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1 Úvod 

Člověk se v průběhu ţivota setkává s různými ţivotními situacemi. Některé patří mezi 

ty radostné, jiné však mezi ty neradostné, které v mnoha případech vyţadují nemalé finanční 

náklady. Většina lidí bohuţel není schopna tuto situaci vyřešit sama a vyuţívá pomocnou 

ruku státu v podobě dávek státní sociální podpory.  

Sociální problematika je velmi prodiskutovávaným tématem. Český sociální systém 

patří k jedněm z nejdraţších sociálním systémů v Evropě.  Vláda si stanovila za cíl sníţit 

vládní deficit, čehoţ se snaţí dosáhnout pomocí reforem zaměřených na sníţení mandatorních 

výdajů. 

Diplomová práce se bude zabývat analýzou systému státní sociální podpory v České 

republice. Cílem práce je popsat strukturu a výši dávek státní sociální podpory v České 

republice za období 2009-2012. V textu bude zmapováno, kolik peněţních prostředků ročně 

je vyplaceno ze státního rozpočtu na jednotlivé dávky státní sociální podpory, která z těchto 

dávek je nejnákladnější a zda-li  tato situace odpovídá celostátnímu trendu. Závěrem práce 

bude zhodnoceno, jak jednotlivé novelizace zákona č. 117/1995 Sb. ovlivnily nárok na dávky 

státní sociální podpory a výši dávek státní sociální podpory.  

Diplomová práce je rozdělena do několika na sebe navazujících kapitol a podkapitol. 

První a poslední kapitolu tvoří úvod a závěr. Druhá kapitola je věnována právní úpravě státní 

sociální podpory v ČR, přičemţ bude pozornost zaměřena hlavně na sociální systém v České 

republice, dále na teoretické základy dávek, jejich rozdělení, definici a funkci. Seznámení se 

s těmito informaci je důleţité, jelikoţ pomohou ke správnému porozumění následujících 

kapitol. V neposlední řadě budou také popsány jednotlivé dávky státní sociální podpory 

a jejich aktualizace za poslední dobu. Celá tato druhá kapitola představuje naplnění dílčího 

cíle, seznámení čtenáře se systémem dávek státní sociální podpory obecně. 

Třetí kapitola se zabývá praktickou stránkou státní sociální podpory, ve které jsou 

zpracovány a analyzovány získané údaje. Pro tento účel byla zvolena Česká republika   

za období 2009- 2012 a Moravskoslezský kraj, který bude pouţit pro srovnání. Závěr kapitoly 

se bude zabývat porovnáním, jak se měnila výše finančních prostředků vynaloţených na 

výplatu dávek státní sociální podpory a počet vyplacených dávek státní sociální podpory 

v letech 2009-2012. Praktická část představuje naplnění hlavního cíle práce. 
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Čtvrtá kapitola bude obsahovat zhodnocení získaných poznatků a navrţení doporučení 

řešení případných nedostatků systému státní sociální podpory v České republice.  

V práci bude pouţita metoda popisná, metoda analýzy dat a legislativy a následně 

komparace dat v jednotlivých letech. 

Při vypracování práce bude vycházeno z odborné literatury zabývající se sociální 

politikou a systémem státní sociální podpory, právních předpisů, statistických ročenek, 

internetových zdrojů jako je například informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí, 

ale také z vlastních poznatků. Práce a citace předpisů reflektuje právní stav účinný k 1.1.2013. 
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2 Právní úprava státní sociální podpory 

Tato problematika je velice rozsáhlá, proto bude rozdělena do několika dílčích 

podkapitol. Nejprve pro lepší pochopení, je třeba nastínit současný systém sociálního 

zabezpečení v ČR, dále bude pozornost zaměřena na právní úpravu státní sociální podpory 

a na závěr budou přiblíţeny jednotlivé dávky státní sociální podpory. 

2.1 Současný systém sociální zabezpečení v ČR 

Sociálním zabezpečením se v širším slova smyslu rozumí podpora státu svým 

občanům při tzv. negativních sociálních událostech. 

U některých těchto událostí se předpokládá, ţe jsou dočasné, u jiných je naopak 

zřejmá jejich dlouhodobost nebo trvalost. Charakter události se pak zohledňuje ve formě 

pomoci, případně výši dávky, délce podpůrčí doby apod. 

Stát v sociálních událostech podporuje své občany jak finančně tak i věcně. 

Systém sociálního zabezpečení stojí na 3 pilířích: 

 Sociální pojištění (dávky důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti, 

nemocenské pojištění) 

 Sociální pomoci (dávky pomoci v hmotné a sociální nouzi) 

 Státní sociální podpora  

2.1.1 Sociální pojištění 

 Systém sociální pojištění je zaměřen na řešení situací, na které se občan můţe předem 

připravit prostřednictvím pojištění. Specifickým znakem pro sociální pojištění je jeho 

povinnost. Z tohoto důvodu sociální pojištění zahrnuje velký počet pojištěnců.
1
 

Sociální pojištění má 2 formy. Pojištění základní či pojištění doplňkové. Za doplňkové 

pojištění můţeme povaţovat sociální fondy, které jsou zakládány na bázi povinného či 

dobrovolného pojištění.  

                                                 
1
 VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení. 1.vyd.Praha:Vysoká škola ekonomická, 2010. 98s. ISBN 80-

7079-725-8 ,str.16 
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V současné době je sociální pojištění velice rozšířené a patří mezi nejvíce 

preferovanou formu v moderních společnostech s trţní ekonomikou. Pojištění nutí občany 

přemýšlet o své budoucí moţné sociální situaci. 
2
 

Na financování systému sociálního pojištění se podílí zaměstnanci, zaměstnavatelé, 

osoby samostatně výdělečně činné, eventuálně stát za vybrané osoby (příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, důchodové či nemocenské pojištění). 

Obr .2.1  Schéma dělení sociálního pojištění 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
2
 VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení. 1.vyd.Praha:Vysoká škola ekonomická, 2010, 98s. ISBN 80-

7079-725-8, str.16 
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2.1.2 Sociální péče (pomoc) 

Sociální péče je v rámci práva sociálního zabezpečení chápána jako nástroj sociální 

ochrany pro případ nepříznivé sociální situace spočívající v nedostatku příjmu. Pojem sociální 

péče je v české právní úpravě tradiční, odpovídá však spíše pojmu sociální pomoci. 

Sociální pomoc patří mezi jednu z nejstarších forem sociálního zabezpečení v ČR. Je 

chápána jako poslední ,,záchranná síť“. 

,,Sociální pomoc se soustřeďuje na dlouhodobě nezaměstnané občany, staré občany, 

zdravotně postižené občany, standardní nízkopříjmové a rozvrácené rodiny, občany v krizi, 

resp. občany sociálně dezintegrované (ať vlastním přičiněním nebo z objektivních důvodů), 

jako jsou občané závislí na alkoholu či drogách, bezdomovci, utečenci atp.“ 
3
 Sociální pomoc 

spočívá v poskytování dávek sociální péče, poskytnutí sociálně-právní ochrany, poradenství 

či sociální prevence. 

Systém sociální pomoci je financován ze státního rozpočtu a rozpočtů samosprávných 

celků.  Kromě financování ze státních a místních rozpočtů je moţná účast občanů, ale také 

dobrovolných institucí, jako např. charitativní organizace. Jedná se jak o peněţitá, tak věcná 

plnění.
4
 

Obr. 2.2  Přehled dávek sociální pomoci 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 

                                                 
3
 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přeprac.vyd. Praha: C.H.Beck, 2010,420 s. ISBN 978-

80-7400-322-6, str. 19 
4
 VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení. 1.vyd.Praha:Vysoká škola ekonomická, 2010, 98s. ISBN 80-

7079-725-8, str. 19 
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2.1.3 Státní sociální podpora 

Státní sociální podpora je v rámci práva sociálního zabezpečení státem organizovaná 

solidarita mezi občany, která má pomoci překonat nepříznivé důsledky vzniklých sociálních 

situací. Je tvořena systémem dávek určených pro rodiny v některých ţivotních situacích, např. 

péče o nezaopatřené dítě, péče o zdravotně postiţené dítě, podpora pěstounským rodinám atd. 

Systém SSP je financován ze státního rozpočtu a jedná se o mandatorní výdaje, tzn., 

ţe stát garantuje, ţe na tyto dávky poskytne peněţní prostředky. Veškeré dávky SSP mají 

obligatorní charakter. 

(Blíţe nerozebíráno, neboť bude rozvedeno v samostatné kapitole) 

Obr. 2.3  Přehled dávek státní sociální podpory 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 
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Vymezení základních pojmů 

Sociální událost 

Sociální událostí se rozumí ţivotní situace, kterou občan není schopen zvládnout sám 

svými prostředky. Ve většině případů se jedná o událost spojenou s jeho rodinou (mateřství), 

zdravotním stavem (nemoc), věkem (stáří), nezaměstnaností. 

Správa sociálního zabezpečení 

Česká správa sociálního zabezpečení je největší finančně správní institucí v ČR. Má 

pravomoc vyplácet důchody či nemocenské dávky. ČSSZ má ve své evidenci téměř 8 milionů 

pojištěnců.   

Podpůrčí doba 

Podpůrčí doba představuje dobu, po kterou je dávka oprávněné osobě poskytována.  

Vyměřovací (výpočtový) základ 

Vyměřovací základ představuje částku, ze které se vychází při určení výše dávky.   

 

2.1.4 Shrnutí 

Systém dávek sociálního zabezpečení je velice rozsáhlý. Vzhledem k počtu dávek 

a různorodosti úřadů se můţe zdát mnohým občanům komplikovaný. Není výjimkou, 

ţe dochází ke změnám či dokonce zrušení některých dávek sociálního zabezpečení.  

Přesné informace k jednotlivým dávkám poskytují jednotlivé úřady, které tyto dávky 

poskytují.  
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2.2 Právní úprava státní sociální podpory 

,, Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní 

osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní 

sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu. Náklady 

na státní sociální podporu hradí stát.“ 
5
  

2.2.1 Prameny státní sociální podpory 

V sociální oblasti se jiţ dlouho diskutovalo o roztříštěnosti právní úpravy. Zákon 

o státní sociální podpoře měl tento problém překonat. Bylo zapotřebí transformovat nejen celý 

systém, ale i jednotlivé dávky tak, aby byly dodrţeny platné normy vyšší právní síly, jako je 

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a v neposlední řadě také nejrůznější 

mezinárodní konvence a dohody, ke kterým ČR přistoupila. 

Východiska pro právní úpravu SSP je potřeba hledat v Listině základních práv 

a svobod. Ta stanovuje jako jedno z nezcizitelných a nezrušitelných práv ,,právo rodičů, kteří 

pečují o děti na pomoc státu“. 
6
 

Zákon o státní sociální podpoře v mnoha svých ustanoveních výslovně nebo nepřímo 

odkazuje na jiné právní předpisy a to z toho důvodu, ţe tento zákon nemůţe ve sféře SSP 

figurovat samostatně.  

 Mezi tyto předpisy patří především zákon č.110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním 

minimu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

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

pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách. 

                                                 
5
 §1 odst. 1 a 2 zákona č.117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

6
 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Listina základních práv a svobod 

[online]. PSP ČR, 2013[cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
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Důleţitým právním předpisem z hlediska procesněprávní úpravy je správní řád. Tento 

předpis v obecné rovině upravuje správní řízení, ale i jiné formy činnosti orgánů SSP.  

Vzhledem k tomu, ţe ČR je členem Evropské unie, jsou významným pramenem práva 

předpisy Evropských společenství v oblasti státních sociálních dávek, které jsou nadřazeny 

předpisům vnitrostátním. 

Důleţitou mezinárodní dohodou závaznou pro Českou republiku je Evropská sociální 

charta. Část II, bod 16 této dohody říká, ţe rodina, jakoţto základní jednotka společnosti má 

právo na ekonomickou, právní a sociální ochranu takovými prostředky, jakou jsou rodinné 

dávky, daňová opatření a jiné vhodné prostředky.
7
 

Mezi neopomenutelné dokumenty, které jsou pro ČR závazné, patří Úmluva 

Mezinárodní organizace práce č. 102 o minimální normě sociálního zabezpečení a Úmluva o 

právech dítěte. 

2.2.2 Účinnost zákona o státní sociální podpoře 

Zákon č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře (dále jen ,,zákon o státní sociální 

podpoře“) byl schválen dne 26.5.1995. V účinnost částečně vstoupil 1.10.1995, kdy právní 

účinnosti nabyla pouze úprava dávek netestovaných na příjem (rodičovský příspěvek, dávky 

pěstounské péče, porodné, pohřebné, zaopatřovací příspěvek). Plné účinnosti zákon nabyl 

1.1.1996, kdy účinnosti nabyla také právní úprava dávek testovaných na příjem (přídavek na 

dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, sociální příplatek). Zákon o státní sociální 

podpoře sjednotil 15 samostatných či dílčích předpisů do jednoho uceleného celku.
8
  

Zákon o státní sociální podpoře prochází pravidelně ,,revizí“. Do současnosti byl 

zákon o státní sociální podpoře 84-krát novelizován.
9
 Postupně se měnila struktura 

a podmínky pro poskytování některých dávek, některé byly zcela zrušeny (zaopatřovací 

                                                 
7 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCÍ: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.14/2000Sb.m.s. 

Evropská sociální charta, [online]. MPSV.cz, 2013[cit. 2013-02-28]. Dostupné z:  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14457/ESCH_8.pdf  
8
 BŘESKÁ,Naděţda aj. Státní sociální podpora. 2.př.vyd. Olomouc: Nakladatelství ANAG 1998. 183 s. 

ISBN 80-85646-63-3, str.7-9 
9
 SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: Zákon o státní sociální podpoře [online]. Esipa.cz, 2013[cit. 2013-02-28]. 

