnem vyhotovení a na $ízení o jeho 

vydání se nevztahuje správní $ád.73 Výkazy nedoplatk(, které byly doru"eny 

zam%stnavatel(m, jsou p$edávány na odd%lení vymáhání pojistného.  

Vykonatelné výkazy nedoplatk( jsou exeku%ním titulem pro soudní výkon rozhodnutí nebo 

správní exekuci. P$ed vlastním zahájením vymáhání pohledávek je dlužníkovi zaslána ješt%

72 Zákon o pojistném na SZ. 
73 Zákon o organizaci SZ. 
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výzva, která dává dlužníkovi poslední možnost k uspokojení pohledávky, aniž by došlo 

k zásadnímu zásahu do jeho práv.74 Pokud není pohledávka uhrazena ani na základ% zaslané 

výzvy je zahájeno vymáhání pohledávky. Zp(soby zajišt%ní a vymáhání pohledávek 

nej"ast%ji využívané na OSSZ Svitavy, v"etn% jejich úsp%šnosti, budou popsány v další "ásti 

této bakalá$ské práce. 

Dlužník m(že podle Zákona o pojistném na SZ požádat OSSZ o povolení splácet dlužné 

pojistné a penále ve splátkách. OSSZ m(že povolit placení dlužného pojistného a penále 

ve splátkách. Sazba penále z dlužného pojistného, které je p$edm%tem splátek, "iní pouze 

0,025 % za kalendá$ní den, ve kterém dluh na pojistném a splátky trvají. Splátky dluhu musí 

být hrazeny odd%len% od plateb b%žného pojistného. V pr(:%hu splátek není nedoplatek 

dlužníka ošet$ován správní exekucí ani soudním výkonem rozhodnutí. 

Další možností pro snížení objemu pohledávek, která je zavedena Zákonem o provád%ní SZ, 

je institut prominutí penále. Z d(vodu odstran%ní tvrdosti penále m(že MPSV, na základ%

žádosti plátce, zcela nebo "áste"/% prominout p$edepsané penále. MPSV m(že k promíjení 

penále zmocnit 'SSZ a OSSZ/PSSZ/MSSZ. Rozhodnutí o žádosti o prominutí penále nemusí 

obsahovat od(vodn%ní a opravné prost$edky proti n%mu se nep$ipoušt%jí.

V p$ípad%, kdy jsou všechny zp(soby vymáhání pohledávky bezvýsledné a další pokusy 

o vymáhání by byly bezp$edm%tné nebo by náklady vymáhání p$esáhly jeho výsledek, 

posoudí OSSZ všechny známé skute"nosti a odepíše takovou pohledávku jako zcela 

nedobytnou. Pohledávka však i nadále trvá, dokud nedojde k proml"ení práva ji vymáhat.75

Proces výb%ru pojistného u zam%stnavatel( je možné také p$ehledn% znázornit v následujícím 

Obr. 4.1. 

74 Postup OSSZ p$i vymáhání a zajiš#ování pohledávek. Vnit$ní p$edpisy 'SSZ. 
75 Zákon o organizaci SZ. 
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Obr. 4.1. Proces výb%ru pojistného u zam%stnavatel(

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 4.1 znázor)uje výb%r pojistného zam%stnavatel( od vstupu do procesu podáním 

2$ihlášky až po odpis bezvýsledn% vymáhaných pohledávek do nedobytných. Mod$e ozna"ená

polí"ka nazna"ují jednotlivé úkony OSSZ v oblasti výb%ru a vymáhání pojistného. Zelená 

polí"ka vyjad$ují úsp%šnost úkon( OSSZ v podob% uhrazeného pojistného nebo pohledávek. 

'ervená polí"ka znázor)ují neúsp%šnost úkonu OSSZ, na který je t$eba navázat dalším 

úkonem umož)ujícím dosažení požadovaného cíle – uhrazení pohledávek p$ípadn% snížení 

objemu pohledávek odpisem do nedobytných. 
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4.2.2 OSV 

OSV  vstupuje do procesu výb%ru pojistného dnem, v n&mž za%ala vykonávat %innost

zakládající ú"ast na d(chodovém pojišt%ní, ke kterému je povinna se p$ihlásit u p$íslušné 

OSSZ/PSSZ/MSSZ podáním p#ihlášky. Proces výb%ru pojistného u OSV' uvádí tabulka 

v p$íloze ". 8 této bakalá$ské práce. 

OSV' je povinna platit zálohy na pojistné za kalendá$ní m%síce, ve kterých vykonává hlavní 

samostatnou výd%le"nou "innost, a to poprvé za kalendá$ní m%síc, v n%mž se k d(chodovému 

pojišt%ní p$ihlásila. Výše zálohy na pojistném se vypo"te p$íslušnou procentní sazbou 

z m%sí"ního vym%$ovacího základu OSV', který "iní nejmén% 25 % pr(;%rné mzdy. 

V p$ípad%, že zálohy nejsou hrazeny, stávají se nedoplatkem, který je penalizován. V pr(:%hu

kalendá$ního roku však nejsou zálohy v"etn% p$íslušenství p$edepisovány k úhrad% platebním 

vým%rem, nebo# až p$edložením p$ehledu za kalendá$ní rok je jednozna"/% ur"eno, zda byly 

zálohy stanoveny ve správné výši (OSV' m(že doložit výkon vedlejší samostatn% výd%le"né

"innosti z d(vodu výkonu zam%stnání, p$iznání starobního d(chodu, nároku na pen%žitou 

pomoc v mate$ství apod.). Pokud však OSV' v pr(:%hu roku žádá OSSZ o potvrzení 

bezdlužnosti, musí dlužné zálohy na pojistném v"etn% p$íslušenství uhradit. 

*$i podání p#ehledu a zpracování ro%ního vyú%tování OSV' jsou od vypo"teného odvodu 

pojistného ode"teny uhrazené zálohy na pojistném a je vy"íslen doplatek, p#ípadn&

(#eplatek pojistného. Nezaplacené dlužné zálohy jsou tak p$i ro"ním vyú"tování zahrnuty 

do doplatku na pojistném a zárove) penalizovány od dn( svých splatností. Doplatek 

na pojistném z vyú"tování OSV' je splatný nejpozd%ji do osmi dn( po dni, ve kterém byl, 

nebo m%l být podán p$ehled o p$íjmech a výdajích za kalendá$ní rok, který se vyú"tovává.76

O  dlužném  pojistném,  zálohách  na  pojistné  a  penále  rozhoduje OSSZ formou platebního 

vým&ru. Platební vým%r je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doru"ení 

uplynulo 15 dn(. Platební vým%ry neuhrazené do dne vykonatelnosti jsou p$edávány 

na odd%lení vymáhání pojistného a stávají se exeku%ním titulem. Další postup na odd%lení 

vymáhání pojistného je pak stejný jako u zam%stnavatel(.

76 Zákon o pojistném na SZ. 
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Stejn% jako pro zam%stnavatele platí i pro OSV' možnost požádat OSSZ o prominutí penále

a také o povolení splácet dlužné pojistné a penále v splátkách. U OSV' lze p$evést 

bezvýsledn% vymáhanou pohledávku do nedobytných pouze v p$ípad%, že fyzická osoba 

zem$ela a dluh nep$ešel na d%dice této osoby. 

Rovn%ž proces výb%ru pojistného u OSV' lze p$ehledn% znázornit v následujícím Obr. 4.2. 

Obr. 4.2. Proces výb%ru pojistného u OSV'

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.2 prochází procesem výb%ru pojistného OSV' od podání p$ihlášky až po opakované 

vymáhání pohledávek. V tomto obrázku jsou modrými polí"ky ozna"eny jednotlivé úkony 

OSSZ v oblasti výb%ru a vymáhání pojistného. Zelená polí"ka vyjad$ují úsp%šnost úkon(

OSSZ v podob% uhrazeného pojistného nebo pohledávek. 'ervená polí"ka znázor)ují 

neúsp%šnost úkonu OSSZ, na který navazuje další úkon umož)ující dosáhnout uhrazení 

pohledávek. 

