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1. Úvod 
 

Otázkou zabezpečení svých příslušníků v případech, kdy se dostali do nepříznivých sociálních 

situací, se musela zabývat každá společnost od dob prvobytně pospolných společností až do 

dnešních dnů moderní civilizace. Sociální problematika byla s postupem času řešena různě. 

V dobách středověku například byla chudoba dokonce i trestána. Jak v historii, tak 

v současnosti je sociální problematika zaštítěna státem, v historii vladařem (šlechtou, 

náčelníkem…).  

Jinak tomu není ani v České republice. Stát sociální systém upravuje legislativními předpisy, 

zabezpečuje administrativu s tím spojenou prostřednictvím úřadů a zajišťuje financování 

výdajů sociálního systému. Agenda státní sociální podpory je přidělena příslušným úřadům 

práce. 

Dávky státní sociální podpory jsou součástí systému sociálního zabezpečení a spadají pod 

agendu Ministerstva práce a sociálních věcí. Systém sociálního zabezpečení patří k největším 

výdajovým položkám státního rozpočtu. 

Cílem práce je definovat aktuální právní úpravu systému státní sociální podpory v České 

republice, analyzovat vývoj počtu přiznaných dávek a výše výdajů na dávky v okresech 

Kroměříž a Nový Jičín, dále také popsat možné příčiny změn v počtech přiznaných dávek a  

výši výdajů na ně za období od roku 2006 do roku 2010 a popsat změny u jednotlivých dávek, 

které proběhly během sledovaného období v podmínkách jejich přiznávání a ve výších 

vyplácených částek. 

Téma jsem si vybral, jelikož mne problematika systému sociálního zabezpečení dlouhodobě 

zajímá. Porovnání konkrétně okresů Kroměříž a Nový Jičín jsem si zvolil, protože v okrese 

Kroměříž mám trvalé bydliště a v okrese Nový Jičín přechodně přebývám během studia 

vysoké školy.  Chtěl jsem porovnat míru využívání dávek v těchto okresech, výši výdajů a 

zjistit, zda se počty a výdaje na dávky vyvíjejí v obou okresech přibližně stejně nebo jsou zde 

určité odchylky. O výsledky srovnání projevily zájem vedoucí odborů státní sociální podpory 

v obou okresech. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. Ve druhé kapitole je popsána právní úprava dávek státní 

sociální podpory v České republice. Třetí kapitola se zabývá analýzou počtů přiznávaných 

dávek a výdaji na dávky státní sociální podpory v okresech Kroměříž a Nový Jičín. Pro 

potřeby srovnání je v druhé kapitole uveden demografický vývoj a vývoj míry registrované 

nezaměstnanosti v obou okresech. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány změny provedené u 

jednotlivých dávek v průběhu sledovaného období doplněné o grafy vyjadřující vývoj výdajů 
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na jednotlivé dávky. Součástí čtvrté kapitoly jsou i návrhy změn v systému státní sociální 

podpory. 
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2. Právní úprava dávek státní sociální podpory 
 

2.1. Charakteristika státní sociální podpory 

Státní sociální podpora představuje soubor dávek solidarity organizované státem a 

vyplácených ze státního rozpočtu rodinám, kterým stát přispívá na úhradu zvýšených nákladů 

spojených s narozením, výživou a výchovou dítěte. Stát také přispívá při úmrtí člena rodiny 

na vypravení pohřbu. Dále také přispívá osobám k překonání nepříznivých důsledků sociální 

události. Státní sociální podpora jak již bylo řečeno, je projevem solidarity mezi občany 

České republiky s vyššími příjmy ve prospěch osob s nižšími příjmy a dále také osob 

bezdětných ve prospěch rodin s dětmi. Hlavním cílem státní sociální podpory je podpora 

rodin s nezaopatřenými  dětmi v určitých sociálních situacích, ze kterých se sami nemohou 

dostat. 
1
 

Jak již z názvu „státní sociální podpora“ vyplývá, veškeré náklady spojené s výplatou těchto 

dávek nese stát. Ten tyto náklady kryje prostřednictvím státního rozpočtu. 

Systém státní sociální podpory je systémem nepříspěvkovým. To v praxi znamená, že dávky 

státní sociální podpory se přiznávají na základě žádosti oprávněné osoby, aniž by dříve 

musela platit nějaké pojištění. Rozdílným systémem je například systém nemocenských dávek 

nebo důchodových dávek, pro jejichž získání je nutné nejdříve si platit pojištění či přispívat 

do daného systému, aby osoba měla na tyto dávky nárok. Tyto výdaje nazýváme mandatorní 

výdaje státu. Mandatorními výdaji státu rozumíme výdaje, které již stát poskytuje a je povinen 

je poskytovat i v budoucnu. Tato povinnost vyplývá ze zákona. 

2.2. Vymezení některých pojmů z problematiky státní sociální 

 podpory 

V zákoně o státní sociální podpoře je použita řada pojmů, které jsou důležité k pochopení 

systému státní sociální podpory, jež jsou níže popsány. 

2.2.1. Životní minimum 

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění 

výživy a ostatních základních osobních potřeb.  

Celková výše životního minima domácnosti se vypočítá jako součet životních minim 

jednotlivých členů dané domácnosti. 

                                                 
1
 DURDISOVÁ, Jaroslava et al. Sociální politika v ekonomické praxi: (vybrané problémy). 1. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2005. 246 s. ISBN 80-245-0850-8. 
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Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-

ochranná veličina.  

Životní a existenční minimum je využíváno také, při zjišťování nároku na dávky, které 

zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku 

na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří základ pro výpočet jejich výše. 

Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních 

povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod. 

Výši životního minima zvyšuje vláda nařízením k 1. lednu a to s ohledem na růst sledovaných 

nákladů spotřebního koše. K poslední změně došlo 1. ledna. 2012 a životní minimum se 

zvýšilo o 9%. Zvýšení životního minima proběhlo po 5 letech od roku 2007. 
2
 

Tab.  2.1 Částky životního minima 

Pro jednotlivce 3 410 Kč 

Pro druhou (a další) osobu ve společné 

domácnosti 

2 830 Kč 

Pro nezaopatřené dítě do 6 let 1 740 Kč 

Pro nezaopatřené dítě od 6 let do 15 let 2 140 Kč 

Pro nezaopatřené dítě nad 15 let  2 450 Kč 

Zdroj: [7] 

2.2.2. Rozhodný příjem pro přiznání dávky 

Okruh příjmů rozhodujících o přiznání či nepřiznání dávky je obsažen v zákoně o státní 

sociální podpoře. Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují příjmy ze 

závislé činnosti, příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy 

z pronájmu, dávky z nemocenského či důchodového pojištění, dávky v nezaměstnanosti a 

také obdobné příjmy ze zahraničí. 

Stanovený okruh příjmů pro státní sociální podporu vychází ze zákona o daních z příjmů. 

Tyto příjmy jsou brány jako příjmy čisté, to znamená, že se pracuje s příjmy očištěnými o 

příspěvek na sociální pojištění, příspěvku na zdravotní pojištění a státní politiku 

zaměstnanosti a daně z příjmu.
3
 

                                                 
2
 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-3] 

Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min 
3
 HOLUB, Milan, Jana Sladká HYKLOVÁ a Hana NOVÁ. Zákon o rodině: komentář a předpisy souvisící. 8. 

vyd. Praha: Linde, 2007. 751 s. ISBN 978-80-7201-668-6. 
 



 

9 

 

2.2.3. Oprávněná osoba 

Za oprávněnou osobu podle §3 se považuje fyzická osoba, případně osoby s ní společně 

posuzované pro přiznání dávky, hlášené k trvalému pobytu na území České republiky. Cizinci 

hlášení k pobytu na území České republiky déle než 365 dní, jsou pro účely zákona o státní 

sociální podpoře považováni za osoby s trvalým pobytem. Doba 365 dní nezahrnuje období, 

kdy osoba žádala o azyl.
4
 

2.2.4. Společně posuzované osoby 

V zákoně o státní sociální podpoře se nejčastěji za společně posuzované osoby bere rodina. 

Rodinou se rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Při 

posuzování příspěvku na bydlení se za společně posuzované osoby berou osoby, kterou jsou 

hlášeny k trvalému pobytu ve stejném místě. 

2.3. Právní úprava státní sociální podpory 

 

„Oblast státní sociální podpory je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů“.
5
 Zákon nabyl částečné účinnosti dne 1. října 1995. 

Plné účinnosti nabyl dne 1. ledna 1996. 

Dávky státní sociální podpory dělíme do dvou skupin. První skupinou jsou dávky, pro jejichž 

přiznání je rozhodující výše příjmu žadatele a jedná se o tzv. dávky testované. Druhou 

skupinou dávek jsou ostatní dávky. 

 

Rozdělení dávek státní sociální podpory: 

1. dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

 a) přídavek na dítě 

 b) příspěvek na bydlení 

 c) porodné 

2. ostatní dávky 

 a) rodičovský příspěvek 

 b) dávky pěstounské péče 

 c) pohřebné 

Toto rozdělení je upraveno §2 zákona č. 117/1995 Sb. 

                                                 
4
 BŘENSKÁ, Naděžda, Eva BURDOVÁ a Lucie VRÁNOVÁ. Státní sociální  podpora s komentářem a 

příklady k 1. 6. 2010. 13. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 239s. ISBN 978-80-7263-609-9 
5
 DURDISOVÁ, Jaroslava et al. Sociální politika v ekonomické praxi: (vybrané problémy). 1. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2005. 246 s. ISBN 80-245-0850-8. s. 135 
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2.3.1. Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě představuje základní dávku rodinám s nezaopatřenými dětmi, která přispívá 

ke krytí nákladů souvisejících s výchovou a výživou dítěte. Přičemž se jedná o dávku, která je 

nárokem dítěte. V případě nezletilosti dítěte uplatňuje tento nárok jeho zákonný zástupce. 

Za rozhodný příjem při posuzování nároku na tuto dávku je brán předchozí kalendářní rok. Za 

příjem se považuje i rodičovský příspěvek poskytnutý v příslušném roce. 

 

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině 

nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.
6
 

Po splnění podmínek uvedených v §17 je přídavek na dítě přiznán. Výše vyplacené částky je 

závislá na věku dítěte.         

Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku 

a) do 6 let   500 Kč 

b) od 6 do 15 let  610 Kč 

c) od 15 do 26 let  700 Kč 

Pro srovnání vývoje této dávky v čase je uvedena výše přídavku na dítě platná do 31. prosince 

2009 činila měsíčně:  

a) do 6 let   550 Kč 

b) od 6 do 15 let  660 Kč 

c) od 15 do 26 let  750 Kč 

Z těchto čísel je zcela patrné snížení výše přídavku na dítě v průměru o 50 Kč měsíčně.  

Podle § 18 přídavek na dítě náležející zletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto 

dítěti, není-li dále stanoveno jinak.  

2.3.2. Sociální příplatek 

Tato dávka státní sociální podpory se již nepřiznává. Byla zrušena zákonem č. 364/2011 Sb. a 

zákonem č. 366/2011 Sb.
7
 

2.3.3. Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení je dávka, která má pomoci rodinám případně jednotlivcům pokrýt 

náklady související s bydlením. Tato dávka neslouží k celkovému pokrytí těchto nákladů, ale 

                                                 
6
 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite 
7
 Zákon č. 117 ze dne 1. října 1995 o státní sociální podpoře, v platném znění 

Dostupný také z : http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html 

 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite
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pouze na krytí těchto nákladů přispívá určitou částkou. Dávka je poskytována bez ohledu na 

typ bydlení. Není rozhodující, zda se jedná o byt nájemní, družstevní či byt v osobním 

vlastnictví. Nárok na vyplacení dávky má vlastník nebo nájemce bytu, avšak po splnění 

podmínek pro výplatu této dávky.
8
 

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení upravuje §24, který říká: 

„Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen 

k trvalému pobytu, jestliže – jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného 

příjmu v rodině a koeficientu 0,30 a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35. Zároveň 

součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 a na území hlavního města Prahy 

koeficientu 0,35 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Obě tyto podmínky 

musí být splněny současně.“
9
 

Za rodinu se pro účely příspěvku na bydlení považují všechny osoby, které jsou v témže bytě 

hlášeny k trvalému pobytu. Orgán rozhodující o dávce může v případě, kdy některá ze 

společně posuzovaných osob po dobu nejméně tří měsíců byt prokazatelně neužívá, 

rozhodnout, že se k takové osobě jak pro nárok, tak pro výši dávky nebude přihlížet.                     

