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Abstrakt 

Monografie vychází z členění dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné. 
Kritérium pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení je odborníky i občany 

často používané, ukazuje se, že je v teoretické hierarchii vysoko postavené, avšak 
z hlediska rozlišovací schopnosti poměrně hrubé. Teoretická analýza identifikovala 
dimenze problému pojistných a nepojistných dávek v sociální politice, význam věcného 
přístupu k dávkám z hlediska zabezpečení jednotlivých životních situací a využití principů 
ekvivalence v sociálním pojištění. Následně byla provedena dekompozice členění 
pojistné/nepojistné na dílčí kritéria a byly vyhodnoceny existující dávky pomocí těchto 
kritérií. Významným metodologickým prvkem je též mezinárodní komparace, a to jak 
na úrovni jednotlivých dávek, tak i sociálních modelů a jejich využití ve vyspělých 

zemích. Bylo provedeno rozčlenění nepojistných dávek podle jejich role v systému 
(chudinské dávky sociální potřebnosti versus selektivní podpora uznaných sociálních 
situací). Byl důkladně zmapován vývoj českého systému s ohledem na významné 
determinující události pro konstrukci systému dávek. Cílem studie nebylo navrhovat 
reformu konkrétních dávek, ale poukázat na to, kde se nastavení systému dostává do 
rozporu s jednotlivými kritérii používanými pro klasifikaci dávek. Dalším cílem bylo 
teoreticky a prakticky vymezit základní principy pro dávky ve vazbě na skutečnou situaci 

řešenou prostřednictvím sociálního zabezpečení.  

Místy se ukázalo, že dílčí charakteristika konkrétní dávky se odlišuje od „čistých“ 
charakteristik, které jsme identifikovali v rámci dekompozice a shrnuli do přehledné 
tabulky. Tehdy je to buď podnět ke zvážení charakteru dávky, jejího zařazení a 
existence, nebo je potřeba dobře zdůvodnit, proč zákonodárce, respektive tvůrce veřejné 
politiky takové řešení zvolil. Dále bylo identifikováno využití sociálních modelů v jednot-
livých subsystémech sociálního zabezpečení, doplněné konkrétními charakteristikami 

dávek vybraných zemí. Byly též zjištěny trendy v objemech pojistných a nepojistných 
dávek, jakož i analyzovány podstatné změny s vlivem na ekvivalenci a solidaritu 
v dávkovém systému. To bylo provedeno za všechny hlavní oblasti veřejných financí 
a  sociálního zabezpečení. Hlavní výzkumná zjištění jsou diskutována a shrnuta v šesté 
kapitole. Text obsahuje doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovými systémy 
zacházet, a u vybraných dávek jsme poukázali na charakter jejich nastavení z pohledu 
pojistných a nepojistných prvků.  

 

Klíčová slova: sociální dávky; sociální pojištění; sociální modely; sociální zabezpečení 

 

 

Abstract  

The monograph is based on the division of social security benefits into their insurance 
and non-insurance elements. While the insurance and non-insurance social security 
benefits criterion is often employed by both professionals and non-professionals, and it 
appears to occupy a high position in the theoretical hierarchy, it is relatively unrefined 
in terms of distinguishing capacity. The theoretical analysis identified the extent of the 
problem of insurance and non-insurance benefits in the field of social policy, the 
importance of the material approach to benefits in terms of securing individual life 

situations and the use of equivalence principles in social insurance. Subsequently, a 
breakdown was performed of the division of insurance/non-insurance benefits into sub-
criteria, based on which the various benefits were assessed. International comparison 
provides a further methodological approach in this context, both at the individual 
benefits level and in terms of the wider social models applied in developed countries. 
Non-insurance benefits were disaggregated according to their role in the system (social 
benefits in case of poverty versus selective support for recognised social situations). 



The development of the Czech system was mapped in detail with regard to significant 
events that determined the design of the benefits system. Rather than to suggest specific 
reforms to the benefits system, the main aim of the study was to highlight in which 
contexts the settings of the system are in conflict with the various criteria applied in the 

classification of benefits. A further aim was to define both theoretically and practically 
the basic principles governing benefits in relation to real situations addressed through 
the social security system. 

In some cases, it was apparent that the partial characteristics of particular benefits 
differed from the “pure” characteristics that we identified in the breakdown and 
summarised in tabular form, which provided both a stimulus for the consideration of the 
nature of the respective benefits, their classification and, indeed, their existence, and 

the necessity to justify why the legislator or public policy-maker chose such a solution. 
Further, the study identified the use of social models in various social security 
subsystems, supplemented with a description of the specific characteristics of benefits 
provided in selected countries. Moreover, trends in terms of the content of both 
insurance and non-insurance benefits were identified, as were significant changes that 
exerted an impact on the equivalence and solidarity of the benefits system; this was 
performed for all the major areas of public finance and social security. The main research 

findings are discussed and summarised in chapter six. The study provides 
recommendations for public administration institutions on the approach to adopt with 
respect to benefits systems and describes the approach to the setting of selected 
benefits from the perspective of their insurance and non-insurance elements. 

 

Key words: social benefits; social insurance; social models; social security 
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1. Úvod 

Dávky sociálního zabezpečení, zjednodušeně sociální dávky, jsou pravidelně 
tématem laických i odborných diskusí. Pod tímto obecným nástrojem sociální politiky se 
nicméně skrývá poměrně široké spektrum dávek a jim odpovídajících sociálních situací, 
takže je užitečné provést rozklíčování celého systému a jeho klasifikaci. Prakticky 
veškeré dávky, které máme na mysli pod termínem „sociální“, se přímo týkají životní 
úrovně a jednotlivých fází životního cyklu jednotlivce a v tomto smyslu mají zásadní 
význam z hlediska kvality života. Samozřejmě, většina lidí se přímo neřídí podle toho, 
zda jim sociální systém poskytne tu či onu dávku, současně však je účelné v tržní 
ekonomice poskytovat možnost spolehlivého zabezpečení pro výskyt typických 
sociálních situací, spojených se snížením či ztrátou pracovního příjmu nebo objektivně 
zvýšenými finančními nároky. A to v celé sociální struktuře populace, zejména pak pro 
nízkopříjmové a středně příjmové osoby a domácnosti, jichž je většina. V tomto smyslu 

je vhodné myslet také na otázku sociální stratifikace (Matějů, 2005) a velikosti střední 
třídy, která je významným stabilizačním prvkem jak makroekonomicky, tak i sociálně.  
Význam sociálního zabezpečení je definován též mezinárodně a je obsažen v řadě 
deklaratorních i koncepčních dokumentů mezinárodního práva a nadnárodních organizací 
(Tomeš, 2018). 

Cílem studie je prozkoumat dávkový systém sociálního zabezpečení s ohledem 
na využití pojistných a nepojistných prvků, definovat dílčí kritéria klasifikace dávek a na 
základě historických a mezinárodních zkušeností roztřídit české dávky sociálního 
zabezpečení. Následně souhrnně formulovat jejich socioekonomické vlastnosti, identi-
fikovat případné odchylky od teoretických principů a poukázat na vhodné zacházení 
s dávkami z hlediska jejich funkce v sociální ochraně obyvatelstva.  

V teorii sociální politiky je otázka dávek sociálního zabezpečení pravidelně řešena 
ve dvou hlavních rovinách. První je rovina koncepční ve smyslu typologie dávek 
a  zabezpečovaných životních situací. Druhá je rovina praktické implementace dávkového 

systému v konkrétní zemi, s ohledem na fiskální možnosti a preference veřejné volby. 
Dávkový systém musí naplňovat základní principy koncepce sociálního zabezpečení 
(Krebs, 2015). Každá dávka systému má také své typické komponenty, které musí být 
legislativně definovány, aby mohla být poskytována (Krebs, 2015). Při tvorbě a realizaci 
sociálního zabezpečení musí být zohledněny reálné sociální události, které občany 
potkávají a jejichž závažnost a význam lze (do značné míry) objektivně vymezit (Tomeš, 
2012).  

Z hlediska nepojistných sociálních dávek se uplatňuje teorie veřejných financí, 
konkrétně daňově-transferový mechanismus (Rosen & Gayer, 2014). V případě 
pojistných sociálních dávek se používá teorie sociálního pojištění (Vostatek, 2000), 
fiskálně nejrozsáhlejší subsystém starobních penzí se pak řídí penzijní teorií a politikou 
(Vostatek, 2016). Významná je rovněž aplikace principů sociální politiky, konkrétně 
ekvivalence a solidarity, která určuje míru zásluhovosti jednotlivých subsystémů 
sociálního zabezpečení (Krebs, 2009).  

V klasifikaci jednotlivých opatření a přístupu k nim je užitečné přiřadit jednotlivé 
dávky nebo části sociálního systému k teoretickým sociálním modelům (Titmuss, 1958) 
(Titmuss, 1974), které reprezentují jak jednotlivé směry veřejné volby, tak i přístup k 
jednotlivým sociálně-politickým opatřením (Esping-Andersen, 1990) a definují jejich 
specifickou, často vzájemně protichůdnou logiku (Busemeyer & Neimanns, 2017), 
včetně represivních prvků (Vonk, 2014). Sociálně-politické otázky existují odedávna 
(Engliš, 1916) a ekonomický růst nás nezbavuje nutnosti je řešit, mění se pouze formy 
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výskytu sociálních problémů a celkové prostředí, nicméně jednotlivé životní situace a 

nutnost jejich zabezpečení až na výjimky zůstává (Tomeš, 2012).  
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2. Teoreticko-metodologická východiska 

Rozdělení dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné je významné 
jak pro veřejnou správu a sociální politiku, tak i pro občany a veřejné finance. Ač je pro 
příjemce dávek často obtížné porozumět konstrukci dávek sociálního zabezpečení, 
většina lidí intuitivně chápe rozdíl mezi pojistnou dávkou nahrazující jim pracovní příjem 
a nepojistnou dávkou, kterou obdrží „od státu“ ve vazbě na výskyt určité sociální situace 
či celkovou sociální potřebnost. Problematičtější to je s uchopením smyslu sociálního 
pojištění oproti soukromému. Tyto nástroje nejsou snadno zaměnitelné a neposkytují v 
mikroekonomickém slova smyslu substitut potřebné funkce ani pro občana, natož z 
hlediska sociálního zabezpečení jako celku. Zejména pro tři základní sociální situace 
zabezpečované v celé populaci, tedy stáří, nemoc a nezaměstnanost, je sociální pojištění 
(alespoň do určité výše náhradového poměru a odpovídajícího pojistného plnění) jen 
velmi obtížně nahraditelné pojištěním soukromým, a to zejména z následujících důvodů: 

• Do jeho konstrukce lze zahrnout sociální kritéria a solidární prvky, a to různými 
formami – strop na pojistné, redukční hranice, náhradní doby a další. Jejich zahrnutí 
je volitelné ve smyslu parametrických úprav a platí, že zásahy do „čistého“ (v zásadě 
ekvivalentního či zásluhového) pojištění musí být dobře zdůvodněny věcnými 
požadavky, aby sociální pojištění ve výsledku neztrácelo svůj pojistný charakter ve 
vazbě na výdělek více, než je nutné (chtěné). 

• Pro cílové sociální skupiny je sociální pojištění povinné a současně nediskriminační 
ve smyslu automatického vzniku pojištění při nástupu do zaměstnání, resp. zahájení 
výdělečné činnosti obecně. To s sebou nese i možnost sdílení rizika v celé sociální 
skupině (v principu v celé populaci) bez prvků cream-skimmingu typického pro 
soukromé pojištění osob, což významně komplikuje např. poskytování soukromého 
nemocenského pojištění (zdravotní stav, věk) nebo pojištění ztráty zaměstnání (typy 
zaměstnavatelů, makroekonomický vývoj). Sazba pojistného je svým způsobem 
automatický „community rating“.  

• Sociální pojištění má minimální správní a především marketingové náklady a ze své 
podstaty se jedná o neziskový produkt. 

V teorii sociální politiky (Krebs, 2015) je známo a používáno členění dávek sociálního 
zabezpečení do tří pilířů:  

1) sociální pojištění – pojistné dávky, 

2) státní sociální podpora – nepojistné dávky, 

3) sociální pomoc – nepojistné dávky. 

Obecně je toto členění založeno na principu maximalizace autonomie jedince v 
jednotlivých sociálních situacích, tedy nejprve by měl pokrýt svou životní situaci ve 
vazbě na svou ekonomickou aktivitu, není-li to možné, pak specificky definovatelnou 
sociální situaci pokrýt pomocí dávky státní sociální podpory, tím kompenzovat určitou 
okolnost či stav po dobu jeho trvání, není-li možné ani to, pak poskytovat sociální pomoc 
na občanském principu a ve vazbě na minimální příjmové veličiny. Toto členění v 
současných sociálních systémech však není vždy zachováno důsledně z hlediska využití 
v jednotlivých sociálních situacích.  
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Nepojistné dávky se tedy dělí na dvě hlavní skupiny: 

1) Určené ke krytí obvyklých sociálních situací objektivně definovaných věcně – např. 
péče o malé dítě, částečná či úplná bezmocnost vyžadující asistenci, kde ale 
z různých důvodů nechceme, aby úroveň krytí se odvodila od předchozího příjmu, 
a současně chceme pomocí dávky zvýšit životní úroveň, respektive částečně 
kompenzovat ztrátu životní úrovně příjemce nebo mu umožnit nákup potřebných 
služeb, aniž by byl nutně v situaci sociální potřebnosti-chudoby. Příklad – rodičovský 
příspěvek, příspěvek na péči; obecně dávky spadající do státní sociální podpory.  

2) Určené ke krytí „havarijních“ náhlých či sociálně-patologických situací, kde jiné 
nástroje sociální politiky z různých důvodů nelze využít. Příklad – existenční 
minimum, mimořádná okamžitá pomoc, ale v současném pojetí díky vývoji i např. 
přídavek na dítě (zvláště dokud byl pouze do 2,4násobku životního minima 
v současné úrovni a tím se z něj de facto stala malá dávka sociální potřebnosti/ 
pomoci).  

V některých případech se ukazuje jako účelné prozkoumat podrobněji charakter 

jednotlivých dávek a identifikovat možné využití pojistných a nepojistných principů v 
jejich konstrukci. Asi nejmarkantnější je to v případě důchodů, které se vyplácejí po 
dlouhou dobu a jsou fiskálně velmi významné. U starobních penzí se proto budeme 
zabývat konstrukcí penzí a možnostmi jejich rozdělení na nepojistnou složku (základní 
výměru důchodu) financovanou ze všeobecných daní a pojistnou složku financovanou 
ze sociálního pojištění. Jakkoli výsledkem těchto úvah bude stále jedna dávka starobní 
penze pro občana z garantovaného důchodového systému, ze sociálně-politického 

a fiskálního hlediska je klíčové, jakým způsobem budou penze financovány.  

V tomto smyslu jsme pojali i téma výzkumné studie. Je jasné, že rozčlenění na 
pojistné a nepojistné sociální dávky je z řady teoretických i praktických ohledů 
významné, a tudíž je žádoucí umět existující dávky takto roztřídit. Současně však lze 
vyslovit hypotézu, že samotné členění na pojistné a nepojistné dávky je poměrně hrubé, 
respektive že variace nastavení jednotlivých dávek v sociálních systémech ne vždy plně 
odpovídají teoretickým kritériím pro pojistné a nepojistné dávky a ne vždy je účelné za 

každou cenu se snažit příslušnou dávku do dané kategorie „plně přizpůsobit“. Je také 
zřejmé, že nemá smysl uvažovat o přeřazování dávek samoúčelně a většina existujících 
dávek má svou konstrukci založenou na historii a poptávce po pokrytí dané sociální 
situace a na základě kompromisu vzniklého veřejnou volbou, což je samostatná 
hodnota. Na druhé straně, pokud u konkrétní dávky jasně převažuje jeden nebo druhý 
princip v rozporu s jejich stávajícím zařazením, případně lze uvažovat o změně její 
konstrukce, a tím i zlepšení funkce v systému sociálního zabezpečení, pokusíme se tento 

fakt identifikovat a navrhnout její nové zařazení.  

Z výše uvedeného vyplývá rovněž, že klasifikaci dávek budeme provádět podle 
převažujících znaků a bude-li to účelné, budeme se zabývat rámcově i konstrukcí 
příslušné dávky, abychom ukázali její dominantní pojistný nebo nepojistný charakter. V 
průběhu analýzy jsme několikrát narazili na to, že klasifikace dávek v určitém dílčím 
bodě plně neodpovídala teoretickým principům nebo očekávanému nastavení, ať už to 
je z historických důvodů, existence specifických životních situací zahrnutých do 

konstrukce dávky, institucionálně-kulturních specifik nebo pro snahu pokrýt určitou 
životní situaci kýženým způsobem na základě veřejné volby. V takovém případě lze buď 
navrhnout úpravu, anebo brát danou charakteristiku dávky jako fakt či výjimku. Budou-
li v textu obsaženy návrhy na úpravy dávek nebo celých systémů, je nutno je v souladu 
s cílem studie brát především jako ukázku možností nastavení a využití pojistných 
a  nepojistných prvků a principů v konfiguraci sociálního zabezpečení, neboť návrh 
konkrétních přesunů či úprav není primárním cílem této studie. 
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Ač se projekt zaměřuje na pojistné a nepojistné dávky a toto členění se logicky 

celou studií prolíná jako červená nit, není vhodné stavět celou analýzu příliš 
polarizovaně. Ve svém důsledku je toto dělení z určitého pohledu užitečné, ale primárně 
je nutno brát ohled na věcný význam daných dávek a jejich cílovou funkci pro příjemce. 
Jinak řečeno, situace v sociálních dávkách je vedle nekoncepčních kroků, nad nimiž se 
leckdy usmíváme nebo rozčilujeme, způsobena také snahou vyhovět řadě často 
protichůdných kritérií a zájmů, nad nimiž nelze tak úplně mávnout rukou s poukazem 

na teoretické principy. Případně je existující systém výsledkem řady dlouhodobých 
kompromisů a sociálního dialogu. Cílem rozumné sociální politiky je uvést do souladu  a 

koncepčního nastavení teorii a praxi, kde to je možné/proveditelné, a tam kde to naráží 
na problémy/náklady/politickou či sociální neprůchodnost tento fakt analyticky 
podchytit. 

Významné je také, aby jakékoli změny v systému sociálního zabezpečení 
zachovaly adekvátní pokrytí jednotlivých sociálních situací, které jsou řešeny na 
teleologickém principu účelu dávky (Engliš, 1930), tedy toho, co fakticky danou dávkou 

chceme v sociální politice dosáhnout. Samozřejmě, že na tom, co je adekvátní, se 
komplikovaně hledá konsenzus ve veřejné volbě s respektováním menšin. Samotné 
sociální situace jsou však vymezeny poměrně jasně, a to i v mezinárodním srovnání 
(Tomeš, 2018). Rovněž je nutno vidět, že některé sociální situace jsou velmi časté a 
jejich smysl je všeobecně akceptován, tím je dán i jejich fiskální význam. Některé se 
však vyskytují poměrně málo a k jejich pochopení je nutno znát osobní a rodinnou 
situaci potenciálních příjemců příslušné dávky. Přestože jsou tak fiskálně málo 
významné, pro své příjemce mohou být velmi podstatné nebo dokonce nezastupitelné 

ve smyslu neovlivnitelného snížení životní úrovně při jejich absenci. 

Při diskusi o existenci a poskytování jednotlivých dávek je proto vhodné analýzu 
racionálně strukturovat ve smyslu: 

• věcného vymezení dané sociální situace a objektivní zhodnocení jejího socio-
ekonomického významu, 

• ochoty a priorit aktérů veřejné volby podílet se, legislativně schválit a poskytovat 

podporu/pokrytí této situace, 

• v teoretické rovině identifikace příslušnosti jednotlivých opatření k základním 
modelům sociální politiky, případně též průzkumu reálných řešení ve vyspělých 
zemích, 

• zvážení, zda v dané situaci chceme poskytovat podporu v závislosti na předchozím 
výdělku (a tedy využít mechanismů sociálního pojištění), nebo pokrýt danou sociální 

situaci nepojistnou dávkou.  
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3. Obecná typologie dávek sociálního zabezpečení 

ve světových sociálních systémech 

Ve světě se vytvořila celá řada různých systémů sociálního zabezpečení, které 
jsou výsledkem historického vývoje sociální politiky v příslušných zemích. Za pojistné 
systémy sociálního zabezpečení bývá považována celá plejáda systémů: od „Bismarcka“ 
až po „Beveridge“; jejich společným jmenovatelem je to, že se v nich platí pojistné 

sociálního či národního pojištění. Z tohoto pohledu lze i dávky sociálního zabezpečení 

členit na pojistné (příspěvkové, contributory) a nepojistné (nepříspěvkové, non-
contributory). Pojistné (příspěvkové) dávky se přitom člení na dávky závislé na výdělku 
(earnings-related) a na dávky univerzální či rovné (flat-rate), mezi něž lze zařadit i 
dávky věcné čili služby sociálního pojištění. Univerzální pojistnou dávkou je tak i britský 
rovný státní důchod (state pension), protože je podmíněný placením pojistného 
národního pojištění, které je odváděno do Fondu národního pojištění. Nepojistné 
(nepříspěvkové) dávky se člení na dávky univerzální a na dávky testované na příjem 
(income-tested) anebo na majetek a příjem (means-tested), svého času u nás 
označované jako dávky adresné. Nepojistné dávky jsou financovány z daní (tax-
financed). Toto základní členění sociálních dávek obsahuje schéma č. 1. Jedná se „pouze“ 
o základní členění podle zahraniční literatury, které vyhovuje současnému českému 

systému sociálních dávek. Ignorujeme zde zejména dávky závislé na výdělku, které byly 
např. v naší historii poskytovány státem ze státního rozpočtu a bývají i dnes u nás 
označovány jako systém (metoda) sociálního zabezpečení. Obdobně např. v Německu 

se setkáme s pojmem státní zaopatření (staatliche Versorgung).   

 

Schéma č. 1 Typologie sociálních dávek  
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3.1 Kritéria členění dávek sociálního zabezpečení 

a  jejich charakteristiky 

Tabulka č. 1 Pojistné a nepojistné dávky sociálního zabezpečení 

Kritérium Pojistné dávky Nepojistné dávky 

Závislost na výdělku Ano, lze určit  Ne  

Mechanismus financování 

Dávka je stanovena procentem 
z vyměřovacího základu, zdrojem 

je sociální pojistné (placené 
obvykle z výdělku do výše 

stropu) 

Dávka je absolutně stanovená 
částka s možnou relací 

k minimálním příjmovým 
veličinám, zdrojem jsou 

všeobecné daně  

Způsob změny výše dávek 
Se mění automaticky ve vazbě 
na mzdovou hladinu 

Se mění diskrečními opatřeními 
ve vazbě na veřejnou volbu  

a politický cyklus  

Administrace výplaty dávky Sociální pojišťovna (ČSSZ) Veřejná správa 

Zdanění dávky Má smysl (přichází v úvahu) Ne 

Typický výchozí model sociální 
politiky 

Výkonový   

Univerzalistický (zajistit dostateč-
nou úroveň podpory univerzálně, 

ve vazbě na jednotlivé sociální 
situace – typicky vazba 

na adekvátně valorizované 
životní minimum), případně 

liberální (tzv. rovné, nízké 
dávky), pouze elementární krytí 

tržně neřešitelných situací  
a stavů 

Primární zásada sociální politiky 

Ekvivalence, míra solidarity je 
dána parametrickým nastavením 

výpočtu a kritérii pro přiznání 
dávky, lze určit náhradový poměr 

Solidarita, ve smyslu redistribuce 
od daňových poplatníků, kteří 

v dané situaci nejsou, k těm, 
kteří se v ní nacházejí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Primárním kritériem pro členění dávek je jejich rozdělení podle existence 
závislosti na výdělku (earnings-related benefit – „Bismarck“), nebo naopak její 
nepřítomnosti (non-earnings-related benefit, flat-rate benefit – „Beveridge“). Toto 
kritérium ukazuje relaci dávky k předchozímu výdělku, resp. příjmu člověka z ekono-
mické aktivity. U pojistných dávek se výše dávky s výdělkem mění a dávka je od výdělku 
odvozena, u nepojistných dávek je tomu naopak a dávka nemá k výdělku žádný přímý 
vztah.  

Kritérium mechanismu financování odpovídá typickému způsobu stanovení 
výše dávky v rámci sociálního zabezpečení. Můžeme odlišit dva hlavní mechanismy 
financování. První pro pojistné dávky, kdy je dávka stanovena jako procento z 
vyměřovacího základu a zdrojem financování je pojistné placené z výdělku do výše 
stropu. A druhý pro nepojistné dávky, kdy je dávka stanovena absolutní částkou 
nezávislou na výdělku, případně může mít vazbu na minimální příjmové veličiny či jimi 
být testována, a zdrojem financování jsou všeobecné daně (státní rozpočet). Těmto 
kombinacím vyhovuje většina poskytovaných dávek a mají logiku z hlediska jejich 
zařazení do jednotlivých subsystémů sociálního zabezpečení.  

Další kritéria, respektive charakteristiky dávek jsou doplňková ve smyslu vodítka 
pro zacházení s dávkami. Vycházejí z typické praxe při využití daného typu dávky v 
sociálním zabezpečení, případně teoretické klasifikace dávek.  
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Kritérium změny výše dávek odpovídá způsobu úpravy absolutní výše dávek v 

čase. Výše pojistných dávek se mění automaticky tak, jak se mění mzdová hladina. 
Mohou existovat ještě doplňková valorizační schémata již přiznaných dávek, např. u 
penzí, kde je dávka pobírána po dlouhé období, ale základním principem je právě 
fiskálně automatická změna výše dávek, kdy funkční mechanismus sociálního pojištění 
v sobě obsahuje stanovení výše dávky vždy dle aktuální mzdové hladiny v okamžiku 
jejího přiznání, jakož i dostupnost příslušných zdrojů na podkladě povinné platby 
sociálního pojištění.1 Tato mzdová hladina je stanovena trhem práce automaticky, 
makroekonomicky se tedy jedná o veličinu, jejíž pohyb nepodléhá veřejné volbě 

a  vychází z primárního tržního rozdělení zdrojů, mikroekonomicky je pak individuálně 
variabilní ve smyslu výdělku konkrétního pojištěnce. Naopak, nepojistné sociální dávky 
vyžadují diskreční zásahy fiskální politiky a veřejné volby a vycházejí ze sekundárního 
přerozdělení skrze všeobecné daně a státní rozpočet, jehož fiskální kapacita určuje také 
dostupnost zdrojů. Způsob jejich stanovení vyžaduje buď legislativní úpravu samotné 
absolutní částky, nebo minimální příjmové veličiny, k níž jsou vztaženy. Schémata, která 
by valorizovala celou soustavu nepojistných dávek např. o inflaci, se dosud v českém 

sociálním zabezpečení nepoužívají.   

Kritérium administrace výplaty dávky je institucionální, kdy sociálně-pojistné 
dávky vyplácí a administruje instituce typu sociální pojišťovna, zatímco nepojistné 
„sociální“ dávky běžné orgány veřejné správy dle místní a věcné působnosti.  