4.3 Úsp&šnost výb&ru pojistného na OSSZ Svitavy 

Úsp&šnost výb&ru pojistného ukazuje, kolik procent z p$edepsaných p$edpis( pojistného 

a p$edepsaných p$edpis( celkem (pojistné v"etn% p$íslušenství) bylo skute"/% OSSZ 

vybráno. Výše p$edpis( je ovliv)ována disciplinovaností zam%stnavatel( a OSV' v oblasti 

>"asného p$edkládání p$ehled(, ze kterých je p$edpis pojistného stanovován a dále také 

pravidelným p$edepisováním penále k úhrad%, odpisem pojistného v podob% p$evodu 

do nedobytných pohledávek a odpisem prominutého penále. Krom% toho je výše p$edpis(

ovliv)ovanýma také zákonnými úpravami a protikrizovými opat$eními. Výše úhrad 

je ovliv)ována v(lí plátc( pojistné dobrovoln% platit, ekonomickou situací v regionu i v celém 

hospodá$ském prost$edí a úsp%šností vymáhání pohledávek. 

OSSZ Svitavy je ve výb&ru pojistného úsp&šná ve srovnatelné mí$e jako 'SSZ. V pr(:%hu

roku 2010 "inila v 'SSZ úsp%šnost výb%ru pojistného v"etn% p$íslušenství pr(;%rn%

99,83 %.77

Úsp%šnost výb%ru pojistného na OSSZ Svitavy je popsána v tabulce, která tvo$í p$ílohu 

". 9 této bakalá$ské práce. V tabulce je porovnáván výb%r pojistného za posledních šest let. 

Od roku 2005 až do roku 2008 docházelo k nár(st(m p$edpis( pojistného, p$edpis( celkem 

i úhrad pojistného. V roce 2009 byl zaznamenán výrazný pokles p#edpis" pojistného

u zam&stnavatel" zp(sobený zákonnými zm&nami v podob% snížení sazby pojistného 

z 34 % na 31,5 % a poskytnutých slev na pojistném. Mimo$ádné slevy zú"tované v srpnu 

2009 a $ádné slevy zú"tované od zá$í do prosince roku 2009 "inily k 31. 12. 2009 celkem 

92 119 419,- K". Cílem slev na pojistném bylo zlevnit náklady na pracovní sílu zam%stnanc(

77
 SSZ: pojistné na sociální zabezpe!ení se da"í vybírat úsp#šn#, Tiskové zprávy  SSZ [online]. 2011 [cit. 

2011-03-14]. 
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a p$isp%t tím k udržení zam%stnanosti v dob% ekonomické krize. Naopak u (#edpis"

pojistného OSV  byl v porovnání s rokem 2008 zaznamenám pozitivní nár"st o 63,7 mil. 

?", který byl zap$@"in%n tím, že vyú"tování a stanovení výše záloh pro rok 2009 se provád%lo 

na základ% dosaženého da)ového základu v roce 2008, kdy ekonomická aktivita OSV' rostla 

a základ nebyl dot%en zákonnými úpravami v oblasti daní platnými od 1.1.2009. I p$esto 

však klesly p$edpisy celkem v porovnání s rokem 2008 o 289 mil. K", p$edpisy pojistného 

poklesly o 274 mil. K". Úhrady pojistného klesly dokonce o 297 mil. K", což bylo zp(sobeno

nejen zákonnými zm%nami, ale také ekonomickou krizí. V d(sledku tohoto poklesu bylo 

v roce 2009 nejnižší i procento úsp%šnosti výb%ru pojistného za celé sledované období. 

U p$edpis( celkem "inilo pouze 98,55 % a u p$edpis( pojistného jen 98,20 %. V roce 2010 

se situace op%t stabilizovala a úsp%šnost výb%ru pojistného vzrostla na 99,86 % u celkových 

2$edpis( a na 99,61 % u p$edpis( pojistného.78

Graficky je výb%r pojistného na OSSZ Svitavy znázorn%n v následujícím grafu, který "erpá 

údaje z tabulky v p$íloze ". 9. 

Obr. 4.3. Vývoj výb%ru pojistného na OSSZ Svitavy za období let 2005 - 2010.
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Zdroj: Ro"ní ú"etní zprávy k 31. 12. 2005 až 31. 12. 2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. Vlastní zpracování. 

78 Ro"ní ú"etní zprávy k 31. 12. 2005 až 31. 12. 2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. 
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V Obr. výb%ru pojistného je v roce 2007 patrný výkyv ve výši úhrad, kdy bylo uhrazeno 

o 49,5 mil. K" více, než "inily p$edpisy celkem. Úsp%šnost se dostala na 102,13 %, 

a to zejména z d(vodu snížení p$edpis( celkem o odepsané nedobytné pohledávky 

zam%stnavatel( ve výši 59,6 mil. K".

4.4 Vymáhání pohledávek 

Od vzniku 'SSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ v roce 1990 jsou na jednotlivých územních pracovištích 

evidovány neuhrazené pohledávky na pojistném v"etn% p$íslušenství. Tyto pohledávky 

meziro"/% nar(stají o nov% vzniklé neuhrazené pojistné v"etn% p$íslušenství. Pohledávky

se stávají p#edm&tem vymáhání ve chvíli, kdy se stane vykonatelným titul, v n%mž jsou 

zahrnuty.  

OSSZ Svitavy je sice ve výb%ru pojistného velmi úsp%šná, avšak výb%r není 100 %. Vývoj 

pohledávek na OSSZ Svitavy od roku 2005 do roku 2010 je uveden v následující tabulce. 

Tab. 4.1. Výše celkových pohledávek OSSZ Svitavy v letech 2005 až 2010 v K"
Výše 

pohledávek 
k 31. 12.  

Pohledávky 
zam&stnavatel"

Pohledávky 
OSV 

Celkem 
pohledávky 

Meziro%ní 
nár"st v % 

2005 291 606 123,00 46 362 454,87 337 968 577,87

2006 309 017 785,93 53 864 806,88 362 882 592,81 24 914 014,94 7,37%

2007 262 260 058,20 60 775 145,54 323 035 203,74 -39 847 389,07 -10,98%

2008 268 533 179,86 70 174 189,46 338 707 369,32 15 672 165,58 4,85%

2009 276 683 963,38 84 412 989,56 361 096 952,94 22 389 583,62 6,61%

2010 270 252 828,71 92 234 829,56 362 487 658,27 1 390 705,33 0,39%
Zdroj: Ro"ní ú"etní zprávy k 31. 12. 2005 až 31. 12. 2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. Vlastní zpracování. 

Tabulka ". 4.1 dokládá, že pohledávky OSSZ Svitavy skute"/% meziro"/% nar(stají v $ádu

jednotek procent. Výjimkou je rok 2007, a to z d(vod( popsaných výše, výkyv byl zp(soben

odpisem "ásti pohledávek zam%stnavatel( do nedobytných pohledávek. Rovn%ž procento 

nár(stu v roce 2010, pouhých 0,39 %, je ovlivn%no odpisem pohledávek zam%stnavatel(

ve výši 30,5 mil. K" do nedobytných.79

79 Ro"ní ú"etní zprávy k 31. 12. 2005 až 31. 12. 2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. 
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Vymáhání, uplat3ování a zajiš)ování pohledávek je hlavní "inností odd&lení vymáhání 

pojistného. Odd%lení vymáhání pojistného využívá ve své "innosti veškeré dostupné zákonné 

prost$edky správních exekucí a soudního výkonu rozhodnutí, ve snaze dosáhnout maximální 

úsp%šnosti ve vymáhání pojistného v"etn% p$íslušenství. 

4.4.1 Zp"soby zajišt&ní a vymáhání pohledávek 

*$i vymáhání, uplat)ování a zajiš#ování pohledávek postupovala OSSZ Svitavy 

do 31. 12. 2010 zejména podle: 

 Zákona o organizaci SZ 

 Zákona o pojistném na SZ 

 zákona ". 500/2004 Sb., správní $ád

 zákona ".337/1992 Sb., o správ% daní a poplatk(

 zákona ". 99/1963 Sb., ob"anský soudní $ád

 interních p$edpis( a norem 'SSZ, atd. 