V některých případech splňuje podmínku nároku na dávku více oprávněných osob. Obdobně 

jako u ostatních dávek i zde může vzniknout nárok pouze jedné z těchto osob. Pokud se tyto 

osoby mezi sebou nedohodnou, určí oprávněnou osobu příslušný úřad a tyto osoby jsou poté 

povinny se mezi sebou finančně vyrovnat. 

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované 

v souvislosti s užíváním bytu družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené 

v zákoně o SSP viz přílohy. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, 

vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za 

předchozí kalendářní čtvrtletí.  

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

velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného 

v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. 

                                                 
8
 BŘENSKÁ, Naděžda, Eva BURDOVÁ a Lucie VRÁNOVÁ. Státní sociální podpora s komentářem a příklady 

k 1. 6. 2010. 13. vyd. Olomouc: ANAG,  2010. 239s. ISBN 978-80-7263-609-9 
9
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Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou 

propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.              

Vláda nařízením vždy stanoví k 1. lednu pro období do 31.prosince následujícího 

kalendářního roku výši nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého 

statistického úřadu o imputovaném nájemném, také o výši částek, které se započítávají za 

pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů pevných paliv a v neposlední řadě o výši 

částek normativních nákladů srovnatelných s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen 

pro část nákladů na bydlení uvedených v §25, popřípadě rozdělení obcí podle počtu obyvatel 

pro stanovení normativních nákladů na bydlení. Tím se zajišťuje, aby výše vyplacené dávky 

odpovídala vývoji cen nájemného, energií a služeb.
10

  

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro 

období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro: 

 a)bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Tab.  2.2  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty 

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v 

Kč měsíčně 

Počet osob v 

rodině  

Počet obyvatel obce 

Praha nad 100 tis. 

obyvatel 

50 000 - 99 999 

obyvatel 

10 000 - 49 999 

obyvatel 

do 9 999 

obyvatel 

1 7 068 5 616 5 352 4 563 4 379 

2 10 144 8 157 7 796 6 715 6 464 

3 13 813 11 214 10 742 9 330 9 001 

4 a více 17 269 14 135 13 565 11 862 11 466 

b)v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Tab.  2.3 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků 

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2012 

do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně 

Počet osob v 

rodině  

Počet obyvatel obce 

Praha nad 100 tis. 

obyvatel 

50 000 - 99 999 

obyvatel 

10 000 - 49 999 

obyvatel 

do 9 999 

obyvatel 

1 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 

2 6 042 6 042 6 042 6 042 6 042 

3 8 421 8 421 8 421 8 421 8 421 

4 a více 10 699 10 699 10 699 10 699 10 699 

                                                 
10
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Stanovení výše příspěvku na bydlení 

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními 

náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). Pokud 

však jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na 

bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným 

příslušným koeficientem. Pokud je rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení 

výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro 

stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající 

životnímu minimu této rodiny. 

Doba poskytování této dávky je však časově omezena na 84 kalendářních měsíců pobírání 

této dávky za období 10 let. Sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení v 

posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na který oprávněná osoba žádá o tento 

příspěvek, a to i při změně bytu u téže oprávněné osoby. 

Toto však neplatí v následujících případech: jde li o byt,  

a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zákona 

upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 

b) zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní 

stav zvláštní úpravu vyžaduje, 

c) kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let. 

1.3.1  Rodičovský příspěvek 

„Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a 

řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Tento rodič má nárok na rodičovský 

příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském 

příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč, 

není-li dále stanoveno jinak“.
11

  

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního 

vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské 

v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže 

alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 

30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání 

                                                 
11
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rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, 

vychází se z vyměřovacího základu, který je vyšší. 

Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací 

základ. Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, 

rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního 

vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto 

částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. 

Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také v případě, když 

ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, 

že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula 

podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na 

nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na 

starší dítě. 

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský 

příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve 

výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. 

Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na 

rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u 

rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. 

Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič 

výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu 

v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. 

Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský 

příspěvek náleží, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je 

doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami. 

Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to 

i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, 

v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby 

nevznikl přeplatek na dávce. 

Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu 

příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu 

rodičovský příspěvek nenáležel. 
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Rodiče, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek podle právní úpravy platné do 

31. 12. 2011, mohou buď čerpat rodičovský příspěvek podle původní právní úpravy, nebo 

kdykoli po 1. 1. 2012 písemně požádat o změnu rodičovského příspěvku podle nové právní 

úpravy, přičemž částky rodičovského příspěvku vyplacené před 1. 1. 2012 se započítají do 

celkové částky 220 000 Kč. Toto se netýká rodičů, kteří pečují o dítě dlouhodobě zdravotně 

postižené nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené.
12

  

Podrobnější přehled změn v dávce rodičovský příspěvek platné k 1. 1. 2012 jsou popsány ve 

třetí kapitole, přesněji v podkapitole změny provedené v systému státní sociální podpory 

v roce 2011 a 2012. 

2.3.4. Dávky pěstounské péče 

Pěstounskou péčí chápeme náhradní formu rodinné výchovy dítěte. Tyto děti jsou na základě 

žádosti pěstounů rozhodnutím soudu pěstounům přiděleni v případě, že soud tyto pěstouny 

shledá vhodnými k výchově toho daného dítěte, nebo se tyto děti přidělují do poručnictví. 

Soud přiděluje do pěstounské péče či poručnické péče děti, jejichž rodiče se o ně nemohou 

anebo nechtějí starat.
13

  

Dávky pěstounské péče jsou podle zákona čtyři: 

1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

2. odměna pěstouna 

3. příspěvek při převzetí dítěte 

4. příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

Kromě dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi další dávky státní sociální podpory, 

kterými jsou například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního 

příplatku. 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Nárok na tuto dávku vzniká nezaopatřenému dítěti svěřenému do pěstounské či poručnické 

péče do dosažení zletilosti a poté nejpozději do 26. roku, avšak tato dávka se vyplácí 

                                                 
12
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pěstounovi a v případě poručnictví je dávka vyplácena poručíkovi, se kterým toto dítě trvale 

žije ve společné domácnosti a o toto dítě se stará. Po dosažení zletilosti dítěte se dávka 

vyplácí tomuto dítěti  Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní 

docházky, nejdéle však do 26. roku věku jestliže podle §11 zákona č. 117/1995 Sb. : 

 soustavně se připravuje na své budoucí povolání nebo se nemůže soustavně 

připravovat na své budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro 

nemoc nebo úraz; 

 z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavně 

výdělečnou činnost. 

Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima 

dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní 

minimum dítěte, zvyšuje podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby a činí 2,35 u dítěte ve 

stupni I, 2,90 u dítěte ve stupni II a 3,10 u dítěte ve stupni III nebo IV. Výše příspěvku 

pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky životního minima  dítěte 

a koeficientu 1,40.
14

  

Tab.  2.4 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle věku a zdravotního 

stavu dítěte (stupně závislosti dítěte na pomoci jiné osoby) měsíčně v Kč 

Nezaopatřené dítě ve 

věku 

zdravé dítě ve stupni 

závislosti I 

ve stupni 

závislosti II 

ve stupni 

závislosti III 

nebo IV 

koeficient 

2,30 

koeficient 

2,35 

koeficient 

2,90 

koeficient 3,10 

do 6 let 4 002 4 089 5 046 5 394 

od 6 do 15 let 4 922 5 029 6 206 6 634 

od 15 do 26 let 5 635 5 758 7 105 7 595 

Zdroj: [10]  

 

 

 

Odměna pro pěstouna 

 

Odměna pěstouna je určitým způsobem společenské uznání osobě pečující o cizí dítě v 

pěstounské péči. Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo 

                                                 
14
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svěřeno dítě do pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě 

svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. 

Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má i pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno 

do pěstounské péče, nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá 

důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek. 

Výše odměny činí součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1.0 za každé svěřené 

dítě, tj. 3 410 Kč měsíčně za jedno dítě.  

Odměna pěstouna ve zvláštních případech 

Na odměnu pěstouna ve zvláštních případech má nárok pěstoun, který pečuje alespoň o 3 

svěřené děti nebo alespoň o jedno svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné 

fyzické osoby ve stupni II, III, IV. Odměna pěstouna ve zvláštních případech za kalendářní 

měsíc činí součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5. Za každé další dítě 

v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za každé 

svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě se stupněm závislosti II, 

III, IV. 

„Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží, jen jestliže pěstoun není po celý kalendářní 

měsíc výdělečně činný. Odměna pěstouna náleží pěstounovi i po dobu dočasné pracovní 

neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho kalendářního 

měsíce jejího trvání. Tato odměna se pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti posuzuje jako plat“.
15

 

 

Tab.  2.5 Výše odměny pěstouna za měsíc 

Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně 

1 3 410 

2 6 820 

3 nebo 

1 závislé na pomoci 

jiné osoby ve stupni II, III, IV 

18 755 

4 20 460 

Zdroj: [10]  

 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Jde o jednorázovou dávku vyplácenou pěstounovi, který přebírá dítě převážně z ústavní péče. 

Podstatou této dávky je přispět na pořízení věcí pro toto dítě, jelikož po příchodu z ústavní 

péče nemá své osobní věci a je potřeba je pořídit. Tato dávka je vyplácena jednorázově. 
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Výše příspěvku při převzetí dítěte se odvíjí podle výše věku převzatého dítěte. 

Tab.  2.6 Výše příspěvku při převzetí dítěte 

Věk dítěte  Příspěvek při převzetí dítěte v Kč  

do 6 let 8 000 

6-15 let 9 000 

15 - 26 let 10 000 

Zdroj: [10]  

 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

 

Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun, který má v pěstounské 

péči nejméně čtyři děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodů péče o čtyři děti, včetně 

zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna, pokud 

zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního 

motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. 

 

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny osobního 

motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet 

těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních deseti kalendářních let přede 

dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč. 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě i před 

zakoupením osobního motorového vozidla. Použití příspěvku na zakoupení motorového 

vozidla je pěstoun povinen prokázat; pokud tohoto příspěvku nepoužil k zakoupení osobního 

motorového vozidla, je povinen příspěvek vrátit. 

 Pokud pěstoun do pěti let ode dne, kdy mu byl příspěvek poskytnut, osobní motorové 

vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodal, daroval, počal je 

používat pro výdělečnou činnost nebo přestal vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, 

kdy pěstoun přestal vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je povinen 

vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období 

pěti let, kdy uvedené podmínky nesplňoval. 

 

Společná ustanovení dávek pěstounské péče 

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče jen jednomu z manželů. 

Jestliže poručník o dítě osobně pečuje, náleží poručíkovi, a dítěti dávky pěstounské péče. 

Bylo-li před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě rozhodnutím 

příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, náleží 
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ode dne uvedeného v rozhodnutí po dobu trvání takové péče dávky pěstounské péče. Dávky 

pěstounské péče náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací 

povinnost a tomuto dítěti a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této 

osoby poručníkem dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží dávka pouze jednou.
16

  

2.3.5. Porodné 

 

Porodné je dávka poskytovaná rodinám s nízkými příjmy a jeho podstatou je jednorázový 

příspěvek státu na pokrytí nákladů souvisejících s narozením prvního dítěte. 

Nárok na porodné vzniká ženě, která porodila své první živé dítě nebo které se současně s 

prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti. Další podmínkou, kterou je 

nutno splnit je že výše rozhodného příjmu rodiny za kalendářní čtvrtletí předcházející 

kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, nesmí přesahovat 2,4násobek životního 

minima rodiny. Do rozhodného příjmu rodiny se nezapočítává rodičovský příspěvek a 

přídavek na dítě. Nárok na porodné může rovněž vzniknout otci prvního narozeného dítěte 

nebo dětí, které se narodily současně s prvním dítětem ženy, v případě úmrtí ženy, která dítě 

(děti) porodila a zároveň splnila podmínku týkající se výše příjmu rodiny a porodné nebylo 

vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte. 