Dostupné z: http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1995s117 
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příspěvek). Některé z novel obsahovaly pouze nepatrné změny, jiné však měly mnohem 

zásadnější charakter. Cílem novel bylo upřesnit některá ustanovení o poznatky z praxe. 

Zákon o státní sociální podpoře obsahuje 81 paragrafů. Jejich pouţití je odkazováno na 

celou řadu dalších nařízení a zákonů.
10

 

2.2.3 Charakteristika státní sociální podpory 

SSP je jedním z nejdůleţitějších nástrojů v současné sociální politice. Systém SSP byl 

v ČR zaveden zákonem o státní sociální podpoře č.117/1995 Sb. Součástí tohoto zákona je 

také zmocnění k vydávání prováděcích předpisů. 

Zohledňuje tři základní přístupy: 

 Ţivotní úroveň má vycházet z pracovních příjmů občana 

 Dávky státní sociální podpory nejsou náhradou příjmů občana, nýbrţ pomocí 

k řešení sociální situace 

 Musí zůstat zachováno hledisko účelnosti a hospodárnost dávek SSP 

Garantem systému SSP je stát. Státní sociální podpora je státem organizovaná 

solidarita, kdy dochází k přerozdělování finančních prostředků mezi nízkopříjmovými 

a vysokopříjmovými rodinami a dále pak mezi rodinami s dětmi a rodinami bezdětnými.
11

 

Dávky SSP jsou dávky obligatorní, tudíţ nárokové. To znamená, ţe pokud ţadatel 

a společně posuzované osoby splní zákonem dané podmínky, musí jim být dávka přiznána 

a vyplacena.  

Znaky státní sociální podpory:
12

 

 zákonem upravený nedistributivní systém 

 zákon stanovuje okruh povinně zaopatřených osob 

 zákon stanovuje podmínky vzniku a trvání nároků 

 zákon stanovuje výši SSP 

                                                 
10

 SBÍRKA ZÁKONŮ. Zákon o státní sociální podpoře  [online]. Sbirkazakonu.info. Dostupné z: 

http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-statni-socialni-podpore/ 
11

 PŘIB, Jan aj. Průvodce sociálními dávkami 2011. 1.vyd.Praha: ERMAT PRAHA,s.r.o., 2011,151 s. ISBN 

978-80-86140-69-8,str.56 
12

 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4.vyd. Praha:C.H.Beck, 2008, 368s. ISBN 978-80-7400-

032-4.str.18 
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 poţivatel dávky SSP do systému nepřispívá 

 systém je financován ze státního rozpočtu 

2.2.3.1 Důleţité pojmy v systému státní sociální podpory 

V zákoně o státní sociální podpoře, část druhá, jsou vymezeny některé důleţité pojmy, 

které jsou podstatné pro pochopení SSP. Některé z nich  budou níţe popsány. 

 Ţivotní minimum 

Ţivotní minimum upravuje zákon č.110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu. 

,,Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů fyzických 

osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.“
13

 

Značná část dávek SSP je odvozována od ţivotního minima. Ţivotní minimum 

stanovuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost vedoucích k zajištění 

základních ţivotních potřeb jejích členů, tak jak je to v dané společnosti důstojné.  

Zákon č. 463/1991 Sb., o ţivotním minimu rozlišoval dva okruhy částek pro 

posouzení ţivotního minima rodiny. První okruh byl tvořen částkou potřebnou k zajištění 

výţivy a ostatních základních potřeb občana, které stanovil zákonodárce. Druhý okruh tvořila 

částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, která se lišila dle počtu osob 

tvořících domácnost. Zákon č. 463/1991 Sb., o ţivotním minimu byl ke dni 1.1.2007 zrušen 

zákonem č.110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu. Struktura ţivotního minima je 

dle této nové úpravy odlišná od staré úpravy. Není započítávána částka potřebná k zajištění 

nezbytných nákladů na domácnosti a částka potřebná k zajištění výţivy a ostatních základních 

osobních potřeb je nyní nazývána částkou ţivotního minima. 

Částky ţivotního minima platné od 1.1.2012 v Kč za kalendářní měsíc: 

 pro jednotlivce částka činí 3 410,- 

 pro první dospělou osobu v domácnosti činí 3 140,- 

 pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti činí 2 830,- 

 pro nezaopatřené dítě ve věku 

- do 6 let činí 1 740,-  

                                                 
13

 §1 zákona č.110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, v platném znění 
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-  6-15 let činí 2 140,- 

-  15- 26 let činí 2 450,-
14

 

Ţivotní minimum tvoří součet všech částek ţivotního minima všech členů 

domácnosti.
15

 Ţivotní minimum se vyuţívá především při zjišťování nároku na porodné nebo 

přídavek na dítě. Ještě do nedávné doby slouţilo při zjišťování nároku na sociální příplatek. 

V roce 2013 nedošlo k ţádné změně ţivotního ani existenčního minima. 

Tab. 2.1 Vývoj částek ţivotního minima v letech 2007-2012 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jednotlivec 3126 3126 3126 3126 3126 3140 

První dospělá osoba 2880 2880 2880 2880 2880 3140 

Druhá a další dospělá osoba 2600 2600 2600 2600 2600 2830 

Nezaopatřené dítě mladší 6-ti let 1600 1600 1600 1600 1600 1740 

Nezaopatřené dítě od 6 - 15 let 1960 1960 1960 1960 1960 2140 

Nezaopatřené dítě od 15 - 26 let 2250 2250 2250 2250 2250 2450 
Zdroj: Finance, 2012. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/zivotni-

minimum/> 

 

Rozhodný příjem 

Při stanovení nároku na dávku SSP se nezkoumá majetek, nýbrţ jen příjmy občanů 

a rodin, a to jen v případě nároku na přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné.  

Započítávají se jen příjmy, které zákon o státní sociální podpoře výslovně uvádí.
16

 

,,Příjem rozhodný pro přiznání dávky uvedené v §2 písm. a) se stanoví jako měsíční 

průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období (dále jen ,,rozhodný příjem). Měsíční 

průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů 

oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných.“
17

 

Co se pro účely zákona povaţuje za rozhodný příjem stanovuje taxativně §5 zákona 

o státní sociální podpoře. Odkazuje se na jednotlivá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do rozhodného příjmu pro stanovení nároku 

na dávku SSP zahrnujeme především následující příjmy: 

                                                 
14

 §3 zákona č.110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, v platném znění 
15

 Ţivotní a existenční minimum: Částky životního minima od 1.1.2012 [online] MPSV.cz [cit. 2013-02-28]. 

Dostupný z : <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min> 
16

 PŘIB, Jan aj. Průvodce sociálními dávkami 2011.1.vyd. Praha: ERMAT PRAHA,s.r.o., 2011,151 s. ISBN 

978-80-86140-69-8,str.56 
17

 §4 zákona č.117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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a) Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu FO a nejsou od této daně osvobozeny: 

 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních poţitků (§6 odst. 1 a 10 zákona o 

daních z příjmů). 

 Příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a příjmy z podnikání (§7 odst. 1 

a 2 zákona o daních z příjmů). 

 Příjmy z pronájmu (§9 zákona o daních z příjmů). 

 Ostatní příjmy, které stanovuje §10, odst. 1 písm. a) aţ g) zákona o daních 

z příjmů. 

b)  Příjmy, které tvoří předmět daně z příjmu FO a jsou od ní osvobozeny (patří zde 

např. výţivné, příjmy z převodu členských práv druţstva). 

c) Příjmy z dávek nemocenského pojištění, příjmy získané z náhrady mzdy za dobu 

dočasné pracovní neschopnosti dle §192 odst. 2 zákoníku práce a dávky 

důchodového pojištění. 

d) Podpora v nezaměstnanosti 

e) Rodičovský příspěvek 

f) Přídavek na dítě 

g) Mzdové nároky dle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele 

h) Příjmy ze zahraničí obdobné výše zmiňovaným příjmům 
18

 

Systém pracuje s tzv. čistým příjmem, tj. příjmem po odečtu výdajů vynaloţených na 

získání a udrţení příjmu, po odečtení příspěvků na sociální pojištění, příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění, daně z příjmu. Z rozhodného příjmu lze také 

odečítat i vrácené částky přeplatku na dávce SSP započitatelné do příjmu. Dále vrácené 

částky této dávky SSP poskytnuté v nesprávné výši nebo neprávem.
19

 

Rozhodné období, za které se rozhodný příjem posuzuje, se liší dle jednotlivých dávek 

SSP. U přídavku na dítě je rozhodným obdobím kalendářní rok, který předchází kalendářnímu 

roku spadajícímu do období od 1.10. do 30.9 následujícího kalendářního roku. U příspěvku na 

bydlení tvoří rozhodné období kalendářní čtvrtletí, které předchází období, na které se nárok 

na dávku uplatňuje. Nově je kalendářní čtvrtletí rozhodným obdobím i u porodného.  

                                                 
18

 PŘIB, Jan aj. Průvodce sociálními dávkami 2011.1.vyd. Praha: ERMAT PRAHA,s.r.o., 2011,151s. ISBN 978-

80-86140-69-8,str.56 
19

 PŘIB, Jan aj. Průvodce sociálními dávkami 2011.1.vyd. Praha: ERMAT PRAHA,s.r.o., 2011,151s. ISBN 978-

80-86140-69-8,str.57 
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Trvalý pobyt 

,,Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze 

fyzické osobě, jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované  

a) Jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštních 

předpisů, jde-li o občana České republiky, nebo 

b) Mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, 

jde-li o cizince.“
20

 

Podmínku trvalého pobytu můţe v odůvodněných případech prominout krajský úřad 

příslušný dle místa pobytu.  Nárok na dávky SSP mají rovněţ občané členských státu 

Evropské unie, aniţ by měli na území ČR trvalý pobyt. Nárok těmto osobám vzniká na 

základě předpisů Evropského společenství. 
21

  

S účinností od 1.1.2011 byl okruh oprávněných osob rozšířen o cizince, kterým bylo 

oprávněným úřadem vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem 

vykonávání zaměstnání vyţadujícím vysokou kvalifikaci, tzv. modrá karta.
22

 

Údaje o trvalém pobytu neslouţí pouze k rozhodnutí, ţe se jedná o osobu, která by 

mohla mít nárok na dávky SSP, nýbrţ také k posouzení, zda tuto osobu lze zahrnout do 

okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení. 

Rodina 

 Za rodinu se pro účely dávek SSP povaţuje společenství osob, u nichţ je nezbytné 

posoudit jejich ţivotní minimum, rozhodný příjem a nezaopatřenost dětí, které do okruhu 

patří. Rodinu definuje §7 zákona o státní sociální podpoře. ,,Za rodinu se pro účely tohoto 

zákona považuje, není - li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované 

osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba.“
23

 

§7 zákona o státní sociální podpoře taxativně vyjmenovává, které osoby patří mezi 

společně posuzované osoby, a zároveň dává moţnost správnímu orgánu rozhodnout, ţe 

k některým z těchto osob nebude při stanovení nároku na dávku SSP přihlíţeno.  

                                                 
20

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

 PŘIB, Jan aj. Průvodce sociálními dávkami 2011.1.vyd. Praha: ERMAT PRAHA,s.r.o., 2011,151s. ISBN 978-

80-86140-69-8.str.58 
22

 §42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 427/2010 Sb. 
23

 §7 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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Kdo se pro účely zákona o státní sociální podpoře povaţuje za rodiče (osoby, kterým 

bylo dítě do péče svěřeno na základě rozhodnutí příslušného orgánu) stanovuje zákon č. 

94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

Nezaopatřené dítě 

Za nezaopatřené dítě se povaţuje dítě do skončení povinné školní docházky a dále, 

pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postiţené, nejdéle však do 

dosaţení 26 let. Za nezaopatřené se téţ povaţuje dítě, které je po skončení povinné školní 

docházky vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud nemá nárok na 

podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. V tomto případě platí podmínka, ţe 

nesmí dosáhnout 18 let věku. 

Pro účely dávek SSP nelze za nezaopatřené dítě povaţovat dítě, které je poţivatelem 

invalidního důchodu pro invaliditu III.stupně. 

Potvrzení o přípravě na budoucí povolání musí být kaţdoročně předkládáno nejpozději 

do 30. září na příslušný úřad. Úřad můţe v jednotlivých případech umoţnit předloţení 

potvrzení v pozdějším termínu.
24

 

Často dochází k porušování zákona o státní sociální podpoře týkající se 

nezaopatřenosti dítěte. Porušení zákona vznikají neoznámením předčasného nebo řádného 

ukončení studia na střední či vysoké škole.  

Nezaopatřenost dítěte nemá vztah pouze k zákonu o státní sociální podpoře, ale také 

k dalším zákonům: 

- Veřejné zdravotní pojištění (§7 odst. 1 zákona č. 48/1997Sb. 

- Zákon o ţivotním a existenčním minimu (§3 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb.) 

- Zákon o sociálních sluţbách (§48 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.) 

- Zákon o pomoci v hmotné nouzi (§18 zákona č.111/2006 Sb.) 

- Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (§178a odst. 2 zákona 

č.326/1999Sb.) 

- Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

                                                 
24

 PŘIB, Jan aj. Průvodce sociálními dávkami 2011.1.vyd. Praha: ERMAT PRAHA, s.r.o., 2011,151 s. ISBN 

978-80-86140-69-8, str.59 
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Ve výše uvedených předpisech je nezaopatřenost dítěte posuzována dle úpravy zákona 

o státní sociální podpoře. 

Nepříznivý zdravotní stav 

Posouzení zdravotního stavu pro účely SSP je důleţitou činností. Nepříznivý zdravotní 

stav ovlivňuje celé odvětví sociálního zabezpečení. Zdravotně znevýhodněné osoby mají 

nárok na různá zvýhodnění, která jim mají pomáhat kompenzovat jejich ţivotní situaci 

formou věcných či peněţních dávek. 