Od 1. 1. 2011 byl zákon ". 337/1992 Sb., o správ% daní a poplatk( nahrazen zákonem 

". 280/2009 Sb., da3ový #ád (dále jen Da)ový $ád). V souvislosti s touto zm%nou byly 

upraveny také interní p$edpisy 'SSZ, které nov% pracují s ustanoveními Da)ového $ádu. Dále 

bude popisováno vymáhání a zajiš#ování pohledávek provád%né od 1. 1. 2011 podle nových 

2$edpis(.

Podle Da)ového $ádu m(že OSSZ vymáhat pohledávky správní exekucí (dále jen exekuce), 

soudním výkonem rozhodnutí, uplatn%ním v jiném #ízení (likvidace, d%dické $ízení) nebo 

(#ihlášením do ve#ejné dražby.

V $ízení ve v%cech pojistného je OSSZ oprávn%na vydávat rozhodnutí a m(že je také sama 

vykonat v $ízení o výkonu rozhodnutí. Základní podmínkou pro zahájení výkonu rozhodnutí 

je existence vykonatelného rozhodnutí, kterým je ve v%cech pojistného platební vým%r, 

rozhodnutí o pokut% a výkaz nedoplatk(.80

80 Zákon o organizaci SZ. 
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Da)ový  $ád  dává  OSSZ  možnost volby zp"sobu vymáhání s ohledem na využití zásad 

(#im&#enosti a hospodárnosti. OSSZ je povinna šet$it práva zú"astn%ných osob, posoudit 

své personální zabezpe"ení a zvolit co nejefektivn%jší zp(sob vymáhání. Exekuce, ke kterým 

není OSSZ personáln% zajišt%na, m(že provést soudním výkonem rozhodnutí. 

*$ed vlastním na$ízením exekuce je využíván institut výzvy, která dává dlužníkovi poslední 

možnost k uspokojení pohledávky v náhradní lh(3%. Výzvou je sice zahájen proces vymáhání 

pohledávek, ale práva povinného nejsou ješt% nijak zásadn% omezena. Výzva je neformálním 

institutem, proti kterému nem(že dlužník uplatnit opravné prost$edky.81

Exeku%ní #ízení je zahájeno vydáním exeku"ního p$íkazu. Exekuci mohou OSSZ provést 

2$ikázáním pohledávky z ú"tu, srážkami ze mzdy, p$ikázáním jiné pen%žité pohledávky 

a postižením jiných majetkových práv. Za na$ízení exekuce jsou dlužníkovi ú"továny také 

exeku"ní náklady, které je povinen zaplatit. Exeku%ní náklady jsou vy"ísleny p$ímo 

v exeku"ním p$íkazu a vymáhány spole"/% s vymáhanou pohledávkou. Náklady na na$ízení 

exekuce "iní 2 % z vymáhané "ástky, nejmén% však 500 K" a nejvýše 500 tis. K". Exeku"ní 

náklady lze vy"íslit u téže pohledávky pouze jednou. 82

Soudní výkon rozhodnutí je na základ% návrhu podaného OSSZ realizován prodejem 

movitých v%cí, prodejem nemovitých v%cí a z$ízením soudcovského zástavního práva. M(že 

mít také formu srážek ze mzdy, p$íkazu k výplat% z ú"tu, p$ikázání pohledávky nebo prodeje 

podniku. 

Zákon o organizaci SZ oprav)uje OSSZ k zajišt%ní své vykonatelné pohledávky také 

4#ízením zástavního práva k movitému i nemovitému majetku dlužníka. !ízení o z$ízení 

zástavního práva je zahájeno z moci ú$ední, tedy dnem, kdy OSSZ u"inila první úkon 

a vyhotovila rozhodnutí o z$ízení zástavního práva. 

OSSZ má p$i výb%ru pojistného oporu také v § 240 zákona ". 40/2009 Sb., Trestní zákoník, 

který umož)uje OSSZ podat trestní oznámení na zam&stnavatele, kte$í se dopouští 

trestného "inu tím, že ve v%tším rozsahu krátí pojistné na SZ a p$ísp%vek na státní politiku 

zam%stnanosti. Jedná se p$edevším o tu "ást pojistného, kterou srazí svým zam%stnanc(m

81 Postup OSSZ p$i vymáhání a zajiš#ování pohledávek. Vnit$ní p$edpisy 'SSZ.  
82 Da)ový $ád. 
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z jejich zú"tovaných p$íjm( a neodvedou na ú"et OSSZ. N%kte$í zam%stnavatelé projeví 

v trestním $ízení ú"innou lítost, doplatí pojistné, které srazili zam%stnanc(m a tím dosáhnou 

op%t beztrestnosti. Ostatní si nechají vypracovat posudek od znalce z oboru ekonomiky 

a doloží orgánu "innému v trestním $ízení, že nem%li dostatek finan"ních prost$edk(

pro úhradu pojistného. Vliv této agendy na úsp%šnost vymáhání pojistného je minimální.  

4.4.2 Úsp&šnost vymáhání pohledávek na OSSZ Svitavy 

Úsp%šnost vymáhání pohledávek na OSSZ Svitavy znázor)uje tabulka v p$íloze ".10, která 

porovnává údaje roku 2005 až 2010. Z tabulky je více než patrné, že mnohem úsp%šn%jší bylo 

v celém sledovaném období vymáhání pohledávek ve správní exekuci než v soudním výkonu 

rozhodnutí. Nejužívan&jší a nejú%inn&jší formou správní exekuce na OSSZ Svitavy 

je p#ikázání pohledávky z ú%tu dlužníka.

Nejúsp%šn%jším rokem pro vymáhání pojistného byl rok 2006, kdy se poda$ilo ve správní 

exekuci vymoci v%tší "ástku, než na kterou byla v roce 2006 správní exekuce zahájena. 

Úsp%šnost vymáhání dosáhla 100,02 %. 

Nízká úsp&šnost vymáhání pohledávek v soudním výkonu rozhodnutí je zp(sobena

vysokým po"tem stále se opakujících bezp$edm%tných pokus( o vymožení pohledávek. 

Pro bezvýslednost jsou zastavovány hlavn% soudní výkony rozhodnutí prodejem movitých 

>%cí.83

Osv&0%enou formou zajišt&ní pohledávky je soudcovské zástavní právo, které dává 

dlužníkovi v%tší prostor k doplacení pohledávky bez razantn%jších opat$ení. Soudcovské 

zástavní právo také zajiš#uje OSSZ lepší pozici v p$ípad% vydání rozhodnutí o úpadku 

dlužníka v rámci insolven"ního $ízení nebo p$i dražbách. 

Nejv&tší výhodou OSSZ Svitavy je p$i vymáhání pojistného znalost místních pom%,(

a dlužník( samotných. Nový Da)ový $ád dává OSSZ volnost p$i volb% vhodného zp(sobu

správní exekuce pro jednotlivé dlužníky. N%kte$í reagují kladn% již na zaslání neformální 

výzvy a pohledávku doplatí, u jiných je vhodné výzvu nezasílat a p$istoupit p$ímo k zahájení 

83 Ro"ní statistika vymáhání k 31. 12. 2005 až 31. 12. 2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. 
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správní exekuce, nap$. p$ikázáním pohledávky z ú"tu. Zda se vymáhání pohledávek podle 

Da)ového $ádu, který je koncipován spíše pro výb%r a vymáhání pojistného prost$ednictvím 

2$ipravovaného „Jednotného inkasního místa“, osv%5"í a úsp%šnost se zvýší, ukáže 

až následující období. 
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5 ZÁV!R

Bakalá$ská práce se zabývala problematikou správy pojistného na úseku sociálního 

zabezpe"ení, kterou $ešila jak z teoretického tak z praktického pohledu v podmínkách vybrané 

OSSZ. Zpracování bakalá$ské práce sm%$ovalo k napln%ní cíle stanoveného v úvodu. Cílem 

bakalá$ské práce bylo charakterizovat systém správy pojistného na sociální zabezpe"ení 

a posoudit úsp%šnost tohoto systému v oblasti vymáhání pohledávek za období let 

2005 - 2010 v podmínkách Okresní správy sociálního zabezpe"ení Svitavy. 