Nárok na porodné má také osoba, která převzala dítě ve věku do 1 roku do péče nahrazující 

péči rodičů. Podmínkou přiznání této dávky je že rozhodný příjem v rodině této osoby 

nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. 

Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodilo-

li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 

19 500 Kč. Tato dávka se vyplácí v rodině pouze jednou.
17

 

2.3.6. Pohřebné 

Cílem této jednorázové dávky je přispět na náklady spojené s vypravením pohřbu. Dávka 

náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem 

nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na 

území České republiky. 

                                                 
16

 Zákon č. 117 ze dne 1. října 1995 o státní sociální podpoře, v platném znění 

Dostupný také z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore.html 

 
17

 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/porodne 

 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/porodne
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Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč jednorázově. Příjmy rodiny se 

netestují.
18
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 BŘENSKÁ, Naděžda, Eva BURDOVÁ a Lucie VRÁNOVÁ. Státní sociální podpora s komentářem a 

příklady k 1. 6. 2010. 13. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 239s. ISBN 978-80-7263-609-9 
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3. Analýza dávek státní sociální podpory v okresech Kroměříž 

 a Nový Jičín 

3.1. Charakteristika okresů Kroměříž a Nový Jičín 

Ze správního hlediska okres Kroměříž od 1. ledna 2000 spadá pod vyšší územní správní 

celek, kterým je Zlínský kraj, který vznikl na základě zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

vyšších územních správních celků. Zlínský kraj se dále skládá ze Vsetínského, Zlínského a 

Uherskohradišťského okresu. Okres Kroměříž se nachází v západní části Zlínského kraje. 

Jeho rozloha činí 796 km² a tvoří 20% celkové rozlohy kraje a je nejmenším okresem kraje. 

Jeho sousedy jsou všechny ostatní okresy kraje a taktéž kraj Jihomoravský a Olomoucký. Na 

území okresu se nachází 79 obcí z toho 7 obcí má statut města. Na území okresu se také 

nachází obec se statutem městys a tou jsou Litenčice. Taktéž v počtu obyvatel 108 055 

zaujímá poslední místo v pořadí Zlínského kraje. Hustota zalidnění okresu činí 136 obyvatel 

na kilometr čtvereční.  

Ze správního hlediska okres Nový Jičín od 1. ledna 2000 spadá pod vyšší územní správní 

celek, kterým je Moravskoslezský kraj, který vznikl na základě zákona č. 347/1997 Sb., o 

vytvoření vyšších územních správních celků. Moravskoslezský kraj se dále skládá z okresů 

Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Opava a Ostrava-město. Rozlohou 882 km² se řadí mezi 

menší okresy České republiky. Hraničí s převážnou většinou okresů Moravskoslezského kraje 

vyjímaje okresu Karviná. Dále hraničí se Zlínským a Olomouckým krajem. Na území okresu 

se nachází 53 obcí z toho 9 obcí se statutem města. Také se na území nachází 2 obce se 

statutem městys a jsou jimi Suchdol nad Odrou a Spálov. Počtem obyvatel je okres Nový 

Jičín na druhém místě mezi okresy Moravskoslezského kraje a to díky počtu 152 524 

obyvatel. Hustota zalidnění činí 173 obyvatel na kilometr čtvereční.
19

 

3.1.1. Demografické údaje okresu Kroměříž 

Na území okresu Kroměříž v současné době žije přibližně 108 tisíc obyvatel a v následující 

tabulce je možno vidět jeho věkové členění, členění podle pohlaví, jeho průměrný věk a 

mnohé další údaje. 

 

 

 

                                                 
19

 Oficiální internetové stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2012-27-4] 

Dostupné z WWW:www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_novy_jicin 

 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_novy_jicin
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Tab.  3.1 Demografický vývoj v okrese Kroměříž 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel celkem   107 673  107 789  107 875  108 036  108 055  

Počet obyvatel podle 
věku   0 - 14 15 134  14 906  14 788  14 715  14 776  

  15 - 64 76 495  76 548  76 409  76 202  75 734  

  65 + 16 044  16 335  16 678  17 119  17 545  

Z toho muži celkem   52 349  52 451  52 568  52 679  52 697  

Z toho ženy celkem   55 324  55 338  55 307  55 357  55 358  

              

Živě narození   988  1 123  1 124  1 074  1 072  

Zemřelí   1 086  1 117  1 147  1 101  1 039  

Přirozený přírůstek   -98  6  -23  -27  33  

              

Přistěhovalí   1 210  1 240  1 270  1 235  1 146  

Vystěhovalí   1 003  1 130  1 161  1 047  1 160  

Přírůstek stěhováním   207  110  109  188  -14  

Přírůstek celkem   109  116  86  161  19  

              

Průměrný věk můžů   38,6  38,8  39,1  39,4  39,7  

Průměrný věk žen   42,0  42,2  42,5  42,8  43,1  

Zdroj: [18]  

 

Z dat v tabulce vyplývá několik skutečností o vývoji obyvatelstva v okrese Kroměříž, 

především o počtu obyvatel. Celkový trend nejen v České republice ale i v celém vyspělém 

světě je spíše snižování populace její stárnutí a tudíž i vymírání. Okres Kroměříž není 

výjimkou. Od roku 2001 do roku 2005 si můžeme povšimnout negativních čísel celkového 

přírůstku. Je to způsobeno vyšší úmrtností než porodností. Čísla částečně srovnává pozitivní 

přírůstek stěhováním. Od roku 2006 do současnosti se celkový přírůstek dostává do 

pozitivních čísel díky zvýšené porodnosti, která je spojená s příchodem silných ročníků ze 70. 

let minulého století do věku plození dětí. Tato čísla jsou také podporována stále pozitivním 

trendem přistěhovalých osob do okresu, vyjímaje rok 2010. 

Dále je patrný zvyšující se průměrný věk populace jak u žen, tak u mužů. Poměr mužů a žen 

v populaci zůstává vcelku rovnoměrný. 

3.1.2. Demografické údaje okresu Nový Jičín 

Na území okresu Nový Jičín v současné době žije okolo 152 tisíc obyvatel a v tabulce 

umístěné pod tímto textem je možno sledovat vývoj věkové struktury, členění podle pohlaví, 

vývoj průměrného věku obyvatel a dalších demografických ukazatelů. 
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Tab.  3.2 Demografický vývoj v okrese Nový Jičín 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel celkem   151 957 152 352 152 506 152 563 152 524 

Počet obyvatel podle 
věku   0 - 14 23 445 23 121 22 833 22 764 22 871 

  15 - 64 108 809 108 994 108 777 108 335 107 668 

  65 + 19 703 20 237 20 896 21 464 21 985 

Z toho muži celkem   74 486 74 697 74 832 74 831 74 785 

Z toho ženy celkem   77 471 77 655 77 674 77 732 77 739 

              

Živě narození   1 544 1 714 1 647 1 727 1 683 

Zemřelí   1 378 1 373 1 499 1 556 1 516 

Přirozený přírůstek   166 341 148 171 167 

              

Přistěhovalí   1 321 1 443 1 396 1 269 1 306 

Vystěhovalí   1 365 1 389 1 390 1 383 1 512 

Přírůstek stěhováním   -44 54 6 -114 -206 

Přírůstek celkem   122 395 154 57 -39 

              

Průměrný věk můžů   37,5 37,8 38 38,3 38,5 

Průměrný věk žen   40,5 40,7 41 41,2 41,4 

Zdroj: [19]  

Z dat v tabulce vyplývá několik skutečností o vývoji obyvatelstva v okrese Nový Jičín. Jak již 

bylo uvedeno při analýze demografického vývoje v okrese Kroměříž, celkový trend nejen 

v České republice ale i v celém vyspělém světě je spíše snižování populace její stárnutí a tudíž 

i vymírání. Okres Nový Jičín není výjimkou. Od roku 2001 do roku 2005 si můžeme 

povšimnout negativních čísel celkového přírůstku. Je to způsobeno vyšší úmrtností než 

porodností, tento fakt také umocňuje negativní vývoj v přírůstku stěhováním. Negativní vývoj 

přírůstku stěhováním můžeme sledovat až do současnosti. Od roku 2006 do současnosti si 

můžeme povšimnout zvýšení porodnosti při poměrně konstantní míře úmrtnosti, což 

zapříčinilo, že celkový přírůstek se dostává do pozitivních čísel. Tento fakt může být spojen s 

příchodem silných ročníků ze 70. let minulého století do věku plození dětí. 

Dále je patrný zvyšující se průměrný věk populace jak u žen, tak u mužů. V porovnání 

s okresem Kroměříž je patrné, že obyvatelé okresu Nový Jičín mají nižší průměrný věk. To 

svědčí o relativně mladší populaci. U mužů v průměru o rok a u žen v průměru o dva roky. 

Poměr mužů a žen v populaci zůstává vcelku rovnoměrný. 
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3.2.  Nezaměstnanost v okresech Kroměříž a Nový Jičín 

3.2.1. Charakteristika trhu práce v okresech Kroměříž a Nový  Jičín 

Okres Kroměříž je průmyslově – zemědělským okresem. V současné době nejsou ještě 

dostupné údaje k následující problematice, a proto se odkazuji na údaje ze sčítání lidu z roku 

2001, které uvádí třetinový podíl ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnáno v průmyslu 

(strojírenském, dřevařském, potravinářském a v jiných zpracovatelských odvětvích. Avšak 

v zemědělství a lesnictví je zaměstnáno již jenom 6% ekonomicky aktivních obyvatel. Pro 

zemědělství je okres Kroměříž vcelku výhodná oblast, jelikož se ze značné části rozprostírá 

na území úrodné Hané. Velká část populace je zaměstnána v oblasti obchodu a služeb. 

Okres Nový Jičín se řadí taktéž mezi okresy průmyslově – zemědělské. Průmyslová výroba je 

zastoupena především poblíž měst a především v průmyslových zónách, které se nachází 

v Mošnově, Kopřivnici, Novém Jičíně. Okres má na svém území stavby dopravní 

infrastruktury republikového významu, k nimž patří dálniční a rychlostní komunikace, 

vysokorychlostní železniční koridor a také mezistátního významu, jímž je letiště Leoše 

Janáčka. Tato dopravní infrastruktura dle mého názoru významným způsobem napomáhá 

k soustředění podnikatelských subjektů a tím i zvyšování zaměstnanosti v okrese. 

K zemědělství je velmi příhodná oblast v povodí řeky Odry tzv. Poodří. 

3.2.2. Vývoj míry nezaměstnanosti v okresech Kroměříž a 

 Nový Jičín 

Nezaměstnanost je možno definovat jako stav, kdy osoby hledající práci, a jsou schopny 

pracovat, tuto práci nemohou najít. Nezaměstnanost se měří pomocí ukazatele míry 

nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je nejčastěji používaným ukazatelem v této oblasti 

z důvodu jeho snadného pochopení širokou veřejností. Když v médiích zveřejní aktuální míru 

nezaměstnanosti, každý snadno rozpozná, zda se jedná o dobré či špatné číslo a případně 

kolik nezaměstnaných je v současné době.       

   100
L

U
u     

u - míra nezaměstnanosti 

U - počet nezaměstnaných 

L – celkový počet pracovních sil (nezaměstnaní + zaměstnaní) => ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo 
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 Neméně podstatným ukazatelem je ukazatel o počtu volných pracovních míst a v neposlední 

řadě ukazatel o počtu uchazečů o jedno volné pracovní místo, který dle mého názoru má pro 

uchazeče o zaměstnání největší vypovídací hodnotu. Uchazeči napoví, kolik přibližně 

konkurentů se v průměru spolu s ním bude hlásit o dané pracovní místo. 

Následující tabulka zobrazuje vývoj výše zmíněných ukazatelů o trhu práce za posledních 

deset let v okresech Kroměříž a Nový Jičín. 