Kritérium možnosti zdanění dávky charakterizuje daňový režim dávky v daňové 
politice. Nepojistné dávky v principu nejsou zdaňovány vůbec, i proto, že jsou výdajovou 
položkou státního rozpočtu financovanou ze všeobecných daní a jejich zdanění by tudíž 
pouze redukovalo příslušný transfer, čehož lze docílit jeho prostým přímým nastavením. 

U pojistných dávek, které jsou stanoveny na základě zaplaceného pojistného z hrubé 
mzdy, zdanění dávek má z hlediska daňové teorie smysl a přichází v úvahu, jakkoli se 
využití této možnosti v jednotlivých zemích v tomto směru liší.   

Kritérium typického výchozího modelu sociální politiky z teoretického 
hlediska přiřazuje jednotlivé typy dávek k sociálním modelům. Je zjevné, že pojistné 

dávky odpovídají výkonovému (konzervativnímu) modelu sociální politiky, kdy ekono-
micky aktivní (pracující) člověk zabezpečí sebe v závislosti na svém výdělku (výkonu) 
oceněném trhem. Role státu je v tomto modelu zejména v organizaci sociálního pojištění 
a nastavení jeho parametrů. Pokud se týká neoliberálního modelu, ten sociální pojištění 
principiálně odmítá s poukazem, že stát není pojišťovnou a odkazuje občany na využití 
pojistného principu skrze dobrovolnou účast v soukromém pojištění, případně soukro-
mým pojišťovnám pomocí konstrukce schémat zabezpečení typických sociálních situací 
nepřímo doporučuje klientelu. Nepojistné dávky odpovídají dvěma možným modelům. 

Za prvé univerzalistickému, který akcentuje stejné potřeby a sociální práva v určitých 
životních situacích a jejich pokrytí v rámci sociálního zabezpečení v adekvátní výši. Za 
druhé liberálnímu, který v rámci základního zabezpečení je ochoten poskytovat tzv. 
rovné, poměrně nízké dávky v uznaných sociálních situacích, typicky hrazené z daní 
(rovný důchod, životní či existenční minimum). 

Kritérium primární zásady sociální politiky z teoretického hlediska definuje 

způsob využití jednotlivých sociálně-politických zásad při poskytování dávek. Pro 
pojistné dávky je typické značné využití zásady ekvivalence, nemusí to však znamenat, 
že se zásada solidarity vůbec nevyužije – např. se to týká náhradních dob v důchodovém 
pojištění či nezkoumání vstupního zdravotního stavu v nemocenském pojištění. Naopak, 
v nepojistných dávkách je využita primárně zásada sociální solidarity, a to ve smyslu 

                                                             
1  Nejlépe je to vidět u nemocenského pojištění, kde při správně nastaveném mechanismu pojištěnec vždy 

obdrží částku odpovídající mzdě, z níž zaplatil pojistné, ve zvoleném náhradovém poměru. 
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redistribuce od daňových poplatníků, kteří v dané sociální situaci nejsou, k těm, kteří se 

v ní (momentálně) nacházejí. S mírou ekvivalence z hlediska příjemce dávky souvisí 
náhradový poměr k předchozímu hrubému či čistému výdělku. Je zjevné, že u pojistných 
dávek je náhradový poměr typicky vysoký, naopak u nepojistných dávek náhradový 
poměr nesledujeme. Z hlediska projektu identifikujeme situace, kdy je podíl solidárních 
prvků (např. redukčních hranic a základní výměry důchodů, nebo slabou závislost na 
předchozím výdělku), kdy už pojistná dávka má tak nízkou míru ekvivalence, že je její 
pojistný charakter značně oslaben. 

Doplňkově lze charakterizovat také pozici dávek ve veřejných rozpočtech, 
což má význam z hlediska fiskální politiky a institucionální ekonomie. Klasická teorie 
sociálního zabezpečení předpokládá existenci samostatného fondu sociálního pojištění a 
jeho správu sociální pojišťovnou, včetně vyhodnocení jeho bilance, potřebné procentní 
sazby pojistného na sociální pojištění a dalších prvků sociálně-pojistné matematiky. 
Naopak, nepojistné dávky jsou financovány ze všeobecných daní a součástí výdajových 
kapitol státního rozpočtu. Současná praxe je v tomto směru však variabilní, např. z 

hlediska pozice v rámci veřejných rozpočtů v České republice sice neexistuje samostatný 
fond sociálního pojištění mimo státní rozpočet, ale příslušná rozpočtová kapitola má 
vlastní příjmy (pojistné) a výdaje (dávky) a je fakticky spravována ČSSZ. Lze tedy říci, 
že nepojistné dávky jsou přítomny ve státním rozpočtu vždy, ale pro pojistné dávky 
není v současné době existence parafiskálních fondů nutnou podmínkou, resp. kritériem, 
proto ji v tabulce neuvádíme.  

3.2 Diskuse členění dávek 

Je zřejmé, že členění dávek, respektive jednotlivých subsystémů sociálního 
zabezpečení na pojistné a nepojistné, je svým způsobem ambivalentní. Je to dáno 
využitím různých principů při konstrukci dávek (zejména způsobu stanovení dávky 
a zdroje financování), jak se projevilo i v historii sociálního zabezpečení.  

Původní Bismarckův systém z konce 19. století byl selektivní ve smyslu odlišných 
sazeb sociálního pojištění pro zahrnuté profesní skupiny a poskytoval dávky ve vazbě 
na zaplacené pojistné. Aplikoval tedy princip závislosti na výdělku a odvozoval od něj 
úroveň zabezpečení zohledňující rizikovost příslušné profesní skupiny. V současné době 
jsou systémy sociálního pojištění typicky povinné pro všechny zaměstnance s jednotnou 
sazbou pojistného i vyměřovacím základem, určitá diferenciace vyměřovacího základu 
je v České republice připuštěna pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby 
s pasivními příjmy dobrovolně účastné sociálního pojištění. 

Původní Beveridgeův systém byl navržen v Británii v roce 1942 jako financovaný 
z tzv. národního pojištění (National Insurance) a poskytoval především „flat rate 
benefits“ – absolutně stanovené univerzální dávky, sám Beveridge při jeho návrhu 
převážně odmítal příjmové testování či vztahování dávek (Beveridge, 1942). Za 
původním návrhem tedy byla zjevně snaha poskytnout základní, v zásadě „rovné“ krytí 
sociálních situací každému a zaplatit to z prostředků získaných pomocí národního 

pojištění. V současné době se na Beveridgeově principu označují v teorii samotné 
univerzální dávky nezávislé na výdělku, ale zdrojem jejich financování bývá v součas-
ných sociálních systémech typicky státní rozpočet, tedy všeobecné daně. V samotné 
Velké Británii nadále existuje samostatné národní pojištění, které od Beveridgeových 
dob prošlo určitým vývojem. O jeho současném charakteru se vede diskuse a řada 
odborníků (Social Security Commitee, 2000) ho nyní označuje jako specifickou formu 
zdanění výdělku (payroll tax) vázanou na některé nároky sociálního zabezpečení 
(Alcock, 2014, str. 149) jako je již uvedená State Pension.   
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Zahrnutí historického kontextu tak poskytuje, podobně jako geneze praxe 

českého sociálního zabezpečení, vysvětlení, proč klasifikace dávek může být obtížná 
a proč jí věnujeme v této studii značnou pozornost. Ve skutečnosti se totiž dávky 
nevytvářejí pouze podle teoretických akademických principů, naopak, tyto principy 
vznikly zobecněním existujících dávek a potřeb v sociálním zabezpečení populace a také 
priorit veřejné volby.  

Klíčové není primárně přeřazování jednotlivých dávek mezi systémy, ale stano-
vení, jakou životní situaci má dávka řešit a v jaké úrovni zabezpečení, jaký mechanismus 
financování chceme použít a z jakého zdroje ji chceme financovat. Na základě toho je 
pak možno ji do příslušného subsystému zařadit, v tomto smyslu lze jako pojistné 
a nepojistné označovat také jednotlivé subsystémy sociálního zabezpečení, pokud pod 
ně sdružíme odpovídající dávky. Velká většina dávek uvedeným charakteristikám 
vyhovuje a lze je tedy jako pojistné či nepojistné označit bez váhání nebo s dílčí 
výjimkou, ale v některých případech se v konstrukci jednotlivé charakteristiky mohou 
nakombinovat i poněkud jinak, a nemusí to být nutně „špatně“, musí k tomu však být 

jasný důvod a tvůrce systému musí vědět, co dělá, z jakého důvodu a s jakým cílem. V 
tomto smyslu jsou inspirativní např. rozhovory s prof. Tomešem, který byl zván jako 
expert do různých zemí s cílem navrhnout konstrukci či optimalizaci tamějšího sociálního 
zabezpečení a své zkušenosti zdokumentoval (Tomeš, 2016). 

Kde je to možné, je však vhodné typické charakteristiky pojistných a  nepojistných 
dávek dle výše uvedené tabulky respektovat; už proto, že jim přikládáme rozdílnou 
úlohu v rámci celého sociálního zabezpečení, ve smyslu výše uvedené koncepce tří pilířů 
sociálního zabezpečení. Z hlediska sociální politiky je žádoucí, aby některé sociální 
situace byly pokryty ve vazbě na ekonomickou aktivitu a zásluhovost jedinců, při 
současném zohlednění objektivně uznaných okolností, které jsou s ekonomickou 
aktivitou spojeny nebo se ve společnosti uznávají jako relevantní. To je typický příklad 
pojištění stáří, nemoci, invalidity či nezaměstnanosti. Liberální sociální model v těchto 
situacích jednoznačně navrhne soukromé pojištění, jenže to trpí v těchto scénářích řadou 
tržních selhání a neumožňuje zahrnutí oněch objektivních okolností jinak, než „na účet 
klienta“, tedy změnou výše individuálního rizikového pojistného, nebo dokonce 
vyloučením dílčího rizika z pojištění zcela. Sociální pojištění umožňuje svým povinným 
charakterem a vazbou na výdělek pokrýt dané situace tak, jak veřejná volba určí; 
současně se ale může blížit soukromým produktům tam, kde to je věcně možné 
a nenaruší to jeho sociální cíle a všeobecný charakter. Extrémním příkladem v tomto 
směru je dotování švédského penzijního systému sociálního pojištění NDC ze státního 
rozpočtu za „uznané situace bez výdělku“ (Vostatek, 2016), obecně se často používá 
též prosté zahrnutí nároku do sociálního pojištění s tím, že výdaje na tento nárok zaplatí 

adekvátně stanovená jednotná sazba pojistného.  

Naopak, nepojistné dávky financované z daní se používají tam, kde nechceme 
přímo zatížit výrobní faktor práce, ani odvozovat řešení vzniklé sociální situace od 
pracovního příjmu nebo dokonce existence ekonomické aktivity jako takové. Typickým 
příkladem je rodinná politika či podpora bydlení, jakož i dávky sociální potřebnosti 
(pomoci), kde ani jiná možnost, jak situaci pokrýt, již nezbývá. Současně je ovšem 
nevýhodou tohoto přístupu vyšší závislost příjemců těchto nepojistných dávek na státu. 
Zatímco v případě pojistných dávek de facto stát umožňuje občanům, aby se za zákonem 
garantovaných podmínek zabezpečili pro příslušné sociální situace, a výši tohoto 
zajištění do značné míry určí jejich výdělek (tedy výsledek primárního tržního rozdělení 
zdrojů skrze trh práce ve vazbě na jejich aktivitu), v případě nepojistných dávek je občan 
závislý na rozhodnutí ve veřejné volbě, jakým způsobem danou sociální situaci bude 
pokrývat či podporovat, a jedná se o výsledek sekundární redistribuce ve prospěch 
uznaných sociálních situací.  
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3.3 Pojistné a nepojistné důchodové dávky prismatem 

sociálních modelů 

Z pohledu obecné teorie by bylo nejjednodušší, kdyby se každý jednotlivec např. 
pro případ svého stáří či sešlosti věkem zabezpečil sám. Leč takto to nefunguje a v teorii 
jen vysvětlujeme, že je to dáno „krátkozrakostí“ v jednání lidí a objektivně vzato i 
nepředvídatelností toho, jak dlouho budeme na světě (riziko dlouhověkosti). Ochota 
koupit si doživotní starobní penzi za „běžných tržních podmínek“ je nejen u nás velmi 
malá, přispívá k tomu i všeobecně uznávané „selhání“ tohoto trhu. V moderní společnosti 
v zásadě nefunguje ani starobní zabezpečení v rámci rodiny a řešením není ani projekt 
„dětské penze“, podle něhož by plné veřejné důchody měly být poskytovány pouze 
rodičům třech a více dětí; alikvótní penze pak i rodičům jednoho a dvou dětí (Sinn, 
2004). Moderní penzijní politika je primárně o důchodovém zabezpečení jednotlivců 
a dvojic. V obecné rovině můžeme konstatovat, že (Barr a Diamond, 2008): 

•  primárním cílem důchodu je ekonomické zabezpečení ve stáří, dosahované 

vyhlazováním spotřeby v životním cyklu, pojištěním, odstraňováním chudoby 
a  rozdělováním; 

•  primárním cílem penzijního designu je optimalizovat starobní zabezpečení, včetně 
nákladů na jeho poskytování. 

 

Důchodové sociální modely 

Ve světě se vytvořila celá řada různých systémů důchodového zabezpečení, které 
jsou výsledkem historického vývoje sociální politiky v příslušných zemích. Je možno mezi 
nimi vysledovat několik charakteristických prvků, které lze považovat za aplikaci 
základních sociálních modelů, resp. welfare regimes, jak je vymezil Esping-Andersen 
(1990). Rozlišíme tak liberální, konzervativní a sociálně-demokratický sociální model. 
Škálu penzijních modelů rozšiřujeme o neoliberální model, který se rozvinul od 90. let, 

s využitím typologie Bovenberga a Ewijka (2012), ponecháváme přitom základní 
terminologii Espinga-Andersena. Vycházíme z toho, že volba mezi těmito sociálními 
modely je veřejnou volbou ve smyslu moderní veřejné politiky. Ideálně by tak každý 
penzijní systém měl vycházet z jednoho z uvedených sociálních modelů. Zásadní 
odlišnosti uvedených čtyř základních sociálních, a tím i penzijních, modelů lze schema-
ticky znázornit rozdíly v důrazu jednak na univerzalitu, resp. selektivitu důchodového 
zabezpečení a jednak na individuální volbu a povinnost tohoto zabezpečení - viz schéma 
č. 2. 

Základem liberálního penzijního modelu je dobrovolné zabezpečení podle 
individuálních (a tedy i selektivních) potřeb jednotlivců či rodin, naproti tomu sociálně-
demokratický model považuje za optimum obsáhlý povinný, univerzální základ 
veřejného důchodového zabezpečení. V zásadě analogické protiklady vidíme i mezi 
křesťanskodemokratickým a neoliberálním penzijním modelem: křesťanskodemokra-
tický model je založen na povinném a přitom segmentovaném (selektivním) důchodo-

vém zabezpečení, kdežto neoliberálnímu modelu optimálně vyhovuje, pokud možno, 
univerzální systém na bázi dobrovolnosti - což je realizovatelné s podstatným využitím 
behaviorální ekonomie. Rozdíly mezi liberálním a neoliberálním modelem jsou zásadní 
povahy, byť tyto modely mají společný historický základ (ultraliberalismus). Obdobně 
lze vidět i rozdíly mezi křesťanskodemokratickým a sociálnědemokratickým modelem; 
oba využívají Bismarckova sociálního pojištění, leč každý dosti jinak. Navíc historickým 
předchůdcem sociálnědemokratického modelu v příslušných zemích nebyl křesťansko-
demokratický, ale moderní liberální systém (Beveridge). A neoliberální model (z 
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produkce CATO Institute) se v příslušných zemích prosazoval spíše na úkor křesťansko-

demokratického modelu než modelu liberálního. 

 

Schéma č. 2 Typologie základních sociálních modelů 

 

Pramen: vlastní zpracování, inspirace: Bovenberg a Ewijk (2012). 

 

Mohli bychom rozlišit ještě komunistický důchodový model, leč nemá to větší 
praktický význam, protože sociálněekonomický model, z něhož vycházel, neuspěl v 
soutěži s moderním kapitalismem. Leninský program sociálního pojištění (před více než 

sto lety) požadoval pro dělníky totéž, co tehdy měli státní úředníci: dávky ve výši 100  % 
mzdy; v podmínkách kapitalismu a demokracie je to legitimní sociální politika. 
V  pozdější praxi si to příslušné země prostě nemohly dovolit, což se odrazilo i v 
diferenciaci nově přiznávaných důchodů podle sociálněpolitických priorit - podle 
sektorových a také čistě politických hledisek; zásadním problémem byla také indexace 
důchodů, což bylo dáno i nefunkčním cenovým systémem (především skrytým růstem 
cen). I u nás jsme měli nepojistný systém státního důchodového zaopatření, který byl 
- z pohledu moderní ekonomie - veřejným výdajovým programem financovaným z daní, 
bez asistence pojistného. Sociální pojištění bylo u nás pokládáno za přežitek kapitalismu, 
resp. v „lepším případě“ za zbytečnou komplikaci. Ostatně při budování komunistické 
společnosti měly být zrušeny i daně - rozumí se od obyvatelstva, výdaje státu měly být 
financovány z odvodů státních podniků (včetně daně z obratu). 

Nicméně jsme u nás v „důchodovém zabezpečení“ měli pojistné dávky: starobní 
důchody byly závislé na finálním výdělku (mzdový průměr pěti nejlepších let z posledních 

deseti let), osobní vyměřovací základ se sice vypočítával s využitím tří redukčních sazeb 
a koeficientů, ale podstatným rozdílem oproti dnešku byla relativně vysoká první 
redukční hranice, která byla na úrovni 79 % celostátní průměrné mzdy (PM), zatímco 
ta dnešní je definována jako 44 % PM. Nad tuto hranici se do osobního vyměřovacího 
základu dříve započítávala jedna třetina výdělku - až do druhé redukční hranice, která 
byla na úrovni 189 % PM; nadto se započítávalo do důchodu 10 % výdělku. Nově 
přiznávané starobní důchody byly tehdy poměrně velmi vysoké: běžný zaměstnanec s 
průměrnou celostátní mzdou měl po 45 letech pojištění starobní důchod na úrovni 85-

90 % své čisté mzdy. Problémem ale bylo následné nedostatečné ad hoc prováděné 
zvyšování důchodů. 

Některé myšlenkové stereotypy a konstrukce z dřívější doby u nás přežívají 
dodnes. Máme „důchodové pojištění“, bez přívlastku sociální či veřejné, které je 
veřejným výdajovým programem, resp. státním zaopatřením; máme pojistné na toto 
„pojištění“, které je neúčelovým příjmem státního rozpočtu, stejně jako např. daň z 
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přidané hodnoty či daň z příjmů. Ujasnění si toho, jaký penzijní systém máme či chceme 

mít, by tak přispělo i v samotných odborných diskusích. Teorie penzijních sociálních 
modelů může pomoci při analýzách jednotlivých penzijních systémů. 

3.3.1 Liberální penzijní model: nepojistné dávky 

Klasický liberální penzijní model odmítá jakékoliv veřejné penze a samozřejmě 
také povinné soukromé penze či státní dotace penzijních či jiných finančních produktů. 

Naproti tomu moderní liberální penzijní model aktivně využívá veřejné penze dvojího 
možného typu: 

•  testovaný důchod nebo 

•  univerzální (rovný) důchod 

Testované starobní důchody, poskytované potřebným starým lidem (se zohled-
něním jejich příjmů a třeba i majetku), jsou svou koncepcí bližší klasickému liberalismu 
- jde vlastně o dávku sociální pomoci, s podstatně mírnějšími podmínkami oproti obecné 
sociální pomoci. Tím lze vysvětlit i to, že testované penze historicky předcházejí vzniku 
univerzálních důchodů. Každý z těchto dvou typů konstrukcí má své výhody 
a nedostatky a volba mezi nimi je do značné míry věcí politického rozhodnutí - veřejné 
volby. Totéž platí i pro volbu parametrů těchto systémů: výše důchodu a u starobního 
důchodu i statutárního (zákonného) důchodového věku. Univerzální i testované důchody 
mají být z logiky věci (systému) financovány ze státního rozpočtu („z daní“), bez 

souběžné existence jakýchkoliv příspěvků na důchodové zabezpečení. 

Univerzální penze a testované penze jsou dvěma základními alternativami 
„sociálních“ či „solidárních“ penzí. Sociální penze bývají definovány jako bezpříspěvkové 
důchody starých či starších osob (GAA, 2007). Slovo bezpříspěvkový (non-contributory) 
podtrhuje fakt, že sociální penze jsou modelově financovány nikoliv příspěvky (na 
důchodové pojištění), ale jako výdajový program státu; sociální penze nezávisejí na 
výdělcích či na zaplaceném pojistném; jde tedy jednoznačně o nepojistné dávky. 

Liberální model důchodového zabezpečení, poskytující testovaný starobní 
důchod, byl zaveden koncem 19. století v Dánsku (1891) a na Novém Zélandu (1898). 
V roce 1908 byl tento model uzákoněn v Austrálii, Velké Británii a Irsku, později v dalších 
anglosaských a skandinávských zemích. Důchodový věk u „Lloyd-George“ penze 
ve Velké Británii a Irsku byl 70 let, v Austrálii byl statutární důchodový věk jen 65 let. 
V čisté podobě se tento model v zemích OECD do dnešní doby v zásadě nezachoval. 

Z uvedených zemí dnes existuje testovaný sociální důchod jen v Austrálii - jako zásadní 
sociální (solidární) penzijní pilíř, vedle dalších pilířů. V Austrálii je testování oficiálně 
vysvětlováno tím, že důchod je placen z obecných prostředků, a nikoliv tedy z příspěvků 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, plynoucích do fondu sociálního pojištění. 

Druhá verze moderního liberálního penzijního modelu využívá univerzální důchod 
pro všechny staré osoby, bez ohledu na jejich jiné penze či příjmy. Nejznámějším 
případem univerzálního starobního důchodu je státní penze (State Pension) ve Velké 
Británii, která byla zavedena na doporučení Beveridgeovy komise v roce 1948. Modelově 
čistou verzí univerzálního starobního důchodu je novozélandský „Super“ (Superan-
nuation Scheme) od roku 1977 - jedná se o rovný důchod bez dalších speciálních 
příplatků, financovaný ze státního rozpočtu, bez jakýchkoliv příspěvků na sociální 
zabezpečení. Beveridgeovský univerzální důchod je naproti tomu spojen se zvláštním, 
velmi zúženým pojetím „sociálního pojištění" - na obecně pojatou zásadu „něco za 
něco“; Beveridge byl liberál (v padesátých letech byl dokonce předsedou Liberální 
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strany). Vysvětlením by mohlo být to, že byl ovlivněn socialisty z Fabian Society (Marin, 

2013). 

Mezi Beveridgeovské penzijní systémy bývají řazeny: Austrálie, Kanada, Dánsko, 
Irsko, Japonsko, Nizozemsko, Nový Zéland, Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy 
(Co n d e -Ruiz a González, 2014). Jde o poměrně extenzívní výklad „Beveridgeovského" 
modelu, kdy rozhodující je existence významného solidárního penzijního pilíře. Ve výčtu 
jsou i Švýcarsko a USA, které mají veřejné penze závislé na výdělku, oficiálně 
označované jako pojištění, nicméně s převahou zásady solidarity. Takto pojímáno do 

tohoto seznamu patří i Česko. 

Australský testovaný starobní důchod nese název věková penze (Age 
Pension), od července 2019 je poskytován mužům i ženám (narozeným v období 1. 1. 
1954 do 30. 6. 1955) od věku 66 let. Důchodový věk se podle platné legislativy dále 
zvýší ve 2 skocích po 6 měsících každé dva roky o půl roku až na 67 let (od července 
2023 pro rezidenty narozené od roku 1957). Předčasné odchody do starobního důchodu 
jsou neznámým pojmem, k testovanému důchodu se nehodí. Starobní důchody jsou 

valorizovány dvakrát do roka, od 20. března a od 20. září (australský fiskální rok začíná 
1. července - v zimě.) Aktuální plná výše věkové penze pro jednotlivce činí 843,60 $ na 
2 týdny, pro dvojici 1 271,80 $ na 2 týdny. Dvojice důchodců má tak plnou penzi o 
téměř 25 % nižší než dva osamělí důchodci, což je dáno „úsporami z rozsahu" při bydlení 
(životě) ve dvou. K „věkové penzi" lze ještě obdržet „penzijní příplatek" (Pension 
Supplement) a příplatek na energii (Energy Supplement, EP); všechny tyto tři složky 
penze dnes celkově dosahují částky až 926,20 $ na dva týdny pro jednotlivého 
(osamělého) důchodce, pro dvojici až 1 396,20 $ na 2 týdny (nárok na EP ve výši až 
14,10 $ nemá držitel seniorské zdravotní karty CSHC, vydané po 20. 9. 2016; CSHC je 
slevovou kartou na některé zdravotnické poplatky). Výše penze závisí na příjmu 
a aktivech seniora. Příjem do 172 $ (u dvojice 304 $) za dva týdny se přitom nebere na 
zřetel a testovaná penze (i s uvedenými příplatky) se snižuje o 50 centů za každý dolar 
příjmů nad uvedený limit. Vedle toho je nárok na „pracovní bonus" (work bonus): 
poživatel penze si může vydělat prací až 250 $ za dva týdny, aniž by se to bralo na 
zřetel při testu příjmů. Do aktiv se při testování v zásadě nezapočítává rodinný dům 

(ten má přitom asi 85 % starých Australanů). 

Věková penze vyplácená jednotlivcům dosahovala úrovně až 27,7 % průměrného 
celostátního výdělku mužů (Martin a Xiang, 2015), indexací podle spotřebitelských cen 
se má postupně snížit na 25 %. Vyjdeme-li z dřívější oficiální analýzy penzí (Harmer, 
2009) a ze zvýšení penzí při následující reformě věkové penze, tak je jisté, že současná 
výše věkové penze mírně přesahuje hranici chudoby používanou v Austrálii a OECD (50 
% mediánu příjmů). Navíc mají penzisté v Austrálii ještě k dispozici testovaný příspěvek 

na nájemné (Rent Assistance), jednotlivec dnes ve výši až 137,20 $ (dvojice až 129,20 
$ celkem) za dva týdny. Příspěvek na nájemné je vyplácen jako složka penze. 

V Austrálii existuje dlouhodobě i testovaný invalidní důchod (Disability 
Support Pension), který má v základní variantě - při plné a dlouhodobé invaliditě - 
stejnou konstrukci a výši jako testovaný starobní důchod, včetně příplatků. K měření 
rozsahu invalidity se dnes využívá 20 stupňů; experti navrhují omezit poskytování 

invalidního důchodu jen na jeden stupeň invalidity (100% invalidita) a na permanentní 
invaliditu, v zájmu vyššího zapojení částečných invalidů do pracovního procesu 
(Commonwealth of Australia, 2014). Velká skupina invalidních důchodců se nachází v 
„šedé" zóně: při odpovídající motivaci a podpoře by pracovat mohli (Brown, 2011). 