Druhá kapitola bakalá$ské práce charakterizuje státní správu obecn% jako sou"ást ve$ejné 

správy. Státní správa je vykonávána bu1 p$ímo orgány státu, nebo nep$ímo v p$enesené 

2(sobnosti ve$ejnoprávními korporacemi, právnickými a fyzickými osobami. Výstavba státní 

správy se uskute")uje na základ% organiza"ních princip(. 'innost státní správy je zam%$ena 

na ve$ejné zájmy spole"nosti, službu ve$ejnosti, ochranu ob"an( a obranu státu. Dále 

je ve druhé kapitole definována správa sociálního zabezpe"ení, její organizace a financování. 

Sociální zabezpe"ení je nástrojem státní sociální politiky, který slouží k realizaci 

nezadatelných sociálních práv lidí a poskytuje pomoc lidem v p$ípad% nemoci, stá$í, 

rodi"ovství, nezam%stnanosti apod. Systém sociálního zabezpe"ení v 'R je složen 

ze sociálního pojišt%ní, státní sociální podpory a sociální pomoci. Správa sociálního pojišt%ní

je zabezpe"ována MPSV, 'SSZ a jejími územními organiza"ními jednotkami, kterými jsou 

2$íslušné okresní správy v po"tu 90. 

Ve t$etí kapitole je definován správní obvod na úseku sociálního zabezpe"ení ve Svitavách, 

který je shodný se správním obvodem okresu Svitavy. Okres Svitavy je rozd%len na 116 obcí, 

z toho je 7 m%st a 1 m%stys. Okres Svitavy je sou"ástí Pardubického kraje, ale OSSZ Svitavy 

je díky reorganizaci 'SSZ pod$ízena pracovišti 'SSZ v Hradci Králové. OSSZ Svitavy 

zam%stnávala k 31. 12. 2010 celkem 54,5 zam%stnanc( v"etn%+$editelky OSSZ, z toho 50 žen, 

které zaujímají také všechny pozice ve vedení OSSZ. Ve t$etí kapitole je dále popsána "innost 

jednotlivých odd%lení OSSZ, které zabezpe"ují správu nemocenského pojišt%ní, d(chodového 

pojišt%ní a pojistného. Je nastín%n i systém d(chodového a nemocenského pojišt%ní v 'R. 

'tvrtá kapitola se zabývá vlastní správou pojistného na SZ, procesem výb%ru pojistného 

a vymáháním pohledávek. 
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Systém správy pojistného na SZ lze charakterizovat jako soubor "inností a úkol(, které jsou 

spravujícím orgán(m ukládány zejména Zákonem o pojistném na SZ a Zákonem o provád%ní 

SZ. Tyto zákony definují mimo jiné poplatníky pojistného, vym%$ovací základy pro výpo"et

pojistného, sazby pojistného, sankce, splatnost a zp(soby úhrad pojistného. Ve "tvrté kapitole 

jsou také popsány hlavní odlišnosti v procesech výb%ru pojistného u zam%stnavatel( a OSV'.

Zam%stnavatelé p$edkládají p$ehled s vy"ísleným odvodem pojistného za kalendá$ní m%síc,

OSV' p$edkládají p$ehled za kalendá$ní rok. OSV' si musí p$edplácet pojistné 

prost$ednictvím m%sí"ních záloh, zam%stnavatelé si pojistné p$edplácet nemohou.  

V p$ípad%, že není p$edepsané pojistné uhrazeno v"as, stává se pohledávkou po splatnosti, 

je sankcionováno a p$edepisováno k úhrad% výkazy nedoplatk( a platebními vým%ry, které 

jsou ode dne své vykonatelnosti exeku"ními tituly pro vymáhání pohledávek.  

Výb%r pojistného a jeho úsp%šnost byly sledovány v období let 2005 až 2010. Od roku 2005 

až do roku 2008 nar(staly pozvolna p$edpisy pojistného i úhrady. V roce 2009 dochází 

k výraznému poklesu p$edpis( pojistného u zam%stnavatel( o 14,8 % v porovnání s rokem 

2008, naopak u OSV' je zaznamenán nár(st p$edpis( pojistného v d(sledku vyú"tování 

da)ového základu roku 2008, který ješt% nebyl postižen zákonnými zm%nami v da)ové 

oblasti. Úsp%šnost výb%ru pojistného v roce 2009 byla nejnižší za celé sledované období. 

V d(sledku tohoto poklesu došlo v roce 2009 k nár(stu pohledávek po splatnosti o 6,61 % 

v porovnání s rokem 2008. Tyto pohledávky se staly p$edm%tem vymáhání. Za p$@"iny 

negativního trendu ve výši p$edpis( pojistného a nár(stu pohledávek po splatnosti lze ozna"it 

legislativní zm%ny snižující sazby pojistného a poskytující slevy na pojistném od 1. 1. 2009 

a pokles ekonomické aktivity subjekt( v dob% ekonomické krize. Zvýšil se po"et

ekonomických subjekt(, které se ocitly v platební neschopnosti, a vzrostla nezam%stnanost 

v okrese na 12,31 %, z 8,84 % v roce 2008.  

K vymáhání a zajiš#ování pohledávek využívá OSSZ Svitavy veškeré dostupné zákonné 

prost$edky správních exekucí a soudního výkonu rozhodnutí. Mnohem úsp%šn%jší 

ve vymáhání je správní exekuce. Soudní výkony rozhodnutí jsou zpravidla zastavovány pro 

bezvýslednost. Maximální úsp%šnosti ve vymáhání správní exekucí bylo dosaženo v roce 

2006, kdy bylo zaplaceno dokonce více, než "inila "ástka, na kterou byly správní exekuce 

v daném roce zahájeny. Úsp%šnost vymáhání dosáhla 100,02 %. Nejvyužívan%jší 
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a nejú"inn%jší formou správní exekuce je na OSSZ Svitavy p$ikázání pohledávky z ú"tu 

dlužníka. 

V sou"asnosti prochází 'SSZ restrukturalizací a optimalizací, které se budou týkat také jejích 

územních organiza"ních jednotek. Jsou p$ipravovány postupy pro zahrnutí úrazového 

pojišt%ní do systému sociálního pojišt%ní, pro p$echod výb%ru pojistného pod „Jednotné 

inkasní místo“ a pro zajišt%ní celé reformy d(chodového pojišt%ní. 

Domnívám se, že ze zjišt%ných údaj( lze oprávn%/% považovat systém správy pojistného 

na úrovni OSSZ za ú"inný, a to z hlediska výb%ru pojistného i vymáhání pohledávek. 

*$ípadné další zvýšení úsp%šnosti ve vymáhání pohledávek lze dosáhnout využíváním všech 

možných nástroj( vymáhání a to v"etn% t%ch, které nov% poskytuje Da)ový $ád v podob%

neformálních výzev k úhrad% pohledávek a možnosti individuální volby vhodného zp(sobu

vymáhání.  

V d(sledku plánované reformy d(chodového pojišt%ní lze do budoucna p$edpokládat snížení 

2$edpis( pojistného, kdy jejich "ást bude p$evedena do nov% vzniklých penzijních fond(.

Podle úvah sou"asné vlády by m%la od 1. 1. 2013 p$ejít správa pojistného na SZ, v"etn%

vymáhání pohledávek, do kompetence „Jednotného inkasního místa“. Orgány SZ by pak 

poskytovaly této instituci pouze informace pot$ebné k výplat% sociálních dávek. Jaká bude 

úsp%šnost výb%ru pojistného a vymáhání pohledávek pod správou „Jednotného inkasního 

místa“, lze jen t%žko odhadnout. Budoucí úsp%šnost výb%ru bude odvislá i od toho, jak nov%

vzniklý celek v podobn% „Jednotného inkasního místa“ k výb%ru a vymáhání p$istoupí, jaké 

nástroje budou zvoleny. Pokud proces výb%ru p$evezme vše pozitivní z dosavadních zp(sob(

kontroly, výb%ru i vymáhání 'SSZ, lze p$edpokládat, že úsp%šnost výb%ru a vymáhání 

se bude p$ibližovat hodnotám, kterých nyní dosahuje 'SSZ. P$i mén% optimistickém pohledu 

lze o"ekávat, že úsp%šnost mírn% poklesne. Roli budou hrát i další faktory, jako nap$.

využívání soukromých exekutor(, které t$eba nyní 'SSZ k vymáhání svých pohledávek 

nevyužívá.  
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) íloha ". 1 

 .j.: 22-1000- 27.6.2008/1912 V Praze dne 30.6.2008 

ROZHODNUTÍ ,EDITELKY ". 7/2008 

STATUT !ESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPE!ENÍ A 
OKRESNÍCH SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPE!ENÍ

!ást první 

!eská správa sociálního zabezpe"ení

!l. 1 

Vznik a právní postavení  eské správy sociálního zabezpe!ení

1)  eská správa sociálního zabezpe"ení byla ustavena  dnem 1. zá$í 1990 na základ%
zákona ". 210/1990  Sb., o zm%nách v p&sobnosti orgán&+ eské republiky v sociálním 
zabezpe"ení a o zm%*% zákona ". 20/1966 Sb., o pé"i o zdraví lidu. 