Nepříznivý zdravotní stav upravoval §9 zákona o státní sociální podpoře. ,,Za 

dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý 

zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok.“
25

 

S účinností od 1.1.2012 §9 zákona o státní sociální podpoře byl zrušen s výjimkou 

posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte pro účely jeho nezaopatřenosti.  

Tímto dnem se také zrušila vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanovoval stupeň zdravotního 

postiţení a způsob posuzování pro účely dávek SSP.  

2.2.4 Subjekty právních vztahů v oblasti SSP 

V oblasti SSP vystupují na jedné straně správní orgány a na straně druhé oprávněné 

osoby, kvůli nimţ samotný systém SSP existuje. 

2.2.4.1 Orgány vykonávající státní sociální podporu 

Od účinnosti zákona o státní sociální podpoře aţ do současnosti se vykonavatelé 

správy změnili několikrát, kromě Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen,,MPSV“).   

V původním znění zákona vykonávaly státní správu okresní úřady a to aţ do jejich zrušení, 

tedy aţ do 31.12.2002. 
26

 1.1.2011 se poněkud nesystémově staly vykonavatelem státní správy 

krajské úřady, a to pouze jako orgány druhoinstanční. Důvodem začlenění těchto úřadů 

                                                 
25

 §9 zákona č.117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
26

 čl. CXVII odst.1 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů  
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vykonávajících SSP byl předpoklad, ţe v budoucnu bude výkon přenesen zcela na obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností. 
27

  

K další významné změně došlo  1.4.2011, kdy byl zřízen jeden ústřední orgán státní 

správy s celostátní působností, tzv. Úřad práce České republiky a výkon státní správy přešel 

v prvním stupni na tento správní úřad.
28

 

S účinností od 1.1.2012 státní správu na úseku SSP na prvním stupni vykonává Úřad 

práce České republiky (jeho krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu) a na druhém 

stupni MPSV. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MPSV vzniklo v červnu roku 1968. Bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

MPSV je přímým vykonavatelem státní správy se specializovanou celostátní 

působností. Jeho působnost vymezuje zákon č. 203/1990 Sb. o změnách v organizaci 

a působnosti ministerstev ČR, ve znění pozdějších předpisů.
29

 K hlavním úkolům patří 

vydávání prováděcích předpisů a výkladových stanovisek k zákonu o státní sociální podpoře.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem v oblastech: 

 Pracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce, zaměstnanosti a rekvalifikaci 

 Kolektivního vyjednávání mezd a jiných odměn za práci 

 Důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení 

a sociální péče 

 Péče o pracovní podmínky ţen a mladistvých 

 Péče o ochranu mateřství 

 Péče o rodinu 

 Sociálně-právní ochrany pro děti 

 Péče o občany, kteří potřebují pomoc 

                                                 
27

 Čl. XXXI zákona č. 132/2000, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, 

zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
28

 §1 a násl. Zákona č. 73/2011 Sb., o úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
29

 §9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 Integrace cizinců 

 Zajištění rovnosti pohlaví
30

 

Zásady činnosti MPSV stanovuje §20 - §28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR.
31

 

MPSV je taktéţ správce informačního systému o dávkách SSP, jejich poţivatelích, 

ţadatelích o tyto dávky a osobách společně posuzovaných. Od 1.1.2012 jsou veškeré údaje 

vedené v tomto systému součástí tzv. jednotného informačního systému práce a sociálních 

věcí. Hlavním úkolem tohoto systému je zajištění efektivity při správě sociálních dávek. 

Součástí tohoto systému jsou nejen údaje z informačního systému o dávkách SSP, ale také 

údaje z informačních systémů o pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro 

osoby se zdravotním postiţením. Dále MPSV zajišťuje pro provádění zákona o státní sociální 

podpoře aplikační program automatizovaného zpracování údajů. V programu se automaticky 

kontroluje správnost a úplnost vstupních dat, vyhodnocuje se nárok na vyplacení dávky 

a tisknou se jednotné tiskové výstupy, tj. předvolání, rozhodnutí, doručenky, přehled 

vyplacených dávek atd.
32

 

Jak jiţ bylo zmiňováno v předchozí kapitole, s účinností od 1.1.2012  je MPSV 

odvolacím orgánem v oblasti SSP.
33

 

Úřad práce České republiky 

Úřad práce České republiky vznikl 1.4.2011 účinností zákona č. 73/2011Sb., o Úřadu 

práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Dnem účinnosti se veškeré úřady 

práce, které byly zřízené na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, začaly povaţovat za kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu 

práce České republiky.  

 

 

                                                 
30

 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.  Důvod a způsob založení povinného subjektu [online]. 

mpsv.cz, 2013 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/3359 
31

 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.  Důvod a způsob založení povinného subjektu [online]. 

mpsv.cz, 2013 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/3359 
32

 MPSV ČR. Státní sociální podpora: stručný průvodce dávkami státní sociální podpory, 1.vyd. Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005. s. 11 ISBN 80-86878-28-7,  
33

 §71 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře , ve znění pozdějších předpisů 
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Úřad práce České republiky má na starosti tyto oblasti: 

 státní sociální podporu 

 zaměstnanost 

 ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

 dávky pro osoby se zdravotním postiţením 

 příspěvky na péči a inspekce poskytování sociálních sluţeb 

 pomoc v hmotné nouzi, 

to vše v rozsahu a za podmínek, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře, zákon 

o zaměstnanosti, zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením 

a o změně souvisejících zákonů, zákon o sociálních sluţbách a zákon o pomoci v hmotné 

nouzi.
34

 

Úřad práce ČR se člení na generální ředitelství a krajské pobočky a pobočka pro 

hlavní město Prahu, viz.příloha č.1 a 2. Součástí krajských poboček úřadu práce jsou 

kontaktní pracoviště.
35

 

2.2.4.2 Oprávněná osoba 

Základní okruh oprávněných osob, kterým za splnění specifikovaných podmínek 

náleţí dávky SSP stanovuje §3 tohoto zákona. Zákon vymezuje oprávněnou osobu jako FO, 

které vzniká nárok na dávku SSP. Základní podmínkou, kterou musí oprávněná osoba 

či osoba společně posuzovaná splňovat, je existence trvalého pobytu osoby na území ČR.
36

 

Podmínky hlášení občana k trvalému pobytu upravuje zákon č. 133/2000Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. 
37

Trvalý pobyt cizince je upravován 

zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Podmínkou pro nárok na výplatu dávky je souhlas oprávněné osoby a osob společně 

s ní posuzovaných s tím, aby státní orgány a další PO a FO sdělily orgánům SSP a MPSV 

                                                 
34

 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Důvod a způsob založení povinného subjektu [online]. 

portal.mpsv.cz, 2013 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/oup 
35

 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Jednotný informační systém [online]. portal.mpsv.cz, 

2013 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmene_souvisejicich_zakonu.pdf 
36

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

 §10 a 10a zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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údaje o přihlášení se k trvalému pobytu. 
38

 Údaj o místu trvalého pobytu občana tvoří 

nezbytnou náleţitost ţádosti o dávku SSP a řídí se jim místní příslušnost orgánu této 

podpory.
39

 

Zákon o státní sociální podpoře vymezuje také výjimky, kdy podmínka trvalého 

pobytu na území ČR není vyţadována. Jedná se o případy, kdy cizinci na území ČR pobývají 

dlouhodobě, nemají však zde trvalý pobyt. Dále můţe nastat situace, kdy by vyţadování 

splnění výše uvedené podmínky bylo nepřiměřené nebo kdy je v zájmu ČR, aby se na území 

konkrétní cizinci zdrţovali. 
40

 

Zákon o státní sociální podpoře ve vztahu k jednotlivým dávkám SSP vymezuje další 

zvláštní podmínky, které musí FO splňovat, aby se stala osobou oprávněnou, tedy aby ji 

vznikl nárok na dávku. Zákon stanovuje, ţe oprávněné osoba, která je příjemcem dávky má 

ohlašovací povinnost. Je povinna na výzvu orgánu SSP osvědčit skutečnosti rozhodné pro 

nárok na dávku, její výši a výplatu, a také povinnosti podrobit se lékařskému vyšetření, pokud 

je nárok na dávku podpory nebo její výše podmíněna nepříznivým zdravotním stavem. Zákon 

také stanovuje oprávněným osobám odpovědnost za nesplnění jim uloţených povinností 

a povinnost vrátit přeplatek na dávce podpory, pokud tento přeplatek vznikl nesplněním 

uloţených povinnosti nebo pokud osoba oprávněná přijala dávku, ačkoliv předpokládala, ţe jí 

nenáleţí.  

Podmínka bydliště na území ČR je pozitivní legislativní změnou. Úprava platná 

do 31.12.2011, kdy se podmínka bydliště zjišťovala pouze v případech, pokud se jednalo 

pouze  o vztahy, které byly upraveny pouţitelným předpisem Evropských společenství 

v oblasti rodinných dávek, nebyla v některých případech příliš vyhovující. Občané ČR, kteří 

na území ČR neměli ani bydliště, ani ţádnou ekonomickou aktivitu, ale měli zde trvalý pobyt 

a kterým nebylo moţno některé dávky podpory poskytovat (přestoţe podmínky nároku 

na dávku splnili) se dostávali do nerovného postavení s občany, které měli bydliště 

či ekonomickou aktivitu mimo státy Evropské unie a kteří při splnění zákonem stanovených 

podmínek dostali dávky SSP vyplaceny.  
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 §50 zákona č.117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
39

 §66 a 68 zákona č.117/1995Sb.,o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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 §3 odst.2 a 4 zákona č.117/1995Sb.,o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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Změny od 1.1.2012 

Od 1.1.2012 začaly platit změny provedené zákonem č. 366/2011 Sb., ve vztahu k §3 

zákona o státní sociální podpoře. Občanům ČR a cizincům, jímţ se přiznává nárok na dávky 

SSP z titulu trvalého pobytu na území ČR, přibyla další podmínka, aby měly tyto osoby 

na území ČR bydliště. Tato podmínka byla naopak zrušena u osob dle §3 odst.2 písm. d) a e) 

zákona o státní sociální podpoře. Do §3 odst. 3 zákona o státní sociální podpoře bylo vloţeno 

nové ustanovení ve znění ,,Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné 

nouzi“.
41

 

2.2.4.3 Společně posuzované osoby 

Pro stanovení nároku na dávku SSP poskytovanou v závislosti na výši příjmu se 

zjišťuje rozhodný příjem u oprávněné osoby, ale také u osob, které jsou s oprávněnou osobou 

společně posuzovány. 
42

Společně posuzovaná osoba je FO, která má určitý vztah k oprávněné 

osobě, nebo-li tvoří-li s oprávněnou osobou rodinu. Ţádná osoba nemůţe být posuzována jako 

oprávněná osoba či osoba společně posuzovaná současně ve více rodinách, jedná-li se 

o společně posuzované osoby pro účely porodného, rodičovského příspěvku nebo přídavku 

na dítě.  Pokud je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely porodného 

či přídavku na dítě, můţe být společně posuzovanou osobou pro příspěvek na bydlení podle 

§7, odst. 5 zákona o státní sociální podpoře, jsou-li splněný podmínky pro takovýto postup. 

Zákon za osoby společně posuzované označuje nezaopatřené děti, rodiče těchto dětí, 

manţela či manţelku, druha či druţku, registrovaného partnera či partnerku, vdovu či vdovce 

po rodiči, osoby nahrazující péči rodičů, pokud jim byly nezaopatřené děti svěřeny do péče na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale ţijí 

a společně uhrazují náklady na své potřeby, tzn. kdy trvá společná domácnost ve smyslu §115 

občanského zákoníku. Pro účely příspěvku na bydlení se za rodinu povaţují všechny osoby, 

které jsou hlášeny k trvalému pobytu v bytě, na který je uplatněn nárok na příspěvek na 

bydlení, bez ohledu na to, zda mezi nimi existují příbuzenské vztahy. Z toho důvodu se 

v tomto případě nevyţaduje plnění podmínky, aby tyto osoby spolu trvale ţily a společně 

hradily náklady na své potřeby. Z okruhu společně posuzovaných osob jsou vyloučeny 
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 SAGIT. Sbírka zákonů[online]. sagit.cz, 2013 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: 
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 §7 zákona č.117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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některé osoby. Jedná se o nezaopatřené děti, které jsou v plném přímém zaopatření ústavu či 

zařízení pro péči o takové děti. Za plné přímé zaopatření se povaţuje zaopatření v zařízení pro 

péči o děti nebo mládeţ, poskytuje-li toto zařízení dětem stravování, ubytování a ošacení.
 43

 

Bohuţel v ČR dochází velmi často k vyplácení dávek SSP neprávem.  Příčinou můţe 

být také fakt, ţe v řízení o dávkách je postačující prohlášení o vedení společné domácnosti 

s otcem dítěte, druhem či manţelem. Není výjimkou, ţe ţadatelé dokládají fiktivní dohody 

o placení výţivného dětem, o rozvodovém řízení, které je po krátké době stáhnuté, avšak úřad 

informován není apod. Odvolací orgány jsou bohuţel nuceny v těchto případech rozhodnutí 

úřadu pro nedostatek důkazů zrušit. 