 
Tab.  3.3 Vývoj ukazatelů nezaměstnanosti v okresech Kroměříž a Nový Jičín 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

mira 
nezaměstnanosti  v okrese Kroměříž 9,83 11,04 11,57 12,84 11,69 9,48 7,18 6,84 12,72 12,65 10,49 

 v okrese Nový Jičín 12,91 13,51 15,14 13,60 11,01 8,88 6,22 6,56 13,02 11,38 8,95 

počet volných 
pracovních míst v okrese Kroměříž 607 323 204 358 376 853 1 711 

1 
535 277 183 184 

 v okrese Nový Jičín 349 370 321 672 543 
1 

527 1 674 744 266 359 519 

počet uchazečů o 
jedno volné pracovní 
místo v okrese Kroměříž 8,2 17,0 29,8 18,1 16,9 6,3 2,6 2,7 24,8 36,7 33,6 

 v okrese Nový Jičín 27,7 28,2 35,4 15,5 17,4 5,0 3,1 7,4 38,6 25,7 14,5 

Zdroj: [17] a [20]  

 

Z tabulky 3.3, přesněji z dat odpovídajících vývoji míry nezaměstnanosti vyplívá, že v okrese 

Kroměříž od roku 2001 do roku 2004 je výrazně nižší míra nezaměstnanosti než v okrese 

Nový Jičín. Tento trend se mění v roce 2005 a trvá do současné doby, míra nezaměstnanosti 

v okrese Nový Jičín dostává pod úroveň nezaměstnanosti v okrese Kroměříž. 

V letech 2006 a 2007 se míra nezaměstnanosti dostává na svá minima za posledních deset let. 

Dnes již můžeme říct, že v té době byla ekonomika na svém vrcholu. Na přelomu let 2008 a 

2009 je patrný enormní nárůst nezaměstnanosti v obou okresech. Tento vývoj je možno dle 

mého názoru připsat nástupu globální ekonomické krize a s ní spojenými důsledky, ke kterým 

zvýšení nezaměstnanosti zajisté patří. 

Následující graf má za úkol graficky znázornit vývoj popsaný v předchozím odstavci. 
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Obr. 3.1 vývoj míry nezaměstnanosti v okresech Kroměříž a Nový Jičín 

Vývoj míry nezaměstnanosti v okresech Kroměříž a Nový Jičín
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Ukazatel vývoje počtu pracovních míst má přesně opačný vývoj než ukazatel míry 

nezaměstnanosti. Čím je míra nezaměstnanosti nižší, tím se zvětšuje počet volných míst. 

Myslím si, že to může být mimo jiné způsobeno faktem, čím menší počet nezaměstnaných tím 

menší výběr na nově vzniklá pracovní místa způsobený nevyhovujícím vzděláním, praxí 

zbývajících uchazečů o zaměstnání. Jednodušeji řečeno, vzniká nedostatek vhodných 

kandidátů na konkrétní pozice a tím se počet volných pracovních míst zvyšuje. Tento fakt je 

patrný při porovnání grafu míry nezaměstnanosti a grafu znázorňujícího vývoj volných 

pracovních míst. Názor řady ekonomů je ten, že určitá míra nezaměstnanosti je žádoucí. 

Obr. 3.2 Vývoj počtu volných pracovních míst v okresech Kroměříž a Nový Jičín 
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Ukazatel vývoje počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo má obdobný průběh v čase 

jako míra nezaměstnanosti (čím větší nezaměstnanost, tím více uchazečů na jedno volné 

pracovní místo). Ukazatel počtu uchazečů o jedno volné pracovní místo se zjistí pomocí 

podílu počtu volných pracovních míst a celkového počtu nezaměstnaných. 

Jak jsem již v průběhu této kapitoly uvedl, údaj o počtu uchazečů připadajících na jedno volné 

pracovní místo má pro uchazeče o zaměstnání větší vypovídací hodnotu než míra 

nezaměstnanosti či počet volných pracovních míst. Uchazeči napoví, kolik přibližně 

konkurentů v průměru připadá na jedno volné pracovní místo, a spolu s ním se budou 

případně hlásit o dané pracovní místo. 

Obr. 3.3 Vývoj počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo v okresech Kroměříž a Nový Jičín 
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Tab.  3.4 Ukazatele nezaměstnanosti za březen 2012 

Okres 

Míra 
nezaměstnanosti 
v % 

Celkový počet 
nezaměstnaných 

Počet volných 
pracovních 
míst 

Počet uchazečů na 
1 volné pracovní 
místo 

Kroměříž 10,7 6355 207 30,7 

Nový 
Jičín 9,2 7824 431 18,2 

Zdroj: [21]  

 

Počet uchazečů na 1 pracovní místo v okrese Kroměříž je 30,7 uchazečů. Toto číslo 

v současné době je páté nejhorší mezi okresy v České republice. Horší situace je v okresech 

Třebíč, Ústí nad Labem, Bruntál a Hodonín. Tímto se okres Kroměříž zařadil mezi okresy 

České republiky, ve kterých je velmi obtížné si najít nové pracovní místo. 
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Problematiku nezaměstnanosti jsem do své práce zahrnul z důvodu jisté souvislosti mezi 

nezaměstnaností a státní sociální podporou, především počtem vyplácených dávek státní 

sociální podpory a jejich výší. Tato závislost je bezpochyby zapříčiněna faktem, že lidé bez 

zaměstnání, závislí na podpoře v nezaměstnanosti jsou nejslabší sociální skupinou 

obyvatelstva. Dávky státní sociální podpory jsou pro lidi bez zaměstnání zcela jistě nezbytné 

k udržení určitého životního standardu pro sebe a případně jejich děti. Zabraňují vyčlenění 

těchto osob ze společnosti a tím se mu snaží usnadnit nelehkou situaci, jíž nezaměstnanost 

zajisté je.  

3.3. Úřad práce v okresech Kroměříž a Nový Jičín 

 

Úřad práce je organizačně členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvod 

působnosti je shodný s vymezeným územím jednotlivých krajů. Krajské pobočky se dále člení 

na kontaktní pracoviště, která vznikla reorganizací původních úřadů práce a jejich kontaktních 

míst.  

V Moravskoslezském kraji má krajská pobočka úřadu práce kontaktní pracoviště ve všech 

bývalých okresních městech. Kontaktní pracoviště v Novém Jičíně má kontaktní pracoviště v 

rámci okresu. Jsou jimi pracoviště v Bílovci, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnici a Odrách. 

Krajská pobočka úřadu práce Zlínského kraje má rovněž kontaktní pracoviště ve všech 

bývalých okresních městech a tudíž i v Kroměříži. Toto kontaktní pracoviště má pod svou 

správou v rámci okresu pobočky v Holešově a Bystřici pod Hostýnem.
20

 

3.3.1. Činnost úřadu práce 

 

Úřady práce mají pod svou správou široké množství agend, k nimž například patří :  

 

 Poskytuje informace a poradenské služby v oblasti volných pracovních míst (vede 

jejich evidenci) 

 Provádí aktivní politiku zaměstnanosti – financuje a zprostředkovává rekvalifikační 

kurzy 

 Provádí kontrolní činnost 

 Spravují agendu související s prací tělesně postižených a provozem chráněných dílen 

 Spravují agendu související s prací cizinců na území České republiky 

                                                 
20

 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk a http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk 

 
 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk
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 Povolují kulturní, uměleckou, sportovní činnost dítěte 

 Vedou evidenci uchazečů o zaměstnání 

 Spravují agendu související s úpadkem zaměstnavatele a dlužnými mzdami tímto 

úpadkem vzniklých 

 Přiznává podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 

 Problematiku státní sociální podpory 

 

3.3.2. Odbor státní sociální podpory 

 

Odbory státní sociální podpory spadají pod příslušné úřady práce. Činnost odborů státní 

sociální podpory je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon je hlavní ne však jedinou právní normou, kterou je činnost 

odboru státní sociální podpory upravena. Při posuzování nároku na dávky je nutno vycházet 

z dalších právních norem, kterými jsou:  

zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodních čísel, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů  

 

Mezi hlavní činnosti odborů státní sociální podpory patří přijímání žádostí o státní sociální 

podporu, vedou řízení o přiznání dávek státní sociální podpory, vydávají rozhodnutí o 

přiznání těchto dávek a vykonávají státní správu v oblasti státní sociální podpory. 

3.4. Dávky státní sociální podpory v okresech Kroměříž a 

 Nový Jičín a jejich analýza 

 

Počet dávek státní sociální podpory a výdaje na ně se v průběhu času mění. Příčinu těchto 

změn spatřuji především ve změnách podmínek nároku jednotlivých dávek a jejich výše. Mezi 

další faktory ovlivňující tyto změny patří vývoj cenové hladiny, pohyb průměrné mzdy a s tím 

související vývoj celkových příjmů domácností, populační vývoj a fáze ekonomického cyklu. 

Počty dávek a výdaje na ně také zajisté ovlivňuje úroveň životního minima, které je 

valorizováno vládou České republiky.  
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V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny data o vývoji počtu přiznaných dávek a výši 

vyplacených dávek v okresech Kroměříž a Nový Jičín v letech 2006 až do současnosti 

neupravená podle počtu obyvatel. 

Tab.  3.5 Počty přiznaných dávek v okrese Kroměříž 

Okres Kroměříž        

Roky 
Přiznané dávky 

celkem 
Příspěvek 

na dítě 
Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

Rodičovský 
příspěvek 

Porodné Pohřebné 
Dávky 

pěstounské péče 
celkem 

2006 362 241  251 351  40 215  30 264  35 785  995  1 081  1 833  

2007 330 163  239 208  32 108  14 494  39 502  1 105  1 050  2 078  

2008 325 618  201 423  30 192  12 650  75 871  2 107  229  3 107  

2009 169 999 95 699 17 529 10 975 41 960 1 089 43 2 704 

2010 148 547  74 144  18 160  14 341  37 903  1 037  23  2 939  

 

Tab.  3.6 Počty přiznaných dávek v okrese Nový Jičín 

Okres Nový Jičín        

Roky 

Přiznané dávky 
celkem 

Příspěvek 
na dítě 

Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

Rodičovský 
příspěvek 

Porodné Pohřebné 
Dávky 

pěstounské péče 
celkem 

2006 584 108 392 488 65 445 58 885 59 596 1 599 1 617 3 304 

2007 507 231 359 635 50 897 26 934 61 654 1 735 1 476 3 858 

2008 301 991 180 910 33 604 17 543 63 661 1 667 245 4 336 

2009 255 577  134 739  30 636  20 019  63 549  1 717  71  4 847  

2010 228 469  104 199  32 198  26 636  58 429  1 705  55  5 247  

 

Tab.  3.7 Výdaje na dávky státní sociální podpory v okrese Nový Jičín 

Okres Nový Jičín       v tis. Kč 

Roky 

Přiznané dávky 
celkem 

Příspěvek 
na dítě 

Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

Rodičovský 
příspěvek 

Porodné Pohřebné 
Dávky 

pěstounské péče 
celkem 

2006 598 958 204 126 84 265 47 843 218 103 23 897 8 085 11 485 

2007 783 080 183 078 84 841 27 874 432 288 31 609 7 380 14 966 

2008 650 579 106 384 54 781 23 869 424 014 23 049 1 225 17 232 

2009 629 172  78 207  52 710  36 001  419 838  22 594  355  19 468  

2010 625 043  63 734  56 556  58 470  402 374  22 607  275  21 027  

 

Tab.  3.8 Výdaje na dávky státní sociální podpory v okrese Kroměříž 

Okres 
Kroměříž         v tis. Kč 

Roky 
Přiznané 

dávky celkem 
Příspěvek 

na dítě 
Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

Rodičovský 
příspěvek 

Porodné Pohřebné 
Dávky 

pěstounské péče 
celkem 

2006 367 388  132 488  51 636  23 763  131 195  15 049  5 395  6 839  

2007 503 158  122 916  52 553  14 434  277 996  20 627  5 250  8 759  

2008 722 677  118 716  42 901  17 217  501 431  29 056  1 145  12 172  

2009 405 221  55 932  30 174  20 663  272 796  14 443  215  10 999  

2010 391 951  45 358  32 387  32 770  255 714  13 858  115  11 749  
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3.4.1. Úprava dat pro účely meziokresního srovnání 

 

Pro srovnávání počtu přiznaných dávek a výše výplat těchto dávek v okresech Kroměříž a 

Nový Jičín je zapotřebí si uvědomit, že tyto dva okresy mají na svém území odlišný počet 

obyvatel. Z tohoto důvodu jsem si propočítal, že populace okresu Kroměříž tvoří 71% 

velikosti populace okresu Nový Jičín. Výpočet tohoto koeficientu vycházel z tabulek 3.9 a 

3.10. Výsledek je stanoven jako matematicky zaokrouhlený aritmetický průměr hodnot 

z tabulky 3.11.  