2)  eská správa sociálního zabezpe"ení je podle zákona ". 582/1991 Sb., o organizaci 
a provád%ní sociálního zabezpe"ení, ve zn%ní pozd%jších p$edpis&, definována jako : 

a) orgán sociálního zabezpe"ení, který provádí sociální  zabezpe"ení 

b) organiza"ní složka státu, na niž se vztahují povinnosti a oprávn%ní, které  zvláštní 
právní p$edpisy obecn% ukládají, resp. zakládají pro správní ú$ady nebo orgány 
státní správy.   

3)  eská správa sociálního zabezpe"ení má jako organiza"ní složka státu právo v rámci 
svojí  p&sobnosti nebo výkonu p$edm%tu "innosti podle zvláštních právních p$edpis&
jednat jménem státu.  eská správa sociálního zabezpe"ení je ú"etní jednotkou. 

4) Sídlem   eské správy sociálního zabezpe"ení je Praha. 

5) Územními organiza"ními jednotkami  eské správy sociálního zabezpe"ení jsou okresní 
správy sociálního zabezpe"ení.    



!l. 2 

Hlavní úkoly  eské správy sociálního zabezpe!ení

1)  eská správa sociálního zabezpe"ení  v rámci svojí p&sobnosti plní p$edevším tyto 
hlavní úkoly :  

a) rozhoduje o dávkách d&chodového pojišt%ní (pokud o nich nerozhoduje jiný orgán 
sociálního zabezpe"ení), v"etn% dávek p$iznávaných na základ% práva Evropských 
spole"enství a uzav$ených mezinárodních smluv o sociálním zabezpe"ení a za$izuje 
jejich výplatu   

b) jedná p$ed soudy v $ízeních o p$ezkoumání rozhodnutí ve v%cech sociálního 
zabezpe"ení 

c) rozhoduje o odvoláních ve v%cech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa 
sociálního zabezpe"ení 

d) zajiš(uje ve své p&sobnosti pln%ní úkol& vyplývajících z práva Evropských 
spole"enství a pln%ní úkol& vyplývajících z mezinárodních smluv ve stanovených 
oblastech sociálního zabezpe"ení  

e) rozhoduje o odstran%ní tvrdostí, které by se vyskytly p$i provád%ní sociálního 
zabezpe"ení, pokud jí bylo v jednotlivých p$ípadech sv%$eno 

f) vede p$íslušnou  statistiku a komplexní ú"etní evidenci v oblastech sociálního 
zabezpe"ení zajiš(ovaných  eskou správou sociálního zabezpe"ení a okresními 
správami sociálního zabezpe"ení  

g) zajiš(uje vydávání tiskopis& pro stanovené oblasti sociálního zabezpe"ení 
'$edepsaných podle p$íslušných právních p$edpis&.

2)  eská správa sociálního zabezpe"ení k pln%ní svých úkol& shromaž-uje  v nezbytném 
rozsahu a v souladu s p$íslušnými právními p$edpisy údaje, které tvo$í datovou 
základnu p$íslušných informa"ních systém& (evidencí) sociálního zabezpe"ení.      

3)  eská správa sociálního zabezpe"ení v souladu s p$íslušnými právními p$edpisy 
poskytuje oprávn%ným orgán&m, organizacím a klient&m odbornou pomoc, vy$izuje 
jejich stížnosti a podn%ty, provádí informa"ní a publika"ní "innost. 

4)  eská správa sociálního zabezpe"ení sestavuje návrhy rozpo"tu pro zajišt%ní svého 
provozu a provozu okresních správ sociálního zabezpe"ení, odpovídá za hospodárné, 
efektivní a ú"elné vynakládání prost$edk& státního rozpo"tu, s nimiž hospoda$í
a odpovídá za sv%$ený majetek. 

5)  eská správa sociálního zabezpe"ení zpracovává a realizuje koncepci rozvoje své 
materiáln% technické základny a zodpovídá za ni. 

6)  eská správa sociálního zabezpe"ení metodicky $ídí a kontroluje "innost okresních 
správ sociálního zabezpe"ení ve stanovených oblastech sociálního zabezpe"ení, výb%ru
pojistného na sociální zabezpe"ení a p$ísp%vku na státní politiku zam%stnanosti, 
léka$ské posudkové služby, ekonomicko-správní (hospoda$ení s majetkem státu, v"etn%
prost$edk& státního rozpo"tu, ú"etnictví) a personální správy.   



!l. 3 

Vztahy  eské správy sociálního zabezpe!ení k Ministerstvu práce a sociálních v"cí

1)  eská správa sociálního zabezpe"ení je $ízena Ministerstvem práce a sociálních v%cí. 
Ministerstvo práce a sociálních v%cí koordinuje a usm%.#uje provád%ní sociálního 
zabezpe"ení ve vztahu k  eské správ% sociálního zabezpe"ení a $ídí a kontroluje  eskou 
správu sociálního zabezpe"ení. 

2)  eská správa sociálního zabezpe"ení  se p$i pln%ní svých úkol&+$ídí právními p$edpisy, 
'$íkazy ministra práce a sociálních v%cí, vn%jšími akty $ízení Ministerstva práce 
a sociálních v%cí a svými vnit$ními akty $ízení.  eská správa sociálního zabezpe"ení 
je p$i své rozhodovací "innosti vázána  právními názory Ministerstva práce 
a sociálních v%cí.  eská správa sociálního zabezpe"ení pr&/%žn% vyhodnocuje 
rozhodování soud& týkající se  její p&sobnosti a p&sobnosti okresních správ sociálního 
zabezpe"ení  a v souladu s ním upravuje p$íslušné postupy. 

3)  eská správa sociálního zabezpe"ení se podílí na p$íprav% návrh& právních p$edpis&
a vyjad$uje se k návrh&m vn%jších akt&+ $ízení Ministerstva práce a sociálních v%cí 
v oblasti sociálního zabezpe"ení, které se týkají její p&sobnosti. 

4)  eská správa sociálního zabezpe"ení p$edkládá ur"ené vnit$ní p$edpisy k vyjád$ení 
ministru práce a sociálních v%cí nebo jím pov%$eným vedoucím zam%stnanc&m
ministerstva p$íslušné úrovn%+$ízení. 

5)  eská správa sociálního zabezpe"ení p$edkládá Ministerstvu práce a sociálních v%cí své 
návrhy a  nám%ty na zm%ny týkající se oblasti sociálního zabezpe"ení. 

6)  eská správa sociálního zabezpe"ení podává Ministerstvu práce a sociálních v%cí 
zprávy a sd%luje  údaje, které si ministerstvo vyžádá.   

!l. 4 

Vztahy  eské správy sociálního zabezpe!ení k ostatním subjekt#m

1)  eská správa sociálního zabezpe"ení spolupracuje s p$íslušnými orgány ve$ejné správy 
a organizacemi podílejícími se na tvorb% a realizaci sociálního zabezpe"ení v  eské 
republice, zejména s Ministerstvem zdravotnictví, se Všeobecnou zdravotní pojiš(ovnou 
a dalšími zdravotními pojiš(ovnami v  eské republice a s p$íslušnými orgány sociálního 
zabezpe"ení Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.  

2)  eská správa sociálního zabezpe"ení p$i výplat% dávek sociálního zabezpe"ení 
spolupracuje zejména s p$íslušnými pen%žními ústavy a držiteli poštovní licence.  