Univerzální vdovské důchody existovaly v Austrálii od roku 1942 do roku 1986, 
s omezením na vdovy pečující o děti, nebo starší 50 let. Výplata končila dovršením 
důchodového věku pro nárok na věkovou penzi. Dnes existují jen speciální vdovské 
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a vdovecké důchody pro pozůstalé po válečných veteránech. Sirotčí důchod je 

koncipován jako univerzální dávka při péči o oboustranného sirotka; vyplácí se ve výši 
65,10 $ na 2 týdny. 

Věková penze včetně příplatků a příspěvku na nájemné zjevně přesahuje hranici 
chudoby používanou v EU (60 % mediánového příjmu). Australská testovaná starobní 
penze s uvedenými navazujícími dávkami pro staré osoby tak představuje dostatečné 
základní obecné starobní zabezpečení, financované ze státního rozpočtu (a nepodléhající 
dani z osobních příjmů). V zásadě totéž platí pro testovaný invalidní důchod. Fiskální 
náklady na veřejné starobní a invalidní penze činí pouhých 3,6 % HDP. Podle 
australských výzkumníků systém testovaných penzí hraje dvojí pozitivní roli: poskytuje 
fiskálně udržitelné a spravedlivé penze pro stárnoucí populaci (Kudrna a kol., 2018). 

Zejména v liberálně orientovaných zemích byly po druhé světové válce výrazné 
tendence k rozvíjení systémů zaměstnaneckých penzí. I v Austrálii se takto rozvinulo, 
pod tlakem odborů, zaměstnanecké důchodové spoření Superannuation Guarantee (SG, 
Super) - na bázi kolektivních dohod. Od roku 1992 pak tamní labouristická vláda 

zavedla, po schválení tripartitou, povinný Super s tím, že příspěvek (3 % ze mzdy) bude 
platit zaměstnavatel. Šlo o svérázný kompromis - odbory „za to“ ustoupily od 
požadovaného nárůstu mezd. Současně bylo dohodnuto, že sazba povinného příspěvku 
zaměstnavatele se bude postupně zvyšovat až na cílových 12 %. Krize nárůst sazby 
zastavila, resp. zpomalila; aktuální sazba je 9,5 % a k dalšímu nárůstu má dojít od 
července 2021 (na 10 %) s tím, že konečných 12 % ze mzdy se má dosáhnout až od 
poloviny roku 2025. „Oprávněnost“ příspěvků zaměstnavatele v relativně liberální 
Austrálii byla obhajována jako explicitní trade-off oproti zvyšování mezd (Focusing, 
2013). Od fiskálního roku 2005/2006 pak přišla podstatná reforma SG neoliberálního 
charakteru, která většině zaměstnanců přinesla možnost volby Super fondu mimo 
rámec podniku, resp. jeho či jím používaného penzijního fondu. 

Britský rovný starobní důchod je i dnes koncipován jako jedna z univerzálních 
dávek, poskytovaných ve výši existenčního minima. „Přežil“ zavedení pojistného 
„státního systému důchodů závislých na výdělku“ (SERPS) od roku 1978 (s podstatným 

přispěním labouristické strany) i neoliberální reformu za vlády Thatcherové. „Přes sedm 
desetiletí změn má Beveridgeův koncept jednoduchého rovného důchodu, stanoveného 
nad základní úrovní testu potřebnosti, jako pevného základu pro spoření, i nadále silnou 
podporu. Reformy ... se vrací k jednoduchosti Beveridgeova modelu státní penze, aby 
podpořily lidi v plánování a budování zajištěného příjmu v důchodovém věku“ (Webb, 
2013). Od 6. dubna 2018 činila plná nová státní penze (State Pension, SP) 164,35 £ 
týdně, což představovalo 24,2 % průměrného celostátního výdělku; od 6. 4. 2019 se 
tato penze zvýšila na 168,60 £ týdně. Prostor pro podstatný druhý penzijní pilíř je tedy 

velký. Každoroční valorizace SP je relativně velkorysá: ze tří variant indexu (mzdy, ceny, 
minimálně 2,5 %) se volí nejvyšší hodnota („triple lock system“) od roku 2011. 

Podmínkou pro nárok na novou plnou státní penzi je placení příspěvků na národní 
pojištění po dobu aspoň 35 let. Předchozí základní státní penze (BSP) i nová SP je často 
označována jako „příspěvková“ (contributory) dávka, protože nárok na penzi je podmí-
něn placením příspěvků na národní pojištění. „Protože však penzijní dávka čím dál víc 

závisí velmi málo na letech pojištění jednotlivců a vůbec nezávisí na objemu skutečně 
zaplacených příspěvků, penze nemůže být skutečně považována za příspěvkovou v 
obvyklém slova smyslu. Ve výsledku BSP není, bez ohledu na první dojem, systémem 
sociálního pojištění“ (Bozio a kol., 2010). Důchodový věk mužů i žen je nyní 65 let, od 
října 2020 bude 66 let, v roce 2028 dosáhne 67 let, poté bude důchodový věk revidován 
každých pět let podle vývoje střední délky života. Zvýšení na 68 let se očekává cca od 
roku 2037. 
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Od roku 2003 byl k BSP zaveden testovaný penzijní příplatek Pension Credit 

(PC), který před čtyřmi roky zvyšoval plný BSP 115,95 £ týdně až na úroveň 151,20 £ 
týdně pro jednotlivce (230,85 £ pro dvojici). Na tento příplatek má dnes nárok asi 40 % 
penzistů. Nová jednosložková státní penze SP je zhruba na úrovni odpovídající minimu 
garantovanému penzijním příplatkem k BSP. PC by v budoucnu mělo dostávat jen asi 
10 % penzistů (Webb, 2013). Penzijní příplatek může aktuálně dosáhnout až výše 
167,25 £ týdně. 

Britský základní státní důchod BSP spolu s testovaným příplatkem PC představo-
val u samostatně žijícího důchodce 81 % hranice rizika chudoby v metodice EU, resp. 
97,5 % hranice chudoby podle metodiky OECD. Na tuto hranici chudoby „nedosáhlo“ 
přes 30 % penzistů, závislých pouze na BSP+PC. Asi 18 % týchž penzistů bylo v hmotné 
nouzi (Alzubaidi a kol., 2013). Tyto charakteristiky lze považovat za odpovídající 
modernímu liberálnímu modelu. 

Vdovské důchody pro ženy před dosažením důchodového věku, nepečující 
o dítě, byly v roce 2001 nahrazeny úmrtným (Bereavement Allowance), poskytovaným 

po dobu jednoho roku, popř. jednorázovým úmrtným (Bereavement Payment). Vdovy 
vyživující aspoň jedno dítě dostávají vdovskou rodičovskou dávku (Widowed Parent's 
Allowance), po nedávné reformě úmrtní podporu (Bereavement Support Payment) 
v podobě vyšší první platby (2 500 £ či 3 500 £) a dalších 18 nižších měsíčních plateb 
(100 £ nebo 350 £); fakticky jde o náhražku dočasného sirotčího důchodu. Na stejné 
dávky mají dnes nárok i vdovci a registrovaní partneři. 

Samostatný invalidní důchod v zásadě nebyl a není součástí britského systému 
státních penzí. Po dobu pracovní neschopnosti až 28 týdnů vyplácí zaměstnavatel 
univerzální nemocenské (Statutory Sick Pay) ve výši 94,25 £ týdně. Alternativou je 
účast na zaměstnaneckém systému nemocenského. V roce 2008 byla zavedena časově 
navazující dávka zaměstnanosti a podpory (Employment and Support Allowance, ESA), 
určená i pro invalidy. Od roku 2018 do roku 2022 je postupně v jednotlivých regionech 
zaváděn nový systém testovaných sociálních dávek Universal Credit (UC), ve formě 
integrované slevy na dani z příjmů, do něhož je začleňována i ESA jako jeden ze 

4  příplatků k základní dávce UC, pod označením invalidní složka (disability element). 

Britský systém univerzálního starobního důchodu prokázal svou systémovou 
vitalitu. Jeho doplňkem jsou testované důchody. Invalidní důchod byl integrován do 
obecnější univerzální dávky, orientované na začlenění lidí do pracovního procesu. Britský 
základní státní starobní důchod je modifikací moderního liberálního penzijního modelu, 
zejména díky přetrvávající existenci poměrně komplikovaných příspěvků do Fondu 
národního pojištění (fúzi těchto příspěvků s daní z příjmů navrhla mj. Mirrleesova daňová 

komise v roce 2010). Výše rovného starobního důchodu se dostala na relativní úroveň 
existenčního minima, kterou doporučovala Beveridgeova komise v roce 1942. Podstatný 

význam v celém britském penzijním systému mají již dlouhodobě zaměstnanecké penze, 
jako jeden z možných doplňků moderního liberálního systému veřejných penzí. 

Novozélandský rovný starobní důchod od roku 1940 doplnil tamní testovanou 
starobní penzi a koexistoval s ní až do poloviny 70. let. Od roku 1977 došlo k reformě, 
při níž se přešlo výhradně na univerzální starobní důchod (New Zealand Superannuation, 

NZ Super) pro rezidenty (minimálně 10 let pobytu od věku 20 let, nebo 5 let od věku 
50 let), poskytovaný od věku 60 let ve výši asi 80 % průměrné celostátní mzdy u dvojice 
osob (důchod jednotlivce činil 60 % důchodu dvojice). Tato moderní liberální koncepce 
univerzálního důchodu, resp. celého liberálního penzijního modelu, dominovala násle-
dujících 30 let. Důchodový věk u univerzální penze byl postupně zvýšen na 65 let, dnešní 
úroveň této penze pro dvojici osob stanoví zákon na úrovni 65-72,5 % čistého 
celostátního průměrného výdělku. Od dubna 2019 činí sazba NZ Super pro samostatně 
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žijící jednotlivce 475,42 $ týdně (po zdanění 411,15 $) a pro dvojici 720,84 $ týdně 

(632,54 $ netto). Pokud je penzista v nemocnici, dostává 11-12 % univerzálního 
důchodu. Testované i univerzální penze byly a jsou na Novém Zélandu financovány ze 
státního rozpočtu. (Nejen k) penzi lze případně obdržet ještě příplatek na bydlení 
(Accommodation Supplement). Míra deprivace seniorů je velmi nízká, asi 2 %. 

Testovaná invalidní penze (Invalid's Benefit) byla v roce 2013 transformována 
na obecnější příspěvek na živobytí (Supported Living Payment), který se vztahuje i 
na pečovatele o invalidní osoby. V rámci téže reformy podobně skončil i testovaný 
vdovský důchod, zavedený v roce 1911; nově existuje podpora pro osamělého 
rodiče s dítětem do 14 let (Sole Parent Support) a pro ostatní osamělé rodiče podpora 
pro hledače práce (Jobseeker Support). Sirotčí dávka (Orphan's Benefit) je dávkou za 
péči o oboustranné sirotky a o děti plně invalidních rodičů; nezdanitelné týdenní sazby 
jsou diferencovány podle věku dítěte v rozmezí 172,84 - 233,71 $. Všechny tyto dávky 
vycházejí ze zcela jiné koncepce, než jakou má NZ Super; vlastně nejde o součást 
důchodového systému. 

Novozélandský rovný státní starobní důchod NZ Super lze považovat za 
ukázkovou variantu moderního liberálního penzijního modelu: v zásadě řeší problém 
chudoby starých osob, zdaňuje se a je financován ze státního rozpočtu. V jiných 
sociálních situacích není obdobná univerzální dávka poskytována. NZ Super lze z tohoto 
pohledu považovat za speciální „základní příjem“ - jen pro staré osoby. K zásadní změně 
penzijní politiky na Novém Zélandu došlo od roku 2007, kdy byl zaveden nový penzijní 
pilíř pod názvem KiwiSaver. 

Nizozemský rovný starobní důchod byl náhle zaveden zákonem o všeobec-
ných starobních penzích (AOW) v roce 1947. Ve své dnešní podobě je státní důchod 
AOW navázán na minimální mzdu, která je v Nizozemsku valorizována dvakrát do roka: 
od ledna a od července. Osamělý senior-důchodce dostává státní důchod AOW ve výši 
70 % čisté minimální mzdy, senior žijící ve dvojici má nárok na 50 % čisté minimální 
mzdy. Aktuální důchodový věk je 66 let, v roce 2021 se zvýší na 67 let a poté bude 
navázán na vývoj očekávané střední délky života. Podmínkou pro přiznání penze AOW 

v plné výši je pobyt v Nizozemsku v předchozích 50 letech; za každý chybějící rok pobytu 
se sráží 2 %. Ekvivalentem 70 % čisté minimální mzdy je 30 % hrubé průměrné 
celostátní mzdy. 

Více než 90 % nizozemských zaměstnanců má nárok na zaměstnaneckou penzi 
s cílovaným náhradovým poměrem 70 % předchozích výdělků. Celkový čistý náhradový 
poměr obou plných nizozemských starobních penzí se pohybuje kolem 100 %! Mercer 
(2018) vyhodnotil nizozemský penzijní systém jako nejlepší ze 34 srovnávaných zemí. 

Jedním ze srovnávaných parametrů je i minimální penze, kde se předpokládá, že 30 % 
průměrného celostátního výdělku přiměřeně splňuje cíl odstranění chudoby ve stáří. 
Plná penze AOW toto kritérium přesně splňuje. 

Nizozemská daň z osobních příjmů, resp. daň z příjmů ze závislé činnosti je 
propojena s „pojistným národního pojištění“ (27,65 % ze mzdy, s výdělkovým stropem), 
které jakoby slouží k financování starobního důchodu AOW (17,9 % ze mzdy), 
pozůstalostního důchodu ANW (0,1 % ze mzdy) a dlouhodobé péče Wlz (9,65 % ze 

mzdy). Celkové zdanění příjmů ze závislé činnosti osob do důchodového věku uvádí 
tabulka č. 2. Není v něm promítnuta sleva na dani na poplatníka 2 477 € a sleva na 
zaměstnance 3 399 €, na něž nemají nárok osoby s vyššími příjmy. Důchodci neplatí 
pojistné národního pojištění na AOW se sazbou 17,9 %; koncepčně se jedná o historickou 
konstrukci pojistného důchodového pojištění, které se neplatí po dovršení důchodového 
věku, resp. po penzionování. Dnes to můžeme chápat jako podporu zaměstnávání osob 
v důchodovém věku. 
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Tabulka č. 2 Zdanění výdělků osob do důchodového věku v Nizozemsku v roce 

2019 

mzda od mzda do daň z příjmů pojistné celkem 

 20 384 € 9,00 % 27,65 % 36,65 % 

20 385 € 34 300 € 10,45 % 27,65 % 38,10 % 

34 301 € 68 507 € 38,10 %  38,10 % 

68 508 €  51,75 %  51,75 % 

Pramen: EXPATAX (2019) 
 

Invalidní důchod IVA se při plné invaliditě vyplácí ve výši 75 % předchozí mzdy. 
U invalidů z mládí se invalidní důchod vypočítává z minimální mzdy. 

Vdovský/vdovecký důchod u osaměle žijící osoby činí až 1 178,38 € měsíčně; 
je testován na příjem. 

Sirotčí důchod je v Nizozemsku univerzální dávkou pro oboustranné sirotky; 
důchod je diferencován podle věku: 377,08 € měsíčně do věku 10 let, 565,62 € ve věku 
10-15 let a 754,16 € měsíčně při věku 16-18 let (u studentů do 21 let). 

Moderní liberální model je dnes značně modifikován - díky vytvoření 
„dodatečných" penzijních pilířů, které vedou či mohou vést až k transformaci na 
neoliberální či sociálnědemokratický model. I po takové transformaci zůstává „jádro" 
liberálního modelu: výrazný solidární penzijní pilíř; dokonce může nabývat na významu. 
Jeho zcela podstatnou složkou jsou nepojistné, univerzální či testované starobní 
důchody. Hujo (2014) uvádí, že jedním ze dvou významných trendů penzijní reformy 
po druhé světové válce je rychlý růst univerzálních nepříspěvkových penzijních 
programů jako preferovaného nástroje veřejné politiky na zmírnění chudoby ve starších 
populacích v rozvojových i tranzitivních zemích. Charakteristickým doprovodným rysem 
těchto programů je koncentrace na starobní důchody, vytlačování invalidních 
a pozůstalostních penzí mimo tento systém a v neposlední řadě diferenciace vyšších 
nepojistných starobních důchodů - v zájmu „úspor z rozsahu" - na důchody jednotlivců 
a dvojic. Na nepojistné starobní důchody obvykle navazují nepojistné dávky mimo 
penzijní systém, zejména testované příspěvky na bydlení a dávky sociální pomoci. 

3.3.2 Křesťanskodemokratický penzijní model: pojistné dávky 

dominují 

Křesťanskodemokratické (korporativistické) penzijní systémy kladou ideově 
důraz na výkony a ekvivalenci, sledují zájmy jednotlivých sociálních skupin. Historicky 
vzato se zde stát postaral nejdříve o své pracovníky (úředníky, vojáky atd.), typicky 
formou sjednání služebního poměru, jehož součástí bylo i pokračování výplaty služného 
i po přeložení do výslužby; u nás se tato dávka označovala jako odpočivný plat 
(Ruhegeld). Odpočivné platy byly součástí běžných výdajů státu (a také zemí, krajů 
apod.). Šlo vlastně o pojistné dávky, poskytované ve výši finálního platu. Pracovník 

mohl být reaktivován a musel být plně - i politicky - loajální, jinak by o penzi (odpočivný 
plat) přišel. V další vývojové fázi byly tyto veřejné důchody strukturovány obdobně jako 
v systému sociálního pojištění - výše dávky začala mj. záviset na počtu let služby. Např. 
na našem území platil až do roku 1948 zákon o zaopatření státních úředníků a jejich 
vdov a sirotků z roku 1896, podle něhož náležela starobní penze po 10 letech služby ve 
výši 40 % posledního platu, za každé další 2 roky náleželo zvýšení o 2 % platu, po 40 
letech služby pak 100 % posledního platu. Dnes např. v Německu úředníci spolkových 
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zemí mají nárok na úřednickou penzi se sazbou 1,79375 % za rok služby, po 40 

služebních letech 71,75 % posledního platu (resp. průměrného platu v posledních 2 
letech). 

Většina západních zemí má (do)dnes pro státní úředníky separátní služební 
systémy, nebo je nahradila začleněním státních úředníků do základního penzijního pilíře 
v dané zemi a vytvořením zvláštního dodatkového penzijního systému pro státní 
úředníky čili doplňkového zaměstnaneckého pilíře pro státní úředníky. V této druhé 
variantě vlastně „služební model“ končí. 

Druhým separátním systémem bylo hornické „provisní“ pojištění, zaváděné např. 
v rámci horního zákona zhruba v polovině 19. století. Hornickým podnikům se tím 
ukládalo zřídit vzájemnostní pokladny, vlastně první, zárodečný systém sociálního 
pojištění. (Již ve středověku přitom existovala vzájemnostní hornická bratrstva.) 
V některých zemích tyto zvláštní systémy sociálního pojištění existují dodnes, např. 
v Německu existuje jeden zvláštní systém celého sociálního pojištění pro horníky, 
železničáře a námořníky (Knappschaft-Bahn- See), který se dále vnitřně člení na odvětví 

obdobně jako německé sociální pojištění. 

Třetím výrazným separátním systémem v Německu bylo dělnické invalidní 
a starobní pojištění. Bismarck v rámci (sociální) politiky „cukru a biče“ chtěl zavést 
pro dělníky („vojáky práce“) nepojistný rovný důchod, financovaný z říšského rozpočtu. 
Nenašly se tam na to však peníze, a tak se Bismarck musel spokojit s kompromisním 
zákonným pojištěním, financovaným „solidárně“ (napůl) příspěvky zaměstnanců 
a zaměstnavatelů. 

Německé invalidní a starobní pojištění podle zákona z roku 1889 zahrnovalo 
všechny dělníky od věku 16 let a některé úředníky s platem do 2 000 M. Základní dávkou 
tohoto pojištění byl invalidní důchod, skládal se ze tří částí: ze základní výměry 
(částky) 60 M ročně, z procentní výměry („zvyšovací částky“, závislé na době pojištění 
a mzdové třídě) a z říšského příspěvku 50 M ročně. Invalidní důchody byly poskytovány 
při snížení výdělečné schopnosti nejméně na jednu šestinu (od roku 1900 na jednu 
třetinu), čekací doba byla 5 let. Starobní důchod byl pojat jako zvláštní případ 

invalidního důchodu - od určitého věku nemá smysl testovat invaliditu (trvalou pracovní 
neschopnost), neboť ji lze předpokládat (invalidní koncepce starobního důchodu). 
Statutární důchodový věk (pro přiznání starobního důchodu) byl nastaven na 70 let. 
Starobní důchod náležel po 30 letech pojištění (čekací doba); skládal se jen z procentní 
výměry (závislé na době pojištění a mzdové třídě) a z říšského příspěvku 50 M ročně, 
což mělo představovat asi 7 % průměrné celostátní mzdy (Coppola, 2014). Pozůstalostní 
důchody nebyly zavedeny, z finančních důvodů. 

Invalidní důchod původně dosahoval výše asi třetiny předchozí mzdy, starobní 
důchod asi 12 % předchozí mzdy. Relace průměrného starobního důchodu a průměrné 
celostátní mzdy měla v roce 1891 dosahovat výše 18,2 % (Coppola, 2014). Starobní 
důchod byl tehdy chápán jako příspěvek na živobytí, např. v rodině dětí na venkově 
(Ritter, 2014). Počet starobních důchodů představoval před první světovou válkou 8 % 
všech důchodů, podíl invalidních důchodů byl 92 %. Starobní důchody se vyplácely 
v průměru po dobu asi 7,5 roků. 

Rakouský konzervativní kancléř Taafe v podstatě „okopíroval“ německé dělnické 
úrazové a nemocenské pojištění; na dělnické invalidní a starobní pojištění na našem 
území za Rakouska ale nedošlo. V Rakousku bylo třetím separátním systémem sociální 
důchodové pojištění úředníků v soukromém sektoru: s účinností od roku 1909 byl 
přijat „zákon o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách“. Podle 
tohoto rakouského vzoru byl pak přijat v Německu obdobný zákon v roce 1912. Tyto 



3. Obecná typologie dávek soc. zabezpečení ve světových soc. systémech 

 

 
 

26 

zákony vycházejí z podstatně jiných sociálních podmínek „soukromých zaměstnanců ve 

vyšších službách“, resp. v Německu „zaměstnanců“ (nikoliv ale dělníků). Koncepce 
invalidity je zde „stavovská“ (schopnost vykonávat povolání daného druhu), nikoliv tedy 
„výdělková“ (schopnost pracovat), používaná v německém dělnickém pojištění. Samo-
zřejmostí je vdovský důchod - ten je nutný ze stavovských důchodů. Vdovský důchod 
byl poskytován ve výši 40 % důchodu zemřelého, bez zřetele na pracovní schopnost 
a  věk vdovy. (Stavovská pracovní schopnost vdovy po úředníkovi byla modelově nulová, 
proto byl nutný „bezpodmínečný“ vdovský důchod.) Starobní důchod byl i zde definován 
jako zvláštní případ důchodu invalidního. Rakouský a pozdější československý zákon to 

vyjadřoval takto: „Starobní důchod přísluší ve výši a na místě důchodu invalidního bez 
průkazu nezpůsobilosti k výkonu povolání po dokončení čekací doby mužským pojištěn-
cům, kteří dokonali 65. rok, a ženským pojištěncům, kteří dokonali 60. rok života.“ 

V německém úřednickém invalidním a starobním pojištění byl uzákoněn 
důchodový věk 65 let. Pojištění se týkalo asi 1,4 mil. úředníků s platem do 5 000 M 
ročně. Jediným poskytovatelem tohoto pojištění byl Říšský pojišťovací ústav pro zaměst-

nance. Dávky v úřednickém pojištění byly podstatně vyšší, což se odrazilo v sazbě 
pojistného asi 8 % z platu (čtyřikrát vyšší než v dělnickém pojištění). Úřednické invalidní 
a starobní pojištění splnilo svůj politický cíl podporou stavovského povědomí úředníků 
oproti jiným zaměstnancům a do roku 1918 bylo relativně úspěšné v tom, že odvrátilo 
politické zapojení úředníků v soukromém sektoru v sociálnědemokratické straně nebo v 
socialistických odborech. Úřednické pojištění se stalo vzorem pro penzijní politiku 
sociálnědemokratické strany, cílem byla asimilace dělnického a úřednického sociálního 
pojištění (Ritter, 2014). 

Ze systémového hlediska bylo německé úřednické invalidní a starobní pojištění 
nadstavbou nad dělnickým invalidním a starobním pojištěním, ovšem s dimenzí 
základního pilíře. Naproti tomu rakouské (a pozdější čs.) penzijní pojištění soukromých 
zaměstnanců ve vyšších službách bylo uceleným, samostatným systémem - účast 
v úřednickém systému vylučovala účast v dělnickém systému a naopak. Důsledně se to 
projevovalo i např. v souběhu starobního důchodu a výdělku - ten historické (rakouské, 
čs.) systémy důchodového pojištění vylučovaly, ale jen v rámci těchto systémů. Poživatel 
starobního důchodu z úřednického systému mohl být zaměstnán na pozici spadající pod 
dělnické pojištění; v praxi k tomu ale zřejmě nedocházelo - ze stavovských důchodů.  

V rámci začlenění německého dělnického invalidního pojištění do „Říšského 
pojišťovacího řádu“, schváleného roku 1911, byl v tomto pojištění zaveden vdovský 
důchod, podmíněný invaliditou vdovy, a sirotčí důchod. Dokonce byl zaveden i vdovecký 
důchod, podmíněný tím, že zemřelá pojištěnka vyživovala vdovce (obdobně jako 
v úřednickém pojištění). V roce 1916 byl důchodový věk v dělnickém pojištění snížen na 

65 let. Tím lze považovat vznik dělnického invalidního pojištění za uzavřený. K zásadním 
koncepčním změnám v (západo)německém důchodovém pojištění dochází až Adenaue-
rovou reformou, od roku 1957, kdy se sjednotily podmínky v dělnickém a úřednickém 
systému důchodového pojištění; dělnické pojištění se teprve při této reformě „vytáhlo“ 
na úroveň úřednického pojištění. Přitom byly zrušeny základní výměry důchodů. K plné, 
institucionální integraci obou systémů došlo od roku 2005. 