Tab.  3.9 Vývoj počtu obyvatel v okrese Kroměříž 

Kroměříž          

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

107 795  107 712  107 625  107 652  107 564  107 673  107 789  107 875  108 036  108 055  

 

Tab.  3.10 Vývoj počtu obyvatel v okrese Nový Jičín 

Nový 
Jičín 

         

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

152 502 152 268 152 066 151 870 151 835 151 957 152 352 152 506 152 563 152 524 

 

Tab.  3.11 Poměrový koeficient počtu obyvatel v okresech Kroměříž a Nový Jičín 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

70,684319 70,738435 70,77519 70,884309 70,842691 70,857545 70,749974 70,734922 70,814024 70,844588 

 

 

Hodnoty uvedené v tabulkách 3.12 a 3.13 jsou již přepočtená čísla počtu a výše vyplácených 

dávek v okrese Nový Jičín získaná násobením čísel o počtu a výši vyplácených dávek 

koeficientem 0,71 zjištěného v předchozí části práce. Díky této úpravě by data o počtu a výši 

dávek státní sociální podpory v okresech Kroměříž a Nový Jičín měla již být vhodná ke 

srovnání. Toto srovnání tímto získá reálnou vypovídací hodnotu. 

Tab.  3.12 Počty dávek státní sociální podpory v okrese Nový Jičín upravené koeficientem 

Okres Nový Jičín        

Roky 

Přiznané dávky 
celkem 

Příspěvek 
na dítě 

Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

Rodičovský 
příspěvek 

Porodné Pohřebné 
Dávky 

pěstounské péče 
celkem 

2006 414 717 278 666 46 466 41 808 42 313 1 135 1 148 2 346 

2007 360 134 255 341 36 137 19 123 43 774 1 232 1 048 2 739 

2008 214 414 128 446 23 859 12 456 45 199 1 184 174 3 079 

2009 181 460 95 665 21 752 14 213 45 120 1 219 50 3 441 

2010 162 213 73 981 22 861 18 912 41 485 1 211 39 3 725 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Tab.  3.13 Výše vyplacených dávek státní sociální podpory v okrese Nový Jičín upraveny koeficientem 

Okres Nový Jičín       V tis. Kč 

Roky 

Přiznané dávky 
celkem 

Příspěvek 
na dítě 

Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

Rodičovský 
příspěvek 

Porodné Pohřebné 
Dávky 

pěstounské péče 
celkem 

2006 425 260 144 929 59 828 33 969 154 853 16 967 5 740 8 154 

2007 555 987 129 985 60 237 19 791 306 925 22 443 5 240 10 626 

2008 461 911 75 533 38 895 16 947 301 050 16 365 870 12 235 

2009 446 712 55 527 37 424 25 560 298 085 16 042 252 13 822 

2010 443 780 45 251 40 155 41 514 285 686 16 051 195 14 929 

 

 Počet přiznaných dávek státní sociální podpory od roku 2006 do současnosti prošel snížením 

více než o polovinu. Dle dat dostupných na stránkách českého statistického úřadu rok 2006, 

který se v následujícím grafu pohybuje nejvýše, nepatří k rokům s nejvyšším počtem 

přiznaných dávek státní sociální podpory. Největší počty dávek jsou v České republice 

přiznávány v letech 2003-2004. V letech 2006-2008 je patrný pokles o polovinu v počtu 

přiznaných dávek v okrese Nový Jičín. Největší snížení proběhlo u příspěvku na bydlení, 

pohřebného a příspěvku na dítě. Výrazný pokles příspěvku na dítě je patrný mezi lety 2007 a 

2008. Je to způsobeno změnou přiznávání této dávky. Nárok na dávku vznikl v případě, že 

rozhodný příjem rodiny nepřevyšoval součin částky životního minima rodiny a koeficientu 

2,40. Nejvýraznější pokles však proběhl u pohřebného, téměř 90% pokles. Příčinou je fakt, že 

od 1. 1. 2008 dávka náleží pouze osobě, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo 

jeho rodičům. Před touto úpravou náležela dávka každé osobě s trvalým pobytem na území 

ČR a vypravila pohřeb. Ve stejném období sledujeme v okrese Kroměříž nikoli pokles ale 

setrvání na konstantní úrovni počtu přiznaných dávek. Z tabulek 3.8 a 3.9 je patrný 

dvojnásobný nárůst porodného a rodičovského příspěvku. Zároveň došlo k mírnějšímu 

poklesu počtu příspěvků na dítě než v okrese Nový Jičín. Toto vše způsobilo ustálení počtu 

přiznaných dávek kolem hranice 330 tisíc. V okrese Kroměříž nastal pokles o polovinu mezi 

lety 2008-2009 a tak se srovnává na úrovně okresu Nový Jičín. Tímto poklesem prošly 

všechny dávky mimo příspěvku na bydlení a dávek pěstounské péče. 
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Obr. 3.4 Vývoj počtu přiznaných dávek v okresech Kroměříž a Nový Jičín 
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Obdobně jako počet přiznaných dávek tak i výdaje na ně v průběhu času prochází změnami. 

Z následujícího grafu můžeme vyčíst oscilaci výše prostředků vynakládaných na státní 

sociální podporu v okrese Nový Jičín okolo hodnoty 450 miliónů korun ročně. Výraznější 

zvýšení oproti této hodnotě nastal v roce 2007. V tomto roce a především v roce 2008 

sledujeme nárůst i v okrese Kroměříž. Nárůst je způsoben především nárůstem výdajů na 

rodičovský příspěvek, na kterém je za rok vyplaceno 500 milionů korun z celkové částky 722 

milionů vydaných na dávky státní sociální podpory v okrese Kroměříž. Zvýšení výdajů na 

rodičovském příspěvku může souviset s dvojnásobnou porodností v roce 2007.  Tento nárůst 

může také být způsoben přijímáním změn sociálních dávek v roce 2006, dle mého názoru 

spojených s blížícími se volbami do parlamentu České republiky. Touto úpravou sociální 

politiky státu se začal výrazně prohlubovat deficit státního rozpočtu, proto v roce 2007 došlo 

ke změnám v přiznávání dávek a ty měly snížit okruh příjemců těchto dávek a tím omezit 

výdaje na ně a zastavit nárůst státního dluhu. Změny z roku 2007 jsou patrné ve snížení počtu 

dávek v roce 2008. V roce 2009 dochází ke značnému snížení výdajů na státní sociální 

podporu v okrese Kroměříž. Výrazným způsobem klesají výdaje na veškeré dávky mimo 

dávek pěstounské péče, které se drží úrovní z předchozích let. 
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Obr. 3.5 Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory v okresech Kroměříž a Nový Jičín 
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3.4.2. Vztah dávek státní sociální podpory a nezaměstnanosti 

 

Jak jsem již v průběhu mé bakalářské práce uvedl, domnívám se, že existuje jistá závislost 

mezi výší počtu přiznaných dávek, výší výdajů na tyto dávky a mírou registrované 

nezaměstnanosti. 

Tuto závislost se proto pokusím analyzovat v této podkapitole. Nejprve si však musíme 

uvědomit jednu věc, a tou je fakt, že pro tuto analýzu můžeme brát v potaz pouze dávky státní 

sociální podpory testované, tedy dávky poskytované v závislosti na výši příjmů žadatele. 

Proto bereme v úvahu tyto dávky – přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. 

Od roku 2011 mezi ně patří i porodné, ale bohužel se mi za tento rok nepodařily získat 

potřebná data k problematice státní sociální podpory. 

Pro vypracování analýzy použijeme data o vývoji počtu přiznaných dávek, také data o výši 

částek vyplacených na testované dávky státní sociální podpory a porovnáme je s vývojem 

registrované nezaměstnanosti v okresech Kroměříž a Nový Jičín.  
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Vývoj testovaných dávek v okrese Nový Jičín
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Tab.  3.14 Vývoj počtu testovaných dávek v okresech Kroměříž a Nový Jičín 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 Vývoj počtu testovaných dávek v okresech Kroměříž a Nový Jičín 
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Z dat o vývoji registrované nezaměstnanosti v okresech Kroměříž a Nový Jičín je patrné, že 

míra nezaměstnanosti do roku 2008 procházela poklesem a v tomto roce začala opět stoupat. 

Oproti tomu z grafů 3.6 je patrný konstantní pokles počtu přiznaných testovaných dávek 

v obou okresech. Přímý vztah mezi registrovanou mírou nezaměstnanosti a počty přiznaných 

testovaných dávek se nepodařil prokázat. Svůj díl na tom může mít časový posun vzniklý 

faktem, že při posuzování nároku na přídavek na dítě se posuzuje rozhodný příjem 

předcházejícího kalendářního roku. Dále také teorii o závislosti počtu dávek na míře 

nezaměstnanosti může do značné míry zkreslovat fakt, že na přídavek na dítě a sociální 

příplatek mají nárok pouze rodiny s dětmi a nezaměstnanými se můžou stát i rodiny bez dětí a 

rodiny s již zaopatřenými dětmi. Největší skupinu nezaměstnaných tvoří právě čerství 

absolventi a osoby v předdůchodovém věku, kteří buďto děti ještě nemají děti, anebo jejich 

děti jsou již samostatné. Výjimkou je dávka příspěvek na bydlení. Tato dávka je přiznána po 

splnění podmínek nároku na dávku bez ohledu, zda je v rodině nezaopatřené dítě či nikoli. 

Z tohoto důvodu se domnívám, že je u ní patrná závislost na míře registrované 

nezaměstnanosti. Obdobný vývoj je možno sledovat i v grafech znázorňujících vývoj výše 

Okres Nový Jičín   

Roky 
Příspěvek 

na dítě 
Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

2006 278 666 46 466 41 808 

2007 255 341 36 137 19 123 

2008 128 446 23 859 12 456 

2009 95 665 21 752 14 213 

2010 73 981 22 861 18 912 

Okres Kroměříž   

Roky 
Příspěvek 

na dítě 
Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

2006 251 351  40 215  30 264  

2007 239 208  32 108  14 494  

2008 201 423  30 192  12 650  

2009 95 699 17 529 10 975 

2010 74 144  18 160  14 341  
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Vývoj výše výdajů na testované dávky v okrese 
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výdajů na testované dávky státní sociální podpory. Vývoj křivek v grafech 3.6 je takřka 

shodný s grafy počtu přiznaných dávek. Potvrzuje se v nich dle mého názoru závislost dávky 

příspěvku na bydlení a míry nezaměstnanosti. Po roce 2008, tedy po roce nástupu globální 

ekonomické krize a s tím související nárůst nezaměstnanosti dochází i k nárůstu výdajů na 

tuto dávku. 

 
 

Tab.  3.15 Výdaje na testované dávky v okresech Kroměříž a Nový Jičín 

 

Okres Nový Jičín   

Roky 

Příspěvek 
na dítě 

Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

2006 144 929 59 828 33 969 

2007 129 985 60 237 19 791 

2008 75 533 38 895 16 947 

2009 55 527 37 424 25 560 

2010 45 251 40 155 41 514 

 

Obr. 3.7 Vývoj výše výdajů na testované dávky v okresech Kroměříž a Nový Jičín 
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Závěrem této podkapitoly bych rád podotkl, že se stále domnívám v určitý vztah míry 

nezaměstnanosti, počtu přiznaných dávek a výše výdajů na ně, ale hlavním faktorem 

ovlivňující tyto veličiny je především platná legislativa v té dané době. Ovlivňuje počet 

přiznávaných dávek pomocí pravidel pro jejich přiznání. Změnou legislativy týkající se 

pravidel pro přiznání jednotlivých dávek je možno meziročně výrazně snížit či zvýšit počty 

přiznaných dávek. Zpřísněním podmínek se docílí zúžení okruhu příjemců konkrétní dávky a 

naopak uvolněním podmínek se okruh příjemců rozšíří. Na podobném principu je možno 

ovlivnit výdaje na dávky státní sociální podpory stanovením například maximálních či 

minimálních částek na tu kterou dávku.  