3)  eská správa sociálního zabezpe"ení spolupracuje s orgány Evropských spole"enství, 
které p&sobí v oblasti sociálního zabezpe"ení a s p$íslušnými orgány státní  správy 
a nositeli sociálního pojišt%ní cizích stát&.

!l. 5 



Základy organizace a $ízení  eské správy sociálního zabezpe!ení

1) V "ele  eské správy sociálního zabezpe"ení je $editel, kterého jmenuje a odvolává  
ministr práce a sociálních v%cí. 

2) ,editel  eské správy sociálního zabezpe"ení odpovídá ministrovi práce a sociálních 
0%cí nebo jím pov%$enému vedoucímu zam%stnanci ministerstva p$íslušné úrovn%+$ízení 
za pln%ní úkol&+ eské správy sociálního zabezpe"ení. 

3) ,editel  eské správy sociálního zabezpe"ení je oprávn%n jednat jménem  eské správy 
sociálního zabezpe"ení. Výkonem n%kterých pravomocí m&že pov%$it ostatní 
zam%stnance  eské správy sociálního zabezpe"ení. 

4) ,editel  eské správy sociálního zabezpe"ení jmenuje a odvolává svého nám%stka,
$editele okresních správ sociálního zabezpe"ení, Pražské správy sociálního zabezpe"ení 
a ostatní  vedoucí zam%stnance. 

5) V nep$ítomnosti  zastupuje $editele  eské správy sociálního zabezpe"ení jeho nám%stek
a další  vedoucí zam%stnanci  eské správy sociálního zabezpe"ení ur"ení p$íslušným 
vnit$ním aktem $ízení v plném rozsahu jeho práv a povinností s výjimkou v%cí, které 
si $editel  eské správy sociálního zabezpe"ení vyhradil. 

6) Vnit$ní organiza"ní struktura  eské správy sociálního zabezpe"ení je v souladu 
s pot$ebami efektivního rozd%lení úkol& stanovených  eské správ% sociálního 
zabezpe"ení vytvá$ena organiza"ními útvary n%kolika stup#&+ $ízení, které $ídí tito 
vedoucí zam%stnanci (v po$adí od nejvyššího stupn%):

a) vrchní $editelé úsek&+ eské správy sociálního zabezpe"ení  

b) $editelé odbor&+ eské správy sociálního zabezpe"ení  

c) vedoucí odd%lení   eské správy sociálního zabezpe"ení   

d) zam%stnanci pov%$ení (oprávn%ní) $ízením referát&+  eské správy sociálního 
zabezpe"ení. 

7) Organiza"ní strukturu  eské správy sociálního zabezpe"ení dále tvo$í regionální 
(detašovaná) pracovišt% (útvary), v jejichž "ele stojí vedoucí. ,editel  eské správy 
sociálního zabezpe"ení m&že podle svého uvážení ustavovat stálé nebo "asov% omezené 
poradní a pracovní orgány. 

!ást druhá 

Okresní správy sociálního zabezpe"ení

!l. 6 

Vznik a právní postavení okresních správ sociálního zabezpe!ení

1) Okresní správy sociálního zabezpe"ení byly ustaveny  dnem 1. zá$í 1990 na základ%
zákona ". 210/1990  Sb., o zm%nách v p&sobnosti orgán&+ eské republiky v sociálním 
zabezpe"ení a o zm%*% zákona ". 20/1966 Sb., o pé"i o zdraví lidu. 



2) Okresní správy sociálního zabezpe"ení jsou podle zákona ". 582/1991 Sb., o organizaci 
a provád%ní sociálního zabezpe"ení, ve zn%ní pozd%jších p$edpis&, definovány jako: 

a) orgány sociálního zabezpe"ení, které provád%jí sociální zabezpe"ení 

b) organiza"ní složky státu, na n%ž se vztahují povinnosti a oprávn%ní, které zvláštní 
právní p$edpisy obecn% ukládají, resp. zakládají pro správní ú$ady nebo orgány 
státní správy.   

3) Okresní správy sociálního zabezpe"ení mají pro ú"ely hospoda$ení s majetkem státu, 
0"etn% prost$edk& státního rozpo"tu, ú"etnictví a pracovn%právních vztah& postavení 
vnit$ních organiza"ních jednotek  eské správy sociálního zabezpe"ení. 

4) Okresní správy sociálního zabezpe"ení se z$izují pro obvody, které jsou shodné 
s územními obvody okres&. Na území hlavního m%sta Prahy vykonává p&sobnost
okresní správy sociálního zabezpe"ení Pražská správa sociálního zabezpe"ení. Pokud se 
v tomto statutu uvád%jí okresní správy sociálního zabezpe"ení rozumí se tím také 
Pražská správa sociálního zabezpe"ení.  

5) Sídly okresních správ sociálního zabezpe"ení jsou m%sta, podle kterých nesou název 
jednotlivé okresy. 

!l. 7 

Hlavní úkoly okresních správ sociálního zabezpe!ení

1) Okresní správy sociálního zabezpe"ení v rámci svojí p&sobnosti plní p$edevším tyto 
hlavní úkoly:  

a) rozhodují v prvním stupni ve v%cech  nemocenského pojišt%ní a ve v%cech 
1&chodového pojišt%ní v p$ípadech stanovených p$íslušným právním p$edpisem 

b) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost ob"an& v rozsahu stanoveném 
'$íslušným  právním p$edpisem a vydávají o tom p$íslušné posudky 

c) kontrolují pln%ní povinností ob"an& a zam%stnavatel& ve stanovených oblastech 
sociálního zabezpe"ení a pln%ní povinností plátc& pojistného na sociální 
zabezpe"ení a p$ísp%vku na státní politiku zam%stnanosti 

d) provád%jí kontrolu posuzování zdravotního stavu pro ú"ely nemocenského pojišt%ní

e) provád%jí kontrolu dodržování režimu do"asn% práce neschopných pojišt%nc&

f) provád%jí nemocenské pojišt%ní osob ur"ených p$íslušným právním p$edpisem 
a vyplácejí t%mto osobám dávky nemocenského pojišt%ní 

g) rozhodují o ukládání pokut  ob"an&m,  zam%stnavatel&m, p$ípadn% dalším 
subjekt&m  za nespln%ní nebo  porušení povinností stanovených p$íslušným  
právním p$edpisem 

h) sepisují žádosti o dávky d&chodového pojišt%ní v p$ípadech stanovených p$íslušným  
právním p$edpisem 

i) provádí $ízení ve v%cech pojistného na sociální zabezpe"ení a p$ísp%vku na státní 
politiku zam%stnanosti, rozhodují o tomto pojistném a vybírají jej  

j) opat$ují a p$edkládají  eské správ% sociálního zabezpe"ení na její žádost podklady 



pro rozhodnutí o dávkách d&chodového pojišt%ní a pro vymáhání neprávem 
vyplacených "ástek dávek d&chodového pojišt%ní

k) '$edávají  eské správ% sociálního zabezpe"ení údaje pot$ebné k vytvá$ení a vedení  
'$íslušných informa"ních systém& sociálního zabezpe"ení 

l) rozhodují o odstran%ní tvrdostí, které by se vyskytly p$i provád%ní sociálního 
zabezpe"ení, pokud jim bylo v jednotlivých p$ípadech sv%$eno 

m) vedou p$íslušnou statistiku a ú"etní evidenci v oblasti nemocenského pojišt%ní.  

2) Okresní správy sociálního zabezpe"ení jsou oprávn%ny pro pln%ní svých úkol&
shromaž-ovat v nezbytném rozsahu a v souladu s p$íslušnými právními p$edpisy údaje, 
které tvo$í datovou základnu p$íslušných informa"ních systém& sociálního zabezpe"ení.      

3) Okresní správy sociálního zabezpe"ení v souladu s p$íslušnými právními p$edpisy 
poskytují oprávn%ným orgán&m, organizacím a klient&m odbornou pomoc, vy$izují 
jejich stížnosti a podn%ty a provád%jí informa"ní "innost. 

4) Okresní správy sociálního zabezpe"ení odpovídají za ú"elné vynakládání prost$edk& na 
sociální zabezpe"ení, s nimiž hospoda$í a odpovídají za sv%$ený majetek. Ur"ené
okresní správy sociálního zabezpe"ení p$ipravují podklady pro návrh rozpo"tu pro 
zajišt%ní svého provozu.   