Adenauerova důchodová reforma je zásadním mezníkem v celé západoněmecké 
penzijní politice. Došlo k opuštění systému kapitálového financování - a to především z 
praktických důvodů. V podmínkách již významné unifikace systémů  sociálního pojištění 
se ukázalo být kapitálové financování v podstatě zbytečným. Rezervy sociálněpojišťova-
cích ústavů byly ostatně většinou umisťovány do německých státních obligací, s nízkým 
výnosem. V minulosti pak tyto rezervy byly vždy zničeny při (prohraných) válkách 
a poté byly znovu obtížně vytvářeny. V době Adenauerovy důchodové reformy se velmi 
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dynamicky vyvíjela západoněmecká ekonomika. Za této situace se vládní strany 

rozhodly - se souhlasem opozice - zrušit systém kapitálového financování a současně 
změnit celou koncepci (zejména dělnického) sociálního důchodového pojištění. Místo 
předchozí převažující (dělnické) koncepce starobních důchodů jako nástroje odstranění 
chudoby starých osob byla vyhlášena koncepce důchodu jako náhrady předchozí, 
celoživotní průměrné (čisté) mzdy, resp. přesněji řečeno jako nástroj udržení před-
chozí životní úrovně, se zohledněním snížených potřeb ve stáří, vše za předpokladu 
celoživotní výdělečné aktivity (45 let, což je dnes ve světě označováno jako „plná 
penze“). Během roku se staré i nově přiznávané důchody zvýšily zhruba o 60 %, což 

mělo i zásadní politický význam ve vztahu k východnímu Německu. Nové, „průběžné“ 
financování bylo ideologicky pojato jako „mezigenerační smlouva“, kdy důchody pro 
generaci důchodců jsou financovány z příspěvků generací výdělečně činných. Zvýšené 
výdaje systémů dělnického a úřednického důchodového pojištění byly pokryty zvýšením 
sazby pojistného z 11 % na 14 % a dotací z federálního rozpočtu (ve formě paušálu). 
Významně, až na maximum byla posílena vazba důchodu na zaplacené pojistné. To 
nevylučuje využívání náhradních dob pojištění (především za péči o děti), které jsou 
považovány za prvek cizí sociálnímu pojištění - a proto jsou tyto náhradní doby pojištění 
systémově financovány globálními dotacemi ze státního rozpočtu, nikoliv tedy 
pojistným. V této oblasti se dokonce promítají i makroekonomické zájmy v podobě 
„zastropování“ zejména budoucí výše pojistného důchodového pojištění, aby nebyla 
„neúměrně“ zvyšována cena práce v Německu. 

Základní systém sociálního důchodového pojištění zahrnuje dnes v Němec-
ku více než 85 % výdělečně činných osob. Dalších 9 % těchto osob jsou státní úředníci, 

se svým separátním důchodovým systémem. Některé samostatně výdělečné osoby se 
účastní sociálního důchodového pojištění, jiné mají zvláštní systémy sociálního pojištění 
a pro další je určena dobrovolná soukromá tzv. Rurupova penze. Oddělené systémy mají 
zemědělci, horníci, železničáři a námořníci. Celkově lze rozlišit asi 10 systémů. Nadále 
tedy přetrvává segmentace typická pro původní křesťanskodemokratický 
penzijní model. Naproti tomu Rakousko, které mělo podobný penzijní systém, od roku 
2005 všechny systémy sjednotilo, přešlo k modernímu systému univerzálního 
sociálního důchodového pojištění, spravovaného jednou penzijní institucí. Právě 
tento moderní křesťanskodemokratický systém bývá často dnes prezentován v odborné 
literatuře jako Bismarckův model: model pojistných penzijních dávek, tj. dávek plně 
závislých na výdělku. 

Invalidní důchod v západním Německu byl až do roku 1972 početně hlavním 
nově přiznávaným důchodem, až po tomto roce se do popředí dostává starobní důchod. 
Reforma z roku 1972 zavedla „pružný“ statutární důchodový věk 63 let pro ty pojištěnce, 

kteří měli 35 roků pojištění - faktickým efektem bylo nekrácení starobního důchodu při 
tomto (dřívějším) odchodu do starobního důchodu; skutečný průměrný důchodový věk 
návazně klesl o více než dva roky (Boersch-Supan a Juerges, 2011). 

Starobní důchody z německého sociálního pojištění jsou dnes vyšší než 
invalidní důchody (při plné invaliditě) z téhož systému důchodového pojištění. Rámcově 
platí, že plný invalidní důchod (Erwerbsminderungsrente) činí „pouze“ 30-34 % 
dosavadního hrubého výdělku (Rodenstein, 2015). Obecně vzato je důvodem subjektivní 
stránka rizika. Základní formule pro výpočet obou důchodů je stejná, nicméně u 
invalidního důchodu se „přičítají“ nikoliv všechny roky až do statutárního důchodového 
věku, ale pouze do věku, kdy je možný odchod do předčasného starobního důchodu 
(aktuálně do věku 60 let) a přitom se ještě uplatňuje srážka za odchod do důchodu před 
dosažením věku 63 let se sazbou 0,3 % měsíčně; srážka může maximálně činit celkem 
10,8 %. Tyto redukce lze považovat za systémové také s ohledem na doby 
nezaměstnanosti při výpočtu starobních důchodů. 
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Součástí křesťanskodemokratického penzijního modelu jsou i dnes pozůsta-

lostní důchody - konzervativci i dnes kladou důraz na rodinu či manžele jako základní 
hospodařící jednotku (domácnost), v níž sice již nemusí, ale může fungovat klasická 
dělba práce, kdy jediným či hlavním živitelem je muž (otec) a žena (matka) pečuje 
především o děti a domácnost. Vzájemná vyživovací povinnost manželů a rodičů je dnes 
konzervativci považována za základní argument pro existenci pozůstalostních důchodů. 
Původní verze křesťanskodemokratických penzijních systémů se opíraly o stavovská 
hlediska - vdova po úředníkovi musela bezpodmínečně pobírat vdovský důchod, vdovec 
po úřednici byl naprostou raritou a vdovecký důchod přicházel v úvahu jen ve zcela 

mimořádném případě, např. když muž byl existenčně závislý na výdělečně činné (a nyní 
zemřelé) manželce. Pokud došlo, např. v Německu, ke sjednocení podmínek v dělnickém 
a úřednickém systému sociálního důchodového pojištění, byly stavovské rozdíly 
odstraněny, zůstaly však podstatné rozdíly mezi vdovskými a vdoveckými důchody. K 
zásadní změně zde došlo až v rámci odstraňování genderových nerovností v zákonech; 
zákonné podmínky pro vdovské a vdovecké důchody musely být sjednoceny; ve 
Spolkové republice Německo se tak stalo od roku 1986, na základě nálezu Spolkového 
ústavního soudu z roku 1975. Zatímco Rakousko provedlo obdobnou reformu v zásadě 
tak, že podmínky nároku na vdovecké důchody byly vyrovnány na úroveň vdovských 
důchodů, v SRN zabránili jednostrannému zvýšení nových vdoveckých důchodů zavede-
ním testování nových jednotných vdovských a vdoveckých důchodů na příjem 
pozůstalého manžela. 

Pozůstalostní důchody (Renten wegen Todes, „důchody kvůli smrti“) plní v 
Německu v zásadě funkci zajištění, resp. náhrady obživy, kterou byl zesnulý pojištěnec 

povinen poskytovat svým pozůstalým v době svého života - podle stanoviska Spolkového 
ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2012 (Backer a Kistler, 2014). Takto 
formulovaná základní funkce pozůstalostních důchodů zapadá - s možnou výhradou - 
do moderního křesťanskodemokratického modelu sociálního důchodového pojištění. 

Dnešní konstrukce vdovských/vdoveckých důchodů v Německu vychází z uve-
dené obecné funkce náhrady obživy. Rozlišují se „malé“ a „velké“ vdovské/ 
vdovecké důchody. „Malý“ důchod je pro bezdětné či invalidní vdovy/vdovce mladší 
45 let, je podstatně nižší (25 % nároku na plný invalidní důchod zemřelého) a je 
poskytován dva roky; předpokládá se, že tito pozůstalí jsou schopni se plně zapojit do 
výdělečné činnosti během dvou let. „Velký“ důchod je pro vdovu/vdovce ve věku přes 
45 let, sazba důchodu je 55 % z důchodu nebo důchodového nároku (na plný invalidní 
důchod) zemřelého. Uvedený „důchodový věk“ 45 let se od roku 2012 postupně zvyšuje 
na 47 let (od roku 2029), shodně se zvyšováním statutárního důchodového věku z 65 
na 67 let. Vdovský/vdovecký důchod se krátí o 40 % příjmů vdovy/vdovce, přesahujících 

limit (Freibetrag), který v roce 2019 ve starých spolkových zemích činí 845,59 € 
měsíčně. Příklad na výpočet velkého vdovského důchodu, který uvádějí Backer a Kistler 
(2014), vyúsťuje v závěr, že vdovský důchod je na úrovni dvou třetin součtu starobních 
důchodů vdovy a zemřelého manžela. To s jistou rezervou odpovídá relaci životních 
nákladů jednotlivce a dvojice (dvojice má úspory z rozsahu). 

Schmahl (2006) poukazuje na to, že testování pozůstalostních důchodů (v 
Německu) odporuje sociálnímu pojištění - tyto důchody by neměly být financovány 
pojistným. Domnívám se, že německé testované vdovské/vdovecké důchody neodpoví-
dají zmíněné základní funkci pozůstalostních důchodů podle dikce tamního MPSV; jde 
spíše o relativně „velkorysé“ řešení na bázi dřívější koncepce vdovského důchodu, 
odvozeného jednoduchým procentem z originálního důchodu zemřelého - tato historická 
koncepce nemá ovšem nic společného se vzájemnou vyživovací povinností manželů, 
„protaženou“ až do období po smrti partnera. Citované základní funkci pozůstalostních 
důchodů podle německého MPSV spíše odpovídá dělení důchodových nároků mezi 
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manželi, na němž se dnes manželé v Německu mohou dopředu dohodnout s tím, že 

touto dohodou ztratí nárok na vdovský/vdovecký důchod. Této opce ale skoro nikdo 
nevyužívá, asi proto, že je pro většinu dvojic nevýhodná - ve srovnání s testovanými 
pozůstalostními důchody, v systému „dělení příspěvků“ (contribution splitting) či „dělení 
důchodů“ (Rentensplitting) totiž žádné „úspory z rozsahu“ nejsou. 

Dobrovolný splitting pojistného či důchodů neodpovídá principům sociálního 
pojištění - to je založeno naopak na povinnosti a jednotnosti pravidel pro všechny 
účastníky daného systému sociálního pojištění. Povinný splitting by zapadl do 
křesťanskodemokratického modelu sociálního důchodového pojištění - s jeho důrazem 
na institut manželství a rodiny. Nikde na světě to ale takto nefunguje, kromě rozvodů, 
kde jde ve světě naopak spíše o pravidlo. Důchodové nároky jsou ve většině zemí OECD 
předmětem rozdělení společného majetku po rozvodu; (bývalí) manželé se při rozvodu 
mohou o celý majetek „podělit“ podle individuální úvahy. Velký počet rozvodů a 
nesezdaných párů s dětmi i bez dětí v moderním světě je ovšem slabinou celého 
křesťanskodemokratického konceptu rodiny. 

Vdovské důchody byly klíčovými pozůstalostními důchody v křesťansko-
demokratických systémech. To platí i dnes, již s ohledem na stávající genderové rozdíly 
(kariéra, výdělky), na typicky vyšší věk manželů a na kratší střední délku života mužů. 
Již politicky neakceptovatelné jsou dnes ale stavovské rozdíly mezi dělníky a úředníky. 
Relativně větší význam, oproti minulosti, mají sirotčí důchody - ty byly původně 
modelově v podstatě zbytečné, protože typickým případem byla vdova s dětmi a k jejich 
zabezpečení mohl dostačovat vdovský důchod, s případným příplatkem za děti. Dětská 
přirážka existuje v Německu i dnes, do vdovské/vdovecké penze se touto přirážkou 
promítá péče o děti do věku 3 let (obdoba náhradní doby pojištění za péči o malé dítě). 

Sirotčí důchody musely dříve existovat již pro případ smrti obou rodičů. Dnes 
jsou obecně významnější, s nemalými rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se systémy 
sociálního důchodového pojištění. V Německu sirotčí důchod činí 10 % (jednostranný 
sirotek), resp. 20 % (oboustranný sirotek) důchodu pojištěnce, k tomu ještě náleží 
přirážka nezávislá na zaplaceném pojistném, která je funkcí doby pojištění zemřelého. 

V Rakousku se sirotčí důchod vypočítává z modelové vdovské/vdovecké penze (60 % 
originálního důchodu); sazby sirotčího důchodu z tohoto základu jsou 40 % 
(jednostranný sirotek), resp. 60 % (u oboustranného sirotka). 

Poválečný (západo)německý penzijní systém, stejně jako obecný křesťansko-
demokratický penzijní model, zahrnuje celkem tři penzijní pilíře: 

1. základní pilíř (zabezpečení), jehož hlavní složkou je sociální (v Německu „zákonné“) 

důchodové pojištění - schéma č. 3 uvádí ve zkratce ještě 3 jeho složky: starobní 

zabezpečení zemědělců, zaopatření státních úředníků a profesní zabezpečení 

(zabezpečení osob stejného povolání), 

2. podnikové zabezpečení (na schématu č. 3 je výčet pěti hlavních správních systémů), 

3. soukromé zabezpečení (na schématu č. 3 je výčet pěti hlavních produktů). 
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Schéma č. 3 Německý (křesťanskodemokratický) třípilířový penzijní systém 

 

 

Pramen: Einfach-rente (2019) 

 

Adenauerova penzijní politika udržení předchozí životní úrovně pojištěnců po 
jejich odchodu do penze, která byla konkretizována ukazatelem plné penze ze sociálního 
důchodového pojištění ve výši 70 % předchozí hrubé mzdy, byla revidována důchodovou 
reformou v roce 2001: cíl udržení životní úrovně má být nově realizován všemi třemi 
penzijními pilíři. Jednou z priorit bylo omezení růstu sazby pojistného (maximálně 20 % 
do roku 2020 a 22 % do roku 2030); letos platí sazba 18,6 %, přičemž nepojistné 
důchodové nároky jsou principiálně financovány z obecných daní. Nová německá penzijní 
politika byla ovlivněna neoliberalismem; nejvýrazněji se to projevilo u tzv. Riesterovy 

penze. Tehdejší sociálnědemokratický ministr práce a sociálních věcí Riester chtěl zavést 
povinné soukromé/osobní penze podle původního formátu švédské prémiové penze, leč 
deník Bild-Zeitung odstartoval velkou mediální kampaň proti této koncepci a dopad byl 
zásadní: sociální demokracie se rozhodla pro dobrovolné pojištění s obsáhlými 
originálními státními dotacemi, dnes bychom řekli pro jemně povinné soukromé 
důchodové pojištění. Mírou státních dotací se zde Německo (podporující zejména 
pojištěnce s nízkými příjmy a s dětmi) zařadilo na druhé místo na světě, za Česko. Praxe 
ukázala, že ani vysoké a rafinované státní dotace samy o sobě nestačí k tomu, aby 
osobní penze podstatnou měrou nahradily plánovaný výpadek důchodů v prvním 
penzijním pilíři (Rutecka-Góra a kol., 2016). 

Německý zákon o podnikových penzích, účinný od roku 2002, byl ve stínu 
Riesterovy penze, nicméně přinesl celou řadu vylepšení: nepropadnutelnost a převodi-
telnost nároků, nárok na odbytné, ochranu proti insolvenci (poskytovatelem je Pensions-
Sicherungs-Verein, vzájemný pojišťovací spolek), valorizaci dávek a nárok na konverzi 

části výdělku na penzijní spoření či pojištění. Po přijetí zákona došlo k nárůstu významu 
podnikových penzí - pokrytí zaměstnanců se zvýšilo z 52 % na 65 % v roce 2006. (Dnes 
se uvádí pokrytí zaměstnanců asi 60 % s tím, že podnikovou penzi pobírá asi 30 % 
důchodců.) Rozlišuje se pět správních modelů (Duchfuhrungswege, vehicles) 
podnikových penzí - podle právně-ekonomického zakotvení těchto systémů: přímý 
penzijní příslib podniků, podpůrná pokladna, penzijní pokladna, penzijní fond a přímé 
pojištění (u soukromé pojišťovny) - viz též tabulka č. 2. Ve všech případech se přitom 
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jedná o dávkově definované plány. 

Reakcí na nízkou úspěšnost Riesterovy penze je zákon o posílení podnikových 
penzí, který je účinný od roku 2018. Zákon vytváří nový, šířeji pojatý správní systém, 
označovaný jako model sociálních partnerů (Sozialpartnermodell) nebo také Nahles-
Rente (ministryně práce a sociálních věcí Nahles je současně novou předsedkyní 
německé sociální demokracie). Pro uplatnění nového modelu je podstatné, aby podnik 
byl zařazen v systému kolektivního vyjednávání o mzdových tarifech a aby model byl 
akceptován oběma sociálními partnery. Nahles-Rente je prvním německým příspěvkově 
definovaným zaměstnaneckým plánem; DC produkt má usnadnit pozici zaměstnavatele 
při rozhodování o podnikových penzích. Zaměstnavatel zde zaplatí příspěvek a dále za 
nic neručí, podle hesla „zaplať a zapomeň“ (pay and forget, bezahlen und vergessen). 
Zvláštní státní podporu (30 %) mají podnikové příspěvky 240-480 € ročně zaměstnan-
cům s nízkými příjmy (do 2 200 € měsíčně). Při konverzi výdělku na penzi (již od jejího 
zavedení) zaměstnavatel neplatí pojistné sociálního pojištění, nově nyní zaměstnavatel 
musí 15 % této úspory předat zaměstnanci nebo mu to poslat na penzijní účet, pokud 

je to dohodnuto v tarifní smlouvě. Správu těchto nových penzí mohou vykonávat 
soukromé pojišťovny (přímé pojištění), penzijní pokladny nebo penzijní fondy. V 
kolektivní smlouvě lze dohodnout také auto-enrolment. Zákon o posílení podnikových 
penzí počítá s výhradní výplatou formou anuit, určuje i pravidla jejich výpočtu (Wenning, 
2017). 

Podle EU (2018) byl v roce 2016 teoretický náhradový poměr v základním 
německém systému sociálního pojištění 40,3 % brutto a 56,2 % netto. V Rakousku jsou 
penze ze sociálního pojištění podstatně vyšší - srovnatelný náhradový poměr byl 
v tomtéž roce 71 % (ženy) a 72,5 % (muži) - obojí brutto; netto pak 84,8 % a 86,1 %. 
Rakušané ovšem chodí do penze v průměru o více než dva roky dříve, takže ve 
skutečnosti jsou rakouské důchody ze sociálního pojištění vyšší „jen“ o asi 40 %. 
Rakousko zákonem od roku 2005 harmonizovalo, resp. pro nové pojištěnce sjednotilo 
všechny stávající systémy sociálního důchodového zabezpečení včetně státních 
úředníků. Ve sjednoceném systému je sledována formule 45/65/80, což znamená, že 
po 45 letech pojištění dostane účastník ve věku 65 let penzi ve výši 80 % svého 
průměrného výdělku. Tento náhradový poměr je míněn brutto, takže při stávající 
progresi daně z příjmů by plné penze mohly být na úrovni 95 % netto. To ponechává 
jen velmi malý prostor pro 2. a 3. penzijní pilíř. Woss (2017) na následujícím grafu 
reprodukuje data OECD, jež mají vyjadřovat náhradové poměry plných penzí v 
Rakousku (vlevo) a v Německu (sloupce vpravo) pro osoby, které nastoupily do 
zaměstnání v roce 2014. Modře jsou vyznačeny zákonné penze, oranžově podnikové 
penze. U Rakouska OECD podnikové penze ani neuvádí, s odůvodněním, že mají malé 

pokrytí. Podstatně vyšší starobní penze v Rakousku oproti Německu jsou předmětem 
živých diskusí v těchto zemích, přitom se vedou spory též o to, zda jsou rakouské penze 
dlouhodobě udržitelné. 
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Graf č. 1 Základní penzijní pilíře v Německu a v Rakousku: náhradové poměry 

pro mladé 

 

 

Pramen: Woss (2017) 

 

Rakousko při důchodové reformě zavedlo od roku 2005 (a od roku 2014 i dřívější 
ročníky) originální systém penzijních účtů (Pensionskonto): jednotlivým pojištěncům 
je na jejich konto každoročně připisován dílčí důchodový nárok ve výši 1,78 % z 

celoročního výdělku, s návaznou valorizací podle vývoje mezd v ekonomice. Německo 
zase praktikuje tzv. bodový systém sociálního pojištění, kdy se na účet klienta připisují 
body - 1 bod za zaplacení příspěvků z výdělku ve výši 100 % průměrné celostátní mzdy. 
V obou případech jde o vyhraněný Bismarckův model. 

Rakouské běžné zaměstnanecké penze pobírá asi 5,5 % populace ve věku 65+, 
asi 21 % stávajících zaměstnanců na tyto penze získává nárok. Vedle toho od roku 2003 
existuje povinný systém zaměstnaneckého penzijního spoření, nazývaný „nové 

odstupné“ (Abfretigung Neu), který nahradil velmi štědrý systém odstupného při 
odchodu z firmy. Zaměstnavatelé do systému přispívají 1,53 % z hrubé mzdy. 
Zaměstnanci mají jistou možnost výběru těchto úspor při odchodu od firmy (což se často 
děje), jinak jde o spoření do dosažení důchodového věku. 

Moderní systémy sociálního pojištění poskytují starobní a invalidní důchody 
závislé na výdělcích. Součástí křesťanskodemokratického modelu segmentovaného 
sociálního důchodového pojištění není pilíř či jiná složka poskytující univerzální či 

testované důchody. Pokud důchody ze sociálního starobního či invalidního pojištění 
nestačí k živobytí seniorů či invalidů, musí tyto osoby vyhledat sociální pomoc 
obecného typu. Relativní počet chudých seniorů a invalidů přitom závisí i na náhradovém 
poměru ve starobním a invalidním pojištění; pokud v daných zemích dochází ke snižování 
celkového náhradového poměru, pak do sítě sociální pomoci propadá stále více seniorů 
a invalidů. A vznikají návrhy na důchodovou reformu, která by zvýšila progresivitu 
penzí; jeden z konkrétních návrhů, podložených obsáhlou ekonomickou analýzou, dospěl 

Zentrale Annahmen: Arbeitsbeginn 2014 in Alter 20; durchgehende Erwerbstátigkeit bis 65; konstanter Verdienst jeweils in Hóhe des Durchschnittsve 
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k závěru, že stávající německý systém sociálního starobního pojištění by měl být doplněn 

pilířem ve formě rovného důchodu, jehož podíl na celkových průměrných starobních 
důchodech by byl v budoucnu 40 % - čili podíl důchodů závislých na výdělku by se měl 
snížit ze 100 % na 60 % (Fehr a kol., 2011). Ve Španělsku přidali do systému sociálního 
důchodového pojištění (s poměrně vysokými náhradovými poměry) minimální 
a  maximální výši důchodu a návazně tamní badatelé vymysleli „tichou revoluci", při níž 
se odlišnou indexací minimální penze a maximální penze postupně dojde až k rovnému 
důchodu (Conde-Ruiz a González, 2014). Tyto reformy jsou jistě možné, jde ale o cílený, 
částečný či úplný odchod od systému sociálního pojištění. 

V Německu od roku 2003 zavedli „základní zabezpečení ve stáří a při invaliditě" 
(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), dva roky poté tuto testovanou 
dávku zařadili do systému sociální pomoci (Hartz IV). Jedná se o strukturovanou dávku 
sociální pomoci, u níž se posuzují individuální poměry klienta vč. zvýšených individuál-
ních potřeb u postižených osob. Normativ na živobytí v roce 2019 činí 424 € měsíčně 
pro osaměle žijícího jednotlivce (764 € pro dvojici). Maximální výše tohoto základního 

zabezpečení (Grundsicherung) může v základní variantě dosáhnout částky kolem 760 € 
měsíčně pro jednotlivce, což odpovídá nezdanitelnému existenčnímu minimu poplatníka 
daně z příjmů (764 € v roce 2019). Tuto testovanou dávku dnes v Německu pobírají asi 
2 % starobních důchodců a 12 % invalidních důchodců. Z toho prezident Deutsche 
Rentenversicherung dovozuje, že chudoba ve stáří dnes není v Německu masovým 
problémem (Eubel, 2014). Obecně vzato jsou dávky sociální pomoci nezbytnou složkou 
všech sociálních systémů, tedy i systémů křesťansko-demokratických. Otázkou je, jaký 
zvláštní význam má německé „základní zabezpečení ve stáří a při invaliditě", když od 

obecné sociální pomoci se odlišuje jen (?!) paušalizací některých nákladů (potřeb) 
a neúplným regresem vůči rodinným příslušníkům (kteří mají zákonnou vyživovací 
povinnost). 

Rakousko má testovaný „vyrovnávací příplatek" (Ausgleichszulage), který 
zvyšuje penze a další příjmy důchodců na stanovená minima (směrné sazby); nepřesně 
bývá označován jako minimální důchod. Tyto vyrovnávací příspěvky vyplácí na žádost 
penzijní pojišťovna 14krát ročně (stejněkrát se vyplácí v Rakousku i penze a mzdy). 
Minimální důchod/příjem osamělého důchodce takto v roce 2019 dosáhne 933,06 € 
měsíčně, s 30 roky pojištění pak 1 048,57 € měsíčně. Směrná sazba pro manželskou či 
jinou dvojici činí 1 398,97 € měsíčně. V sazebníku je ještě 5 sazeb pro sirotky; např. 
poživatel sirotčího důchodu po obou rodičích ve věku do 24 let takto dosáhne na příjem 
v celkové výši 515,30 € měsíčně. Celková koncepce vyrovnávacího příplatku i jeho 
strukturace jsou problematické (Thomasberger, 2016). 

Nejen (západo)německé a rakouské sociální důchodové pojištění prošlo mnoha 

reformami, při nichž docházelo též k významnému integrování paralelně existujících 
systémů tohoto pojištění. Postupně se tak oslabovala segmentace křesťansko-
demokratické verze sociálního důchodového pojištění. Sociální důchodové pojištění jako 
základní penzijní pilíř křesťanskodemokratického penzijního modelu může být doplněn i 
významnými podnikovými (zaměstnaneckými) důchody - druhým penzijním pilířem. 
Třetím penzijním pilířem je individuální důchodové pojištění či spoření. Nepojistné dávky 
do křesťanskodemokratického penzijního modelu v zásadě nezapadají; testované dávky 

modelově patří do sociální pomoci. 
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3.3.3 Sociálnědemokratický penzijní model: pojistné a nepojistné 

dávky 

Sociálnědemokratický sociální model bývá charakterizován dominancí univer-
zálních nepojistných a pojistných dávek. V tomto směru bývá velmi často tento model 
označován jako univerzální model. Této charakteristice by odpovídal univerzální důchod 
jako základní pilíř sociálnědemokratického modelu. Tak tomu také původně bylo v 
zemích se sociálnědemokratickou orientací. V tomto smyslu bychom mohli formulovat 

klasický sociálnědemokratický penzijní model jako model využívající univerzální (rovný) 
důchod s vyšší úrovní penze v relaci k průměrnému celostátnímu výdělku, popř. k 
mediánovému příjmu. Tuto roli by mohl splnit např. dnešní novozélandský Super. 

Moderní sociálnědemokratická politika se do značné míry orientuje na střední 
třídu. Ostatně moderní sociální systémy ve všech vyspělých zemích v zásadě zabezpečují 
potřeby chudých vrstev obyvatelstva, zejména ve stáří. Odlišnosti jsou spíše ve formách 
a ve stupni využívání více či méně odstupňovaných dávek sociální pomoci. Bylo-li 
zájmem, resp. cílem sociálnědemokratické politiky poskytnout pracujícím vyšší než 
základní univerzální starobní zabezpečení, tak se tak mohlo stát jedině formou penzí 
závislých na výdělku. Cíle elektorátu sociální demokracie se modelově nejsnadněji 
prosadí jednotným, univerzálním sociálním pojištěním. V praxi pak zvyšováním penzí v 
dělnických systémech na úroveň úřednických. Jde vlastně o „dotažení“ Adenauerovy 
důchodové reformy do jednotného systému důchodového zabezpečení, jak (s malou 
výhradou) je realizováno např. v Rakousku. Zásadní složkou sociálnědemokratických 

penzijních systémů je ovšem i robustní solidární pilíř - na rozdíl od křesťansko-
demokratického penzijního modelu. 