Okres Kroměříž   

Roky 

Příspěvek 
na dítě 

Sociální 
příplatek 

Příspěvek 
na 

bydlení 

2006 132 488  51 636  23 763  

2007 122 916  52 553  14 434  

2008 118 716  42 901  17 217  

2009 55 932  30 174  20 663  

2010 45 358  32 387  32 770  
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Z tohoto důvodu by se každá vláda měla nad sociální problematikou hluboce zamyslet, jelikož 

sociální dávky tvoří výraznou část výdajů státního rozpočtu, a proto jejich rozumným 

nastavením se zajisté dá do určité míry regulovat případný deficit veřejných financí. Zásadní 

otázkou by mělo být, zda jsou tyto výdaje vynakládány účelně, a výdaje na ně vynakládané 

jsou v dané situaci adekvátní. Zcela jistě by nemělo docházek ke změnám, přesněji ke 

zvyšování sociálních dávek za účelem snahy o zalíbení se široké veřejnosti před blížícími se 

volbami. 

3.4.3. Rozbor výdajů na dávky státní sociální podpory 

 

V této podkapitole dojde k rozebrání a nastínění, jak výdaje na státní sociální podporu zatěžují 

státní rozpočet, jaká částka v průměru připadá na jednoho obyvatele a kolik v průměru 

připadá na jednoho ekonomicky aktivního obyvatele. 

Pro tyto účely využiji údajů o počtu obyvatel a výdajích na státní sociální podporu za rok 

2010 pro každý okres zvlášť.  

Okres Kroměříž 

V tomto roce byl počet obyvatel 108 055, z toho zaměstnaných 51 400 a fyzických osob 

17 500 tedy celkem 68 900 ekonomicky aktivních obyvatel. Výdaje na státní sociální podporu 

za rok činily 391 951 tis. Kč. Počet přiznaných dávek činil 148 547. 

 

391 951 000/108 055= 3 627 Kč Toto číslo udává, kolik Kč bylo vyplaceno na dávky 

státní sociální podpory v přepočtu na 1 obyvatele od novorozeněte po starobní důchodce. 

391 951 000/68 900 = 5 689 Kč Každý ekonomicky aktivní obyvatel se na dávkách státní 

sociální podpory podílí částkou 5 689 Kč ročně. Každý měsíc v podstatě z jeho odvodů do 

státního rozpočtu jde 474 Kč. 

Průměrný výdaj na 1 dávku činil 2 639 Kč. 

Okres Nový Jičín 

V tomto roce byl počet obyvatel 152 524, z toho zaměstnaní 79 000 a fyzické osoby 26 900 

tedy celkem 105 900 ekonomicky aktivních obyvatel. Výdaje na státní sociální podporu za 

rok činily 625 044 tis. Kč. Počet přiznaných dávek činil 228 469. 

 

625 044 000/152 524 = 4 098 Kč Toto číslo udává, kolik Kč bylo vyplaceno na dávky 

státní sociální podpory v přepočtu na 1 obyvatele od novorozeněte po starobní důchodce. 

Částka je nepatrně vyšší než v okrese Kroměříž. 
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625 044 000/105 900 = 5 902 Kč Každý ekonomicky aktivní obyvatel se na dávkách státní 

sociální podpory podílí částkou 5 902 Kč ročně. Každý měsíc v podstatě z jeho odvodů do 

státního rozpočtu jde 492 Kč. 

Průměrný výdaj na 1 dávku činil 2736 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

4. Zhodnocení a návrhy úprav systému státní sociální podpory 

 v České republice 
 

Jestliže chceme hodnotit současný systém sociální podpory a navrhovat úpravu systému je 

nutné nejprve se zabývat historickým vývojem sociálních systémů jako celku od dob pravěku, 

přes středověk do současné doby. Tento vývoj je nastíněn v počátku první kapitoly bakalářské 

práce. Neméně důležité je pochopit vývoj sociálního systému na našem území. Čím byl 

ovlivněn, především ze strany politických a mocenských zřízení. 

V průběhu této kapitoly bude popsán vývoj sociálního systému na našem území, vývoj a 

změny v systému státní sociální podpory a jednotlivých dávkách tohoto systému z nedávné 

minulosti.  

K vyřčení návrhů úprav systému státní sociální podpory v České republice by nám měly 

pomoci charakteristiky sociálních systémů zemí, především z oblasti Evropské unie, jejichž 

systémy jsou považovány za velice vyspělé.  

 

4.1. Historický vývoj sociálního systému na území České  republiky 

 

Nejvýznamnější vývoj doznal sociální systém v 19. století, kdy „došlo k položení základů 

moderní koncepce sociálního práva, ze které vycházíme dodnes.
21

“ České země, tudíž i 

sociální systém byl v historii ovlivňován vývojem okolních zemí v čele s habsburskou 

monarchií, později Rakousko - Uherskem. Jednalo se o logický vývoj vyplývající z faktu, že 

české země byly pod nadvládou Rakouska - Uherska. Významných změn doznal sociálního 

systému za vlády Marie Terezie a poté za vlády jejího syna Josefa II. Mezi tyto změny patří 

zavedení nemocenského a úrazového pojištění, pojištění horníků. 

Vznik samostatného Československa po první světové válce je spojen s převzetím zákonů 

spjatých nejen se sociálním systémem platných za Rakouska - Uherska. Tento model byl 

ovšem upravován a zdokonalován v návaznosti na vývoj společnosti. Bylo uzákoněno 

povinné pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Tento zákon v podstatě 

spojil do jednoho předpisu důchodové a nemocenské pojištění. Platit si toto pojištění byli 

všichni zaměstnanci a také vojáci. Velkou proměnou prošel pohled na mateřství, které v tomto 

období začalo být bráno jako sociální událost. 

Po druhé světové válce se Československo ocitlo v oblasti mocenského vlivu Sovětského 

svazu na příštích více než 40 let. Československo bylo výrazně ovlivněno vývojem v tzv. 

                                                 
21

 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vyd.  Praha: C. H. Beck, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7179-620-6 s.8 



 

40 

 

východním bloku, především ze strany Sovětského svazu. To se samozřejmě odrazilo i 

v podobě sociálních reforem, které byly inspirovány Sovětským svazem. Došlo k přechodu ze 

systému sociálního pojištění na systém sociálního zabezpečení. Veškeré dávky sociálního 

zabezpečení se vyplácely z peněz státního rozpočtu. V 70. letech došlo k masivní podpoře 

rodin s dětmi, které měly vést a jak již dnes víme, vedly k výraznému počtu narozených dětí. 

 

Po revoluci v roce 1989 se začalo ukazovat, jaké škody napáchala politika řízeného 

hospodářství, která vedla ke zjevné přezaměstnanosti. Levná pracovní síla vedla k zaostávání 

průmyslu a služeb. „Systém proklamovaných sociálních jistot komunistického režimu se 

ukázal být iluzorní. Společnost žila na úkor budoucích generací.“
22

 Proto vláda 

Československé federativní republiky a později České republiky byla nucena reformovat 

systém sociálního zabezpečení z právně roztříštěného, nejednoznačného a finančně 

neúnosného systému na přesný opak. Pro potřeby této práce bylo zásadní přijetí zákonu č. 

117/1995 Sb., v roce 1995. Od tohoto roku byl mnohokrát novelizován. Sociální reforma po 

roce 1989 se skládala ze tří pilířů: 1. aktivní politika zaměstnanosti, 2. rodinná politika, 3. 

politika sociálního zabezpečení, do které spadá právě problematika státní sociální podpory. 

 

4.2. Vývoj jednotlivých dávek státní sociální podpory v čase 

 

V této podkapitole budou rozebrány jednotlivé dávky z pohledu počtů přiznaných dávek a 

výdajů na konkrétní dávku. Popsány budou také legislativní změny v systému státní sociální 

podpory týkající se jednotlivých dávek. 

Z druhé kapitoly práce je patrný výrazný pokles počtů dávek a výdajů na dávky celkem v roce 

2008, kdy došlo k významným změnám v oblasti státní sociální podpory. Výsledkem změn 

bylo zúžení okruhu příjemců dávek, některé dávky byly úplně zrušeny, což vedlo ke snížení 

neúnosných sociálních výdajů ze státního rozpočtu. Změny měly dále za úkol omezit možnost 

zneužívání sociálních dávek ze strany osob žijících pouze z nich a motivovat je k aktivnímu 

hledání práce. Současný systém se snaží o zvýhodnění rodin s dětmi, ve kterých alespoň jeden 

rodič má zaměstnání. 

Nyní se pusťme do analýzy vývoje jednotlivých dávek v čase. Hodnoty použité v grafech 

vyjadřují výši výdajů ze státního rozpočtu v tis. Kč za uvedené období. 

 

                                                 
22

 RYS, Vladimír. Česká sociální reforma. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 170 s. ISBN 80-246-0588-0 s. 27 
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4.2.1. Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je velice upravovanou dávkou, u které velmi často dochází ke změnám 

v koeficientech násobků životního minima. Tento výpočet je rozhodující z hlediska zařazení 

do kategorie určující výši dávky. Dále se výše vyplácené částky mění s věkem dítěte. Toto 

rozčlenění se víceméně nemění.  

Obr. 4.1 Vývoj peněžních výdajů na dávku přídavek na dítě 
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V roce 2006 a 2007 sledujeme téměř totožnou výši výdajů. Je to dáno faktem, že v těchto 

dvou letech platila totožná legislativa. Výše dávky byla rozčleněna podle rozhodného příjmu 

v násobcích životního minima rozdělena do čtyř kategorií a výše dávky určená podle věku 

dítěte byla rozdělena do čtyř kategorií. Výše dávky byla stanovena jako kombinace těchto 

dvou kritérií. K výrazné změně došlo v roce 2008. Výše dávek se začala členit podle věku 

dítěte pouze do tří kategorií. Nižší pokles v okrese Kroměříž může být dán například tím, že 

rodiny s dětmi v minulých letech byly zařazeny do střední kategorie podle rozhodného příjmu 

v násobcích životního minima, ve které byly výše přídavku na dítě srovnatelné s výší v roce 

2008. Zvýšení přídavku na dítě o 50 Kč se od 1. července 2009 do 31. prosince 2009 dotklo 

všech tří kategorií podle věku. Výše rozhodného příjmu vzrostla na 2,5násobek životního 

minima z doposud platného koeficientu 2,4. Toto zvýšení bylo přijato jako opatření, které 

mělo pomoci rodinám s dětmi v období nastupující ekonomické recese. Toto zvýšení však 

platilo pouze rok. V roce 2010 se podmínky opět vrátily na hodnoty z roku 2008. 
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4.2.2. Sociální příplatek 

Dávka sociální příplatek byla k 31. 12. 2011 definitivně zrušena a z tohoto důvodu není 

v první kapitole zabývající se současnou právní úpravou dávek státní sociální podpory 

uvedena. Tudíž se následující řádky budou této dávce ve zkratce věnovat.  

Cílem dávky bylo pomáhat rodinám s nízkými příjmy a zdravotně postiženým členem krýt 

náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. Nárok na sociální příplatek měly 

rodiny, kde rodiče pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, 

dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo je-li 

alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, 

které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Nárok na dávku měla 

rodina, jejíž příjem nepřesahoval výši dvojnásobku životního minima. Výše dávky se určovala 

podle věku dítěte a míry jeho postižení. Takto ve zkratce zněla právní úprava dávky 

v posledním roce její platnosti.
23

    

Obr. 4.2 Vývoj peněžních výdajů na dávku sociální příplatek 
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Změna přijatá pro rok 2007 zapříčinila nepatrný nárůst výdajů na tuto dávku. Dávka měla být 

přiznána již rodinám, jejichž příjem nepřesahoval 2,2násobek životního minima z původního 

1,6 násobku životního minima. Pokles v roce 2008 byl způsoben zúžením okruhu rodin, které 

měly na tuto dávku nárok. Příjem rodiny nesměl přesahovat 2,0násobek životního minima. 