!l. 8 

Vztahy okresních správ sociálního zabezpe!ení k ostatním subjekt#m

1) Okresní správy sociálního zabezpe"ení jsou $ízeny a kontrolovány  eskou správou 
sociálního zabezpe"ení.    

2) Okresní správy sociálního zabezpe"ení jsou p$i své rozhodovací "innosti vázány  
právními názory Ministerstva práce a sociálních v%cí zprost$edkovanými  eskou 
správou sociálního zabezpe"ení a p$íslušnými vnit$ními p$edpisy  eské správy 
sociálního zabezpe"ení. 

3) Okresní správy sociálního zabezpe"ení spolupracuji s p$íslušnými orgány ve$ejné 
správy a organizacemi podílejícími se na tvorb% a realizaci sociálního zabezpe"ení 
v daném území, zejména s ú$ady práce, se sociálními a zdravotními orgány (útvary) 
2$ad&  m%st, v nichž okresní správy sociálního zabezpe"ení sídlí, se Všeobecnou 
zdravotní pojiš(ovnou a dalšími zdravotními pojiš(ovnami. 

4) Okresní správy sociálního zabezpe"ení k zajišt%ní zákonem sv%$ené p&sobnosti dále 
spolupracuji nap$íklad se zdravotnickými za$ízeními,  živnostenskými ú$ady, 
katastrálními ú$ady, Notá$skou komorou  eské republiky a orgány archivní správy.  

5) Okresní správy sociálního zabezpe"ení p$i výplat% stanovených dávek sociálního 
zabezpe"ení spolupracují zejména s p$íslušnými pen%žními ústavy a držiteli poštovní 
licence.  

!l. 9 



Základy organizace a $ízení okresních správ sociálního zabezpe!ení

1) V "ele okresních správ sociálního zabezpe"ení jsou $editelé. 

2) ,editelé okresních správ sociálního zabezpe"ení odpovídají  $editeli  eské správy 
sociálního zabezpe"ení nebo jím pov%$enému vedoucímu zam%stnanci  eské správy 
sociálního zabezpe"ení  p$íslušné úrovn%+ $ízení za pln%ní úkol& okresních správ 
sociálního zabezpe"ení. 

3) ,editelé okresních správ sociálního zabezpe"ení jsou oprávn%ni jednat jménem 
'$íslušné okresní správy sociálního zabezpe"ení. Výkonem n%kterých pravomocí mohou 
pov%$it ostatní zam%stnance p$íslušné okresní správy sociálního zabezpe"ení. 

4) V nep$ítomnosti zastupují $editele okresních správ sociálního zabezpe"ení jimi ur"ení 
vedoucí zam%stnanci v plném rozsahu jejich práv a povinností s výjimkou v%cí, které 
si $editelé vyhradili.   

5) Vnit$ní organiza"ní struktura je v souladu s pot$ebami efektivního rozd%lení úkol&
stanovených okresním správám sociálního zabezpe"ení vytvá$ena organiza"ními útvary 
*%kolika stup#&+ $ízení, které $ídí tito vedoucí zam%stnanci (v po$adí od nejvyššího 
stupn%):

a) vedoucí odbor&  okresních správ sociálního zabezpe"ení  

b) vedoucí odd%lení okresních správ sociálního zabezpe"ení 

c) zam%stnanci pov%$ení (oprávn%ní) $ízením referát&  okresních správ sociálního 
zabezpe"ení. 

6) Organiza"ní strukturu okresních správ sociálního zabezpe"ení mohou podle pot$eby 
dále dopl#ovat územní pracovišt%, p$ípadn% kontaktní pracovišt%. Jejich ustavení 
schvaluje $editel  eské správy sociálního zabezpe"ení.

!ást t etí

Spole"ná a záv%re"ná ustanovení

!l. 10 

Spole!ná ustanovení

1) Organiza"ní strukturu  eské správy sociálního zabezpe"ení a okresních správ sociálního 
zabezpe"ení, pracovní nápl# jejich organiza"ních útvar& a jejich vzájemné vztahy 
stanoví Organiza"ní $ád  eské správy sociálního zabezpe"ení, schválený $editelem 
 eské správy sociálního zabezpe"ení. 

2) Okruh vedoucích zam%stnanc& v "ele organiza"ních útvar&+  eské správy sociálního 
zabezpe"ení a okruh vedoucích zam%stnanc& organiza"ních útvar& okresních správ 
sociálního zabezpe"ení, kte$í jsou podle zákoníku práce na pracovní místo jmenováni 
vyplývá z organiza"ních p$edpis&.



!l. 11 

Záv"re!ná ustanovení

1) Souhlas se Statutem  eské správy sociálního zabezpe"ení a okresních správ sociálního 
zabezpe"ení  vyslovil  ministr práce a sociálních v%cí dne 20. 6. 2008. 

2) Zm%ny Statutu  eské správy sociálního zabezpe"ení a okresních správ sociálního 
zabezpe"ení lze provést, jen pokud s nimi vyslovil souhlas ministr práce a sociálních 
0%cí.  

3) Tímto rozhodnutím $editelky  eské správy sociálního zabezpe"ení se ruší rozhodnutí 
$editelky  eské správy sociálního zabezpe"ení ". 16/2007 Statut  eské správy 
sociálního zabezpe"ení.  

4) Toto rozhodnutí $editelky  eské správy sociálního zabezpe"ení nabývá ú"innosti dnem 
1.7.2008. 

JUDr.  Božena   Michálková  
$editelka 

 eské správy sociálního zabezpe"ení 

Zdroj: Statut %SSZ a OSSZ [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. Dostupný z WWW: <http://www.cssz.cz/cz/o-
cssz/dokumenty/>. 



) íloha ". 2 
Mapa okres$(!R

Zdroj: Zemepis.com, geografický portál. Dostupné na internetu: http://www.zemepis.com/okresycr.php 



) íloha ". 3 
Mapa Pardubického kraje 

Zdroj:  eský statistický ú$ad – Pardubický kraj. Dostupné na internetu: 
http://www.pardubice.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/okresy 



) íloha ". 4 
Mapa okresu Svitavy 

Zdroj:  eský statistický ú$ad – Pardubický kraj, Administrativní mapa okresu Svitavy. Dostupné na internetu: 
http://www.pardubice.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/okres_svitavy



) íloha ". 5 

Vnit ní organiza"ní struktura OSSZ Svitavy 

Zdroj: Organiza"ní $ád  SSZ. Vnit$ní p$edpisy  SSZ. Vlastní úprava.

*EDITEL 
Okresní správy 

sociálního
zabezpe"ení

Odd%lení
nemocenského 

pojišt%ní 

Odd%lení
1&chodového

pojišt%ní 

Odd%lení 
OSV 

Odd%lení
2"tárny pojistného 

a dávek 

Odd%lení 
vymáhání 
pojistného 

Odd%lení 
kontroly 

Odd%lení 
vnit$ní správy 



) íloha ". 6 
#$chodový v%k pojišt%nc$ narozených v období let 1936 až 1968

#$chodový v%k "iní u 

žen s po"tem vychovaných d%tíRok narození 
muž$

0 1 2 3 4 5 a více 

1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 54r 53r

1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 54r 53r

1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 54r 53r

1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 54r 53r

1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 54r 53r

1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 54r 53r

1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 54r+4m 53r 

1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 54r+8m 53r+4m 

1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 55r 53r+8m 

1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 55r+4m 54r 

1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 55r+8m 54r+4m 

1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 56r 54r+8m 

1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 56r+4m 55r 

1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 56r+8m 55r+4m 

1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 57r 55r+8m 

1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r 

1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m 

1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m 

1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r 

1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m 

1956 63r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m 

1957 63r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r 

1958 63r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m 

1959 64r 64r 62r+8m 61r+4m 60r 60r 58r+8m 

1960 64r+2m 64r+2m 63r 61r+8m 60r+4m 60r+4m 59r 

1961 64r+4m 64r+4m 63r+4m 62r 60r+8m 60r+8m 59r+4m 

1962 64r+6m 64r+6m 63r+8m 62r+4m 61r 61r 59r+8m 

1963 64r+8m 64r+8m 64r 62r+8m 61r+4m 61r+4m 60r 

1964 64r+10m 64r+10m 64r+4m 63r 61r+8m 61r+8m 60r+4m 

1965 65r 65r 64r+8m 63r+4m 62r 62r 60r+8m 

1966 65r 65r 65r 63r+8m 62r+4m 62r 61r

1967 65r 65r 65r 64r 62r+8m 62r 61r+4m 

1968 65r 65r 65r 64r 63r 62r 61r+8m 
Zdroj: MPSV, Starobní d&chody. Dostupné na internetu: http://www.mpsv.cz/cs/618