Švédsko zavedlo (sub)systém univerzálního sociálního starobního pojištění v 
roce 1913, jako první země na světě. Plně kapitalizovaný systém se skládal ze dvou 
částí: z testované základní penze pro všechny občany a z doplňkové penze, která byla 
funkcí příspěvků pojištěnců. Testovaná penze dosahovala výše 11,3 % průměrné mzdy 
průmyslového dělníka. V roce 1935 došlo k výrazné reformě, při níž byly důchody pod-
statně zvýšeny, přešlo se na průběžné financování a na placení pojistného zaměstnava-
teli. V roce 1941 minimální penze činila 29,4 % průměrné mzdy průmyslového dělníka. 
Reforma v roce 1946 nahradila testovanou a doplňkovou penzi univerzálním státním 
důchodem (folkspension, FP). V oblastech s vyššími životními náklady byl zaveden 
příplatek na bydlení (Palme a Svensson, 1999). Univerzální penzi o vyšší výměře lze 
považovat za jakýsi prvotní sociálnědemokratický penzijní model. 

V roce 1959 ve Švédsku rozhodlo referendum o zavedení povinného doplňkového 

starobního pojištění, na návrh dělnických odborů a sociálně-demokratické strany. 
Zaměstnavatelské svazy a pravicové strany požadovaly dobrovolné pojištění. 
„Doplňková všeobecná penze“ (ATP) se od roku 1960 stala zásadním penzijním pilířem, 
poskytujícím poměrně štědré pojistné penze od věku 65 let; „dávkově definovaný“ 
důchod se vypočítával z výdělků za 15 nejlepších let, nárok bylo možno získat již po 30 
letech zaměstnání. Výpočet důchodu byl propojen s výší univerzální státní penze. 
Příspěvky na ATP platili zaměstnavatelé, v roce 1994 13 % ze mzdy, bez využití 
výdělkového stropu. Rovněž z titulu univerzální penze platili zaměstnavatelé příspěvek 
(fakticky daň) 5,86 % ze mzdy, další část výdajů na tyto penze hradil státní rozpočet. 
Devět let poté k univerzální penzi přibyla ještě testovaná doplňková penze. 

Náhradový poměr z ATP a FP u průměrného zaměstnance činil asi 65 %. Minimální 
důchod (FP) byl řádově na úrovni 30 % průměrného celostátního výdělku. Reforma byla 
fakticky přínosná pro dělníky; úředníci a státní zaměstnanci měli již předtím vysoké 
(zaměstnanecké) penze. 
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Švédská kombinace univerzální penze a univerzálního sociálního důchodového 

pojištění narazila na problémy s výrazným fondovým financováním od počátku 90. let, 
kdy bylo Švédsko postiženo hospodářskou krizí. Za této situace bylo zřejmé, že 
dosavadní systém je při daných parametrech dlouhodobě neudržitelný. Ve švédské praxi 
se již v předchozích desetiletích rozvinuly kvazipovinné systémy zaměstnaneckých penzí, 
založené na kolektivních smlouvách vyššího typu. Po dlouhých politických vyjednáváních 
se většina parlamentních politických stran shodla na velké důchodové reformě od roku 
1999, při níž se zavedla řada automatismů sledujících dlouhodobou stabilitu systému, 

a  zvýraznil se princip zásluhovosti (ve dvou nových pilířích univerzálního sociálního 

pojištění s „příspěvkově definovanými“ produkty). Místo univerzální státní penze FP s 
testovaným příplatkem přišla ke slovu opět testovaná penze, označovaná nyní jako 
„garantovaná penze“ (garantipension) a financovaná ze státního rozpočtu. 

 

Nový švédský penzijní systém se od roku 1999 oficiálně člení takto: 

1. pilíř: veřejné starobní penze (national pensions, státní penze) 

o příjmová penze (NDC) 

o garantovaná penze (penze testovaná na penzi NDC) 

o prémiová penze (FDC) 

2. pilíř: zaměstnanecké penze (kvazipovinné) 

3. pilíř: osobní penze 

 

Švédská penzijní reforma především výrazně modernizovala univerzální 
sociální starobní pojištění zavedením produktu NDC (notional defined contribution), 
pojmenované jako příjmová penze (inkomstpension), a na tento systém navázala 
robustní „garantovaná penze“, která zvyšuje nízké či nulové penze z NDC. Reforma 

sociálnědemokratického modelu ve Švédsku tak spočívá jednak v položení většího 
důrazu na univerzální sociální pojištění a dále pak zejména v zavedení automatismů 
přizpůsobování důchodů demografickému a ekonomickému vývoji. Do jisté míry nad 
rámec sociálnědemokratického penzijního modelu ve Švédsku pokračuje systém kvazi-
povinných zaměstnaneckých penzí a nově byl zaveden povinný systém FDC (funded 
defined contribution) univerzálního sociálního pojištění s možností individuálního 
investování, pojmenovaný jako „prémiová penze“ (premiepension). 

Švédské sociální starobní pojištění tvaru FDC (prémiová penze, příspěvek 2,5 
% ze mzdy) je v zahraničí vydáváno za variantu povinného soukromého spoření či 
pojištění, tj. za tzv. druhý penzijní pilíř podle klasifikace Světové banky (Palmer, 2000). 
Ve Švédsku je však tato tzv. prémiová penze považována za součást „státní/národní 
penze“, spolu s příjmovou a garantovanou penzí. Správnější je proto považovat 
prémiovou penzi za státní penzi, což znamená ji zařadit do tzv. prvního pilíře podle 
klasifikace Světové banky. Tak či onak však prémiová penze nezapadá do sociálně-
demokratického penzijního modelu, protože „diverzifikuje“ pilíř univerzálního sociálního 

pojištění. 

Sociální starobní pojištění tvaru NDC je v podstatě švédským vynálezem s tím, 
že ve švédské praxi funguje s poměrně velkými rezervními fondy, do značné míry 
zděděnými z předchozího systému ATP. Jeho zásadní výhodou je plná zásluhovost, resp. 
ekvivalence mezi zaplaceným pojistným (příspěvky připsanými na osobní účet klienta) 
a výší starobního důchodu. Všechny sociální prvky nad rámec pojistně-matematické 
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ekvivalence jsou vyčleněny do samostatných nepojistných penzijních dávek - ve Švédsku 

do garantované penze a také do seniorského příspěvku na bydlení. 

NDC může být, resp. je „nosičem“ některých redistribučních plateb podle 
představ společnosti (vlády). V první řadě se zde jedná o zohlednění doby péče o malé 
děti ve výši důchodu - na osobní účet klienta v systému NDC lze připisovat příspěvky 
státu za dobu péče o malé děti, místo dosavadní náhradní doby pojištění v dávkově 
definovaném systému sociálního pojištění. Ve Švédsku se na účty NDC připisují nejen 
státní příspěvky za dobu péče o malé děti, ale i příspěvky z jiných odvětví sociálního 

pojištění - za dobu invalidity, nezaměstnanosti apod. 

Švédský „generický“ systém NDC funguje podobně jako soukromé systémy FDC 
- s tím zásadním rozdílem, že investiční riziko nese celý systém, nikoliv jednotliví klienti, 
a to ještě jen v rozsahu spojeném s využíváním rezervního fondu. Každoročně se provádí 
pojistně-matematická analýza, jejíž klíčovým výsledkem je bilanční poměr (balance 
ratio): v čitateli je kapitalizovaná hodnota příspěvků a výkyvových fondů a ve 
jmenovateli penzijní závazky. Pokud bilanční poměr klesne pod 1, tak se aktivuje 

automatický stabilizační mechanismus, což vyústí ve snížení valorizace stavu osobního 
účtu a valorizace důchodů. Původní verze obnovení rovnováhy ihned promítala pojistně-
matematické ztráty do výše vyplácených důchodů a výše prostředků na osobních 
kontech, po prvním krizovém propadu však došlo k „rozprostření“ sanace ztrát do období 
několika let, což ukazuje následující graf. 

 
Graf č. 2 Automatický stabilizační mechanismus švédského NDC v akci 

 
 

Pramen: Swedish Pensions Agency (2017) 

 
 

Dalším zásadním rozdílem veřejného systému NDC a soukromého FDC jsou 

mnohonásobně nižší poplatky. Při smrti klienta ve „spořící“ fázi produktu se peníze na 
osobním účtu NDC stávají součástí celkového fondu - použijí se ke zhodnocení 
prostředků na osobních účtech žijících klientů; nic se „nedědí“. 

Hospodaření švédského systému NDC je odděleno od státního rozpočtu. Systém 
má několik výkyvových fondů. Automatický stabilizační mechanismus je vysoce 
pozitivně hodnocen ze strany neoliberálů. Většina veřejných penzijních systémů ve 
světě takový (či obdobný) mechanismus nemá (Capretta, 2018). Není jistě náhodou, že 
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vedoucí pracovníci Světové banky po neúspěchu zásadních privatizačních reforem 

uchopili právě švédský systém NDC (s jeho automatickým stabilizačním mechanismem) 
jako nový modelový základní penzijní pilíř - v konceptu Panevropského penzijního 
systému (Holzmann, 2006). Např. Borsch-Supan (2006) výslovně uvádí „mechanismus, 
který spojuje finální bilanci s demografickým a makroekonomickým prostředím“ jako 
jednu ze 4 podmínek, které musí splňovat model NDC. Norský systém NDC tuto 
podmínku nesplňuje; „místo“ toho je tamní systém NDC integrální součástí norského 
státního rozpočtu. Per analogiam s jinými sociálními systémy soudím, že „generický“ 
švédský systém NDC nezapadá do sociálně-demokratického sociálního modelu. Norský 

systém NDC tam naopak zapadá. 

Důchodový věk může být v systému NDC výrazně flexibilní; ve Švédsku lze o 
důchod z NDC požádat od 61 let věku (bez možnosti předčasného odchodu do důchodu). 
Požádá-li klient o zahájení výplaty důchodu ve věku x let, vypočte se jeho doživotní 
starobní důchod ze stavu osobního účtu pomocí střední délky života švédské osoby ve 
věku x let, aktualizované každoročně podle demografického vývoje, a také s využitím 

koeficientu minimální indexace těchto důchodů (1,6 %). Pomyslný statutární důchodový 
věk se tak nepřímo aktualizuje každoročně, bez potřeby vládního zásahu. 

Na osobní účty zaměstnanců v NDC je ve Švédsku převáděno 16 % ze mzdy z 
celkového balíku příspěvků na sociální zabezpečení, který je tvořen penzijním 
příspěvkem zaměstnance se sazbou 7 % ze mzdy (s výdělkovým stropem) a příspěvky 
zaměstnavatele v aktuální celkové výši 31,42 % z hrubých mezd (bez výdělkového 
stropu), v tom příspěvek zaměstnavatele na starobní pojištění činí 10,21 %, na 
invalidní/nemocenské pojištění 5,02 % a na pozůstalostní pojištění 1,71 % ze mzdy. 
Jde o poměrně složitý systém, který lze pochopit jen v kontextu jeho vzniku. Penzijní 
příspěvek zaměstnance je totiž odčitatelný od jeho daně z osobních příjmů (takže v 
tomto směru vlastně nemá samostatný význam) a navíc je hrubá mzda po odpočtu 
příspěvku zaměstnance základem pro vyměření příspěvků do NDC a FDC. Efektivní 
sazba příspěvku do NDC je tedy nikoliv 16 %, ale 14,88 % z hrubé mzdy (obdobně 
sazba příspěvku do prémiové penze je nikoliv 2,5 %, ale 2,33 % z hrubé mzdy). 

V zásadě tak můžeme říci, že příspěvky nejen na starobní pojištění ve Švédsku 
platí pouze zaměstnavatelé. Výdělkový strop je na úrovni zhruba 120 % průměrného 
celostátního výdělku a má faktický význam pouze pro připisování prostředků na osobní 
účty (a tím i na výši starobních penzí). Příspěvky z mezd nad výdělkový strop končí ve 
státním rozpočtu, totéž platí pro 9,88 % z mezd z celkového uvedeného příspěvku 
zaměstnavatele, které jsou označovány jako všeobecná daň z mezd (general wage tax). 
Za mladé zaměstnance do 26 let platí zaměstnavatelé jen 15,49 % (místo 31,42 %) ze 
mzdy a za seniory nad 65 let pouze 10,21 % ze mzdy. Mladé OSVČ do 26 let platí sazbu 

14,89 %. 

Placení pojistného v celém univerzálním sociálním pojištění patří k sociálně-
demokratickému sociálnímu modelu; důvod je nasnadě: je to jednoduché. Je zbytečné 
zatěžovat zaměstnance placením pojistného. Pokud jsou dnes v celé řadě zemí sazby 
pojistného podstatně vyšší než odpovídající pojistné dávky, tak to není dobře - 
a  současně to umožňuje využít části pojistného jako fiskálního nástroje, např. k 

podpoře zaměstnanosti starých či naopak mladých osob, čili v zájmu obecnější sociální 
politiky. Součástí šířeji pojaté sociální politiky je i stanovení výdělkového stropu pro 
výpočet pojistného (a starobního důchodu); z pohledu sociálnědemokratické politiky je 
výdělkový strop pod 150 % průměrné celostátní mzdy (ve Švédsku a Norsku) patrně 
nízký. 

Tzv. garantovaná penze hraje ve Švédsku podstatnou úlohu: v závislosti na 
výši důchodu z NDC je tento důchod kombinací minimálního důchodu a degresívního 
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důchodu závislého na výši důchodu z NDC - viz graf č. 3. Garantované minimum penze 

jednotlivce je ve výši asi jedné čtvrtiny hrubé celostátní průměrné mzdy (PM), resp. asi 
jedné třetiny čisté PM. Při penzi NDC v rozpětí cca 14-35 % PM je nárok na garantovanou 
penzi s redukční sazbou 48 % až do celkové výše penze 35 % PM. Garantované penze 
manželů/dvojic jsou nižší z titulu úspor z rozsahu - viz křivka v zeleném poli na grafu č. 
3. Garantovanou penzi pobírá necelých 50 % důchodců; 8 % důchodců pobírá pouze 
garantovanou penzi. Asi 80 % poživatelů garantované penze jsou ženy. K plné výši 
garantované penze je třeba být rezidentem ve Švédsku po dobu 40 let. 

 

Graf č. 3 Starobní penze NDC a garantovaná penze ve Švédsku v roce 2016: 
závislost na výdělku (v násobcích ročních cenových základních částek a v SEK 
měsíčně) 

 

Pramen: Swedish Pensions Agency (2017) 

 

Nárok na garantovanou penzi je od věku 65 let - „natvrdo“, bez možnosti 
předčasného odchodu do této penze. Nedávno se politické strany dohodly na zvýšení 
statutárního důchodového věku garantované penze na 66 let od roku 2023 a na 67 let 
od roku 2026. Součástí dohody je zvýšení téhož věku u penze NDC na 62 let od roku 
2020, dále pak na 63 let od roku 2023 a na 64 let od roku 2026. Rychlejší tempo 
zvyšování statutárního důchodového věku u penze NDC je umožněno tím, že průměrný 
efektivní důchodový věk je již delší dobu 65 let. 

Norské penze NDC a garantované penze jsou vyšší než tytéž švédské penze. 
Konstrukce norské garantované penze je patrně i z tohoto důvodu jednodušší: má tvar 

přímky, která v případě jednotlivce začíná na asi 33 % průměrné hrubé mzdy. S rostoucí 
penzí NDC se garantovaná penze redukuje o 80 % nárůstu penze NDC. 

Ve Švédsku fungují tři typy příspěvku na bydlení - s rozdílnou metodikou výpočtu 
této dávky - pro: rodiny s dětmi, pro mladé (18-28 let) a pro seniory od věku 65 let. 
Speciální seniorský příspěvek na bydlení má v zásadě stejnou konstrukci jako 
garantovaná penze a od roku 2010 je spravován státní penzijní pojišťovnou 
(Pensionsmyndigheten). Tento příspěvek hradí až 93 % nákladů na bydlení penzisty-
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jednotlivce, až do výše na úrovni 15 % průměrné celostátní mzdy (OECD, 2015). Příjmy 

seniorů se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení testují jednou ročně. Seniorský 
příspěvek na bydlení by si „zasloužil“ připsání do výše uvedeného schématu švédského 
penzijního systému. 

Pojistné invalidní důchody jsou ve Švédsku začleněny do systému dávek 
nemocenského pojištění; označují se jako náhrady, resp. kompenzace (předchozích 
příjmů), rozlišují se 4 stupně invalidity (25 %, 50 %, 75 %, 100 %), používá se cenová 
indexace. Základní invalidní dávka (aktivitetsersattning, activity compensation) je 
dávkově definovaná, poskytuje se ve výši 64 % výdělku ve 3 nejlepších letech v 
referenčním období předchozích 5-8 let; doba pojištění se zvyšuje o dopočtené roky do 
věku 65 let. Garantovaná invalidní dávka/kompenzace je testovanou dávkou, s 
konstrukcí analogickou garantované starobní penzi, je financována ze státního rozpočtu. 

Pozůstalostní důchody ve své klasické podobě v sociálním pojištění byly ve 
Švédsku eliminovány v systému veřejných penzí v roce 1990, téměř 10 let před zásadní 
důchodovou reformou. Zbytkové vdovské/vdovecké důchody jsou ve Švédsku od 

roku 1991 označovány jako „přizpůsobovací“ (adjustment) penze. Tím se dává najevo, 
že vdovství/vdovectví samo o sobě nezakládá nárok na trvalý, doživotní důchod; stát v 
tomto směru poskytuje jen krátkodobou dávku, po dobu 1 roku - aby pozůstalý partner 
se mohl snadněji přizpůsobit na nové poměry, např. se přestěhovat do menšího bytu. 
Toto adaptační období se prodlužuje jen při péči o dítě, a to formou poskytnutí nové 
dávky - prodloužené přizpůsobovací penze. Obě dávky se od roku 2003 poskytují ve 
výši 55 % (očekávaného) originálního (starobního) důchodu zemřelého, nejdéle do věku 
vdovy/vdovce 65 let, kdy vzniká nárok na garantovanou starobní penzi. Doplňkem 
těchto dávek je garantovaná přizpůsobovací dávka, s konstrukcí analogickou garanto-
vané starobní penzi. 

Pozůstalostní důchod lze obdržet ze systému prémiové penze, pokud si pojištěnec 
tento důchod sjednal. 

I s přihlédnutím k tomu, že v několika zemích s penzijním systémem sociálně-
demokratického typu byly zrušeny trvalé vdovské/vdovecké důchody (viz graf č. 4), lze 

vyvozovat, že obecné vdovské/vdovecké důchody nejsou součástí sociálně-
demokratického modelu. 
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Graf č. 4 Pojistné veřejné pozůstalostní důchody v % důchodu zemřelého 

(trvalé důchody, po dosažení důchodového věku) 

 

Pramen: OECD (2018) 

 

Dětský důchod (barnpension) je společným pojistným sirotčím důchodem pro 
děti zemřelého pojištěnce ve Švédsku. Jeho výše se řídí počtem a věkem sirotků. Jeden 
jednostranný sirotek ve věku od 12 let obdrží 30 % (očekávaného) originálního 
(starobního) důchodu zemřelého, při věku do 12 let je sazba 35 %. Jeden oboustranný 
sirotek dostane důchod se sazbou 35 % z originálních důchodů obou rodičů. Maximální 
souhrnná sazba pro všechny sirotky je 100 %; sirotci se o souhrnný dětský důchod 
„dělí“ rovným dílem. Testovaným příplatkem k dětské penzi je pozůstalostní dávka pro 

děti - touto nepojistnou státní dávkou se dětský důchod zvýší na stanovené minimum 
(na úrovni asi 140 % přídavku na dítě). 

Nepojistná sirotčí dávka je v Dánsku poskytována ze systému rodinných dávek; 
jde vlastně o příplatek k univerzálním přídavkům na děti. Sirotčí dávka je univerzální, 
vloni činila 4 080 DKK čtvrtletně pro polosirotka, pro oboustranného sirotka 
dvojnásobek. 

Zaměstnanecké penze mají ve Švédsku nemalý význam, vztahují se na cca 90 
% zaměstnanců, příspěvek obvykle činí 3,5-4,5 % ze mzdy do výdělkového stropu NDC, 
nad tento strop se platí příspěvek se sazbou řádu 30 % ze mzdy. Zaměstnanecké penze 
vlastní výdělkový strop nemají. Zaměstnanecké penze se řídí pravidelně revidovanými 
dohodami odborových a zaměstnavatelských centrál. Naprostá většina zaměstnanec-
kých penzí je regulována čtyřmi kolektivními smlouvami celostátního typu. Mezi nimi 
jsou: dělnický systém (SAF-LO), úřednický systém (ITP), systém pro státní úředníky. 
Používají se různé produkty, dělají se penzijní reformy - na smluvní bázi.  
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Graf č. 5 Vícepilířový penzijní model MOP 

Pramen: ILO (2018) 

  

Moderní sociálnědemokratický penzijní model lze charakterizovat především jako 
mix univerzálního sociálního starobního pojištění a sociální penze, univerzální nebo 
testované na důchod ze sociálního důchodového pojištění. Do tohoto modelu v zásadě 
zapadá i seniorský příspěvek na bydlení. Univerzální sociální starobní pojištění může mít 
obecně různé konstrukce pojistného produktu, může být dávkově či příspěvkově 
definovaný; modelovému penzijnímu mixu nejlépe vyhovují penze plně odvozené od 
zaplacených příspěvků, bez vložených prvků sociálních penzí. Vyšší pravděpodobnosti 
dožití osob s vyššími příjmy jsou v tomto penzijním mixu v zásadě neutralizovány 
výraznou příjmovou redistribucí v solidárním pilíři. Existence kvazipovinných zaměstna-
neckých penzí odráží poměry na trhu práce, jež sociálně-demokratické strany musí 

respektovat. Odboráři jsou převážně voliči těchto stran. 

Sociálnědemokratický penzijní model se odráží ve vícepilířovém penzijním 
modelu Mezinárodní organizace práce (MOP) - viz graf č. 5. „Nultým“ pilířem je v něm 
nepojistný univerzální (rovný) důchod, který je pro všechny; představuje základ 
starobního zabezpečení. Užší záběr (pokrytí) má povinné sociální pojištění (1. pilíř). Do 
2. pilíře MOP patří povinná a dobrovolná doplňková schémata (zaměstnanecké penze). 
Dobrovolné osobní spoření je 3. pilířem, který je určen lidem s vysokými příjmy. 

3.3.4 Neoliberální penzijní model: pojistné a nepojistné dávky 

Neoliberální teorie požaduje privatizaci veřejných pojistných penzí a dalších 
pojistných dávek sociálního zabezpečení. Tím se má podstatně omezit (údajně) 
inherentně neefektivní státní sociální/penzijní politika - ve srovnání s tržním penzijním 
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systémem. Úlohou státu - podle neoliberální teorie - je vytvořit základní předpoklady 

pro (efektivní) fungování (penzijního) trhu. To je nesmírně obtížný úkol již proto, že 
tyto trhy nikde nemají kvalitu konkurenčních trhů. 

Podstatnou úlohu ve věcné argumentaci neoliberálů ve prospěch privatizace 
veřejných penzí hrají investiční výnosy penzijních fondů. Zatímco systémy „průběžně 
financovaných“ veřejných pojistných systémů nic nevynášejí, kapitálově (fully funded, 
plně fondově) financovaný soukromý penzijní systém většinou přináší - v dlouhodobém 
průměru - podstatné kapitálové výnosy. Modelově se tyto zisky podstatnou měrou 
promítají ve výši penzijních úspor - na individuálních účtech účastníků penzijního 
spoření. Následující graf ukazuje, že 73 % povinných soukromých penzijních úspor v 
Chile pochází ze zisků z investování; jen 27 % úspor pochází z pojistného zaplaceného 
účastníky. 

 

Graf č. 6 Chilský systém povinného soukromého penzijního spoření: podíl 
investičních výnosů (zisků) a příspěvků na penzijních úsporách v letech 1981-
2011 (73 % : 27 %) 

 3.O In  Chilean currency units 

 

 
Pramen: Palumbo (2018)  

 

Klíčový význam úrokových sazeb v celém úrokovém počtu je známou 
matematickou skutečností. Hodnota střadatele při úrokové míře 6 % je po 30 letech 
79,06 - z toho plyne relace celkových úroků a vkladů 2,635. Relace na grafu č. 6 je 2,7 
(73/27). Interpolací dojdeme k výsledku, že finální hodnotě penzijních úspor na tomto 
grafu odpovídá roční úroková míra 6,13 %. To je skvělý výsledek (zde výběrového 
šetření 28 000 chilských domácností) - dlouhodobý průměr reálného zhodnocení 
kapitálu na hlavní americké burze je ale necelých 7 % ročně. I přes vysoké vykazované 

investiční výnosy soukromých penzijních fondů v Chile se neoliberální chilský penzijní 
model/systém v západních zemích neprosadil. S uvedenými výsledky nelze kalkulovat, 
a navíc je zde celá řada dalších problémů. 

Jedním z klíčových problémů neoliberální penzijní teorie a politiky je nesení 
investičního rizika klienty. „Normální lidi“ se o investování nezajímají a je pro ně těžko 
pochopitelné, proč by jejich (podstatný) starobní důchod měl záviset na investičních 
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výnosech. Wesbroom a kol. (2013) spočítali s využitím reálných historických dat (viz 

graf č. 7), že starobní důchod by se v uplynulých desetiletích mohl pohybovat v rozmezí 
6 % a 60 % finální mzdy! Tito autoři z toho vyvozují, že místo příspěvkově definovaných 
(DC) produktů je účelné/nutné použít kolektivní příspěvkově definované produkty 
(CDC). Analýzy přitom vycházely z nizozemských zkušeností se zaměstnaneckými 
penzijními systémy a doporučení byla orientována na zaměstnanecké penze ve Velké 
Británii. Tyto závěry jsou součástí „dobrého penzijního designu“ (D ia m ond. 2019). 

 
 

Graf č. 7 Historické výsledky příspěvkově definovaných produktů 
 

 

Pramen: Wesbroom a kol. (2013) 

 

 
Neoliberální penzijní teorie a politika v zásadě již apriori „vzdala“ poskytování 

doživotních starobních důchodů - argumentace ve prospěch privatizace sociálního 
pojištění se opírá o investiční výnosy ve fázi spoření, celý příslušný penzijní pilíř je 
označován jako povinné penzijní spoření (mandatory pension savings) - nikoliv jako 
pojištění. Praxe řady západních zemí navíc ukazuje, že trh důchodového pojištění (i za 
jednorázové pojistné) v zásadě nemůže nahradit veřejný penzijní systém. Pojistné je 
obvykle vysoké, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je samotná státní regulace 
zajišťující solventnost pojišťoven, která zohledňuje i dlouhodobost přejímaných rizik. 
Pojišťovny musí brát na zřetel i antiselekci rizik ze strany klientů. Nemalé jsou i poplatky, 
resp. marže pojišťoven. Např. německá a britská praxe vedla k tomu, že stát zrušil 
povinnou anuitizaci penzijních úspor: v Německu u neoliberálního produktu Riesterova 
penze, ve Velké Británii u neoliberálně koncipovaných „penzí spojených s pracovním 

místem“ (workplace pensions). Britský trh anuit se doslova zhroutil po zavedení 
liberálního pravidla svobody a volby (freedom and choice). Velká Británie zřídila státní 
penzijní společnost NEST (jen pro penzijní spoření). V systému švédské prémiové penze 
poskytuje důchody (jen) státní penzijní společnost... 