Tyto pravidla pro výplatu dávky platila do konce účinnosti této dávky. 
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 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/soc_priplatek 
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4.2.3. Příspěvek na bydlení 

 

Obr. 4.3 Vývoj peněžních výdajů na dávku příspěvek na bydlení 
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Mezi lety 2006 a 2007 došlo ke třetinovému poklesu výdajů na dávku v obou okresech. Tento 

jev byl způsoben změnou legislativy. Do roku 2007 se dávka vyplácela oprávněné osobě bez 

nutnosti doložení dokladů o nákladech souvisejících s užíváním bytu, mezi něž patří například 

výše nájemného, poplatek za svoz odpadu, platby za elektrickou energii, plyn, vodné a stočné 

atd. To se však změnilo počátkem roku 2007, kdy oprávněná osoba musela výše zmíněné 

skutečnosti dokládat spolu s výší příjmů. Ovlivněn vývoj byl také v témže roce změnou 

konstrukce příspěvku na bydlení, přesněji se změnou životního minima, ze kterého byly 

vypuštěny částky považované za potřebné k zajištění nákladů na domácnost. Dále v tomto 

roce byla zavedena dávka na bydlení spadající do systému pomoci v hmotné nouzi. Tato 

dávka je přiznávána a vyplácena obcemi s rozšířenou působností. Za poklesem výdajů i počtů 

dávek příspěvku na bydlení spatřuji tyto tři změny. 

V roce 2008 dochází k pozvolnému růstu výdajů na příspěvek na bydlení, avšak počty 

přiznaných dávek vykazují pomalejší růst. Může to být způsobeno růstem výdajů na nájemné, 

elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, svoz odpadu atd. To vše zajisté vedlo k výraznější 

závislosti osob pobírajících tuto dávku z pohledu nárokovaných částek. Dále tento vývoj zcela 

jistě ovlivnilo zvýšení registrované míry nezaměstnanosti. Nezaměstnanému člověku zcela 

jistě poklesne příjem proti příjmu ze zaměstnání a tím se stává více závislý na této dávce, 

pokud ji již pobírá a má nárok na vyšší přiznanou částku této dávky anebo rozšíří řady osob 

pobírající tuto dávku. 

Na této dávce je názorně patrná závislost míry nezaměstnanosti a výdajů ze státního rozpočtu 

na dávky státní sociální podpory. 
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4.2.4. Porodné 

Dávka porodného byla od roku 2011 přesunuta z kategorie netestovaných dávek do kategorie 

testovaných dávek. V období pro které je sestaven graf, dávka spadala mezi dávky 

netestované. 

Pro sledování vývoje počtů a tím i výdajů na porodné je zapotřebí si uvědomit, že dávka 

porodného je vázána na narození dítěte. Z toho vyplývá, že jedním faktorem ovlivňujícím 

výdaje na porodné je počet živě narozených dětí a tím druhým je určení výše dávky na jedno 

dítě, dvojčata atd. 

Obr. 4.4 Vývoj peněžních výdajů na dávku porodné 
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Do 31. 3. 2006 činila výše porodného na jedno živě narozené dítě 8 600 Kč. K 1. 4. 2006 se 

porodné zvýšilo téměř dvojnásobně a to na částku 17 600 Kč za jedno živě narozené dítě a 

z grafu je patrný meziroční nárůst výdajů, z demografických údajů lze sledovat mírný nárůst 

počtu živě narozených dětí. Spíše kosmetická úprava k 1. 1. 2007 se týkala zvýšení porodného 

za jedno živě narozené dítě o 160 Kč na částku 17 760 Kč. V roce 2008 se porodné na první 

živě narozené dítě snížilo na částku 15 000 Kč a za druhé a další narozené dítě se přiznávala 

částka 13 000 Kč. Snížení výdajů na porodné se v tomto roce projevilo pouze v okrese Nový 

Jičín. Můžeme pouze hádat, zda to způsobilo snížení částky porodného, nebo zda to mělo 

jinou příčinu. V letech 2009 a 2010 sledujeme ustálení výdajů na porodném. Další změnou 

tato dávka prošla v roce 2011, jak již bylo uvedeno, přešla do kategorie testovaných dávek. 

 

 

 



 

45 

 

4.2.5. Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek za sledované období patří k nejnákladnější dávce systému státní 

sociální podpory. 

Obr. 4.5 Vývoj peněžních výdajů na dávku rodičovský příspěvek 
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V roce 2006 činila výše přídavku na dítě 3 696 Kč a v případě že rodič je nezaopatřené dítě 

3 897 Kč. Výrazný nárůst výdajů sledujeme v roce 2007 a byl způsoben zvýšením dávky na 

částku 7 582 Kč což je takřka dvojnásobek oproti roku předchozímu. Tato částka činila 40 % 

měsíčního výdělku v nepodnikatelské sféře. Stejný vývoj v roce 2008 jsme sledovali u 

porodného, a jelikož tyto dávky jdou ruku v ruce, je zde patrná stagnace v okrese Nový Jičín a 

výrazný nárůst výdajů v okrese Kroměříž zapříčiněný vyšším počtem narozených dětí. 

V tomto roce se také rodiče musí rozhodnout jak dlouho, tedy do jakého věku dítěte budou 

rodičovský příspěvek čerpat. Jsou stanoveny tři skupiny: do dvou let dítěte (rychlejší čerpání), 

v tomto případě je stanovena pevná měsíční částka dávky v hodnotě 11 400 Kč, do tří let 

dítěte (klasické čerpání), v tomto případě je stanovena pevná měsíční částka dávky v hodnotě 

7 600 Kč a do čtyř let dítěte (pomalejší čerpání), v tomto případě je stanovena pevná měsíční 

částka dávky v hodnotě 3 800 Kč. V letech 2009 a 2010 nedošlo již ke změnám a tak se 

výdaje na rodičovský příspěvek ustálily.  

4.2.6. Dávky pěstounské péče 

Dávky pěstounské péče v sobě obsahují dávku na potřeby dítěte, odměnu pěstouna, dávku za 

převzetí dítěte a příspěvek na pořízení motorového vozidla. Některé z těchto podkategorií 

dávky byly součástí po celou dobu sledovaného období, a některé byly v průběhu 

sledovaného období přidány. Mezi přidané patří v roce 2007 dávka za převzetí dítěte a v roce 

2009 příspěvek na pořízení motorového vozidla. 
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Obr. 4.6Vývoj peněžních výdajů na dávky pěstounské péče celkem 
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Z grafu je patrný nárůst výdajů na dávky pěstounské péče, což vypovídá o zvyšování počtu 

dětí přejímaných do této péče z dětských domovů nebo podobných zařízení. Existují i jiné 

možnosti náhradní rodinné péče např., osvojení dítěte či svěření dítěte do výchovy. Tyto 

způsoby náhradní rodinné výchovy však nejsou ze strany státu finančně podporované. 

Výdaje na dávku každoročně rostly. Růst však nemusel být ovlivněn pouze zvýšeným zájmem 

o tento druh náhradní rodinné péče, ale také změnami ve výši přiznávaných částek a 

koeficientů. 

Ke změně došlo výši odměny pěstouna, která se z hodnoty 1 160 Kč z roku 2006 zvýšila 

v roce 2007 na 3 126 Kč měsíčně. Zvýšení mezi výše uvedenými lety prodělal také příspěvek 

na potřeby dítěte, u kterého se zvýšil koeficient z 2,0násobku částky na osobní potřeby dítěte 

na koeficient 2,3násobku částky na osobní potřeby dítěte. 

Největší část výdajů na tuto dávku činí příspěvek na potřeby dítěte následovaný odměnou 

pěstouna. Odměna za převzetí dítěte a příspěvek na pořízení motorového vozidla jsou 

v celkové sumě výdajů na dávky pěstounské péče zanedbatelné. Například příspěvek na 

pořízení motorového vozidla byl souhrnně za oba okresy využit pouze třikrát. 

4.2.7. Pohřebné 

Pohřebné je po celou dobu sledovaného období nejméně nákladnou dávkou celého systému 

státní sociální podpory. 
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Obr. 4.7 Vývoj peněžních výdajů na dávku pohřebné 
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U pohřebného se za sledované období neměnila výše vyplácené částky, která činí 5 000 Kč, 

ale došlo zúžení okruhu příjemců této dávky, což stojí za výrazným poklesem výdajů na 

dávku v roce 2008, v němž tato změna proběhla. 

 

4.3. Dávky státní sociální podpory, které byly ze systému  v průběhu 

 sledovaného období vypuštěny 

 

Pro potřeby zhodnocení současného systému státní sociální podpory v České republice uvést 

informace o dávkách, které již nejsou přiznávané. Ve sledovaných letech docházelo 

k nejrůznějším změnám jak ve vymezení okruhu příjemců, tak ve výších dávek. Změnami 

také procházel systém státní sociální podpory, do kterého některé dávky byly přidávány i 

odebírány. 

Vyjmenujme si tedy dávky, které byly přidány či odebrány a dávky které byly zrušen a 

pokusme se o stručnou charakteristiku jejich účelu. 

Dávkou, která byla v průběhu sledovaného období zrušena je příspěvek na péči o dítě 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato dávka vešla v platnost 1. 10. 2005. 

Účelem dávky bylo zajistit stálý zdroj příjmů pro taková zařízení a usnadnit tak rozšiřování 

jejich sítě. Výše příspěvku činila 15.750,- Kč až 22.770,- Kč v závislosti na věku dítěte. 

Z hlediska oprávněné osoby byla tato dávka nesystémová. Dávky státní sociální podpory jsou 

koncipovány tak, že oprávněnou osobou je osoba fyzická. Dávka náležela nezaopatřenému 

dítěti umístěnému v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bez ohledu na právní 

důvod jeho umístění v takovém zařízení. Pokud dítě toto zařízení opustilo, před vyplacením 
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této dávky stávalo se, že dávka byla vyplacena rodičům, kteří se o toto dítě řádně nepečovali. 

Toto chybné pojetí dávky vedlo k tomu, že se nepodařilo finančně zabezpečit zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, ale vedlo to k ohrožení dětí v sociálně slabých rodinách. 

Finanční výhodnost umístění dítěte do takových zařízení vedla ke zvýšení počtu dětí žijících 

v takovýchto zařízeních odloučených od rodiny.  

Tyto patrné nedostatky v koncepci této dávky vedly k jejímu vynětí ze systému státní sociální 

podpory, k čemuž došlo k 31. 12. 2006.  

Druhou dávkou zrušenou v průběhu sledovaného období je příspěvek na školní pomůcky. 

Tato dávka se začala vyplácet k 1. 7. 2006. Nárok na příspěvek na školní pomůcky mělo dítě 

nastupující do první třídy základní školy a vznikl mu nárok na přídavek na dítě za měsíc 

květen bezprostředně předcházející 1. červnu, v němž dítěti vzniká nárok na příspěvek na 

školní pomůcky. Dávka se vyplácela jednorázově a to ve výši 1 000 Kč. K 1. 1. 2008 byla tato 

dávka zrušena. Při splnění podmínek však bylo možné o dávku požádat do 1. 7. 2008. 

 

4.4. Změny provedené v systému státní sociální podpory  v roce 

 2011 a 2012 

 

V následující kapitole jsou popsány změny v systému státní sociální podpory provedené pro 

rok 2011. Bude se jednat pouze o jejich výčet a popis, jelikož nejsou dostupná statistická data, 

není možné provést analýzu dopadů těchto úprav na počty přiznaných dávek a výdajů na ně.  

Zásadní změnou bylo sjednocení výplaty dávek. Dávky byly vypláceny na třech oddělených 

úřadech (úřadu práce, obecním úřadu, obecním úřadu s rozšířenou působností). To se však 

k 1. 4. 2011 změnilo a jediným místem, kde bude docházet ke kontaktu s žadateli o dávky 

státní sociální podpory, budou úřady práce. Změna s sebou přinesla změnu organizační 

struktury, zjednodušení pro žadatele a nejspíše i finanční úspory. 

Změn týkajících se přímo dávek státní sociální podpory proběhlo několik. První z nich je 

změna u rodičovského příspěvku, kde se příspěvek u čtyřleté varianty ve výši 7 600 Kč 

vyplácí pouze do 9. měsíce stáří dítěte a dále se vyplácí částka pouze 3 800 Kč. Druhá změna 

proběhla u sociálního příplatku. Dávka se začala přiznávat pouze rodinám se zdravotně 

postiženým členem. U příspěvku na bydlení došlo ke zvýšení částky určené zákonem pro 

určení výše nároku na tuto dávku. Dávka porodného se přesunula z kategorie netestovaných 

dávek do kategorie dávek testovaných, dávek přiznávaných pouze podle výše příjmu. Nárok 

vznikne rodině, jejíž příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima a také se tato dávka 

začala vyplácet pouze na první živě narozené dítě. Od 1. ledna 2012 má nárok na rodičovský 
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příspěvek osoba, která v den, od něhož se tato dávka přiznává, je osoba s nemocenským 

pojištěním nebo v období posledních dvou let předcházejících nástup na peněžitou pomoc 

v mateřství se tato osoba účastnila nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dnů.  