V běţném ţivotě také dochází k situacím, kdy osoby v okruhu společně posuzovaných 

osob podmínku společné domácnosti nesplňují nebo se osoba na adrese trvalého pobytu vůbec 

nezdrţuje. Pro tyto případy udává zákon o státní sociální podpoře pracovníkům SSP právo 

rozhodnout o vyloučení osob z tohoto okruhu. Pracovníci mají právo rozhodnout, pouze 

pokud tento stav trvá déle neţ 3 měsíce.  Řízení o vyloučení osoby z okruhu osob společně 

posuzovaných se řídí obecným ustanovením správního řádu a příslušných ustanovení zákona 

o státní sociální podpoře. Řízení se zahajuje na základě ţádosti oprávněné osoby. Prokázání 

vedení či nevedení společné domácnosti je pro pracovníky SSP téměř nemoţné. Zákonná 

opatření vedoucí ke zjištění a prokázání okruhu společně posuzovaných osob dle skutečného 

stavu téměř chybí.  

2.2.4.4 Další subjekty 

Při výkonu státní správy na úseku SSP vystupují další subjekty. Mezi další subjekty 

zahrnujeme státní orgány, právnické či fyzické osoby (nejčastěji se jedná o zaměstnavatele, 

školy, zdravotní pojišťovny), vyjma osob oprávněných a společně posuzovaných osob. Těmto 

subjektům zákon ukládá povinnost na ţádost oprávněné osoby, společně posuzované osoby či 

orgánu SSP sdělit potřebné údaje k rozhodování o dávkách SSP, a to vše samozřejmě 

bezplatně.  Orgánu SSP jsou tyto údaje sdělovány na základě písemně uděleného souhlasu 

oprávněné osoby nebo společně posuzované osoby.
44
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Orgány SSP s jinými správními orgány komunikují většinou elektronicky. Informace 

jsou poskytovány na základě elektronického dotazu nebo si je přímo zjišťují v jejich 

agendových informačních systémech, pokud k nim mají přístup. 

2.2.5 Řízení ve věcech státní sociální podpory 

Řízení o přiznání dávky SSP se zahajuje na základě písemné ţádosti podané 

příslušnou osobou na příslušené krajské pobočce Úřadu práce.  Ţádost musí být podána na 

tiskopisu, který předepisuje MPSV. Tyto ţádosti jsou k dispozici na úřadech práce, úřadech 

městských části Prahy, na Integrovaném informačním portálu Ministerstva práce a sociálních 

věcí (http://portal.mpsv.cz/forms).
45

 

Ţádost o dávku SSP musí obsahovat veškeré údaje, které jsou pro posouzení nároku na 

dávku, její výši a výplatu nezbytné. Nezbytným údajem, který musí kaţdá ţádost pro vznik 

nároku na dávku SSP obsahovat je písemný souhlas oprávněné osoby a osob společně s ní 

posuzovaných tak, aby bylo moţné pro účely řízení zjišťovat potřebné údaje. Pokud ţádost 

tento souhlas neobsahuje, nárok na dávky nevznikne.
46

 

Na základě podané ţádosti o SSP, ke které se dokládají rozhodné skutečnosti, jako je 

např. doklad o výši příjmů, potvrzení o studiu, nájemní smlouva atd., se zahajuje správní 

řízení. Odborná literatura obsahuje celou řadu různých definic správního řízení. Definice 

správního řízení je upravena také ve správním řádu ,,Správní řízení je postup správního 

orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší 

práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že 

taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“
47

 Příslušný úřad zašle ţadateli o dávku 

SSP písemné oznámení o přiznání dávky. V případě, ţe ţadatel nesplňuje podmínky nároku 

na dávky, vydá příslušný úřad písemné rozhodnutí, ţe dávka byla zamítnuta. Ţadatel má 

právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat ke krajskému úřadu. 

Dávky SSP jsou také zvyšovány, a to v případě, ţe dojde k valorizaci částek ţivotního 

minima, které je základem pro výpočet výše dávek.  Tyto změny jsou prováděny bez ţádosti.  
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2.2.5.1 Věcně a místně příslušný správní orgán 

Určení příslušnosti správního orgánu je velice důleţité. Věcná příslušnost stanovuje, 

který typ správního orgánu je příslušný k vedení řízení a následnému rozhodnutí ve věci 

v prvním stupni a rovněţ, který typ správního orgánu má příslušné pravomoci rozhodnout 

v řízení odvolacím. Místní příslušnost stanovuje, který z příslušných správní orgánů je 

příslušný k vedení řízení a k rozhodnutí z hlediska své územní působnosti. Místní příslušnost 

krajské pobočky je upravena v zákoně o státní sociální podpoře a řídí se dle místa trvalého 

pobytu osoby oprávněné.
48

 Pokud osoba oprávněná nemá na území ČR trvalý pobyt, je 

k vedení řízení a rozhodnutí ve věci příslušná krajská pobočka, v jejímţ obvodu je osoba 

oprávněná hlášena k pobytu.
49

 

V I.stupni rozhoduje ve správním řízení Úřad práce prostřednictvím krajských 

poboček a generálního ředitelství. Ministerstvo rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí úřadu 

práce.
50

 

2.2.5.2 Účastníci správního řízení 

Správné vymezení osob je také velmi důleţité.  Jedná se o osoby, které budou 

rozhodnutím správního orgánů dotčeny, tj. okruh účastníků správního řízení. 

Správní řád dělí účastníky správního řízení do tří skupin: 

1) Účastníci hlavní  

2) Účastníci dotčení 

3) Účastníci, o nichţ to stanovuje zvláštní zákon 

Co se týče okruhu účastníků v řízení o dávkách SSP, má zákon o státní sociální 

podpoře speciální úpravu, která má přednost před správním řádem. Zákon o státní sociální 

podpoře jasně vymezuje, kdo se v řízení o dávky SSP povaţuje za účastníka řízení ve vztahu 

k jednotlivým typům řízení. Taxativní vymezení nalezneme v §68c tohoto zákona.
51
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Právní úprava SSP neobsahuje úpravu všech vztahů, které v oblasti SSP mohou nastat. 

V případě řízení týkajících se přestupku, je vymezení toho, kdo je označován za účastníka 

řízení upraveno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
52

 

V případě řízení správního deliktu právnických osob či podnikajících fyzických osob, 

vymezuje okruh účastníků řízení přímo správní řád.
53

  

 

2.3 Jednotlivé dávky SSP 

V předchozí kapitole jsme blíţe objasnili obecné pojmy a instituty, se kterými zákon 

o státní sociální podpoře pracuje. Některé z výše zmíněným institutů jsou společné pro 

všechny nároky na dávky, jiné mají význam pouze u některých dávek SSP.  Předmětem této 

kapitoly je objasnění jednotlivých dávek SSP.  

2.3.1 Dělení dávek státní sociální podpory 

Dávky SSP dělíme dle toho, zda jsou vypláceny v závislosti na výši příjmu - testované 

dávky a nebo nejsou závislé na výši příjmu - ostatní dávky.
54

 

Některé dávky SSP v průběhu účinnosti zákona o státní sociální podpoře zanikly, jiné 

přibyly a po určité době opět zanikly nebo se staly součástí jiného právního předpisu. 

a) Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu: 

 Přídavek na dítě 

 Příspěvek na bydlení 

 Porodné  

Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu se odvíjí od ţivotního minima rodiny 

a můţeme je nazývat také jako dávky testované. Základním cílem testovaných dávek je 

poskytnout občanům sociální ochranu, nebo-li zaručit příjem na úrovni společensky uznaného 
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minima lidem, kteří nemají dostatečné zdroje. Dávky SSP by však neměly oslabovat pracovní 

pobídky a způsobovat tak závislost občanů na těchto dávkách.
55

 

b) Ostatní dávky 

 Rodičovský příspěvek 

 Pohřebné 

Ostatní dávky, nebo-li dávky netestované bývají stanoveny pevnou částkou. 

2.3.1.1 Přídavek na dítě (§17 aţ §19, §51) 

Přídavek na dítě představuje dávku, kterou se stát snaţí částečně kompenzovat 

rodinám s nezaopatřenými dětmi skutečnost, ţe dlouhodobě částí svých příjmů zabezpečují 

potřeby svých dětí a v důsledku toho mohou mít niţší ţivotní úroveň v porovnání 

s bezdětnými rodinami. 

Přídavek na dítě je přiznán nezaopatřenému dítěti, pokud příjem rodiny nepřevyšuje 

součin ţivotního minima a koeficientu 2,4. Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě, jde - li 

o dítě zletilé, vyplácí se přímo jemu, je-li nezletilé je dávka vyplácena tomu, kdo jej má 

v přímém zaopatření. Přímé zaopatření značí osobní péči o dítě, zpravidla se jedná o přímé 

zaopatření rodičů, můţe však být v pěstounské péči nebo v péči jiné osoby, které bylo 

rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno do péče.
56

 

Tab. 2.2  Hranice rozhodné příjmu pro nárok na dávku – přídavek na dítě 

Úplná rodina (oba rodiče) s 
počtem nezaopatřených dětí 

Životní minimum rodiny 
Hranice rozhodného příjmu 

v Kč měsíčně pro nárok 
na přídavek na dítě  

jedno do 6 let 7 710 18504 (2,4x 7 710) 

dvě 5, 8 let 9 850 23640 (2,4x9 850) 

tři 5, 8, 12 let 11 990 28776 (2,4x11 990) 

čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 34656 (2,4x 14 400) 
Zdroj: MPSV, 2012. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite> 
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Dávka je vyplácena ve třech výších dle věku nezaopatřeného dítěte.
57

 Patří mezi 

základní a nejčastěji vyplácenou dávku SSP. 

Tab. 2.3  Výše přídavku na dítě 

Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě 

do 6 let 500 Kč 

6 - 15 let 610 Kč 

15 - 26 let 700 Kč 
Zdroj: MPSV, 2012. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite> 

2.3.1.2 Příspěvek na bydlení (§24,25 a 51) 

Příspěvek na bydlení je další dávkou SSP, která má peněţitý, obligatorní charakter. 

Příspěvek na bydlení představuje dávku, která má rodinám přispívat na náklady spojené 

s bydlením, s přihlédnutím k jejich příjmové situaci a počtu osob v domácnosti. Pro příspěvek 

na bydlení se za rodinu povaţují všichni obyvatelé bytu, kteří v daném bytě mají nahlášen 

trvalý pobyt. Není důleţité, zda tito občané bydlí v bytě soukromém, státním nebo 

druţstevním. Oprávněnou osobou je vlastník bytu nebo jeho nájemce. 
58

 

Poskytnutí příspěvku na bydlení podléhá testování příjmů rodiny za předchozí 

kalendářní čtvrtletí. Za příjem je povaţován i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Nárok 

na příspěvek má vlastník nebo nájemce, jestliţe jeho náklady na bydlení přesahují částku 

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

musí být splněna podmínka, ţe součin rozhodné příjmu v rodině a koeficientu 0,30 není vyšší 

neţ částka normativních nákladu na bydlení. 

Náklady na bydlení u nájemních bytů jsou tvořeny nájemným a náklady za plnění 

poskytované v souvislosti s uţíváním bytu, u druţstevních bytů a bytů soukromých vlastníků 

náklady, vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře. U všech těchto bytů jsou to navíc 

náklady za energie, vodné a stočné, vytápění a odpady. Při stanovení nároku a výši příspěvku 

jsou brány v potaz průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
59
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Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení dle 

velikosti obce, ve které se byt nachází a dle počtu členů domácnosti. U nájemních bytů 

zahrnují částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro druţstevní byty a byty 

soukromých vlastníků obdobné náklady. Dále zahrnují ceny sluţeb a energií. Výše částek 

normativních nákladů na bydlení je stanoven dle §26a odst. 1 písm. a) a b) zákona.
60

 Kaţdý 

rok vláda svým nařízením stanoví náklady na bydlení dle nárůstu nájemného a změn 

spotřebitelských indexů příslušných komodit jako je např. cena sluţeb a energií.   

Tab. 2.4  Bydlení v druţstevních bytech a bytech vlastníků (1.1.2012 – 31.12.2012) 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 

Počet osob v 

rodině 
Praha 

více než 100 
000 

50 000 – 99 
999 

10 000 – 49 
999 

do 9 999 

jedna 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 

dvě 6 042 6 042 6 042 6 042 6 042 

tři 8 421 8 421 8 421 8 421 8 421 

čtyři a více 10 699 10 699 10 699 10 699 10 699 
Zdroj: Úplné znění, 2012. Dostupné z WWW: <http://www.uplnezneni.cz/zakon/117-1995-sb-o-statni-socialni-

podpore/>. 

 

Tab. 2.5  Bydlení v bytech uţívaných na základě nájemní smlouvy (1.1.2012 -31.12.2012) 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 

Počet osob v 

rodině 
Praha 

více než 100 
000 

50 000 – 99 
999 

10 000 – 49 
999 

do 9 999 

jedna 7 068 5 616 5 352 4 563 4 379 

dvě 10 144 8 157 7 796 6 715 6 464 

tři 13 813 11 214 10 742 9 330 9 001 

čtyři a více 17 269 14 135 13 565 11 862 11 466 
Zdroj: Úplné znění, 2012. Dostupné z WWW: <http://www.uplnezneni.cz/zakon/117-1995-sb-o-statni-socialni-

podpore/>. 

S účinností od 1.1.2012 přibyl §27a, podle něhoţ dochází k omezení doby, po níţ je 

poskytován příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení náleţí oprávněné osobě nejdéle po 
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dobu 84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let. Platí zde také omezení, která 

stanovuje výše zmiňovaný §27a, odst. 1.  

Novinkou se stala i tzv. přímá úhrada nájemného upravená ustanovením §59 odst. 7 

zákona o státní sociální podpoře.
61

 

2.3.1.3 Porodné (§44-46) 

Do 1.1.2011 bylo porodné poskytováno bez ohledu na finanční situaci rodiny a počet 

narozených dětí, jednalo se tedy o dávku netestovanou. Současná úprava porodného zařadila 

porodné do dávek závislých na výši příjmů. MPSV očekávalo nemalou úsporu ve výši 1,3 

miliardy Kč. 
62

 

Účelem dávky zvané porodné je jednorázově přispět rodině ke krytí zvýšených 

nákladů, které vznikají v souvislosti s narozením prvního dítěte, případně převzetím prvního 

dítěte do péče na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nebo o osvojení dítěte. 