Absence „výplatní fáze“ v neoliberálním penzijním modelu tento model zásadně 
diskvalifikuje - na druhořadý penzijní pilíř. Povinné soukromé penzijní spoření podle 
původní koncepce Světové banky (James a kol., 1994) bylo sice označeno jako druhý 
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penzijní pilíř, ovšem s tím, že prvním pilířem byl modelově doplňkový sociální pilíř (rovný 

nebo testovaný důchod). V typologii EU se toto penzijní spoření stalo pouhým „béčkem“ 
(1bis) k nosnému veřejnému penzijnímu pilíři (ve východoevropských zemích). 

Důchodové reformy neoliberálního typu jen výjimečně probíhaly přesně podle 
instrukcí (studie) Světové banky z roku 1994. Ostatně již předobraz této koncepce - 
chilský penzijní model - nebyl spojen s okamžitou povinností přechodu na neoliberální 
penzijní model; povinný vstup do nového systému platil jen pro zaměstnance nově 
vstupující na trh. Téměř ve všech příslušných zemích se vedle důsledné, „tvrdé 
povinnosti“ (hard compulsion) uplatnily i metody „měkké povinnosti“ (soft compulsion), 
které umožňují odpůrcům systému se vyhnout začlenění do nového soukromého pilíře, 
vnucovaného mu státem ve spolupráci s poskytovateli finančních služeb. Přitom se široce 
využívá behaviorální ekonomie, typických vzorců chování lidí ve vztahu k zabezpečení 
na stáří; účel světí prostředky. 

 
Nástroji neoliberální penzijní politiky na bázi měkké povinnosti jsou: 

• opt-out, kdy účastník veřejného pojistného systému přejde do soukromého systému 
bez možnosti návratu; opt-out byl vždy využit v souběhu s obchodním modelem 
životního pojištění, s vysokými provizemi za získání klienta a s vysokými maržemi 
penzijních společností, 

• auto-enrolment, kdy je zaměstnanec automaticky zahrnut do soukromého systému 

s možností z něj vystoupit, 

• párování příspěvků (matching contributions) zaměstnavatelem, kdy zaměstnavatel 
platí příspěvky do soukromého systému ve stanovené či sjednané výši, jen pokud 
zaměstnanec sám přispívá ve stanovené výši, 

• slevy na dani a přímé státní příspěvky, které stát poskytuje rezidentům k jejich 
příspěvkům do soukromého systému, v rozsahu přesahujícím běžné daňové zacházení 
s penzemi a s příspěvky na ně. 

Všechny formy měkké povinnosti bývají často vysvětlovány zvláštními ohledy k 
nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva - nelze je (prý) dávat do povinného pojistného 
systému, protože nemusí mít dost peněz na zaplacení příspěvku do tohoto systému. 
Praktickým výsledkem může být také to, že např. systému vysokých státních dotací či 
daňových zvýhodnění využívá v zásadě jen střední třída. Takto vědomě se měkká 
povinnost provozuje na Novém Zélandu. Chudí jsou zabezpečeni vysokým univerzálním 
důchodem; pro střední třídu je modelově KiwiSaver. V podstatě jde o využívání fiskálních 

iluzí - dotace jsou jakoby zadarmo. Ve skutečnosti si tyto dotace zaplatí střední třída - 
s vysokou režijní přirážkou soukromých poskytovatelů finančního produktu KiwiSaver. 
Podobně je tomu v Česku se státními příspěvky a daňovými zvýhodněními u  penzijního 

připojištění, alias doplňkového penzijního spoření. Odlišností Riesterovy penze je hlavně 
to, že je „zasazena“ do německého penzijního systému, v němž je nejslabším místem 
testované „základní zabezpečení“ chudých seniorů. 

Nejen v systémech využívajících měkké povinnosti je obsáhle využívají zaměst-
navatelé k servisu produktů „druhého“ penzijního pilíře. Touto cestou lze významně 
snížit režii penzijních společností, resp. celého tohoto systému. Odráží se to i v odborném 
označování těchto systémů jako „workplace pensions“ či „employment-based pensions“; 
vzniká tak dojem, že se jedná o zaměstnanecké penze. Tyto systémy bývají využívány 
také jako nosiče zaměstnaneckých penzí, nebo osobních penzí. Existuje-li rozsáhlá 
infrastruktura více či méně povinných soukromých penzí, je více než logické ji využít i 
pro účely zaměstnaneckých a osobních penzí - na osobní účty klientů ve „druhém“ pilíři 
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typu FDC lze snadno posílat i dobrovolné příspěvky zaměstnavatele i kterýchkoliv jiných 

osob. 

Zapojování behaviorální ekonomie do neoliberální penzijní politiky lze považovat 
za revizi penzijního neoliberalismu. Zatímco ultraliberalismus odmítá státní zásady nad 
rámec vytvoření penzijního trhu, druhá generace neoliberální politiky využívá informační 
asymetrie na tomto trhu, a dokonce považuje za normální obsáhlé státní dotace 
soukromých penzijních produktů a příspěvky zaměstnavatele. Neoliberální teorie 

a politika se prostě musela přizpůsobit - pokud z ní mělo něco zůstat zachováno. 

Typické jsou vývojové tendence na britském, australském a novozélandském 
penzijním trhu - kde se vycházelo z liberálního penzijního modelu. Od roku 1992 se 
australské zaměstnanecké důchodové spoření Superannuation Guarantee (SG, Super) 
stalo povinným: zaměstnavatel musel přispívat 3 % z mezd s tím, že cílová sazba tohoto 
příspěvku je 12 %. Z našeho pohledu penzijních modelů by se jednalo o posun od 
liberálního k sociálnědemokratickému modelu. Od fiskálního roku 2005/2006 ale přišla 
podstatná reforma, která většině zaměstnanců přinesla možnost volby Super fondu 

mimo rámec podniku, resp. jeho či jím používaného penzijního fondu (tuto možnost 
nezískali někteří zaměstnanci v systému odvětvových fondů a účastníci ve fondech s 
dávkově definovaným produktem). Došlo tak k transformaci většiny zaměstnaneckých 
penzí na osobní penze; povinné osobní penze Super se tak staly základním penzijním 
pilířem v Austrálii - pro dnešní zaměstnance (systém ještě stále „nabíhá“): zatímco 
dosud plnou výši státní testované „věkové penze“ dostávalo na 60 % penzistů, v 
budoucnu to má být „jen“ asi 35 %. To představuje transformaci na převážně 

neoliberální systém s těžištěm v povinném osobním důchodovém spoření. 

Australská penzijní reforma od roku 2005/2006 byla postavena na předpokladu, 
že tržní konkurence přinese ekonomickou efektivnost v převážně soukromém systému 
FDC. Před reformou systému Superannuation skoro všechny příspěvky proudily do 
odvětvových fondů (odpovědnost za správu byla rozdělena mezi zaměstnavatele a 
zaměstnance), do fondů sponzorovaných zaměstnavateli, nebo do fondů veřejného 
sektoru. Reforma vyvolala boom retailových fondů orientovaných na zisk, které nejsou 

napojeny na odvětví či zaměstnavatele (Muir, 2012). Výsledky této v zásadě neoliberální 
reformy jsou přinejmenším zajímavé. Mj. jde o velmi členitou strukturu tohoto „druhého“ 

penzijního pilíře, resp. tohoto odvětví. Struktura trhu Superannuation podle výše 
spravovaných aktiv byla v roce 2015 tato (Deloitte, 2015): 

• 3 % zaměstnanecké fondy, 

• 21 % odvětvové fondy, 

• 16 % veřejný sektor, 

• 26 % retail (maloobchod, soukromé finanční instituce), 

• 34 % osobní či rodinné fondy (Self-Managed Super Funds, SMSF). 

V neoliberálním systému by jako poskytovatelé měly dominovat, ne-li již výlučně 
existovat, soukromé finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční fondy apod.). Podíl 
retailu je však u Superu „jen“ 26 %, s klesající tendencí. Zaměstnanecké, odvětvové a 
veřejné důchodové Super fondy jsou přitom prioritně neziskové instituce, spravované v 
zásadě bipartitně (zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců či odborů). V retailu dominují 
ve vedení zástupci vlastníků, se zcela jinou cílovou funkcí a governance. Fenoménem 
australského penzijního systému jsou osobní či rodinné fondy SMSF - jednotlivě mají do 
5 členů, kteří se sami obsluhují, s využitím účtu u finanční instituce. Členy SMSF jsou 
zpravidla účastníci systému Super, kteří mají vyšší příjmy a větší prostředky v Super 
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systému. Fondy SMSF fungují lépe než celý systém Superannuation nejen díky výnosům 

z rozsahu z pohledu klientů, ale i díky jednoduchému investování. Ostatní, institucionální 
fondy používají - v typickém případě - strukturu fondů, kdy se platí poplatky z poplatků 
(obsažených ve fondech, z nichž se Super fond skládá). Fondy SMSF vyvracejí představu, 
že profesionální investiční manažeři dosahují vyšší výkonnosti fondů než neprofesionální 
investoři (po odpočtu poplatků). To odpovídá i poznatkům studií z jiných zemí, 
ukazujícím, že aktivní správa portfolia je méně výhodná než pasívní investice do indexu 
S&P 500 (AIST, 2014). Graf č. 8 ukazuje, že výnosy neziskových fondů jsou vyšší než 
výnosy retailových Super fondů, ve srovnání se všemi regulovanými Super fondy (bez 

SMSF a fondů veřejného sektoru); černá čára ukazuje benchmark, upravený podle 
alokace aktiv. Celý Super systém vykázal za 13 let (do roku 2017) čisté nominální 
výnosy 6,1 %. Za období 21 let systém vykázal čisté nominální výnosy pro klienty asi 
5,9 %, což je reálně asi 3,5 % ročně (Productivity Commission, 2018). Výnos 3,5 % po 
odpočtu inflace ovšem není marný! 

 

Graf č. 8 Srovnatelné nominální výnosy australských penzijních fondů systému 
Super za období 2005-2017: retailové fondy, neziskové fondy a regulované 
fondy 

 

Pramen: Productivity Commission (2018)  

 
Australské zkušenosti potvrzují, že většina klientů penzijních fondů není schopna 

racionálního rozhodování ve smyslu hledání optimální osobní investiční strategie, a to 
nejen díky informační asymetrii, vzdělání, ale i v důsledku složitosti (australského) 
systému. Zvyšování finanční gramotnosti, pokud jde o penze či spoření, je v zásadě 
ztrátou času a peněz - již s ohledem třeba na to, že méně než 20 % dospělých Australanů 
reálně rozumí složenému úrokování. Chování klientů Super systému lze charakterizovat 
takto: až 80 % lidí - zejména v neziskových Super fondech - akceptuje přednastavené 
(default) opce, vybrané jejich zaměstnavateli. OSVČ a jiní pracovníci bez větší vazby na 
konkrétní zaměstnavatele mají tendenci využívat retailových fondů s tím, že mají 

tendenci se řídit radami prodejců těchto fondů. Takže jen naprostá menšina lidí 
přistupuje k volbě fondu aktivně, což logicky vede ke slabé konkurenci na trhu 
Superannuation. Pro většinu lidí je racionálním chováním nezajímat se o Super (AIST, 
2014). 

Slabinou systému Super jsou vysoké provozní náklady: ve výši 8 % z aktiv - viz 
následující graf. 



3. Obecná typologie dávek soc. zabezpečení ve světových soc. systémech 

 

47 

Graf č. 9 Náklady na správu aktiv a režijní náklady soukromého penzijního 

spoření 
 

 

Pramen: Bateman (2018), OECD (2017)  

 

Důsledné vyhodnocení uvedených australských zkušeností nutně směřuje k 
zásadní reformě stávajícího systému Superannuation. Takový politický zájem ale není, 
resp. není významný; systém je rozvinut ve velkém objemu a šíři. Oficiální analýza 
(review) systému z roku 2010 měla proto zadání: posílit konkurenci na trhu přednasta-
vených opcí, při dané institucionální struktuře. Posílení konkurence se mělo dosáhnout 
cílenou regulací, omezením počtu přednastavených opcí (fondů, portfolií) a také 
poskytováním kvalitnějších dat a informací. 

Od roku 2014 byl v rámci dílčí reformy systému zaveden vysoce regulovaný 
produkt MySuper, podléhající schválení regulátorem. MySuper se v horizontu tří let měl 
stát jediným přednastaveným fondem v každé penzijní instituci. Cílem bylo vytvoření 
snadno porovnatelných, relativně jednoduchých produktů - aby se konkurence na trhu 
zaměřila na čisté náklady a výnosy. Měl obsahovat minimum pojištění, poplatky měly 
být snadno porovnatelné, s využitím „krátkého seznamu přípustných typů poplatků“, s 

regulací poradenství a provizí a také s pravidly governance a transparence. Tak vznikl 
velký počet MySuper fondů - existuje více než 100 společností, které nabízejí fondy 
veřejnosti. 

Podle australské Productivity Commission (2018) australský systém Super 
vyžaduje (další) adaptaci, aby lépe uspokojoval potřeby moderních pracovníků a rostou-
cího počtu důchodců, v souladu s behaviorální ekonomií. Jedním z klíčových doporučení 
této komise je předkládat klientům krátký seznam s maximálně 10 nejlepšími produkty, 

zpracovávaný mezinárodními experty jednou za 4 roky. 

„Důchodový“ věk (preservation age) byl u Superannuation velmi nízký - 
důchodové úspory bylo možno vybrat počínaje věkem 55 let, dnes již pro osoby narozené 
po 30. 6. 1964 platí „důchodový“ věk 60 let. Většina klientů si vybere naspořené 
prostředky jednorázově. Kombinace testované penze s důchodovým spořením, navíc s 
podstatně nižším „důchodovým“ věkem u spoření, motivuje k utracení úspor a k 
nadužívání testované penze, proto se diskutuje povinná anuitizace penzijních úspor 
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(O'Meara a Bruhn, 2013). 

Zásadní reformy zaměstnaneckých penzí v Austrálii podstatně změnily celkové 
pojetí tamního penzijního systému; převažuje neoliberální penzijní model, v podstatě 
podle vzoru Světové banky z roku 1994 (důsledně povinné soukromé důchodové 
spoření). Trvá snaha o konkurenční systém s tím, že jeho dosavadní zásadní problémy 
mají být potlačeny rostoucí státní regulací. 

Novozélandská liberální univerzální penze Superannuation byla od roku 1988 
doplněna ukázkovou liberální politikou vůči zaměstnaneckým a osobním penzím: byla 
zrušena státní daňová podpora těchto produktů, začalo se k nim přistupovat jako ke 
všem ostatním spořícím produktům. Výsledkem byl pokles pokrytí u zaměstnaneckých 
penzí z 23 % (1990) na 15 % v roce 2006. Na osobní penze si v roce 2006 přispívalo 
jen asi 5 % zaměstnanců. Tyto skutečnosti dokládají, že osobní i zaměstnanecké penze 
jsou v liberálních podmínkách v zásadě neprodejnými produkty. Tato situace vyhovuje 
liberálům i chudým či chudším vrstvám obyvatelstva, nikoliv však politickým stranám, 
které se v té či oné míře orientují na voliče z řad střední třídy. 

Podnětem k zavedení nového penzijního pilíře byly studie, které poukazovaly na 
nedostatečné spoření na stáří u obyvatel Nového Zélandu, majících středně vysoké 
příjmy. Tyto střední vrstvy obsáhle využívají různých forem půjček, počínaje student-
skými půjčkami a konče hypotékami, mají děti později, což se vše promítá v jejich 
příjmové situaci v předdůchodovém a důchodovém věku (Collard a More, 2010). 

Labouristická vláda vnesla do novozélandského moderního liberálního modelu-

systému od roku 2007 zcela nový produkt - pilíř, který překvapil (i tamní teoretiky) 
nejen označením KiwiSaver, ale zejména svou koncepcí. Liberální politika Nového 
Zélandu - ve vztahu k finančním produktům - udělala obrat o 180 stupňů, po dohodě se 
sociálními partnery. „Místo“ sociálnědemokratického moderního „řešení“ v podobě 
univerzálního sociálního pojištění byla zvolena moderní neoliberální platforma, kdy 
důchodové spoření sice není povinné, ale jeho parametry jsou díky dotacím tak 
atraktivní, že jen málokdo odolá, aby se nezúčastnil. Ti, co „na to“ nemají (chudí), nebo 
se nechtějí zabývat drobnými penězi (bohatí), se tak účastnit nemusí. Navíc je přitom 

využito poznatků behaviorální ekonomie, takže akvizice klientů neprobíhá drasticky, 
nicméně inertní zaměstnanci se stávají automaticky klienty. Systém funguje modelově 
bez zprostředkovatelů, servis dělají zaměstnavatelé - povinně a zadarmo; k tomu ještě 
přispívají. Novozélandská skutečnost je ale poněkud jiná: statistika říká, že k 30. 6. 
2013 do systému vstoupilo 49 % účastníků díky poskytovatelům, 12 % díky 
zaměstnavateli a 39 % díky auto-enrolmentu (St John a kol., 2014). 

Zaměstnanci - účastníci systému KiwiSaver platí ze své zdaněné mzdy stanovené 

jednotné procento z hrubé mzdy. Původně byla určena 2 % ze mzdy jako minimum, 
s možností zvýšení na 4 %, nebo 8 %; od dubna 2019 je možno volit ze škály sazeb: 
3 %, 4 %, 6 %, 8 % a 10 %. Ke zvolené výši příspěvku bylo a je možno hradit 
i dobrovolné, běžné i mimořádné příspěvky. 

K příspěvkům zaměstnance přidávají (povinně) příspěvky zaměstnavatelé na 
úrovni minimální sazby příspěvku zaměstnance - původně tedy 2 % z hrubé mzdy, dnes 

3 %. Přitom jsou příspěvky zaměstnavatele od roku 2012 zdaněny speciální daní 
(Employer's Superannuation Contribution Tax, ESCT), která má v typickém případě 
stejnou sazbu jako je mezní sazba daně z příjmů zaměstnance (Dwyer, 2013). Tím se 
dociluje shodného daňového režimu příspěvků zaměstnance a zaměstnavatele (TTE). 
Odhaduje se, že 20-30 % zaměstnavatelů si vyjednalo celkovou remuneraci (total 
remuneration package, TRP; remunerace je hrubá mzda včetně všech příspěvků, 
přídavků a jiných firemních benefitů čili vlastně náklady práce) s tím, že pokud 
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zaměstnavatel přispívá do KiwiSaveru, tak se výdělek snižuje o náklady zaměstnavatele 

na tento příspěvek; soud potvrdil, že je to v pořádku, jen výsledná mzda nesmí být nižší 
než platná minimální mzda. Tento (TRP) přístup snižuje atraktivnost produktu 
KiwiSaver; na druhé straně činí systém financování transparentním a zajišťuje, že 
nečlenové KiwiSaveru nejsou znevýhodněni (Focusing, 2013). 

Účastníkům ve věku 18-65 let dále štědře přispívá stát - původně poskytoval 
slevu na dani ve výši příspěvku účastníka, od 1. 6. 2012 byl tento státní příspěvek 
snížen na 50 % příspěvku účastníka. K redukci státního příspěvku došlo v důsledku 

fiskálních tlaků, prodej produktu byl extrémně úspěšný. 

Další podstatná behaviorální finta KiwiSaveru spočívá ve využití inerce spotřebi-
tele, resp. zde zaměstnance: při nástupu u nového zaměstnavatele se zaměstnanec 
stane automaticky účastníkem tohoto systému (auto-enrolment) a svou účast může 
ukončit a zpětně zrušit až po uplynutí 2 týdnů, nejdéle však do konce 8. týdne. Pokud 
zapomene požádat o ukončení nebo bude prostě jen inertní, tak už systém může opustit 
jen ve výjimečných případech. 

„Důchodový“ věk v systému KiwiSaver je 65 let, minimální doba trvání spoření 
je 5 let. Po splnění těchto podmínek je nárok na výplatu jednorázového plnění. Vzhledem 
ke krátké době trvání systému by povinná anuitizace naspořených prostředků neměla 
praktický význam. Diskuse o potřebě zakotvení doživotního důchodu jako základního 
plnění však již probíhá. Kromě jednorázového plnění je dnes možno čerpat prostředky i 
na nákup prvního domu (po třech letech), v případě významných finančních potíží, při 
vážné nemoci a také při trvalém přesídlení do zahraničí. Účastníci si také mohou vzít 
„příspěvkové prázdniny“: nově jen 1 rok celkem (donedávna až 5 let). Z celkového 
počtu 2,8 mil. účastníků v březnu 2018 jich 1,2 mil. neplatilo příspěvky. 

Systém KiwiSaver je výrazně koncentrován: trojice největších finančních skupin 
měla v březnu 2013 58,4 % klientů a 56 % aktiv, pětice pak 76,7 % klientů a 73,8 % 
aktiv. Poplatky a výdaje představovaly v průměru 1,24 % ze spravovaných aktiv klientů. 
Tyto údaje jsou za 38 schémat (Chaplin, 2013). V roce 2018 bylo 16 poskytovatelů 
a   celkem 147 schémat (skupin produktů); 5 největších poskytovatelů obhospodařovalo 

3 čtvrtiny trhu, 61 % účastníků je ve 4 největších schématech. Každý účastník má 
osobní účet u jednoho z poskytovatelů. 

Koncepce KiwiSaveru prodělala četné proměny, a to již před svým vznikem: 
podle původního vládního návrhu měl klíčovou roli sehrát auto-enrolment; stát měl 
pouze poskytovat jednotnou vstupní dotaci a dále pravidelně dotovat poplatky placené 
poskytovatelům (jednotnou částkou ročně); zaměstnavatelé povinně přispívat neměli. 
Teprve pak se prosadilo řešení využívající zkušenosti USA na úseku zaměstnaneckých 

penzí - a do navrhovaného systému byli zapojeni zaměstnavatelé „párující“ příspěvky 
zaměstnanců. „Architektem“ KiwiSaveru byl ministr financí Cullen. Pozoruhodné je, že 
Cullen - po velkém rozjezdu systému - koncem roku 2012 navrhl výraznou reformu. 
Měly se zvýšit (zvyšovat) sazby příspěvků na australskou úroveň. Polovina stavu 
osobního účtu klienta by při ukončení spoření měla být podle Cullena povinně přeměněna 
na anuitu a stát by měl tuto anuitu dorovnávat na stávající úroveň NZ Super - což by 
znamenalo transformaci univerzálního důchodu na testovanou penzi. KiwiSaver by podle 

Cullena měl do budoucna být povinným (Fallow, 2012). Podobné názory mají i 
poskytovatelé produktu. Labouristé před volbami v roce 2014 uváděli, že nadešel čas 
udělat KiwiSaver povinným (universal), podobně jako Super v Austrálii; dokonce tuto 
reformu pojímali jako součást měnové politiky - měla by se tím snížit závislost Nového 
Zélandu na kapitálu ze zahraničí (Parker, 2014). Sazba příspěvku by se podle tohoto 
programu měla postupně zvyšovat na celkových 9 % ze mzdy. Nová vláda (vytvořená 
National Party) takovou reformu odmítla, s převažující podporou odborné veřejnosti. 
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Novozélandský KiwiSaver získal mezinárodní věhlas. Systém má svou neoliberální 

logiku - jako podstatný doplněk poměrně velkorysé univerzální penze, určený především 
pro střední třídu. Je spojený s vysokými fiskálními výdaji a problémové je i párování 
příspěvků zaměstnance příspěvky zaměstnavatele, v kombinaci s dobrovolností celého 

systému, byť se zásadním využíváním automatického zapojení do systému s možností 
odmítnutí v úzce vymezeném časovém intervalu. Podstatným faktorem by měly být 
hrubé a čisté investiční výnosy systému - k tomu však není dostatek údajů. Investiční 
výnosy publikuje jen 21 poskytovatelů produktu, kteří nabízejí více než 165 investičních 
opcí. Akademici k tomuto publikují nikoliv analýzy trhu, ale úvahy o velké problematič-

nosti srovnávání údajů, např. s ohledem na velké různice v investičních opcích a na 
placení poplatků z poplatků u produktů, které představují fondy z fondů (St John a kol., 
2014). Podle grafu č. 9 jsou režijní náklady Kiwisaveru mírně nadprůměrné. Poslední 
údaje potvrzují výrazný trend růstu poplatků, resp. režijních nákladů: o 19,1 % za 
fiskální rok 2017/2018 (FMA, 2018). 

Britský penzijní systém prodělal po druhé světové válce významné změny. 

Liberální model rovného starobního důchodu byl v praxi doplněn dobrovolnými 
zaměstnaneckými penzemi, které postupně dosáhly průměrné úrovně asi třikrát vyšší 
než státní důchod. V roce 2006 činil hrubý teoretický náhradový poměr u zaměstnanců, 
kteří měli zaměstnaneckou penzi, celkem 66 % předchozího výdělku, v tom 17 % 
připadalo na základní státní důchod a 50 % na zaměstnaneckou penzi; celkový čistý 
náhradový poměr byl 82 %. To byla nadprůměrná úroveň penzí v mezinárodním 
srovnání, která neodpovídá filozofii (ani moderního) liberálního sociálního modelu. 
Berme to jako ukázku toho, jak se může druhý penzijní pilíř zaměstnaneckých penzí 

rozvinout a ... podstatně ovlivnit celý penzijní systém. „Liberálně“ koncipovaný systém 
zaměstnaneckých penzí byl v praxi schopen dosáhnout celkové pojištěnosti 50-60 % 
také díky tomu, že ve veřejném sektoru byla pojištěnost blízká 100 %. 

Déletrvajícím britským intermezzem bylo zavedení systému sociálního důchodo-
vého pojištění od roku 1978. „Státní systém důchodů závislých na výdělku“ (SERPS) 
měl poskytovat penzi s cílovým náhradovým poměrem 25 % průměrného výdělku ve 
20 nejlepších letech (s valorizací výdělků podle růstu průměrného celostátního výdělku). 
Účast zaměstnanců v systému SERPS byla sice povinná, leč bylo možno ji nahradit účastí 
v kvalifikovaném systému zaměstnaneckých penzí. Jednalo se tedy vlastně o tzv. opt-
out (ve Velké Británii: contractingout). V zájmu prosazení SERPS v parlamentu vládní 
Labour Party souhlasila s jednostranně výhodným opt-outem do zaměstnaneckých 
penzí, spočívajícím v možnosti platit nižší příspěvky na národní pojištění do SERPS. 
Výsledkem této nedůslednosti bylo to, že opt-out bez výjimky využil celý veřejný sektor 
a 80 % soukromého sektoru (se zaměstnaneckými penzemi). SERPS byl později 

reformován (hlavně „osekán“) na „druhý státní důchod“ (stále ještě závislý na výdělku), 
který pro futuro zanikl při nedávné důchodové reformě, v podstatě fúzí s rovným 
základním státním důchodem. 