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který žena určí v období od počátku 8. 

do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (pokud 

porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 37 týdnů). 

Rodiče nově mohou pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle 

aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let 

věku dítěte. 

„Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité 

pomoci v mateřství, tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však 

činí 11 500 Kč za měsíc. 

Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil 

nemocenské pojištění, ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na 

peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. 

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky 

pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných 

částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní 

úpravy od 1. ledna 2011.“
24

 

4.5. Zhodnocení a návrhy úprav systému  

 

Pro zhodnocení systému státní sociální podpory již máme dostatek potřebných informací. 

Máme povědomí o historickém vývoji sociálního systému ve světě i na našem území, zjistili 

jsme, jakým vývojem prošel a jaké změny systém státní sociální podpory prodělal 

v posledních šesti letech. Posledním dílkem pro potřeby zhodnocení a hlavně vyslovení 

návrhů úprav českého systému sociální podpory je dovědět se, jak to funguje jinde. Jak 

fungují a jakým směrem se ubírají sociální systémy ve vyspělých zemích Evropy. Nyní si 

uvedeme několik příkladů, zajímavostí ze sociálních systémů zemí jako je Velká Británie, 

Německo, Nizozemí, Rakousko atd. Tyto zajímavosti by mohly být inspirací pro návrhy 

úprav systému v České republice. 

                                                 
24

 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 
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Sociální systémy v těchto zemích jsou si v mnohém podobné. Jedním podobným rysem je 

motivační charakter dávek. Například filozofií dávek ve Spolkové zemi Německo je, aby 

dávky umožnili občanovi co nejdříve žít opět samostatně, aniž by byl na těchto dávkách 

závislý. Podobným příkladem je Nizozemí, kde žadatel o dávku musí nejprve prokázat aktivní 

snahu o získání vlastní obživy. Také ve Velké Británii je cílem sociálních dávek zvýšení 

příjmů ze zaměstnání rodinám s nízkou mzdou, které pečují o dítě. Dalším společným znakem 

těchto zemí je propojení peněžní pomoci potřebným vrstvám obyvatelstva s poradenskými 

službami. Obě tyto složky v jejich sociálním systému zaujímají rovnocenné místo. V tomto 

ohledu má český sociální systém zcela nepochybně rezervy. Větší osobní kontakt pracovníků 

úřadů s žadateli o dávky by zajisté přinesl zpětnou vazbu pro stát. Dalším návrhem kde by se 

český systém mohl zlepšit je v oblasti byrokracie a v oblasti častých změn nejen v systému 

státní sociální podpory. V prostředí častých změn dle mého názoru častěji dochází ke 

zneužívání dávek a mrhání penězi ze státního rozpočtu. 

Pro oblast státní sociální podpory v České republice bychom se mohli inspirovat různými 

řešeními problematik, především z oblasti podpory rodin s dětmi. Podpora rodin s dětmi by 

měla patřit k prioritám sociálního systému.  

Přínosem do systému státní sociální podpory by mohlo být zavedení nástroje na principu 

bezúročných půjček. Bezúročné půjčky by jistě ulehčily státnímu rozpočtu, ale to až 

v dlouhodobějším horizontu. Půjčka by plnila funkci podpory ve výjimečných životních 

situacích, příjemci by v danou chvíli pomohla překlenout obtížné období a ve chvíli, kdy by 

se například po mateřské dovolené vrátil do zaměstnání nastartovalo by se postupné splácení 

půjčky. Nástroj by mohl mít široké uplatnění v situacích vysokého nárůstu výdajů rodiny. 

V rámci státní sociální podpory by se dal využít jako součást porodného. Po narození, 

především prvního dítěte dochází k nárůstu výdajů na pořízení nejrůznějšího vybavení pro 

novorozence (kočárek, postýlka, atd.). Dávka porodného by mohla zůstat na současné úrovni 

a k ní by vznikla možnost čerpání bezúročné půjčky garantované státem. Porodné by 

v budoucnu nemuselo být navyšováno, ulehčení situace rodin s novorozencem by se mohlo 

ubírat směrem zvýšení stropu pro čerpání úvěru. Inspirací byl Rakouský systém v němž 

bezúročné půjčky jsou poskytovány a také informace, která proběhla médii o situaci matek 

s dětmi ve Velké Británii. V této zemi byl proveden průzkum s výsledkem, že téměř čtvrtina 

matek během rodičovské dovolené se zadluží prostřednictvím kreditních karet a 

kontokorentních úvěrů, tedy prostřednictvím bankovních instrumentů s vysokým úrokem a 

tím dojde k zatížení rodinných financí i v budoucnu. Další situací vhodnou pro využití 

bezúročné půjčky by mohl být nástup dítěte k povinné školní docházce. Taktéž situace 
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jednorázového zatížení rodinného rozpočtu. Instrument by mohl být použit jako náhrada za 

zrušenou dávku příspěvek na školní pomůcky. Půjčky by se dalo také využít v případě dávek 

pěstounské péče, přesněji jako doplněk příspěvku na pořízení motorového vozidla či 

příspěvku na potřeby dítěte. V této situaci by však mohlo dojít k poklesu zájmu přebírání dětí 

do pěstounské péče. Důležité by bylo vhodné nastavení součinnosti samotné dávky a 

bezúročné půjčky. Problémem tohoto instrumentu by mohl být způsob využití peněz 

získaných půjčkou od státu. Vhodné by bylo půjčku definovat jako účelovou, tedy stanovit 

účel na co mohou být tyto prostředky použity a určit povinnost dokladově doložit jejich 

využití. 

Velice zajímavou pomocí poskytovanou ve Velké Británii je bezplatné poskytování 

vitamínových doplňků a mléka matkám s malými dětmi. Matky s nízkými příjmy, které tzv. 

,,obrací každou korunu“ v období např. těsně po porodu mnoho vitamínů nepřijímá. S tím 

mohou být spojeny zdravotní obtíže jich samotných, ale i samotného dítěte. Pomoc by mohla 

být prováděna prostřednictvím balíčků vitamínových doplňků přidělených v okamžiku 

odchodu matky z porodnice domů. 

Závažným problémem této doby se stává situace, kdy sociálně slabší rodiče nedohlíží na 

pravidelnou, povinnou školní docházku svých dětí. Toto vede k nízkému vzdělání těchto dětí 

a ty se tak dostávají do bludného kruhu závislosti na sociálních dávkách. Motivovat rodiče 

těchto dětí k důslednosti při dohlížení na docházení dětí do škol prostřednictvím navázání 

přídavku na dítě s docházkou dětí do školy by mohlo být určitým řešením. Samozřejmě by 

musela být prováděna kontrola vytipovaných rodin ze strany sociálních pracovníků 

v součinnosti se základními školami. 

Systém státní sociální podpory v České republice prošel zcela evidentně vývojem plným 

změn. Upustilo se od neefektivního plošného vyplácení dávek a přešlo se na selektivní systém 

zaměřený na skutečné potřeby příslušných složek obyvatelstva. Domnívám se, systém se 

ubírá správným směrem. Je zde patrná snaha o potírání zneužívání dávek a jejich 

neefektivního přiznávání, zužování okruhu oprávněných osob na osoby, které dávky opravdu 

nutně potřebují, o což by se měli odpovědné orgány snažit i nadále pomocí odpovědných, 

racionálních a smysluplných úprav systému.  
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5. Závěr 
 

Cílem této práce bylo popsat aktuální právní úpravu systému státní sociální podpory, dále také 

zjištění dat z oblasti počtů přiznávaných dávek státní sociální podpory a výši vyplácených 

částek na tyto dávky ve dvou okresech České republiky, přesněji v okresech Kroměříž a Nový 

Jičín. Získaná data byla upravena a bylo na nic provedeno meziokresní srovnání a srovnání 

s ukazatelem míry nezaměstnanosti. Na základě výsledků srovnání, především u výraznějších 

výkyvů v počtech dávek či výdajích na ně je nastíněn vývoj úprav provedených na 

jednotlivých dávkách, který ve většině případů způsobil výraznější výkyvy, případně popis 

jiných příčin vzniku kolísání počtů dávek a výdajů na ně. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodu je stručné přiblížení problematiky a popsány 

důvody mé volby tohoto tématu. V teoretické části práce je shrnuta současná právní úprava 

systému státní sociální podpory jako celku, ale zároveň dávek jednotlivě. Ve třetí části jsou 

charakterizovány oba srovnávané okresy a upraveny data pro potřeby jejich srovnání. Ve 

čtvrté kapitole jsou již srovnány údaje o jednotlivých okresech, popsány změny proběhlé 

v době srovnávaného období u jednotlivých dávek. Závěrem kapitoly jsou uvedeny 

doporučení a návrhy změn v systému státní sociální podpory České republiky. 

V průběhu zpracovávání práce jsem dospěl k poznatku, že stát by se měl usilovně a ustavičně 

snažit o nastavení systému státní sociální podpory do pozice, kdy budou dávky vypláceny 

v přiměřené výši a rodinám či občanům, kteří je skutečně potřebují a zároveň využijí 

smysluplně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Seznam použité literatury 
 

Odborná literatura 

 

[1] BRDEK, Miroslav, Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU. 1. vyd.  

 Praha: CODEX Bohemia, 1998. 391 s. ISBN 80-85963-71-X 

 

[2] BŘENSKÁ, Naděžda, Eva BURDOVÁ a Lucie VRÁNOVÁ. Státní sociální  

 podpora s komentářem a příklady k 1. 6. 2010. 13. vyd. Olomouc: ANAG,  

 2010. 239s. ISBN 978-80-7263-609-9 

 

[3] DURDISOVÁ, Jaroslava et al. Sociální politika v ekonomické praxi: (vybrané  

 problémy). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 246 s. ISBN 80-245-0850-8. 

 

[4] HOLUB, Milan, Jana Sladká HYKLOVÁ a Hana NOVÁ. Zákon o rodině:  

 komentář a předpisy souvisící. 8. vyd. Praha: Linde, 2007. 751 s. ISBN 978- 

 80-7201-668-6. 

 

[5] KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 1. vyd.  Praha: C. H. Beck, 2007. 176  

 s. ISBN 978-80-7179-620-6 

 

[6] RYS, Vladimír. Česká sociální reforma. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 170  

 s. ISBN 80-246-0588-0 

 

Elektronické zdroje 

 

[7] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-3] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min 

[8] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite 

[9] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp 

 

[10] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece 

[11] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/porodne 

 

[12] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk 

 

[13] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk 

 

[14] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/soc_priplatek 

 

 



 

54 

 

[15] Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-22-4] 

 Dostupné z WWW: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/4 

 

[16] Oficiální internetové stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2012-27-4] 

 Dostupné z WWW:

 http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_novy_jicin 

 

[17] Oficiální internetové stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2012-27-4] 

 Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/okres_kromeriz_casrada 

 

[18] Oficiální internetové stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2012-27-4] 

 Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/4034-11-

 r_2011-120  

 

[19] Oficiální internetové stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2012-27-4] 

 Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/4034-11-

 r_2011-130 

 

[20] Oficiální internetové stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2012-27-4] 

 Dostupné z WWW: 

 http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/casova_rada_vybrane_ukazatele_za_okres

 _novy_jicin 

 

[21] Online zpravodajství televize Nova [online]. [cit. 2012-30-4] 

 Dostupné z WWW: http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/kde-sehnat-praci-prehled-

 nezamestnanosti-v-cr-podle-okresu-a-kraju.html 

 

 

Zákonné normy 

 

[22] Zákon č. 117 ze dne 1. října 1995 o státní sociální podpoře, v platném znění 

 Dostupný také z : http://www.zakonycr.cz/seznamy/117-1995-sb-zakon-o-statni-

 socialni-podpore.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Seznam zkratek 

 

atd.  a tak dále 

Kč  korun českých 

Odst.  Odstavec 

Sb.  sbírka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