Porodné je vypláceno pevně stanovenou částkou a činí 13 000 Kč na první ţivě 

narozené dítě. Pokud se s prvním ţivě narozeným dítětem narodilo i další ţivě narozené dítě, 

činí výše porodného 19 500 Kč.  Nárok na porodné vzniká, jestliţe rozhodný příjem v rodině 

nepřevyšuje součin částky ţivotního minima rodiny a koeficientu 2,40.
63

 

2.3.1.4 Rodičovský příspěvek (§30 aţ 31) 

Rodičovský příspěvek představuje dávku, prostřednictvím které se stát podílí na 

finančním zajištění rodiče v době, kdy pečuje o své dítě. Není výjimkou, ţe tato dávka je 

nesprávně zaměňována s pojmem mateřská dovolená, při které je vyplácena nemocenská 

dávka peněţitá pomoc v mateřství. Nárok na výplatu rodičovského příspěvku vzniká aţ po 

ukončení peněţité pomoci v mateřství. 

Nárok na dávku má pouze rodič, který celodenně a řádně pečuje o dítě po celý 

kalendářní měsíc, a to aţ do vyčerpání částky 220 000 Kč, nejdéle však do čtyř let věku 
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dítěte.
64

 Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek je rozhodující výše denního 

vyměřovacího základu. Pokud alespoň jednomu z rodičů lze stanovit k datu narození 

nejmladšího dítěte 70% 30-ti násobku denního vyměřovacího základu, můţe si rodič zvolit 

výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Pokud lze denní vyměřovací základ 

stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Maximální měsíční výše 

rodičovského příspěvku je stanovena ve vazbě na denní vyměřovací základ, viz. §30 zákona 

o státní sociální podpoře.
65

 

Jestliţe se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě 

zaniká. Změnu je oprávněná osoba povinna ohlásit příslušnému orgánu. Pokud nejmladšímu 

dítěte v rodině, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek náleţí také příspěvek na péči, je 

s účinností od 1.12.2012 umoţněno pobírat obě dávky současně, pokud rodič podá písemnou 

ţádost.
66

 

2.3.1.5 Pohřebné (§47-48) 

Pohřebné představuje dávku, kterou stát jednorázově přispívá na náklady spojené 

s vypravením pohřbu. Oprávněnou osobou je osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému 

dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou nároku na dávku je, 

ţe zemřelá osoba, s výjimkou mrtvě narozeného dítěte, měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na 

území ČR. 

Pohřebné řadíme mezi dávky netestované a je stanoveno pevnou částkou ve výši 

5 000Kč.
67

 

2.3.1.6 Sociální příplatek 

Sociální příplatek od 1. 1. 2011 náleţí rodinám, které se starají o zdravotně 

postiţeného člena rodiny, tedy v případech, kdy rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, 

dlouhodobě zdravotně postiţené dítě či dlouhodobě těţce zdravotně postiţené dítě.  Dalším 
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případem můţe být, pokud alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těţce zdravotně postiţený 

nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postiţené či nemocné.
68

 

Nárok na dávku je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině. Hranice příjmů nesmí 

přesáhnout dvojnásobek ţivotního minima rodiny. Příjem je testován za předchozí kalendářní 

čtvrtletí. Výše dávky závisí na příjmu rodiny a stupni postiţení dítěte a rodiče.
69
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3 Analýza systému státní sociální podpory v ČR 

Cílem této kapitoly je seznámit se s demografickým vývojem České republiky 

a Moravskoslezského kraje, legislativními změnami zákona o státní sociální podpoře a 

provést analýzu vyplacených dávek v období 2009 - 2012.  

Postupem času došlo ke změnám v systému SSP. Některé změny, které ve sledovaném 

období nastaly, měly významný dopad na původní znění zákona, jiné naopak měly pouze 

upřesňující charakter. Určité dávky SSP byly změněny, jiné úplně zrušeny. 

 

3.1 Česká republika 

Výdaje na dávky SSP jsou v ČR přerozdělovány do krajů. ČR je vymezena 14 kraji 

a patří zde: Hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, 

Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, 

Moravskoslezský a kraj Vysočina.  

3.1.1 Demografické údaje 

V ČR v současnosti ţije okolo 10 516 tis. obyvatel. Z údajů uvedených v tabulce 3.1 je 

patrné, ţe počet obyvatel kaţdoročně kolísá. Navíc počet ţivě narozených dětí se stále 

sniţuje. Nízká porodnost je základním rysem současné populační situace v rámci celé ČR. 

Díky tomuto trendu dochází k tzv. stárnutí obyvatelstva, které je z tabulky jasně patrné. 

Věkové rozloţení obyvatelstva za rok 2012 bohuţel ve veřejně dostupných zdrojích nebylo 

moţné dohledat.  
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Tab. 3.1  Vybrané údaje o obyvatelstvu v České republice za období 2009-2012 (v tis.)  

  2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel celkem (stav 

k 31. 12.) 10 507 10 533 10 505 10 516 

Muţi 5 157 5 169 5 158 5 158 

Ţeny 5 350 5 364 5 347 5 358 

ve věku 0 - 14 let 1 494 1 518 1 541 -  

15 - 64 let 7 414 7 379 7 263  - 

65 a více let 1 599 1 636 1 701  - 

Ţivě narození 118, 348 117,153 108,673 108,576 

Zemřelí 107,421 106,844 106,848 108,189 

Zdroj: CZSO. 2012. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/csu.ns/informace/coby031312.doc 

 

3.2 Faktory působící na dávky státní sociální 

podpory 

Na dávky SSP působí řada faktorů. Mezi nejdůleţitější patří faktory, které působí 

celorepublikově a dotýkají se kaţdého úřadu práce. Jedná se především o vládní nařízení 

a zákonné normy. Dalšími faktory jsou například nezaměstnanost, demografie a příjmová 

situace obyvatelstva, které působí regionálně. 

Dávky SSP jsou upraveny zákonnou normou. Dříve neţ dojdeme k samotné analýze, 

je třeba zdůraznit, ţe zákon o státní sociální podpoře prošel mnoha změnami, které se dotkly 

dávek SSP. V následujících podkapitolách budou popsány změny v jednotlivých letech. 

3.2.1 Změny v roce 2009 

S účinností od 1.7.2009 byl na přechodnou dobu upraven nárok na přídavek na dítě. 

Od tohoto dne vznikl nárok na přídavek na dítě pouze osobám, které nepřevyšovaly 2,50 

násobek ţivotního minima. Také byly navýšeny pevné částky - hodnoty činily 550 Kč, 

660 Kč a 750 Kč. Tato úprava byla platná pouze do 31.12. 2009.
70
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3.2.2 Změny v roce 2010 

S účinností od 1.1.2010 došlo ke změně podmínek při nároku na přídavek na dítě. 

Podmínky, včetně výše dávky, se vrátily k úpravě platné před 1.7.2009. Koeficient příjmů 

rodiny k ţivotnímu minimum se sníţil z přechodných 2,5 násobku na 2,4 násobek. Taktéţ se 

sníţily výše dávek ve všech kategoriích na částky 500 Kč, 610 Kč a 700 Kč.
71

 

3.2.3 Změny v roce 2011 

V roce 2011 byly provedeny změny i v systému SSP. Cílem vládního úsporného 

balíčku bylo sníţit náklady státní pokladny, popřípadě zvýšit její příjmy. Pro běţného občana 

znamenaly změny pouze škrty.  

Od 1.1.2011 byla zákonem č.347/2010 Sb., změna některých zákonů zrušena všechna 

ustanovení týkající se sociálního příplatku. Do roku 2011 byl sociální příplatek určen sociálně 

slabým rodinám a slouţil ke krytí potřeb nezaopatřených dětí. Od 1.1.2011 jiţ tato dávka není 

poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi, ale pouze rodičům, kteří pečují o dlouhodobě 

nemocné či postiţené děti. Původní návrh zněl na úplné zrušení sociálního příplatku, nakonec 

platil v nové podobě. Nárok na jeho vyplácení měly rodiny, jestliţe jejich souhrnný příjem 

všech členů domácnosti nepřekročí dvojnásobek ţivotního minima rodiny. 

V období od 1.1.2011 - 31.12.2012 bylo moţno díky přechodným ustanovením zákona 

přiznat dávku, ovšem pouze v případech, kdy rodič pečoval alespoň o jedno nezaopatřené dítě 

dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně či těţce zdravotně postiţené nebo pokud byl 

pečující rodič sám dlouhodobě zdravotně těţce postiţený. 

Další změna platná od 1.1.2011 se týkala porodného, které se stalo dávkou testovanou, 

čili závislou na výši příjmů a je vyplácena jen na první dítě rodinám s příjmy do 2,4 násobku 

ţivotního minima. Do roku 2011 měla kaţdá matka, která porodila dítě, případně otec, pokud 

matka dítěte zemřela, nárok na porodné ve výši 13.000 Kč za kaţdé narození dítě. V dřívější 

době, za levicové vlády, tato dávka činila 17.500 Kč, v případě dvou dětí 52.500 Kč. Nyní 

většina rodin o tuto dávku zcela přišla. Od 1.1.2011 se nárok na porodné vztahuje pouze 

na první ţivě narození dítě. Do tohoto data měla nárok na porodné i matka, která porodila 
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mrtvé dítě. Pokud matka porodí dvojčata bude ji poskytnuto porodné ve výši 19.500 Kč. Nově 

se při posuzování nároku na dávku zkoumá příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4 

násobek ţivotního minima. Pro jeho stanovení se započítává i nově narozené dítě. Do limitu 

čistých příjmů se nepočítají pouze výdělky ze zaměstnání či podnikání, ale také sociální 

dávky, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek  

3.2.4 Změny v roce 2012 

S účinností od 1.1.2012 byl zrušen sociální příplatek. Výdaje vykázané ve statistice 

odpovídají dodatečně vyplaceným dávkám za prosinec roku 2011.  

Byl zrušen rodičovský příspěvek pro rodiče postiţených dětí. Od ledna jiţ nebylo 

moţné vyplácet současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Rodič musel zvolit, 

kterou dávku bude pobírat.  

Rodičovský příspěvek se od roku 2012 vyplácí do vyčerpání částky 220 000Kč, podle 

zvolené délky čerpání, nejdéle však do čtyř let dítěte. Výhodou tohoto systému je, ţe měsíční 

dávku rodičovského příspěvku jde kaţdé tři měsíce měnit. Podmínkou je, aby nebyla vyšší 

neţ 70 % z denního vyměřovacího základu a činila maximálně 11 500 Kč měsíčně. I v tomto 

případě existují výjimky. Týkají se rodičů, kteří nebyli nemocensky pojištěni, jako jsou osoby 

samostatně výdělečně činné a studenti, kteří si neplatili dobrovolné nemocenské pojištění. 

Těmto osobám náleţí rodičovský příspěvek: do konce devátého měsíce věku dítěte (7.600 Kč) 

od desátého měsíce věku do čtyř let věku dítěte (3.800 Kč). 

Dále s účinností od 1.1.2012 jiţ není moţno se odvolávat ke Krajskému úřadu, ale je 

nutností se odvolávat k MPSV. 

S účinností od 1.1.2012 přibyl §27a, podle něhoţ dochází k omezení doby, po níţ je 

poskytován příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení náleţí oprávněné osobě nejdéle 

po dobu 84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let. Platí zde také omezení, která 

stanovuje výše zmiňovaný §27a, odst. 1.  

Další změnou účinnou od 1.1.2012 bylo vloţení §54a, který v odst. 3 nepřiznává nárok 

na výplatu odměny pěstouna nebo odměny pěstouna ve zvláštních případech vůči dítěti, které 

neplní povinnou školní docházku. Nárok na dávku nemá ani pěstoun, kterému byla 

pravomocně uloţena sankce podle zvláštního předpisů za neplnění povinností souvisejících 
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s řádným plněním povinné školní docházky svěřeného dítěte, a to po dobu tří měsíců 

následujících po měsíci, ve kterém rozhodnutí o uloţení sankce nabylo právní moci. 

3.3 Analýza vyplacených dávek v České republice za 

období 2009-2012 

Dávky SSP tvoří druhou významnou část sociálních příjmů, hned po dávkách 

důchodového pojištění. Výdaje na jednotlivé dávky SSP se kaţdým rokem mění, stejně jako 

počet příjemců těchto dávek. Příčinou daných změn je populační a ekonomický vývoj, 

přičemţ za ekonomický vývoj je povaţován vývoj cenového hladiny a průměrných mezd. Jak 

jiţ bylo v předchozí kapitole zmíněno, základem pro určení nároku a výše dávky je ţivotní 

minimum. V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny počty vyplacených dávek SSP 

v ČR za období 2009-2012. 

Graf 3.1 zachycuje podíly jednotlivých krajů ČR na celkových nákladech na dávky 

SSP v roce 2009 a lze říci, ţe tento stav byl v dalších letech téměř shodný. 

 

Graf 3.1  Podíly jednotlivých krajů na celkových nákladech na dávky SSP v ČR   

 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, ţe největší podíl na výdajích na dávky SSP měl Moravskoslezský 

kraj, který zabíral přes 13% výdajů. Mezi další patřil kraj Středočeský a Jihomoravský, jejichţ 

zastoupení na výdajích činilo okolo 10%.  

 

Tab. 3.2  Celkové výdaje na dávky státní sociální podpory v ČR  

Rok 2009 2010 2011 1.pol.2012 

Výdaje na SSP 41 081 807 40 791 052 36 006 754 17 575 043 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

V tabulce 3.2 lze vidět, ţe výdaje na dávky SSP mají klesající charakter. Tabulka bude 

slouţit k výpočtu procentuálního podílu jednotlivých dávek SSP analyzovaných 

v následujících podkapitolách. 