) íloha ". 7 
Proces výb%ru pojistného u zam%stnavatel$ na OSSZ Svitavy 

Procesní "innost 
Zajiš+uje 

odd%lení 

Z toho po"et

zam%stnanc$
Náklady 

Softwarová 

podpora 

Podání p$ihlášky 
Nemocenského 

pojišt%ní 
10 Plat zam%stnanc&

Centrální 

evidence  SSZ

3$íjem doru"ených 

'$ehled& - m%sí"ních 

vnit$ní správy – 

podatelna OSSZ 
2 Plat zam%stnanc&

Lokální 

evidence došlé 

pošty OSSZ 

Kontrola v%cné a formální 

správnosti p$ehled&,

zaú"tování p$ehled&

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

5 Plat zam%stnanc&

Centrální ú"etní  

evidence  SSZ

Zaú"tování došlých úhrad 

pojistného 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

2
Plat zam%stnanc&,

tiskové služby 

Centrální ú"etní 

evidence  SSZ

Kontrola $ádného a 

0"asného zaplacení 

pojistného 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

5 Plat zam%stnanc&
Centrální ú"etní 

evidence  SSZ

Vystavení výkazu 

nedoplatk& nebo vrácení 

'$eplatku na pojistném 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

5

Plat zam%stnanc&,

tiskové služby, 

poštovné 

Centrální ú"etní 

evidence  SSZ

3$edání vykonatelných 

titul& na odd%lení 

vymáhání 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

1 Plat zam%stnance 
Ru"ní evidence 

OSSZ

Zahájení vymáhání 

nedoplatk& zasláním výzvy 

vymáhání 

pojistného 
3

Plat zam%stnanc&,

tiskové služby, 

poštovné 

Lokální 

evidence OSSZ 

Vymáhání pohledávek 
vymáhání 

pojistného 
3

Plat zam%stnanc&,

tiskové služby, 

poštovné 

Lokální 

evidence OSSZ 

Zaú"tování vymožených 

"ástek 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

2
Plat zam%stnanc&,

tiskové služby 

Centrální ú"etní 

evidence  SSZ

Posouzení nedoplatku 

z hlediska dobytnosti, 

protokol o nedobytnosti 

vymáhání 

pojistného 
1

Plat zam%stnance, 

tiskové služby 

Ru"ní evidence 

OSSZ

Zaú"tování nedobytné 

pohledávky 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

1 Plat zam%stnance 
Centrální ú"etní 

evidence  SSZ

Zdroj: Vlastní zpracování 



) íloha ". 8 

Proces výb%ru pojistného u OSV! na OSSZ Svitavy 

Procesní "innost 
Zajiš+uje 

odd%lení 

Z toho 

zam%stnanc$
Náklady 

Softwarová 

podpora 

Podání p$ihlášky OSV 1
Plat zam%stnanc&,

tiskové služby 

Lokální 

evidence OSSZ 

Kontrola placení záloh OSV 6 Plat zam%stnanc&
Lokální 

evidence OSSZ 

3$íjem doru"ených 

'$ehled& - ro"ních 

vnit$ní správy – 

podatelna OSSZ 
2 Plat zam%stnanc&

Lokální 

evidence došlé 

pošty OSSZ 

Kontrola p$ehled& a 

zpracování vyú"tování 
OSV 6

Plat zam%stnanc&,

tiskové služby, 

poštovné 

Lokální 

evidence OSSZ 

Zaú"tování úhrad doplatk&

pojistného OSV 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

2
Plat zam%stnanc&,

tiskové služby 

Lokální 

evidence OSSZ 

Kontrola  zaplacení 

doplatk& pojistného 
OSV 6 Plat zam%stnanc&

Lokální 

evidence OSSZ 

Vystavení platebního 

vým%ru 
OSV 7

Plat zam%stnanc&,

tiskové služby, 

poštovné 

Lokální 

evidence OSSZ 

3$edání vykonatelných 

titul&
OSV 1 Plat zam%stnance 

Ru"ní evidence 

OSSZ

Zahájení vymáhání - 

zaslání výzvy 

vymáhání 

pojistného 
2

Plat zam%stnanc&,

tiskové služby, 

poštovné 

Lokální 

evidence OSSZ 

Vymáhání pohledávek 
vymáhání 

pojistného 
2

Plat zam%stnanc&,

tiskové služby, 

poštovné 

Lokální 

evidence OSSZ 

Zaú"tování vymožených 

"ástek 

2"tárny 

pojistného a 

dávek 

2
Plat zam%stnanc&,

tiskové služby 

Lokální 

evidence OSSZ 

Zdroj: Vlastní zpracování. 



) íloha ". 9 
Výb%r pojistného a úsp%šnost výb%ru pojistného na OSSZ Svitavy v K"

Výb%r pojistného k 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

pojistné zam%stnavatel& 1 947 052 614,45 2 030 819 796,73 2 139 274 972,39 2 283 786 495,16 1 945 578 392,62 2 006 595 851,23

pojistné OSV 157 380 070,96 157 874 703,00 188 965 225,40 200 693 289,78 264 409 598,56 206 632 548,44

pojistné celkem 2 104 432 685,41 2 188 694 499,73 2 328 240 197,79 2 484 479 784,94 2 209 987 991,18 2 213 228 399,67

'$íslušenství 16 883 326,90 15 091 060,91 -9 009 059,56 7 038 424,89 -7 777 716,19 -5 618 963,20

'$edpisy celkem 2 121 316 012,31 2 203 785 560,64 2 319 231 138,23 2 491 518 209,83 2 202 210 274,99 2 207 609 436,47

úhrady 2 096 708 735,68 2 179 831 712,53 2 368 722 940,94 2 467 161 405,94 2 170 220 789,60 2 204 504 584,42

%úsp%šnosti p$.celkem 98,84% 98,91% 102,13% 99,02% 98,55% 99,86%

%úsp%šnosti pojistné 99,63% 99,60% 101,74% 99,30% 98,20% 99,61%
Zdroj: Ro"ní ú"etní zprávy k 31.12.2005 až 31.12.2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. Vlastní zpracování. 



) íloha ". 10

Úsp%šnost vymáhání pohledávek na OSSZ Svitavy v K"

Úsp%šnost vymáhání k 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

správní exekuce - vymáháno 16 264 752,85 12 364 079,19 20 113 641,26 26 241 383,18 16 310 286,31 38 219 354,79

správní exekuce - zaplaceno 13 664 993,86 12 366 886,71 10 335 589,58 16 392 505,31 12 026 307,15 18 110 080,30

úsp%šnost vymáhání spr.exekuce 84,02% 100,02% 51,39% 62,47% 73,73% 47,38%

soudní výkon rozhodnutí - vymáháno 50 949 434,15 56 742 155,75 53 826 136,53 103 817 856,08 113 311 801,10 113 200 142,52

soudní výkon rozhodnutí - zaplaceno 21 168 160,17 14 544 350,19 15 392 959,64 16 671 266,20 15 951 542,70 21 879 354,14

úsp%šnost vymáhání soudního VR 41,55% 25,63% 28,60% 16,06% 14,08% 19,33%

celkem vymáháno 67 214 187,00 69 106 234,94 73 939 777,79 130 059 239,26 129 622 087,41 151 419 497,31

celkem zaplaceno 34 833 154,03 26 911 236,90 25 728 549,22 33 063 771,51 27 977 849,85 39 989 434,44

celková úsp%šnost vymáhání 51,82% 38,94% 34,80% 25,42% 21,58% 26,41%
Zdroj: Ro"ní statistika vymáhání k 31.12.2005 až 31.12.2010. Interní zdroje OSSZ Svitavy. Vlastní zpracování.