Neoliberální britská politika v podání premiérky Thatcherové zaměstnaneckým 
penzím nepřála. Od roku 1988 byl umožněn opt-out ze zaměstnanecké penze do 
systému osobních penzí a od roku 1989 byli zaměstnanci motivováni dodatečným 
snížením sazby příspěvků na národní pojištění o 2procentní body pro nově přestupující 
ze SERPS do osobních penzí nebo do zaměstnaneckého příspěvkově definovaného 
systému. Opt-outu ze zaměstnaneckých penzí do osobních penzí využilo asi 75 % 
příslušných zaměstnanců. Pro mnoho zaměstnanců nebyl tento druhý opt-out výhodný, 
přesto byli prodejci úspěšní: v missellingu osobních penzí. Byl z toho velký skandál, 
který skončil zákazem provizí v celém životním pojištění, jenž platí dodnes; klienti ovšem 
mohou využít nezávislých poradců, za honorář. Následovalo období, kdy vlády měly 
snahu zkvalitňovat osobní penze především formou snižování marží, resp. zvyšování 
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investičních výnosů pro klienty. 

V roce 2002 byla vytvořena nezávislá tříčlenná Turnerova důchodová 
komise. Výsledkem její práce jsou dvě zprávy. První zpráva se zaměřila na podrobné 
zhodnocení stávajícího britského penzijního systému, druhá zpráva pak na návrh 
důchodové reformy. Velká pozornost byla věnována behaviorální ekonomii. Jedním z 
doporučení bylo vytvořit nový státní systém penzijního spoření (National Pensions 
Savings System, NPSS), nabízející několik investičních opcí a využívající současně auto-
enrolmentu a opt-outu. Komise doporučila sazbu příspěvku do NPSS asi 8 %, z toho 
zaměstnanci měli platit 4 % z příjmů po zdanění, stát k tomu měl přidat 1 % a 
zaměstnavatel 3 %. Výsledkem měla být penze závislá na výdělku, která by u mediáno-
vého zaměstnance představovala asi 15 % jeho výdělků, navíc k rovnému státnímu 
důchodu na úrovni 30 % týchž výdělků. Auto-enrolment se neměl týkat zaměstnanců s 
nižšími příjmy, protože jim v zásadě stačí státní důchod. Mohli však do systému vstoupit 
dobrovolně, v omezené míře měla být možnost přispívat i nad výdělkový strop. NPSS 
měl být zárukou nízké režie systému (úplata do 0,3 % z aktiv ročně). Jako případné 

náhradní řešení za NPSS Turnerova komise doporučila zaměstnanecké penze. 

Podle názoru Turnerovy důchodové komise (a poté i výzkumné práce Pensions 
Policy Institute z roku 2013) by celkový náhradový poměr měl činit asi 80 % výdělků u 
osob s nízkými příjmy, 67 % u osob s mediánovým příjmem a 50 % u osob s vyššími 
výdělky (Thurley, 2019). 

Ve Velké Británii se rozhodli pro řadu zásadních reformních změn podle doporu-
čení Turnerovy důchodové komise, v zájmu zvýšení transparentnosti, snížení adminis-
trativních a dalších nákladů apod. Zaměstnanecké penze byly začleněny do systému 
označovaného jako penze spojené s pracovním místem (workplace pensions); toto 
široce používané slangové označení zahrnuje nejen zaměstnanecké penze podle zákona 
o penzijních schématech, ale i „jednoduchá nízkonákladová penzijní schémata“: 
kolektivní osobní penze (personal pensions, stakeholder pensions), pokud se zaměst-
navatel rozhodne je poskytovat jako své „kvalifikované penzijní schéma“, místo zaměst-
nanecké penze (zaměstnavatel zde vybírá poskytovatele, následně s ním zaměstnanec 

uzavře smlouvu). Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům základní servis (bez 
zprostředkovatelů). Nedílnou součástí tohoto systému je auto-enrolment všech 
zaměstnanců (splňujících daná kritéria, především věk od 22 let do důchodového věku 
a výdělek aspoň 10 000 £ ročně) do systému s tím, že kdykoliv mohou vystoupit (opt-
out). Po 3 letech se auto-enrolment opakuje. Případně se využívá i přednastaveného 
fondu. Produkty mají být jednoduché. Přechod na systém penzí spojených s pracovním 
místem byl dokončen v roce 2016. Plné sazby povinných příspěvků na penze spojené s 
pracovním místem (4 + 1 + 3 = 8 procent z výdělku), navržené Turnerovou důchodovou 

komisí, byly zavedeny od 8. dubna 2019. Příspěvek zaměstnavatele i zaměstnance může 
být vyšší, zaměstnavatel může vedle toho (částečně i plně) hradit příspěvek za 
zaměstnance. 

Britská vláda se nepřiklonila k doporučení Turnerovy komise ohledně NPSS či 
náhradního řešení ve formě zaměstnaneckých penzí; vláda zvolila jakési kompromisní 
řešení, spočívající v založení nízkonákladové státní penzijní společnosti National 

Employment Savings Trust (NEST), která fakticky konkuruje soukromým společnostem 
i zaměstnavatelským fondům - v penzijním spoření: nabídkou „jednoduchých nízko-
nákladových penzijních schémat“; NEST penze neposkytuje. Správa penzijních fondů 
NEST je outsourcována formou výběrových řízení. Penze spojené s pracovním místem 
jsou řešením problémů v oblasti správy zaměstnaneckých a zčásti i osobních penzí na 
bázi měkké povinnosti (soft compulsion). Systému penzí spojených s pracovním místem 
se v roce 2018 účastnilo 76 % zaměstnanců (2012: 47 %; 2017: 73 %). 85 % účastníků 
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dávkově definovaných systémů dostávalo od zaměstnavatele příspěvek 12 % ze mzdy 

a více. V příspěvkově definovaných systémech jsou příspěvky zaměstnavatele podstatně 
nižší; tak tomu bylo již dříve (Turton, 2019). Systém penzí spojených s pracovním 
místem měl vloni přes 22 mil. účastníků, z toho 16 mil. bylo účastníky systému 
zaměstnaneckých penzí (RaM, 2018). NEST měl v srpnu 2018 více než 7 mil. klientů. 
Po říjnu 2012, kdy byla nastartována penzijní reforma, prudce narůstá počet aktivních 
účastníků příspěvkově definovaných zaměstnaneckých penzijních schémat 
v soukromém sektoru - viz graf č. 10. 

 
Graf č. 10 Počet aktivních účastníků zaměstnaneckých dávkově a příspěvkově 
definovaných penzijních schémat v britském soukromém sektoru v letech 
2008-2017 
 

      Millions 

— Defined benefit — Defined contribution 

Pramen: ONS (2018) 

 
Celkový teoretický náhradový poměr, kalkulující se 40 roky pojištění do dosažení 

zákonného důchodového věku, byl pro rok 2016 vypočten souhrnně za státní důchod 
a  za zaměstnaneckou penzi na 70 % brutto a 85 % netto - pro zaměstnance-muže, 
majícího průměrnou celostátní mzdu po celou svou pracovní kariéru. Současně ovšem 
z výběrového šetření vyplynulo, že 31 % dospělých Britů nemá žádné zabezpečení 
formou zaměstnaneckých či osobních penzí a bude tak ve stáří odkázáno na státní 

důchod a testované příplatky k němu (EU, 2018). Zavedení penzí spojených s pracovním 
místem významně zvýší pokrytí zaměstnanců ve Velké Británii a zvrátí předchozí trend 
poklesu významu zaměstnaneckých penzí až pod kritickou hranici. Penze spojené s 
pracovním místem jsou pojistnými penzijními dávkami, které aspoň částečně mohou 
doplnit britskou nepojistnou penzijní dávku - rovný státní důchod. 

Polsko začalo letos realizovat další penzijní revoluci, tentokrát podle vzoru 

britských penzí spojených s pracovním místem; reformu inicioval nynější polský premiér 
Morawiecki, když byl na pozici místopředsedy vlády a ministra rozvoje. Výchozí, resp. 
stávající situace v celkovém pojetí polského důchodového systému je přitom zcela 
odlišná: první pilíř obsahuje hned dva systémy NDC. Hlavní systém NDC pochází z roku 
1999, byl zaveden coby moderní systém sociálního pojištění. Druhý systém NDC pak 
vznikl na troskách povinného systému osobního penzijního spoření, jehož cílem bylo v 
duchu neoliberalismu diverzifikovat základní penzijní pilíř. Do prvního pilíře patří též v 
podstatě dodatečně zavedený minimální důchod. Systémy NDC přitom nezahrnují 
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všechna odvětví polské ekonomiky: v tomto směru vyčnívá zejména zvláštní systém 

sociálního zabezpečení rolníků, který je z více než 90 % dotován státem (a představuje 
tak dotaci zemědělství v rozsahu, který má mezinárodní rozměr, včetně podpory 
agrárního exportu do Česka). Samostatné důchodové zabezpečení má armáda, policie 
apod., jakož i justice. Dobrovolný systém zaměstnaneckých penzí (Pracownicze 
Programy Emerytalne, PPE) zahrnuje 1,6 % zaměstnanců. Individuální systémy 
penzijních účtů (IKE, IKZE) pokrývají 10,1 % zaměstnanců. Tato schémata mají v 
současném polském důchodovém zabezpečení zanedbatelnou roli (EU, 2018). 

Revoluční novinkou jsou od roku 2019 zaměstnanecké kapitálové plány 
(Pracownicze Plany Kapitalowe, PPK). Menší podniky budou začleněny do reformy v 
etapách do 1. 7. 2020. Podle britského vzoru využijí PPK auto-enrolment s možným opt-
outem kdykoliv, očekává se 8,5 mil. (z potenciálních 11 mil.) účastníků. Poskytovateli 
PPK měly být výhradně investiční fondy (TFI), na poslední chvíli se k nim probojovaly i 
životní pojišťovny. Zaměstnanec má do PPK přispívat minimálně 2 %, maximálně 4 % 
ze mzdy (úhrada ze mzdy po zdanění). K tomu musí zaměstnavatel přispět od 1,5 % 

(ke 2 % od zaměstnance) do 4 % (ke 4 % od zaměstnance). Státní příspěvek k PPK je 
jednotný: 240 zl. ročně a k tomu ještě náleží jednorázový bonus na uvítanou 250 zl. 
ročně do roku 2020. Úplata poskytovateli je limitována 0,6 % z aktiv ročně. Po dosažení 
věku 60 let bude mít účastník možnost vybrat 25 % úspor jednorázově; ostatní 
prostředky pak dostane ve 120 měsíčních splátkách. V průběhu spořící fáze bude možno 
si z vlastního účtu vypůjčit peníze na koupi domu či bytu (a tuto půjčku pak splácet). 
Celý systém PPK bude organizovat státní Polský rozvojový fond (Polski Fundusz 
Rozwoju, PFR). Konkrétního poskytovatele PPK vybírá zaměstnavatel; pokud by ho 

nevybral, tak je v záloze TFI státního fondu rozvoje PFR (Bolanowski, 2018). 
Zaměstnavatel nemusí zřizovat systém PPK, pokud má dosavadní dobrovolný systém 
zaměstnaneckých penzí PPE a přispívá do něho minimálně 3,5 % ze mzdy. Státní 
podpora PPE je podstatně nižší než v novém systému zaměstnaneckých kapitálových 
plánů PPK. 

Dnešní polský celkový teoretický náhradový poměr, kalkulující se 40 roky 
pojištění do dosažení zákonného důchodového věku byl EU (2018) pro rok 2016 
vypočten na 63,8 % (ženy) a 75,4 % (muži) brutto a 73 %, resp. 85,9 % netto - ovšem 
s tím, že jde o náhradové poměry týkající se většiny dnešních penzistů, kteří mají 
důchod z předreformního systému. EU (2018) prognózuje, že tyto náhradové poměry 
se do roku 2056 sníží zhruba na polovinu. To by mohlo odpovídat stávajícím sazbám 
pojistného do obou systémů NDC, které celkově činí 19,52 % ze mzdy. OECD (2017) 
modeluje polský náhradový poměr ze stávajícího systému na 31,6 % brutto a 38,6 % 
netto. 

Smysl nové polské reformy není dostatečně jasný, protože tamní dosavadní 
penzijní pilíře/systémy představují kombinaci pojistných penzijních dávek a minimálního, 
nepojistného důchodu. Otázka zní: proč se zavádí nový pojistný pilíř, když Polsko má 
pojistný systém NDC (dokonce 2 systémy NDC - ty by se měly spojit). O kolik budou 
noví poskytovatelé lepší než ti z bývalé neoliberální reformy? Dosavadní polský penzijní 
systém by bylo možno charakterizovat jako křesťansko-demokratický; penze PPK 
povedou k jeho další diverzifikaci. 

Na závěr ještě krátce zmiňme nepojistné penze v Chile. Součástí neoliberálního 
chilského penzijního systému původně byla též minimální penze pro ty účastníky, kteří 
platili příspěvky penzijním fondům minimálně 20 let a jejichž penze nedosáhla 
stanoveného minima (na úrovni 22-25 % průměrné celostátní mzdy, PM). Stát tyto 
penze zvyšoval na takto garantované minimum. V letech 2008-2012 provedla vláda 
prezidentky Bachelet reformu této minimální penze, nově byly zavedeny dvě testované 
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solidární penze. Nepojistná „základní solidární penze“ (PBS) byla stanovena na úrovni 

cca 17 % PM; doplňková penze APS je určena pro ty, kteří platili příspěvky a nepatří do 
40 % bohatších rezidentů - její vzorec má aktuálně podobu: 
 

APS = PBS - 33,84 % * PB, 
 

kde PB je soukromá penze ze základního penzijního pilíře. Grafické znázornění je 
obsaženo na grafu č. 11. Vláda každoročně od 1. července aktualizuje hodnotu PBS 
(nyní: 107,304 $ měsíčně) a hodnotu PMAS (nyní: 317,085 $ měsíčně), což je maximální 

výše soukromé penze, k níž ještě náleží doplňková penze APS. Základní vzorec je 
obdobou garantované penze v Norsku. 
 
 
Graf č. 11 Základní solidární penze (PBS) a doplňková penze (APS) v závislosti 
na soukromé penzi v Chile 
 

  

Pramen: OECD (2014) 

 

Neoliberální penzijní teorie a politika počítá s veřejnými důchody v podobě 
obvykle významných sociálních penzí dvojího druhu: testovaného, nebo rovného 
důchodu. „Druhým“ zásadním penzijním pilířem v neoliberálních penzijních modelech 
jsou soukromé systémy důchodového spoření, využívající zpravidla fondových 
příspěvkově definovaných (FDC) produktů, s nimiž je spojen úplný či převážný transfer 
investičního rizika na zpravidla inertní klienty. Zdaleka ne vždy se v těchto pilířích 

využívají doživotní penze, takže zde přinejmenším chybí srovnatelnost s produkty 
sociálního pojištění, které doživotní důchod považují za samozřejmost. Typickým jevem 
jsou řádově vyšší celkové náklady (marže) obvykle málo konkurenčního soukromého 
sektoru. Dalším typickým jevem bylo bagatelizování nákladů přechodu od veřejného, 
průběžné financovaného systému, k soukromému kapitálovému penzijnímu systému 
(pilíři). 
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3.4 Pojistné a nepojistné dávky zdravotní a dlouhodobé 

péče prismatem sociálních modelů 

Součástí loňského Hospodářského přehledu České republiky z pera OECD (2018) 
je obsáhlá kapitola věnovaná zdravotní (a dlouhodobé) péči, která byla koncem roku 
ještě vydána samostatně jako Working Paper (Fall a Glocker, 2018). OECD nám 
doporučuje reformovat financování zdravotní péče: 

• Postupně zvyšovat pojistné osob samostatně výdělečně činných tak, aby lépe 

odráželo jejich schopnost přispívat. 

• Rozšířit příjmy z všeobecného zdanění pro zdravotní systém stanovením pojistného 

na všechny druhy příjmů. 

Pokud jde o dlouhodobou péči, OECD doporučuje: 

• Motivovat krajské úřady k zajištění dostatečného počtu institucí dlouhodobé péče na 
jejich území. 

• Poskytovat příspěvek na sociální péči s přihlédnutím k příjmům jednotlivce, a tím 
zaručit, aby přístup k institucionální péči byl pro jednotlivce finančně dostupný (Fall 
a Glocker, 2018). 

Český systém financování zdravotní péče je v tuzemsku opakovaně napadán jako 

protiústavní, terčem je tzv. úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví („vyhláška o 
stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 
2019“). Nedávno podaná, široce pojatá ústavní stížnost „míří na veškeré vynakládání 
320 miliard, pro něž v zákoně neexistuje pravidlo a kde se postižený nemá kam odvolat.“ 
(Dostál, 2019). Tato ústavní stížnost napadá mj. i samo zákonné zmocnění vydávat 
úhradovou vyhlášku. Paralelně byl nadhozen návrh na zavedení sociálního pojištění 
dlouhodobé péče: „Ministerstvo práce a sociálních věcí zkouší vykopnout debatu o 
novém odvodu, povinném pojistném na dlouhodobou péči. Smysl je jasný. Stárnoucí 

populace bude potřebovat čím dál více domovů seniorů, léčeben dlouhodobě nemocných 
i podporu domácího ošetřování. ... Ministerstvo proto zvažuje nové pojistné, kde by 
třetinu platil zaměstnanec a dvě třetiny zaměstnavatel, pracovník by měsíčně zaplatil 
nějakých 250 korun.“ (Klimeš, 2018). 

Tento příspěvek se zaměřuje na základní charakteristiku financování českého 
„všeobecného zdravotního pojištění“ a české dlouhodobé péče. Vycházíme z premisy, 
že systém financování by měl vycházet ze zvoleného sociálního modelu zdravotní 
a dlouhodobé péče. A naopak: výchozí hypotézou je, že zásadním zdrojem zmíněných 
problémů je kombinace několika modelů při vzniku českého „všeobecného zdravotního 
pojištění“ v letech 1991-1993. Nejprve totiž vznikla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 
která „provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, 
oborové a podnikové zdravotní pojišťovny“. Následovala liberální politika v oblasti vzniku 
„resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven“ od roku 1992, 
které se zaměřily na příslušné zaměstnanecké skupiny a inkasovaly podstatně vyšší 

pojistné za své klienty; hlavně z tohoto motivu vzniklo (celkem) 27 pojišťoven. 
Předmětem přerozdělování pojistného mezi zdravotními pojišťovnami bylo pouze 50 % 
vybraného pojistného. Až od roku 2005 se přerozděluje 100 % vybraného pojistného. 
Liberální regulace nově vznikajících zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a důraz 
na platby za výkony vyvolaly nákladovou explozi, která byla zastavena formou vydávání 
úhradové vyhlášky v roce 2006. Funkční trh zdravotních služeb nikdy nebyl u nás 
realizován ani rámcově, poměry v jednotlivých segmentech poskytovatelů těchto služeb 
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jsou významně odlišné. Na tom nic podstatného nemění ani průlomová dohoda všech 

segmentů poskytovatelů před vydáním letošní úhradové vyhlášky. Zákon o veřejném 
zdravotním pojištění již více než 20 let stanoví, že úhrady za zdravotní služby se mají 
stanovovat dohodou mezi poskytovateli a pojišťovnami; ministerská vyhláška má 
optimálně být jen potvrzením dohody „tržních partnerů“. 

 

Modely financování zdravotní a dlouhodobé péče 

Dříve OECD (1987) vymezovala tři sociální modely zdravotní péče v tržních 
ekonomikách: národní (státní) zdravotní službu (NHS), sociální pojištění a soukromé 
pojištění. Tyto tři modely se primárně odlišovaly mírou sociální spravedlnosti (social 
equity) a pacientské suverenity (patient sovereignty): 

□ Národní zdravotní služba 

□ Sociální pojištění 

□ Soukromé pojištění 

Pozdější interpretace/pojmenování těchto tří modelů je (Ferreira a kol., 2018): 

□ Beveridgeův model 

□ Bismarckův model 

□ Soukromé pojištění 

Kritérii této typologie jsou: pokrytí (coverage), financování a vlastnictví.  

 

Schéma č. 4 Typologie systémů zdravotní péče podle OECD 

 

 
 
Pramen: Fall a Glocker (2018) 

• Sociální spravedlnost 

 
• Pacientská suverenita 
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Později OECD převzala typologii Jourmardové a kol. a uplatňuje ji i v loňském 

přehledu ČR - viz schéma č. 4. Kritérii této typologie jsou ovšem: instituce, regulace a 
politiky. A to je problém také z toho důvodu, že Joumardová a kol. vycházeli z představ 
o využívání tržních mechanismů v českém systému zdravotní péče koncem minulého 
století. Česko se tak dokonce ocitlo v jednom pytli s Rakouskem („omezené soukromé 
pojištění nad rámec základního krytí a žádný gate-keeping“), které v zásadě uplatňuje 
klasický model sociálního nemocenského pojištění - s nemocnicemi ve vlastnictví 
jednotlivých samosprávných nemocenských pokladen, k nimž jsou přiděleni klienti podle 
svého zaměstnavatele či bydliště. (Letos probíhá v Rakousku reforma - viz dále.) 

Neodůvodněné je i začlenění Německa do klastru „soukromé pojištění pro základní krytí“ 
(povinné soukromé pojištění je tam jen doplňkovým systémem), jakož i zahrnutí Velké 
Británie, Nového Zélandu a Norska do „převážně veřejného poskytování a veřejného 
pojištění“, neboť v těchto třech zemích veřejné pojištění neexistuje. Nepochopitelné je 
ignorování ukázkového neoliberálního modelu v USA (po Obamově reformě), ve studii 
Joumardové a kol. z roku 2010 vysvětlované tím, že USA se nepodílely na zpracování 
podkladů. Podstatně výstižnější je klastrová analýza 27 zemí na základě dat z roku 
2013, která ve druhém stupni spojuje Česko s trojicí zemí: Velká Británie, Irsko 
a Slovinsko. Rakousko a Německo jsou zde v dendrogramu v jednom klastru (Cheatle, 
2016). 

I při systemizaci financování zdravotní a dlouhodobé péče je účelné vyjít z 
typologie celých systémů sociálního zabezpečení, jež jsou výsledkem historického vývoje 
sociální politiky v příslušných zemích. Je možno mezi nimi vysledovat několik charakte-
ristických systémů, které lze považovat za aplikaci základních sociálních modelů (welfare 
regimes), jak je vymezil EspingAndersen (1990). Takto se rozlišují liberální, křesťansko-
demokratický (konzervativní) a sociálnědemokratický (univerzalistický) sociální model; 
škálu těchto sociálních modelů rozšiřujeme o neoliberální model, který se rozvinul od 
90. let, s využitím typologie Bovenberga a Ewijka (2012). Vycházíme z toho, že volba 
mezi těmito sociálními modely je veřejnou volbou ve smyslu moderní veřejné politiky. 
Ideálně by každý systém sociálního zabezpečení měl vycházet z jednoho z uvedených 
sociálních modelů. Zásadní odlišnosti uvedených čtyř základních sociálních modelů lze 

schematicky znázornit rozdíly v důrazu jednak na univerzalitu, resp. selektivitu 
sociálního zabezpečení a jednak na dobrovolnost a povinnost tohoto zabezpečení - viz 
následující schéma. 

 

Schéma č. 5 Typologie základních sociálních modelů 

  

Pramen: vlastní zpracování, inspirace: Bovenberg a Ewijk (2012) 
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Základem liberálního sociálního modelu je dobrovolné zabezpečení podle 

individuálních (a tedy i selektivních) potřeb jednotlivců či rodin, naproti tomu sociálně-
demokratický model považuje za optimum obsáhlý povinný univerzální základ veřejného 
sociálního zabezpečení. V zásadě analogické protiklady vidíme i mezi křesťansko-
demokratickým a neoliberálním sociálním modelem: křesťansko-demokratický model je 
založen na povinném a přitom segmentovaném (selektivním) sociálním zabezpečení, 
kdežto neoliberálnímu modelu optimálně vyhovuje, pokud možno, univerzální soukromý 
systém na bázi dobrovolnosti - což je ovšem realizovatelné (jen) s intenzívním využitím 
behaviorální ekonomie - s vyústěním v „jemně povinný“ (soft compulsion) systém. 

Rozdíly mezi liberálním a neoliberálním modelem jsou tak zásadní povahy, byť tyto 
modely mají společný historický základ. Obdobně lze vidět i rozdíly mezi křesťansko-
demokratickým a sociálnědemokratickým modelem; oba využívají sociálního pojištění, 
leč každý dosti jinak. Navíc historickým předchůdcem sociálnědemokratického systému 
v příslušných zemích nebyl křesťanskodemokratický, ale liberální systém. A neoliberální 
model se v příslušných zemích prosazoval spíše na úkor křesťanskodemokratického 
modelu než modelu liberálního. Tak už to ale v praxi bývá. 

3.4.1 Liberální model financování zdravotní a dlouhodobé péče 

Standardní soukromé zdravotní pojištění má své charakteristické konstrukční 
prvky odvozené ze zásady ekvivalence a z její realizace v tržním prostředí. Soukromá 
pojišťovna si před sjednáním pojistné smlouvy zjišťuje zdravotní stav klienta a snaží se 

zjištěné skutečnosti promítnout do výše pojistného. Při špatném „riziku“ smlouvu ani 
neuzavře. Do liberálního modelu zdravotní a dlouhodobé péče zapadá americký program 
zdravotní a dlouhodobé péče pro osoby s nízkými příjmy Medicaid (od roku 1965); jde 
o největší veřejný výdajový program pro chudé. Program spočívá v nákupu zdravotní a 
dlouhodobé péče, případně i v úhradě pojistného za soukromé zdravotní pojištění. 
Klienty programu Medicaid byla v roce 2017 asi šestina (74 mil.) Američanů, program 
představuje asi šestinu všech výdajů na zdravotní péči, přitom podíl Medicaid na 

celkových výdajích na dlouhodobou péči přesahuje 50 % (Rudowitz a Valentine, 2017). 
Dalších 7 mil. dětí je klienty obdobného systému Children's Health Insurance Program 
(CHIP) - pro nepojištěné děti do 19 let věku a těhotné ženy v rodinách s příjmy nad 
limity Medicaid. Účastníky obou těchto programů je tak téměř čtvrtina Američanů. 