3.3.1  Přídavek na dítě 

 

Podmínky nároku na výplatu přídavku na dítě byly jiţ popsány ve druhé kapitole. 

Koeficienty pro výpočet dávky se v letech 2009-2012 měnily pouze jednou. Od 1.7.2009 byl 

na přechodnou dobu upraven nárok na přídavek na dítě, a to tak, ţe nárok na dávku vznikl 

těm, kteří nepřevyšovali 2,50 násobek ţivotního minima. Pevné částky dávky byly zvýšeny. 

Hodnoty činily 550 Kč, 660 Kč a 750 Kč. Tato úprava byla platná pouze do 31.12.2009, Od 

1.1.2012 se koeficient příjmů rodiny k ţivotnímu minimum sníţil z přechodných 2,5 násobku 

na 2,4 násobek. Sníţily se také výše dávek ve všech kategoriích na částky 500 Kč, 610 Kč 

a 700 Kč. 

 

Tab.3.3  Vývoj přídavku na dítě  

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

K výplatě v tis. Kč 4 736 209 3 861 799 3 496 948 1 706 615 

Počet vyplacených dávek 8 188 137 6 359 893 5 803 482 2 851 709 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 
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Přídavek na dítě patří k druhé nejnákladnější dávce SSP. Z pohledu celkových výdajů 

na dávky SSP zaujímá okolo 10 – 11 % celkových nákladů.   

 

Z tabulky 3.3 je patrné, ţe objem prostředků vynaloţených na přídavek na dítě včetně 

počtu vyplacených dávek zaznamenal v roce 2010 pokles o téměř 0,9 mld. Kč. V roce 2011 

o 0,4 mld. Kč, jak znázorňuje graf 3.2. Sníţení bylo způsobeno změnou ve věkové struktuře 

dětí a legislativních změn, které u této dávky proběhly. Dalšími důvody poklesu mohly být 

nízký růst cenové hladiny a přijetí tzv. úsporného balíčku MPSV ČR, jehoţ podstatou bylo 

sníţení výdajů státního rozpočtu. Pokles počtu vyplacených dávek můţe být způsoben také 

kaţdoročně klesající porodností nebo i vlivem nezaměstnanosti v ČR, viz.příloha č.3. 

 

Průměrná výše přídavku na dítě byla nejniţší v roce 2009, kdy dosahovala 578 Kč. 

Naopak nejvyšší průměrná výše byla v roce 2010, kdy dosahoval 607 Kč. Důsledkem mohly 

být změny ve věkové struktuře dětí. 

 

Graf 3.2 Vývoj vyplacených částek na přídavek na dítě   

 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

Na tuto dávku dosáhne poměrně dost občanů. Důvodem je, ţe v porovnání s ostatními 

dávkami má nejvyšší koeficient pro splnění podmínky k udělení této dávky.  
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3.3.2 Sociální příplatek 

 

Vzhledem k tomu, ţe sociální příplatek byl v průběhu let 2009 - 2012 upravován, je 

jeho konstrukce poněkud sloţitější neţ u ostatních dávek. Do roku 2011 byl sociální příplatek 

určen sociálně slabým rodinám a slouţil ke krytí potřeb nezaopatřených dětí. Od 1.1.2011 jiţ 

tato dávka není poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi, ale pouze rodičům, kteří pečují 

o dlouhodobě nemocné či postiţené děti. Nárok na jeho vyplácení měly rodiny, jestliţe jejich 

souhrnný příjem všech členů domácnosti nepřekročí dvojnásobek ţivotního minima rodiny. 

S účinností od 1.1.2012 byl tento sociální příplatek zrušen.  

 

Tab.3.4  Vývoj sociálního příplatku 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

K výplatě v tis. Kč 2 961 605 3 099 757 786 405 49 573 

Počet vyplacených dávek 1 761 711 1 780 476 310 009 16 728 

 Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

V letech 2009 a 2010 sociální příplatek patřil do skupiny tří nejnákladnějších dávek 

v systému SSP. Z tabulky 3.4 jsou patrné změny, ke kterým v roce 2011 došlo. Počty 

vyplacených dávek, stejně jako výdaje vyplacené na tuto dávku klesly v roce 2011 téměř o 75 

%, v roce 2012 byly zcela minimální. Výdaje vykázané ve statistice odpovídají dodatečně 

vyplaceným dávkám za prosinec roku 2011. Průměrná výše sociálního příplatku měla 

v průběhu let rostoucí charakter.  

Výši sociálního příplatku ovlivňoval především příjem rodiny. Mezi další faktory 

ovlivňující výši sociálního příplatku a nároku na dávku bylo zdravotní postiţení dítěte nebo 

rodiče a osamělost rodiče.  Účelem sociálního příspěvku bylo přispívat na náklady spojené 

s péčí o dítě, proto se do výše dávky promítaly některé skutečnosti, které mohly ovlivnit výši 

nákladů rodiny. Na straně dítěte se mohlo jednat například o stupeň zdravotního postiţení. 

Mezi stupněm postiţení a zvýšením dávky platila přímá úměra. 

Sociální příplatek se na celkových výdajích nepodílí markantní částkou. Za sledované 

období sociální příplatek zatěţoval celkové výdaje v různém rozmezí. V roce 2009 i 2010 

činil okolo 7 % celkových výdajů na dávky SSP. Rok 2011 i 2012 zaznamenal díky nové 
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právní úpravě této dávky výrazný pokles. Sociální příplatek tvořil 2 % celkových výdajů 

a v roce 2012 jiţ pouhých 0,3 %. 

 

Graf 3.3  Vývoj vyplacených částek na sociální příplatek  

 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

3.3.3 Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení je příjmově testovaná dávka, která se odvíjí od skutečných 

nákladů na bydlení, které jsou porovnávány s výší příjmů na bydlení.  

Příspěvek na bydlení zaznamenal ve sledovaných letech výrazný přírůstek. Nárůst 

není spojen s ţádnou legislativní změnou. Meziroční nárůst výdajů je reakcí na významné 

zvyšování nákladů na bydlení, úpravy stanovených normativů pro propočet dávky a méně 

příznivé příjmové situace domácností, která můţe být způsobena růstem míry registrované 

nezaměstnanosti. 

Tab.3.5  Vývoj příspěvku na bydlení 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

K výplatě v tis. Kč 2 279 953 3 521 040 4 637 854 2 820 464 

Počet vyplacených dávek 1 130 965 1 433 787 1 688 841 969 121 

Zdroj: ČSÚ,  2013, vlastní zpracování 
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Náklady na příspěvek na bydlení znázorňuje tabulka č. 3.5, kdy lze uvést, ţe počet 

vyplacených dávek kaţdoročně stoupá, stejně tak i částka vyplacená na příspěvek na bydlení, 

jak znázorňuje graf 3.4.  

V roce 2010 došlo k razantnímu navýšení výdajů na příspěvek na bydlení. Důvod 

nárůstu mohl mít několik příčin. Jednou z nich bylo rozhodnutí vlády o navýšení 

normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady na bydlení jsou kaţdoročně vládou ČR 

navyšovány, coţ můţe být důvodem růstu nákladů na příspěvek na bydlení. 

Zároveň kaţdoročně dochází k nárůstu částky průměrné dávky. Průměrná částka 

v roce 2009 činila 2 016 Kč, v roce 2012 jiţ 2 910Kč, coţ znamená, ţe nárůst byl přes 44 % 

za poměrně krátkou dobu. 

Podíl příspěvku na bydlení na celkových nákladech se v roce 2009 pohyboval okolo 

6 %. Postupně se podíl zvyšoval a v roce 2012 jiţ činil 16% celkových nákladů na SSP. 

 

 

Graf 3.4  Vývoj vyplacených částek na příspěvek na bydlení 

 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

3.3.4 Rodičovský příspěvek 

Od roku 2006 patří rodičovský příspěvek k ,,nejnákladnější“ dávce SSP, neboť 

zaujímá více neţ třípětinový podíl na celkových dávkách.  Jedná se o dávku, která je 
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nejčastěji podrobována změnám. V roce 2012 došlo ke změně v právní úpravě této dávky. Od 

tohoto roku se rodičovský příspěvek vyplácí do vyčerpání částky 220 000Kč, podle zvolené 

délky čerpání, nejdéle však do čtyř let dítěte. Dle informací z odboru SSP ve Frýdku-Místku 

převaţuje volba rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte.  Z toho důvodu pravděpodobně 

nedocházelo k výraznějšímu růstu či poklesu výdajů na příslušnou dávku. 

 

Tab.3.6  Vývoj rodičovského příspěvku 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

K výplatě v tis. Kč 28 585 763 27 721 995 25 705 949 12 607 892 

Počet vyplacených dávek 4 345 352 4 044 670 3 890 251 1 881 519 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

V letech 2009 – 2012 se výdaje na rodičovský příspěvek pomalu sniţovaly, jak lze 

vidět v tabulce 3.6. Průměrný počet měsíčně poskytovaných dávek se sniţoval v rozhraní 3-

7 % ročně. Důsledkem sníţení byl pokles porodnosti v ČR, kterou zachycuje graf 3.6. 

 

Graf 3.5  Vývoj vyplacených částek na rodičovský příspěvek  

 
Zdroj: ČSÚ,2013,  vlastní zpracování 

 

ČR je charakteristická svou nízkou úrovní porodnosti a sňatečnosti. Počet ţivě 

narozených dětí kaţdým rokem klesá, jak lze vidět v grafu 3.6. Klesající úroveň porodnosti 

má zá následek sniţování počtu příjemců rodičovského příspěvku a celkových nákladů na 

výplatu rodičovského příspěvku. 
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Graf 3.6  Vývoj počtu narozených dětí v ČR v letech 2009 - 2012 

 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

3.3.5 Porodné 

Tato dávka aţ do roku 2011 patřila mezi dávky netestované. Od 1.1.2011 došlo 

k razantním změnám týkajících se porodného. S účinností  od 1.1.2011 se porodné stává 

dávkou testovanou, čili závislou na výši příjmů a je vyplácena jen na první dítě rodinám 

s příjmy do 2,4 násobku ţivotního minima. Do roku 2011 měla kaţdá matka, která porodila 

dítě nárok na porodné ve výši 13.000 Kč za kaţdé narozené dítě. V důsledku této změny 

většina rodin zcela přišla o nárok na porodné.  Od 1.1.2011 se nárok na porodné vztahuje 

pouze na první ţivě narození dítě. Do tohoto data měla nárok na porodné i matka, která 

porodila mrtvé dítě. Nově se při posuzování nároku na dávku zkoumá příjem rodiny, který 

nesmí přesáhnout 2,4 násobek ţivotního minima. Pro jeho stanovení se započítává i nově 

narození dítě.  

 

Tab.3.7  Vývoj porodného 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

K výplatě v tis. Kč 1 578 526 1 564 748 291 941 71 339 

Počet vyplacených dávek 118 922 117 854 22 028 5 475 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

Počet přiznaných dávek je přímo úměrně závislý na počtu ţivě narozených dětí.  

V roce 2010 došlo k mírnému poklesu počtu dávek a výdajů na tuto dávku, jak je vidět 

v tabulce 3.6. Důvodem poklesu byla jiţ dříve zmíněná klesající porodnost. 
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V roce 2011 došlo k výrazné úspoře, která byla způsobena změnou právní úpravy této 

dávky. Jak lze vidět v tabulce 3.7, v roce 2011 na dávku dosáhlo okolo 20 % matek. Rok 2012 

měl téměř stejný průběh. Počet vyplacených dávek i náklady na dávku stále klesaly.  

 

Graf 3.7  Vývoj vyplacených částek na porodné   

 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

3.3.6 Pohřebné 

 

Pohřebné je dávkou, která nebyla ovlivněna změnou zákona č.110/2006Sb. o ţivotním 

a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů, jelikoţ pohřebné je jednou z mála dávek, 

která není vyplácena v závislosti na ţivotním minimu. Pohřebné můţeme ve sledovaném 

období začlenit mezi nejméně nákladnou dávku. Řadíme jej mezi dávky netestované a je 

stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč, která se v průběhu let 2009-2012 neměnila. 

Nárok na dávku mají pouze osoby, které vypravily pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči 

nezaopatřeného dítěte s trvalým pobytem v ČR. 

 

Tab.3.8  Vývoj pohřebného 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

K výplatě v tis. Kč 16 794 16 315 15 370 7 770 

Počet vyplacených dávek 3 357 3 262 3 073 1 556 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 
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Tabulka 3.8 poukazuje na sniţování počtu vyplacených dávek i výdajů na tuto dávku, 

viz graf 3.8. Počet dávek je přímo úměrně závislý na úmrtnosti v ČR, která ve sledovaném 

období měla téměř stejný charakter. Lze konstatovat, ţe počet vyplacených dávek odpovídá 

demografickému vývoji úmrtnosti. 

 

Graf 3.8  Vývoj vyplacených částek na pohřebné 

 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

3.3.7 Dávky pěstounské péče 

Dávky pěstounské péče byly do roku 2012 řazeny mezi plošné dávky systému SSP. 

Jejich hlavním účelem bylo krýt nezbytné náklady, které vznikaly náhradní rodině, tzv. 

poručníkovi. Dávky pěstounské péče mají sloţitější koncepci neţ ostatní dávky SSP. Jedná se 

o seskupení čtyř příjmově netestovaných dávek: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna 

pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek při zakoupení motorového vozidla.  

S účinností od 1.1.2013 dávky pěstounské péče přestává upravovat zákon o státní 

sociální podpoře. Právní úpravu dávek pěstounské péče bude obsahovat zákon č. 359/1999 

Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tab.3.9  Vývoj dávek pěstounské péče 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

K výplatě v tis. Kč 922 959 1 005 398 1 069 288 605 883 

Počet vyplacených dávek 228 383 248 385 255 644 119 985 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.9 zobrazuje souhrnný pohled na dávky pěstounské péče a to jak z pohledu 

výdajů vynaloţených na dávku, tak i z pohledu počtu vyplacených dávek. Následující graf 3.9 

dokazuje, ţe vývoj výdajů na pěstounskou péči má pozvolně rostoucí charakter. Pozvolný 

nárůst výdajů dávek na pěstounskou péči je způsoben mírným nárůstem přijatých dětí 

do pěstounské péče. 

 

Graf 3.9  Vývoj vyplacených částek na pěstounskou péči 

 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 

48 

3.3.8 Shrnutí 

Z tabulky 3.10 je patrné, ţe vynaloţené prostředky na dávky SSP klesly v roce 2011 

oproti roku 2009 o více neţ 0,5 mld. Kč. Nejvyšší částkou čerpanou ze státního rozpočtu 

v rámci systému SSP je rodičovský příspěvek.  V roce 2009 činil rodičovský příspěvek přes 

62 % z celkově vyplacených dávek. V dalších letech náklady na tento příspěvek klesaly, 

ovšem stále se drţely hranice 60 %. 

Z testovaných dávek nejvyšší částku zastává přídavek na dítě. Na tuto dávku dosáhne 

poměrně velká část obyvatel. Důvodem je, ţe má nejvyšší koeficient pro splnění podmínky 

k udělení této dávky v porovnání s ostatními dávkami. 

Tab. 3.10 Vývoj vynaloţených prostředků na dávky SSP  v Moravskoslezském kraji za 

období 2009-1012  ( v tis.Kč ) 

Česká republika ( vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory) 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

Přídavek na dítě 4 736 209 3 861 799 3 496 948 1 706 615 

Sociální příplatek 2 961 605 3 099 757 786 405 49 573 

Příspěvek na bydlení 2 279 953 3 521 040 4 637 854 2 820 464 

Rodičovský příspěvek 28 585 763 27 721 995 25 705 949 12 607 892 

Porodné 1 578 526 1 564 748 291 941 71 339 

Pohřebné 16 794 16 315 15 370 7 770 

Dávky pěstounské péče 922 959 1 005 398 1 072 288 605 883 

Celkem 41 081 807 40 791 052 36 006 754 17 575 043 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

Pokles rodičovského příspěvku a přídavku na dítě, jakoţto nejnákladnějších dávek 

SSP, měl za důsledek sníţení celkového objemu prostředků na dávky SSP v roce 2010 ,2011.  

Oproti tomu, k nejvyššímu nárůstu výdajů na dávky SSP došlo v roce 2010 

u příspěvku na bydlení a sociálního příplatku. Díky změně právní úpravy této dávky v roce 

2011 došlo k markantnímu sníţení výdajů na tuto dávku a tím i celkových výdajů. 

U zbývajících tří typů dávek SSP není podíl na mnoţství vynaloţených prostředků 

příliš vysoký. V roce 2010 porodné i pohřebné zaznamenalo nepatrné sníţení vyplacených 

dávek, zatímco dávky pěstounské péče nepatrně vzrostly. Změny ovšem nebyly takového 

rozsahu, aby razantním způsobem ovlivnily vynaloţené prostředky jako výše zmíněné dávky 
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SSP. Razantní sníţení prostředků vynaloţených na porodné došlo v roce 2011, kdy se stalo 

dávkou testovanou. 

 

3.4 Analýza vyplacených dávek v Moravskoslezském 

kraji v období 2009 - 2012 

 

Cílem této kapitoly je seznámit se s demografickým vývojem Moravskoslezského 

kraje a provést analýzu vyplacených dávek ve sledovaném časovém období. 

3.4.1 Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj je vymezen několika okresy, mezi které patří: Bruntál, Karviná, 

Frýdek - Místek, Opava, Nový Jičín a Ostrava. Je rozdělen do 22 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností.  

Kraj je zaměřen především na hospodářskou činnost, která přináší značné problémy 

související s restrukturalizací a na řešení sociálních problémů spojených zejména s výší 

nezaměstnanosti.  

Tab. 3.11 Vybrané údaje o obyvatelstvu v Moravskoslezském kraji za období 2009-1012  

  2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel celkem 

(stav k 31. 12.) 
1 247 373  1 243 220  1 230 613  1 226 602  

   Muţi 610 997  608 109  602 108  600 480  

   Ţeny 636 376  635 111  628 505  626 122  

   ve věku  0 - 14 let 177 937  178 467  178 888  -  

               15 - 64 let 883 792  875 959  857 430  -  

               65 a více let 185 644  188 794  194 295  -  

   Ţivě narození 13 238  13 099  11 807  11 787  

   Zemřelí 13 245  13 293  13 384  13 148  

Zdroj: CZSO. 2012. Dostupné z WWW: <http://www.ostrava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xt> 
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Z údajů uvedených v tabulce 3.11 je patrné, ţe počet obyvatel kaţdoročně klesá. Počet 

ţivě narozených dětí se také stále sniţuje. Nízká porodnost je základním rysem současné 

populační situace nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé ČR.  

Výdaje na jednotlivé dávky SSP se kaţdým rokem mění, stejně jako počet příjemců 

těchto dávek. Příčinou těchto změn je populační a ekonomický vývoj. Jak jiţ bylo v předchozí 

kapitole zmíněno, základem pro určení nároku a výše dávky je ţivotní minimum. 

V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny počty vyplacených dávek SSP 

v Moravskoslezském kraji za období 2009-2012. 

Graf 3.10  Vývoj celkové výše nákladů v Moravskoslezském kraji v letech 2009-2012 

 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

Graf 3.10 znázorňuje dávky vyplacené v Moravskoslezském kraji a ČR. Celkové 

vyplacené dávky v MK přesahují 13 % z celkových dávek v ČR. Tímto se Moravskoslezský 

kraj řadí na první místo ve srovnání s ostatními kraji, viz. Příloha č. 4-7. 

Vývoj částek vyplacených na jednotlivé dávky SSP v Moravskoslezském kraji je 

zachycen v následujících grafech a tabulkách. Je patrné, ţe vývoj celkových výdajů v MK má 

téměř stejný trend jako vývoj v ČR. 
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Tab. 3.12 Vývoj vynaloţených prostředků na dávky SSP v Moravskoslezském kraji za 

období 2009-1012  ( v tis.Kč ) 

Moravskoslezský kraj ( vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory) 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

Přídavek na dítě 694 238 576 585 527 061 259 748 

Sociální příplatek 516 423 529 458 118 226 6 813 

Příspěvek na bydlení 471 032 708 717 947 404 578 815 

Rodičovský příspěvek 3 359 290 3 178 904 2 867 142 1 403 961 

Porodné 176 701 174 421 36 257 10 174 

Pohřebné 2 570 2 455 2 240 1 200 

Dávky pěstounské péče 161 370 175 105 187 773 104 574 

Celkem 5 381 623 5 345 646 4 686 102 2 315 329 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.12 zachycuje finanční prostředky vynaloţené na dávky SSP 

v Moravskoslezském kraji. Mezi léty 2009- 2010 se náklady pohybovaly okolo 5,3 mld. Kč.  

U ţádné z dávek SSP nedošlo k výraznému růstu či poklesu.  

Zásadní změnou v roce 2011 byla novelizace zákona o SSP, díky které došlo 

k poklesu výdajů na 4,7 mld. Kč. Změna se týkala porodného, které se stalo dávkou 

testovanou a sociálního příplatku, který byl upraven a v roce 2012 zrušen. 

1. pololetí roku 2012 se vyvíjelo ve stejném duchu jako rok 2011. Pokles nastal 

u sociálního příplatku, který s účinností od 1.1.2012 byl zcela zrušen. Výdaje vykázané 

v tabulkách odpovídají dodatečně vyplaceným dávkám za prosinec roku 2011. 

Z vývoje úmrtnosti v Moravskoslezském kraji, viz. Tabulka 3.11 vyplývá mírný nárůst 

zemřelých, avšak prostředky vyplacené na pohřebné mají mírně klesající charakter. Nepřímá 

úměra je způsobena tím, ţe nárok na dávku mají pouze osoby, které vypravily pohřeb 

nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte s trvalým pobytem v ČR. 
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3.4.2 Srovnání Moravskoslezského kraje a ČR 

 

Zajímavým aspektem pro srovnání České republiky a Moravskoslezského kraje byly 

výdaje vynaloţené na systém SSP. 

Tab. 3.13 Procentuální podíl výdajů MK na celkových výdajích České republiky 

Procentuální podíl výdajů MK na celkových výdajích ČR 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

Přídavek na dítě 14,66% 14,93% 15,07% 15,22% 

Sociální příplatek 17,44% 17,08% 15,03% 13,74% 

Příspěvek na bydlení 20,66% 20,13% 20,43% 20,52% 

Rodičovský příspěvek 11,75% 11,47% 11,15% 11,14% 

Porodné 11,19% 11,15% 12,42% 14,26% 

Pohřebné 15,30% 15,05% 14,57% 15,44% 

Dávky pěstounské péče 17,48% 17,42% 17,51% 17,26% 

Celkem 13,10% 13,10% 13,01% 13,17% 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 3.13 vyjadřuje procentuální podíl Moravskoslezského kraje na celkových 

výdajích ČR. Z tabulky je patrné, ţe v letech 2009 – 2012 nedocházelo u jednotlivých dávek 

k výrazným změnám. 

 

Je však na první pohled zřejmé, ţe Moravskoslezský kraj patří k nejnákladnějším 

krajům v ČR, neboť odčerpává přes 13% finančních prostředků. Z toho lze vyvodit, ţe 

dosahuje nadprůměrných hodnot oproti ostatním krajům, viz.Příloha č.4 - 7. Demografický 

vývoj v Moravskoslezském kraji měl téměř stejný průběh jako v celé ČR. Docházelo 

k mírnému poklesu porodnosti a kolísání úmrtnosti. 

 

Ve sledovaném období má Moravskoslezský kraj největší podíl na dávkách SSP, ale 

také největší počet vyplacených dávek. 
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4 Zhodnocení a doporučení 

Následující kapitola bude věnována zhodnocení počtu vyplacených dávek SSP 

a mnoţství vynaloţených finančních prostředků v letech 2009 - 2012 v ČR. Data vychází 

z údajů analyzovaných v předchozí kapitole. Následně budou nastíněna doporučení vedoucí 

ke změně v systému SSP v ČR. 

Tab. 4.1 Vývoj vynaloţených prostředků na dávky SSP v České republice za období 

2009-2012  ( v tis.Kč ) 

Česká republika (vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory) 

  2009 2010 2011 1.pol.2012 

Přídavek na dítě 4 736 209 3 861 799 3 496 948 1 706 615 

Sociální příplatek 2 961 605 3 099 757 786 405 49 573 

Příspěvek na bydlení 2 279 953 3 521 040 4 637 854 2 820 464 

Rodičovský příspěvek 28 585 763 27 721 995 25 705 949 12 607 892 

Porodné 1 578 526 1 564 748 291 941 71 339 

Pohřebné 16 794 16 315 15 370 7 770 

Dávky pěstounské péče 922 959 1 005 398 1 072 288 605 883 

Celkem 41 081 807 40 791 052 36 006 754 17 575 043 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

V roce 2009 bylo na dávky SSP vyplaceno cca 41,1 mld. Kč, coţ činilo o zhruba 

0,8 mld. Kč méně neţ v roce předcházejícím. Ke sníţení výdajů došlo u sociálního příplatku 

o 6,7 % neţ v roce 2008, viz.Příloha č.8. Naopak zvýšení si vyţádal příspěvek na bydlení, coţ 

bylo způsobeno zvýšením nákladů na bydlení a navýšením normativů pro výpočet této dávky. 

MPSV vyplatilo na příspěvek na bydlení cca 2,3 mld. Kč. K mírnému nárůstu výdajů došlo u 

rodičovského příspěvku, kdy výdaje dosáhly výše cca 28,6 mld. Kč. K poklesu celkových 

ročních výdajů došlo v roce 2009 u porodného a pohřebného. U porodného bylo vyplaceno 

1,6 mld. Kč a došlo tedy k poklesu oproti loňskému roku. Výdaje vyplacené na pohřebné 

představovaly 16,7 mil. Kč a oproti roku 2008 zaznamenaly razantní pokles okolo 75 %. 

Důvodem výrazného meziročního úbytku byla skutečnost, ţe na počátku roku 2008 byla tato 

dávka vyplácena dle dříve platné úpravy. 

 

Na dávky SSP vyplatil stát v roce 2010 okolo 40,8 mld. Kč, coţ bylo o 0,3 mld. Kč 

méně neţ v roce předchozím. Struktura výdajů některých dávek byla změněna. Došlo 
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ke sníţení výdajů u přídavku na dítě a rodičovského příspěvku. Naopak vysoký nárůst byl 

zaznamenán u příspěvku na bydlení, který oproti roku 2009 vzrostl o 1,2 mld. Kč. 

 

V roce 2011 bylo na dávky SSP uvolněno přes 36 mld. Kč, coţ činilo o 4,7 mld. Kč 

méně neţ v roce předchozím. Tento razantní pokles souvisel především s legislativními 

úpravami. Díky zúţení nároku na sociální příplatek pouze rodinám se zdravotně postiţeným 

členem došlo k poklesu o 2,3 mld. Kč. Omezení nároku u porodného na prvorozené dítě 

s rozhodným příjmem do 2,4 násobku ţivotního minima mělo za následek sníţení výdajů 

téměř o 1,3 mld. Kč. Úprava konstrukce rodičovského příspěvku způsobila pokles výdajů 

na tuto dávku o 2 mld. Kč. Vzhledem k těmto razantním úpravám došlo k meziročnímu 

poklesu výdajů na dávky SSP, i navzdory výraznému nárůstu výdajů na příspěvek na bydlení. 

 

Tabulka 3.12 obsahuje data o výdajích na dávky SSP v 1.pololetí roku 2011 a 2012. 

Stát vyplatil v prvním pololetí roku 2012 na státních sociálních dávkách 17,6 mld. Kč To je 

téměř o 0,8 mld. Kč méně neţ ve stejném období loňského roku.  

Tab. 4.2  Vývoj vynaloţených prostředků na dávky SSP  v ČR 

Výdaje na dávky SSP  v ČR  (v mil.Kč) 

  1.pol.2011 1.pol.2012 

Přídavek na dítě 1815,0 1 706,6 

Sociální příplatek 504,0 49,6 

Příspěvek na bydlení 2 244,0 2 820,5 

Rodičovský příspěvek 13039,0 12 607,9 

Porodné 221,0 71,3 

Pohřebné 8,0 7,8 

Dávky pěstounské péče 529,0 311,4 

Celkem 18360,0 17 575,0 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování 

 

Výdaje na rozhodující dávku tohoto systému - rodičovský příspěvek – klesly 

v 1.pol.2012 o 0,4 mld. Kč. Výrazný přírůstek byl zaznamenán u příspěvku na bydlení. 

Ve sledovaném období na něj bylo vynaloţeno 2,8 mld. Kč, tj. o 5,7 mld. Kč více neţ v roce 

předchozím. Je to opět důsledek zvýšených nákladů na bydlení a méně příznivé příjmové 

situace domácností. Formou sociálního příplatku bylo vyplaceno jen 49,5 mil. Kč. Od ledna 

2012 jiţ tato dávka není přiznávána. Výdaje vykázané v tabulce 3.12 náleţí dodatečně 

vyplaceným dávkám za prosinec 2011. Na dávkách pěstounské péče bylo v roce 2012 
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vyplaceno o 0,2 mld. Kč méně neţ v roce předcházejícím.  Formou přídavku na dítě bylo 

vyplaceno 1,7 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč méně neţ v roce 2011. Úspory pokračovaly 

u porodného. Na tyto dávky bylo vyplaceno 71 mil. Kč, tj. o 150 mil. Kč méně neţ ve stejném 

období předchozího roku. Procentuálně nárok na dávku má nárok pouze okolo 30 % matek. 

Graf 4.1 Grafické znázornění výdajů vyplacených na dávky SSP v letech 2009 - 2012 

 
Pozn.: vzhledem k tomu, ţe údaje pro rok 2012 jsou zveřejněny pouze pro 1.pol., jsou data pouţitá v grafu 

stanovena pomocí odhadu, ţe se 2.pol.bude vyvíjet stejně jako 1.pol 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní zpracování  

Výdaje na jednotlivé dávky SSP se vyvíjejí nesouměrně. Zatímco některé klesají, další 

naopak stále kaţdoročně rostou (např. dávky pěstounské péče), u ostatních se vývoj střídá.  

Nejen výdaje na jednotlivé dávky SSP, ale i počet příjemců těchto dávek se rok od 

roku mění. Příčinou jsou změny parametrů určující podmínky pro nárok na dávku, ale také 

faktory zahrnující populační a ekonomický vývoj. K nejvýznamnějším ekonomickým 

faktorům patří vývoj příjmové situace domácností, průměrné mzdy a vývoj cenové hladiny. 

Podle něj dochází k valorizaci ţivotního minima tím i dávek samotných. 

Na závěr provedené analýzy lze konstatovat, ţe systém dávek SSP je velmi nákladný. 

Dlouhodobě připadá více neţ 70% podíl výdajů na dávky závislé na příjmu rodiny dávek. 

Mezi nejnákladnější netestovanou dávku patří rodičovský příspěvek. V oblasti testovaných 

dávek je to přídavek na dítě. Stát můţe korigovat mnoţství vyplacených dávek SSP za pomocí 

definování ţivotního minima a koeficientu pro výpočet těchto dávek. 
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4.1 Zneuţívání systému SSP 

Klíčový problém v realizaci zákona o SSP je v tom, ţe konstrukce zákona je u většiny 

dávek SSP vázána na příjmy. Mnoho ţadatelů do nízkopříjmové skupiny vůbec nepatří, 

protoţe jejich skutečné příjmy a ţivotní standard tomu neodpovídají. Mínění spousty občanů, 

ţe sociální dávky zneuţívají nejvíce občané romského původu je velice sporné. Právě majetní 

občané často zneuţívají systém SSP uváděním nepravdivých údajů, porušováním zákonů či 

vyuţívání mezer v zákonech. Při stávající právní úpravě zákona o státní sociální podpoře, kdy 

nelze právně zajistit 100% adresnost dávek, se v nemálo případech dávky vyjímají svému 

účelu.  Dávky jsou vypláceny lidem, kteří by vůbec na dávku neměli mít nárok. Pracovníci 

SSP bohuţel nemají zákonná oprávnění a právní nástroje pro zjištění a prokázání těchto 

skutečnosti, které by neoprávněnému vyplácení dávek dokázaly zabránit.  

 

4.2 Faktory ovlivňující SSP 

Faktorů, které ovlivňují SSP je mnoho. V následující podkapitole budou rozebrány 

faktory právní, ale také společensko-ekonomické.  

a) Právní 

 Problémem mohou být časté novelizace zákona o státní sociální podpoře 

a zákonů souvisejících s výkonem SSP. Díky častým novelizacím můţe 

mnohdy docházet k neprovázanosti změn ostatních zákonů na zákon o státní 

sociální podpoře. 

 Systém SSP je velmi probíranou tématikou politiky. SSP se stala důleţitým 

prvkem v soupeření politických stran.  

 Klíčovým problémem v realizaci zákona o SSP je v tom, ţe konstrukce zákona 

je u většiny dávek SSP vázána na příjmy. Mnoho ţadatelů do nízkopříjmové 

skupiny vůbec nepatří, protoţe jejich příjmy a ţivotní standard tomu 

neodpovídají.  

 

b) Společensko-ekonomické 

 Často probíraným tématem je existence ,,černé práce“. Ta má negativní vliv 

na výkon systému státní sociální podpory. V ČR je naprosto běţné, ţe osoby 
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pobírající dávky SSP jsou oficiálně nezaměstnané osoby vedené na úřadu 

práce, avšak příjmy z pracovní činnosti mají. Těmto osobám stát vyplácí 

nejvyšší dávky SSP. 

 Dalším negativním faktorem je existence ,,šedé ekonomiky“ Přiznávané příjmy 

se liší od skutečných příjmů. Výhodou vyplácení peněz ,,na ruku“ je nezdanění 

těchto příjmů. Pro zaměstnavatele je výhodou sníţení odvodů do systému 

sociálního a zdravotního pojištění. Tento stav vykazovaných nízkých příjmů 

potvrzuje  i sdělení MPSV ze dne 6.5.2010, podle kterého se v některých 

čtvrtletích podíl lidí, kteří se pohybují pod průměrnou mzdou zvyšuje 

aţ na 68%.
72

 Skutečnost je ale zřejmě jiná. 

 

4.3 Moţná řešení 

Jako moţná řešení nedostatků v systému SSP lze uvést např. zamezení vyplácení 

rodičovského příspěvku matkám, českým občankám, pouze z titulu zachovávání trvalého 

pobytu v ČR, které však mají dlouhodobě střed zájmů mimo Českou republiku.  Vhodné by 

rovněţ bylo, aby zákonodárce ustálil podmínky nároku na rodičovský příspěvek, neboť 

od roku 1995 změnil podobu nároku na dávku jiţ několikrát. Dalším významným krokem je 

zváţení délky čerpání rodičovského příspěvku, které je v ČR nejdelší v rámci členských států 

EU.  

Také podpora matek malých dětí přecházejících z rodičovského dovolené 

do zaměstnání by mohla podpořit sníţení výdajů na dávky SSP. Ve spoustě vyspělých zemí 

jiţ tato podpora existuje. Ţeny přecházející z mateřské dovolené do zaměstnání jsou 

podporovány prostřednictvím zkrácených úvazků.  Díky této sluţbě by rodiče s malými dětmi 

měli moţnost zvýšit svůj příjem a nebýt tak závislí pouze na dávkách SSP. 

Podpora rodin s malými dětmi by měla patřit k prioritám českého sociálního systému. 

Vzorem pro zlepšení by mohly být státy Evropské unie. V některých zemích jiţ například 

fungují tzv. bezúročné půjčky pro matky, které pomáhají překlenout finančně náročné období 

jako je např. narození dítěte, nástup dítěte do školy apod. 

 

                                                 
72

 http://www.novinky.cz/ekonomika/199475-vetsina-cechu-bere-podprumernou-mzdu.html 
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Jako další moţné doporučení lze navrhnout uzákonění moţnosti, podle které by bylo 

moţno krátit nebo odejmout dávky při porušení zákona, neplnění oznamovací povinnosti 

či uvádění nepravdivých údajů v ţádostech o dávky SSP.  

 

Pokud stát hodlá provést opatření směřující ke zlepšení ekonomické situace státu je 

zapotřebí provést reformu zákonů účinných v sociálně sféře, především zákona o státní 

sociální podpoře. Je nutno sníţit finanční prostředky vyplácené na dávky SSP, a to poníţením 

výše dávek nebo zkrácením délky jejich vyplácení. Je nemyslitelné, aby téměř 50 % populace 

ČR pobíralo dávky SSP. Je pravdou, ţe stát je povinen zachovat sociální práva pro své 

občany, avšak na druhé straně je povinen zamezit zneuţívání tohoto systému.   

 

Změna konstrukce zákona o SSP by měla přednostně proběhnout u příspěvku 

na bydlení, kde je největší předpoklad zneuţívání.  

 

Nepochybně pozitivní změnou bylo vytvoření jednotného informačního systému 

a sjednocení plateb dávek SSP prostřednictvím karty sociálních systémů. Nicméně i zde je 

prostor pro určitá zlepšení. 

 

Systém státní sociální podpory České republiky neustálé prochází změnami. Je zde 

zřejmá snaha o eliminování zneuţívání dávek SSP a jejich neefektivního přiznávání.  
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5 Závěr 

 

Kdyţ se dnes ohlédneme za osmnáctiletou historií účinnosti zákona o státní sociální 

podpoře, můţeme konstatovat, ţe systém státní sociální podpory je dynamický a neustále se 

vyvíjející. To dosvědčuje několikanásobná novelizace od dob jeho přijetí.  

 

V roce 1995, kdy byl zákon přijat, měl za úkol sjednotit dosavadní roztříštěnost právní 

úpravy dávek státní sociální podpory a plátců těchto dávek. V dřívější době některé dávky 

byly vypláceny zaměstnavateli, okresními úřady, pověřenými úřady, případně ozbrojenými 

sloţkami.   

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zanalyzovat systém dávek státní sociální 

podpory v České republice a navrhnout moţná zlepšení a doporučení. Tento cíl byl naplňován 

především v praktické části práce, kdy byl z reálných dat zkoumán vývoj objemu finančních 

prostředků, které byly vynakládány na jednotlivé dávky státní sociální podpory v České 

republice v letech 2009 - 2012. Důleţitou součástí práce je rozbor faktorů, které svým 

charakterem mohou ovlivňovat dávky státní sociální podpory. 

 

Výrazný vliv na výši výdajů na dávky SSP a počty vyplacených dávek má legislativa.  

Úpravy, které jsou prováděny legislativními autoritami by měly být stanovovány co 

nejvhodněji. Nesprávně nastavená legislativa má negativní vliv na objem finančních 

prostředků vynaloţených na SSP. 

 

Změny rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení a porodného, které nastaly 

v roce 2012 vedly k adresnějšímu poskytování dávek, neţ tomu bylo doposud. Také změna 

vyplácení dávek z jednoho místa byla přínosem. Administrace systému se stala jednodušší, 

rozhodování o nároku na dávky se stalo jednotným a celý systém se stal lépe kontrolovatelný. 

 

V poslední části diplomové práce jsou na základě zjištěných zkušeností formulována 

doporučení, která by mohla pomoci sníţit výdaje na dávky SSP a zvýšit efektivnosti 

a účinnosti jednotlivých dávek. Doporučení mají spíše obecný charakter, jen některá jsou 

zaměřena na určitou dávku, neboť systém SSP je nastaven adekvátně. 
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Systém SSP sebou nese moţná rizika zneuţití. V poslední části práce je navrţeno 

zvýšení a zlepšení kontrolní činnosti, které by mělo zamezovat zneuţívání dávek. Důkladná 

kontrola je jednou z cest, které by mohly vést ke sníţení výdajů na dávky SSP a tím zamezit 

navyšování mandatorních výdajů státu. 

 

Převáţná část poznatků z praxe byla doposud do zákona o státní sociální podpoře 

zapracována. Časem bude i řízení a kontrola ve věcech SSP ještě více zjednodušeno a bude 

tak více reflektovat potřeby a specifika této oblasti a tím i sniţovat administrativní náročnost 

systému. Dle záměru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zřejmé, ţe tyto změny nebyly 

změnami posledními a bude následovat zásadní změna celého systému. 
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Seznam zkratek 

 
%  Procento 

§                    Paragraf 

Č.                Číslo 

ČR             Česká republika 

ČSU  Česká statistický úřad 

MPSV  Ministerstvo práce a sociální věcí 

SSP  Státní sociální podpora 

Kč  Korun českých 

Sb.             Sbírka 

Tis.  Tisíc 

Mil.  Milion 

Mld.  Miliard 

Tzn.             To znamená 

Tj.  To je 

Tab..             Tabulka 

ISBN             International Standard Book Number 

Cit.  Citace 

MK  Moravskoslezský kraj 

FO  Fyzická osoba 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 
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