Pro moderní verzi liberálního sociálního modelu je typický systém univerzálních 
peněžitých dávek na úrovni životního minima. Systém univerzálních dávek tohoto typu, 
označovaný jako Beveridgeův model, byl zaveden ve Velké Británii v roce 1948. Od roku 

1971 byl doplněn o univerzální příspěvek na péči - ve dvojím provedení: pro osoby ve 
věku od 65 let (Attendance Allowance, AA) a ve věku od 16 do 64 let (Personal 
Independence Payment, PIP). Obě dávky se liší tím, že AA neobsahuje příspěvek na 
mobilitu. Příspěvek na péči AA má dvě sazby, v roce 2018/2019 ve výši 57,30 £ a 85,60 
£ týdně. Nižší částka je pro osoby, které vyžadují osobní péči jen ve dne, nebo naopak 
jen v noci. Vyšší sazba je pro ty, kteří potřebují servis ve dne i v noci. Příspěvek na 
mobilitu (Mobility Component) v rámci PIP má také dvě sazby: 21 £ a 55,25 £ týdně. 
Pečovatel může dostat pečovné (Carer's Allowance) 64,60 £ týdně, pokud se stará o 

aspoň jednoho klienta po dobu nejméně 35 hodin týdně. Zdravotní péče o klienty v 
ústavech je plně hrazená Národní zdravotní správou (NHS). NHS dále přispívá (Nursing 
Care Contribution) na úhradu ústavních poplatků 158,16 £ týdně; příspěvek posílá 
přímo ústavu. V poskytování ústavní péče zcela převažuje soukromý sektor; žádné 
institucionální dotace nedostává. Pro potřebné občany je určena speciální sociální pomoc 
poskytovaná hrabstvími - testují se příjmy i majetek žadatele, hodnotí se přiměřenost 
základních poskytovaných služeb a jejich cen (na lokální úrovni). Vychází se přitom mj. 
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z toho, že bydlení, stravování a další „hotelové služby“ si má každý uhradit sám. 

Podstatným zdrojem úhrady trvalé ústavní péče je či může být i kapitál klienta, jehož 
součástí je i prodejní cena domu klienta. Pozornost se soustřeďuje na fungování institucí 
jako celku a na individualizované příspěvky jednotlivým klientům (těm musí zbýt 
kapesné ve stanovené výši). To vše lze označit jako moderní liberální systém; jeho 
praktická účinnost - jako vždy - podstatnou měrou závisí na parametrech systému. Ty 
jsou odlišné pro jednotlivé země Velké Británie. 

Jak bylo již uvedeno, OECD nám radí poskytovat příspěvek na sociální péči s 
přihlédnutím k příjmům jednotlivce a tím zaručit dostupnost této péče pro jednotlivce. 
Tento návrh by znamenal podstatnou změnu této české univerzální dávky - směrem k 
liberálnímu či neoliberálnímu modelu. Otázkou ovšem je, jak by tato reforma zapadla 
do českého „systému“ zdravotní a dlouhodobé péče. Návrhy OECD vcelku směřují k jeho 
neoliberalizaci. 

3.4.2 Křesťanskodemokratický model financování zdravotní 

a dlouhodobé péče 

Křesťanskodemokratický sociální model sestává z několika zcela různých 
(sub)modelů - pro jednotlivé sociální skupiny (státní úředníci, vojáci, policisté apod., 
zaměstnanci v různých odvětvích soukromého sektoru, svobodná povolání atd.). My se 
zde - v tomto rámci - omezíme na systém sociálního pojištění, který se dnes uplatňuje 

v příslušných zemích u naprosté většiny zaměstnanců v soukromém sektoru a jenž je 
označován jako Bismarckův model či model sociálního pojištění. 

Bismarckův model je obecně charakterizován jako model dávek závislých na 
výdělku; je tedy protipólem Beveridgeova modelu. Začlenění univerzální zdravotní péče 
do Bismarckova modelu, resp. modelu sociálního pojištění tuto charakteristiku 
nabourává - protože univerzální zdravotní péče nemůže být poskytována v závislosti na 
výdělku zaměstnance. Původně to byla „drobná“ odchylka - protože zdravotní péče byla 

méně významnou dávkou sociálního (v Německu: „zákonného“) nemocenského 
pojištění, nemocenské jako dávka závislá na výdělku bylo hlavní dávkou nemocenského 
pojištění. Relativní význam zdravotní péče jako věcné dávky však podstatně narostl s 
rozvojem zdravotní péče jako takové, a naopak kvantitativní význam nemocenského 
výrazně poklesl i v důsledku přechodu k výplatě náhrady mzdy v prvních týdnech 
pracovní neschopnosti pro nemoc z prostředků zaměstnavatele (zaměstnanecký 
pilíř/model) - v Německu dokonce po dobu 6 týdnů ve výši plné mzdy. Sociální 
nemocenské pojištění se navíc rozšířilo i na nevýdělečné členy domácnosti zaměstna-

ného pojištěnce. Důchodci v tomto systému (v Německu) také platí pojistné nemocen-
ského pojištění. Sociální nemocenské pojištění je v křesťansko-demokratickém modelu 
spravováno samosprávnými, neziskovými nemocenskými pokladnami (pojišťovnami) 
příslušných podniků, oborů či odvětví, které jsou doplněny územními nemocenskými 
pokladnami. Každá z těchto nemocenských pokladen se „samofinancuje“ výběrem 
pojistného od svých pojištěnců a jejich zaměstnavatelů. K menšímu posunu v tomto 
samofinancování došlo v Německu, zde zákon stanoví celostátně jednotnou sazbu 

pojistného (14,6 %, z toho zaměstnanec platí polovinu) a nemocenské pokladny si 
mohou dovybrat další pojistné podle svých potřeb. Tento systém byl v Německu 
nabourán zavedením možnosti svobodného přestupu mezi těmito nemocenskými 
pokladnami; hlavním efektem této liberalizace je postupný pokles počtu těchto pokladen 
(počátkem roku 2019 jich bylo 109, koncem 19. století 23 tisíc). Pojistné je příjmem 
centrálního Zdravotnického fondu, který je rozděluje mezi nemocenské pokladny podle 
počtu klientů, jejich věku a pohlaví a s přihlédnutím k vybraným diagnózám. 
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V německém systému sociálního pojištění bylo od roku 1995 zavedeno páté 

odvětví: pojištění péče - na částečnou úhradu nákladů dlouhodobé péče. Sazba 
pojistného dosahuje v roce 2019 již 3,05 % ze mzdy, z toho zaměstnavatel platí 
polovinu; výdělkový strop zde je 4 537,50 € měsíčně. Důchodci (a také dobrovolně 
pojištění) platí dnes plnou sazbu 3,05 % (pojistné v Sasku je celkově vyšší: zaměstnanci 
platí 2,275 %, zaměstnavatelé jen 1,275 % - důvodem je odmítnutí Saska snížit počet 
svátků při zavedení tohoto pojištění). Bezdětní zaměstnanci (od 23 let) platí navíc 0,25 
%; jde o komické promítnutí výchovy dětí do pojistného za celé sociální pojištění, u 
jehož zrodu byl nález ústavního soudu. Sociální pojištění dlouhodobé péče spravují 

nemocenské pokladny. Vlastní příčinou zavedení tohoto pojištění byla fiskální potřeba 
ulevit obecním rozpočtům s financováním dlouhodobé péče. 

Z Bismarckova modelu samosprávných nemocenských pokladen vychází/vychá-
zelo také Rakousko; v základním zaměstnaneckém systému (v soukromém sektoru) jich 
je celkem 15, z toho je 9 územních (zemských) pokladen a 6 podnikových pokladen. 
Vedle toho nemocenské pojištění ještě poskytují 4 další sociální pojišťovny (pro 

živnostníky, horníky a železničáře, rolníky a veřejné zaměstnance). Sazba pojistného 
nemocenského/zdravotního pojištění v základním systému činí 7,65 %, z toho 
zaměstnanec platí 3,87 % a zaměstnavatel 3,78 % ze mzdy. Trochu odlišná sazba 
pojistného platí pro veřejné zaměstnance: 7,635 % (4,1 % + 3,535 %); penzisté platí 
5,1 %. Pojistné uhrazuje asi dvě třetiny výdajů na rakouské veřejné zdravotnictví (Guger 
a kol., 2006), jedna třetina jde z veřejných rozpočtů, především prostřednictvím 
zemských zdravotnických fondů. Rakousko letos provede zásadní organizační reformu, 
po níž zbyde jedna nemocenská pokladna a dvě sociální pojišťovny provozující 

nemocenské pojištění. 9 zemských a 6 podnikových nemocenských pokladen se sloučí 
do jedné celostátní Rakouské zdravotní pokladny (Österreichische Gesundheitskasse). 
Z výše uvedených 4 dalších sociálních pojišťoven zbydou 2. Hlavním efektem bude 
zrušení cca 19 000 pracovních míst (formou přirozeného úbytku!). Do roku 2023 se tím 
uvolní 1 mld. €, která bude investována do „boje proti dvoutřídní zdravotní péči“, tj. ve 
prospěch pacientů (Kurz, 2018). 

V Rakousku bylo od roku 1993 zavedeno pečovné (Pflegegeld) jako univerzální 
státní dávka dlouhodobé péče, koncipovaná jako paušální částečná úhrada vícenákladů 
dlouhodobé péče. Pečovné je diferencováno do 7 stupňů podle míry bezmocnosti 
klienta: v roce 2019 od 157,30 € do 1 688,90 € měsíčně. Vedle toho ještě existuje státní 
dávka - podpora celodenní péče (Förderung der 24-Stunden-betreuung) v domácnosti 
klienta, který má měsíční čistý příjem do 2 500 € měsíčně (pečovné je nezapočítává) 
a potřebuje péči 24 hodin denně. 

Zahrnutí (téměř) univerzální zdravotní péče do sociálního nemocenského 

pojištění a jeho financování pojistným - procentem z výdělků - je systémovým 
problémem: pojistné sociálního zdravotního pojištění je špatnou daní, protože nezdaňuje 
všechny příjmy. To platí i pro sociální pojištění dlouhodobé péče. 

3.4.3 Sociálnědemokratický model financování zdravotní 

a dlouhodobé péče 

Sociálnědemokratický sociální model klade důraz na poskytování univerzálních 
služeb a dávek. Univerzálně poskytovaná zdravotní a dlouhodobá péče (pro všechny 
rezidenty) je součástí tohoto modelu, stejně jako zcela převažující rozpočtové 
financování této péče. Pojistné v tomto modelu odpadá. Systém jednoho veřejného 
poskytovatele zdravotní péče dosahuje „úspor z rozsahu“ produkce (Palmer, 2006). 
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Dánsko je považováno za moderní, efektivně fungující stát (Greve a Ejersbo, 

2016). Při 5,8 mil. obyvatel se člení na 5 regionů (krajů) a 98 municipalit (obcí, 
kommuner). Regiony a municipality mají podstatnou roli v řízení zdravotní a dlouhodobé 
péče. Regiony mají na starost financování nemocnic a smlouvy s praktickými lékaři 
a specialisty. Municipality mají v popisu práce sociální služby, prevenci, rehabilitaci 
apod. Schéma dánského sociálnědemokratického systému zdravotní a dlouhodobé péče 
je na schématu č. 6. Podobně je tomu např. ve Švédsku. 

 

Třemi základními zásadami zdravotní péče ve Švédsku jsou (Glenngard, 2016): 

• Lidská důstojnost: Všechny lidské bytosti mají stejný nárok na důstojnost a mají 

stejná práva bez ohledu na jejich postavení ve společnosti. 

• Potřeba a solidarita: Lidé s největší potřebou mají přednost v ošetření. 

• Nákladová efektivnost: Má-li dojít k volbě, tak má být rozumná rovnováha mezi 

náklady a přínosy, s náklady poměřovanými v relaci ke zlepšení zdraví a kvality 
života. 

 
Schéma č. 6 Organizace zdravotní a dlouhodobé péče v Dánsku 
 

 

Pramen: Vrangbaek (2016)  
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Asi 83 % výdajů na zdravotní a dlouhodobou péči ve Švédsku je financováno z 

veřejných rozpočtů: 53 % připadá na kraje, 25 % na obce a 2 % na státní rozpočet. 
Kraje a obce vybírají výraznou proporcionální daň z osobních příjmů, v roce 2015 výdaje 
krajů na zdravotní péči představovaly 89 % všech výdajů krajů. 69 % všech příjmů 
krajů představovaly krajské daně, 17 % činily státní dotace a příspěvky. Účelem státních 
dotací je redistribuce zdrojů mezi kraji podle potřeb (Glenngard, 2016). 

Poplatky za zdravotní péči jsou celostátně regulovány (zastropovány). V roce 
2016 se poplatek za návštěvu praktického lékaře pohyboval mezi 150 a 300 švédských 
korun (SEK), hospitalizační poplatek činil 50-100 SEK. Speciální režim financování má 
zubolékařská péče: pro rezidenty do 23 let (od roku 2019) je zdarma, poté stát přispívá 
na preventivní prohlídky 150-300 SEK ročně a za ostatní péči tito klienti platí plnou cenu 
až do 3 000 SEK ročně, nadto ve 2 pásmech platí 50 % a 15 % ceny. Za léky platí klienti 
100 % ceny do výše 1 100 SEK ročně, nadto procentní spoluúčast postupně klesá až na 
nulu. Zvýhodněny jsou děti, mládež, těhotné a staří (Glenngard, 2016). V obecných 
informačních textech jsou zdravotnické poplatky ve Švédsku považovány za nízké. 

Naprostá většina švédských praktických lékařů jsou zaměstnanci. Lékařských 
praxí je zhruba 1 200 a z nich asi 40 % jsou soukromé. V průměru má jedna lékařská 
praxe 4 praktické lékaře; Švédové se obvykle registrují u praxe, nikoliv u jednotlivého 
lékaře. Formální gate-keeping neexistuje, pacienti mohou rovnou navštívit nemocnici či 
specialistu, jsou však motivováni nejdříve navštívit praktického lékaře: návštěva 
specialisty je spojena s vyšším poplatkem. 

Jedním ze zásadních důsledků rychlého rozvoje možností zdravotní péče 
a prodlužování lidského věku je zásadní tlak na zvyšování nákladů na zdravotní péči, 
který se ve světě promítl i v celkovém pojetí univerzalismu zdravotní péče. Zatímco 
dříve se považovalo za téměř samozřejmé, že zdravotní péče má být poskytována 
každému v plném rozsahu a kvalitě („veškerá zdravotní péče pro každého“), dnes již 
dominuje „nový univerzalismus“, podle něhož je možno všem poskytovat jen základní 
péči, nikoliv tedy péči veškerou. Jinými slovy: má-li být dnes poskytována zdravotní 
péče všem, nemůže být poskytována veškerá možná péče. To platí pro všechny sociální 

modely. To vytváří určitý prostor pro soukromé zdravotní připojištění i v zemích s 
dominujícím sociálnědemokratickým modelem. Mezi tyto země patří i Velká Británie, 
kde se tento systém označovaný jako Beveridgeův model, rozvinul po 2. světové válce. 

Soukromé zdravotní připojištění má ve Švédsku asi 10 % zaměstnanců, většinou 
jako zaměstnanecký benefit. Účelem tohoto připojištění je většinou zkrácení doby 
čekání na zdravotní péči. Toto připojištění má celkový rozsah asi 1 % všech výdajů na 
zdravotní péči. Obdobně je tomu např. ve Velké Británii. Formou přímé úhrady (out-of-

pocket) se rezidenti podílejí na úhradě zdravotní péče v Dánsku 14 %, ve Švédsku, 
Velké Británii a také v Česku 15 % - viz graf č. 12. 
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Graf č. 12 Výdaje na zdravotní péči podle typu financování (2016) 

 

 

Pramen: OECD/EU (2018) 

 

Sociálnědemokratický model se v zemích OECD využívá nejčastěji. Na druhém 
místě je křesťanskodemokratický model, v praxi modifikovaný zásadním posunem k 
univerzalitě zdravotní péče. Ostatní modely se využívají jen v několika zemích OECD. 
Téměř všechny postkomunistické země přitom využívají systému jedné veřejné 
zdravotní pojišťovny, což lze případně považovat za modifikací sociálnědemokratického 

modelu. 

3.4.4 Neoliberální model financování zdravotní a dlouhodobé péče 

Neoliberální sociální model deklaruje maximum trhu a současně i výrazné státní 
zásahy, které mají umožnit či dokonce vytvořit obsáhlé konkurenční prostředí včetně 

potřebného sociálního zabezpečení. Povinné soukromé zdravotní pojištění lze považovat 
za základní verzi neoliberálního modelu. K tomuto modelu patří univerzální (paušální) 
pojistné, nezávislé na výši výdělku účastníka. Předpokládá se přitom poskytování dotace 
k tomuto pojistnému podstatné části pojištěnců. Soukromá zdravotní pojišťovna nemůže 
v tomto modelu odmítnout žádného klienta. V této modelové verzi nesou pojišťovny 
riziko kumulace spojené s velkými individuálními rozdíly v potřebě zdravotní péče, ať již 
jsou dány jak věkem a pohlavím, tak i zcela individuálním zdravotním rizikem, 

odrážejícím se zejména v dosavadním zdravotním stavu. 

Neoliberální systém zdravotního pojištění je v mnoha směrech praktikován ve 
Švýcarsku, byť je v tamní praxi často označován jako sociální nemocenské pojištění. 
Zavedením povinného zdravotního pojištění od roku 1996 byly sledovány tři cíle: kvalitní 
zdravotní péče pro všechny, sociální solidarita v podmínkách univerzálního pojistného a 
tlak na nezvyšování nákladů. Odchylkou od neoliberálního modelu je poměrně vysoké 
přímé financování nemocnic z kantonálních rozpočtů a povinná neziskovost pojišťoven. 
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Pojistné za balík základní péče je u jednotlivých pojišťoven jednotné v rámci jednotlivých 

kantonů, a to diferencovaně pro tři věkové skupiny (děti do 18 let, mladí dospělí do 26 
let, ostatní dospělí). Návazně jsou do těchto tří skupin řazeni pojištěnci s nárokem na 
„slevu“ z pojistného; tyto kantonální dotace pojistného představují samostatný systém 
sociální pomoci, s dávkou testovanou na příjem a majetek pojištěnce. Součástí balíku 
základní zdravotní péče není mj. zubolékařská péče. Asi 80 % Švýcarů má soukromé 
připojištění, především připojištění zubolékařské péče. Většinou se využívá také karenční 
doba 6-12 měsíců. Je i velká nabídka soukromého nemocničního připojištění, které 
může zahrnovat i svobodnou volbu nemocnice mimo kanton pobytu. 

Typickým rysem švýcarského povinného zdravotního pojištění jsou poměrně 
velmi vysoké spoluúčasti pojištěnců (10 % účtu, max. 700 Fr. ročně pro dospělého, 
resp. 350 Fr. pro děti do 18 let), včetně využívání „franšíz“ (roční odčetné spoluúčasti). 
Používají se i další typické konstrukce soukromého pojištění, zejména možnost zúžení 
rozsahu poskytované péče za slevu na pojistném (vyšší franšízy, omezení volby lékaře 
a zdravotního zařízení, telefonické konzultace před návštěvou lékaře). Od zavedení 

tohoto systému v roce 1996 proběhlo několik dílčích reforem sledujících lepší naplnění 
výše uvedených cílů. Nedaří se plnit třetí cíl: účinný systémový tlak proti růstu nákladů. 
Celkově se soudí, že úroveň zdravotní péče ve Švýcarsku je velmi vysoká, ale za cenu 
podstatně vyšších nákladů oproti jiným vyspělým zemím (OECD/WHO, 2011). 

Dlouhodobá péče je ve Švýcarsku financována z cca 60 % soukromě, její 
poskytování je považováno převážně za osobní či rodinný problém. Veřejnou dlouhodo-
bou péči mají podle ústavy na starosti obce a v menší míře i kantony. V rámci povinného 
soukromého zdravotního pojištění jsou poskytovány služby v ústavech a při péči v 
domácnosti a příspěvky na dlouhodobou péči v ústavech. I zde se uplatňují spoluúčasti. 
Uvedený vysoký podíl domácností na financování dlouhodobé péče je však nutno snížit 
o doplňkové dávky, poskytované ke starobním a invalidním penzím; výsledná hodnota 
je asi 36 % (Colombo a kol., 2011). Podle zákona z roku 1996 měly zdravotní pojišťovny 
převzít celé financování dlouhodobé péče. Úspěšně však proti tomu bojovaly a nikdy k 
tomu v plném rozsahu nedošlo. Švýcarský parlament přijal zákon o financování péče v 
roce 2008; s účinností od roku 2011. K úhradě samotných nákladů ústavní dlouhodobé 

péče slouží: 

• příspěvek zdravotní pojišťovny podle míry péče (12 stupňů) - až 108 Fr. denně 

(vysoké spoluúčasti a franšízy v pojištění!); 

• příspěvek klienta až 20 % z předchozí částky, tj. až 21,60 Fr. denně; 

• příspěvek obce - pokrývá zbytek nákladů. 

Podobně je tomu u ambulantní péče v domácnostech. Náklady hotelových služeb 
u ústavní péče nesou klienti; v roce 2011 se tyto náklady v případě jednolůžkového 
pokoje v Lucernu pohybovaly v rozmezí 5 000-5 700 Fr. měsíčně. Je zřejmé, že zmíněná 
schémata financování dlouhodobé péče umožňují individualizaci nesení nákladů 
jednotlivci. K úhradě výdajů klientů dále slouží dávky z jiných sociálních systémů, 
zejména „doplňková dávka“ (EL) ze solidárně orientovaného veřejného penzijního pilíře. 
Doplňková dávka v podstatě představuje speciální dávku sociální pomoci, testovanou 

na příjem i majetek. Financování dlouhodobé péče ve Švýcarsku nese neoliberální prvky 
především díky napojení na povinné soukromé zdravotní pojištění s jeho velkými 
spoluúčastmi klientů a díky paušálnímu pojistnému. Údaje o jeho nákladovosti (v relaci 
k HDP) se rozcházejí - od údaje nižšího než průměr zemí OECD až po nejvyšší údaj v 
tomto směru. Je to ovlivněno i relativní složitostí systému. O většině parametrů 
rozhodují kantony, včetně delegace jejich pravomoci na obce. Mezi jednotlivými kantony 
tak existují i velké rozdíly. 
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Schéma č. 7 Tři aktéři a tři trhy v nizozemském povinném soukromém 

zdravotním pojištění od roku 2006 

 

Pramen: Kroneman a kol. (2016) 

 

Neoliberální teorii zdravotní péče rozpracoval v 80. letech Enthoven a pojmenoval 
ji jako řízená konkurence (managed competition); jeho cílem bylo reformovat základní 
americký systém zdravotní péče, poskytované jako zaměstnanecký benefit (Enthoven, 

2003). „Model řízené konkurence počítá se třemi ústředními předpoklady, pokud jde o 
chování tržních aktérů. Všechny tyto předpoklady jsou vzájemně propojeny, každý z 
nich je zapotřebí, nikoliv však dostatečný sám o sobě: 

1. Pojistitelé si vzájemně konkurují cenou, kvalitou a rozsahem služeb, aniž by měli 
trvalou monopolní sílu. 

2. Spotřebitelé mají volný výběr mezi pojistiteli a uplatňují své právo volby. 

3. Neúčinní anebo nehospodární poskytovatelé jsou pojistiteli nuceni pracovat účinněji 
a hospodárněji a poskytovat dobrou kvalitu. Jinak nedostanou smlouvu“ (GreB a kol., 
2001). 

Enthovenova koncepce řízené konkurence byla významně aplikována v Nizozem-
sku od roku 2006, ve snaze podstatně posílit motivaci k efektivnosti ve zdravotnickém 
systému. Tato reforma znamenala systemický posun od regulace nabídky k regulaci 

poptávky, s podstatným důrazem na konkurenci. Třemi hlavními aktéry v tomto systému 
jsou pojištěnci/pacienti, pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče. Tomu odpovídají tři 
hlavní regulované trhy: trh zdravotního pojištění, trh poskytování zdravotní péče a trh 
nákupu zdravotní péče - viz schéma č. 7. 

Tři výše uvedené podmínky fungování Enthovenovy řízené konkurence se 
v nizozemské praxi nenaplnily. „Nizozemské reformy nepřiměly jednotlivé spotřebitele 
k hledání hodnoty a “řízená konkurence” vedla k méně konkurenčnímu trhu. Již po dvou 
letech byl nizozemský pojistný trh výrazným oligopolem.“ (Altenburg a Lynch, 2010). 
„Vysoké úrovně výdajů na zdravotnictví vyvolávají v Nizozemsku dlouhodobě starosti. 
Bylo zavedeno vice tržních mechanismů jako cesta k dosažení (mimo jiné) lepší kontroly 
nad náklady, mají ale ještě dosáhnout kýžených výsledků. Místo toho byly nutné široké 
sektorové dohody, které napomohly zploštit nákladovou křivku. Systém zůstává stále 
ještě nákladný a podněcuje starosti o budoucím růstu a udržitelnosti.” (OECD/EOHSP, 
2017). 
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Schéma č. 8 Základní finanční toky v nizozemském povinném soukromém 

zdravotním pojištění 
 

 

Pramen: Kroneman a kol. (2016)  

 
Odchylkou od neoliberálního modelu je dvojí systém financování povinného 

soukromého zdravotního pojištění v Nizozemí. Vedle univerzálního pojistného, které se 
tam označuje jako „nominální pojistné“ a které vybírají jednotlivé pojišťovny (průměr 
je nyní zhruba 1 380 € ročně) od klientů či jejich skupin („skupinové“ pojištění se slevou 
až 10 % má asi 66 % klientů!), existuje též systém „pojistného závislého na příjmu“ - 
jako je obvyklé v sociálním pojištění, toto pojistné odvádějí zaměstnavatelé finanční 
správě. Toto druhé pojistné (6,95 % z mezd) pak plyne do Fondu zdravotního pojištění, 
kde je zdrojem pro výplatu kapitačních plateb za jednotlivé klienty jednotlivým 
zdravotním pojišťovnám - viz schéma č. 8. Kapitační platby jsou diferencovány obdobně 
jako v Německu. Pojistné závislé na příjmu přináší asi 50 % všech finančních zdrojů 
tohoto zdravotního pilíře, „nominální pojistné“ asi 40 %. Nominální pojistné za děti do 
18 let platí stát. Potřební mají nárok na státní příspěvek na nominální pojistné 
(Healthcare Allowance); tento státní příspěvek dostává asi 40 % pojištěnců; vcelku jde 

o 5-6 % celkových finančních zdrojů. Zbývajících asi 6 % zdrojů přináší povinná roční 
odčetná spoluúčast („vlastní riziko“) 385 € v povinném soukromém pojištění (nevztahuje 
se na děti do 18 let). Celkové přímé financování zdravotní péče klienty je v Nizozemsku 
jen o málo vyšší než průměr EU - viz graf č. 13. 

Dalším pilířem financování zdravotní péče v Nizozemsku je dobrovolné soukromé 
pojištění, sjednávané u (týchž) specializovaných zdravotních pojišťoven. Obvykle toto 
připojištění zahrnuje především zubolékařskou péči, která není součástí balíku základní 
péče v povinném soukromém zdravotním pojištění. Pro toto připojištění platí běžná 
pravidla soukromého pojištění. Připojištění má asi 85 % Nizozemců; vcelku je jím 
financováno asi 8 % celkových výdajů na zdravotní péči. Klienti s dobrovolným 
připojištěním nemají rychlejší přístup k žádnému typu zdravotní péče, ani nemají 
možnost širší volby specialistů či nemocnic. 
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Graf č. 13 Podíl přímých výdajů na zdravotní péči na konečné spotřebě 

domácností (2015) 
 

 

Pramen: OECD/EOHSP (2017) 

 

 
Třetím, resp. oficiálně prvním pilířem nizozemského zdravotního pojištění je 

sociální pojištění dlouhodobé péče. Úhrada „výjimečných zdravotních výdajů“ nebyla 
zahrnuta do povinného soukromého zdravotního pojištění právě s ohledem na riziko 
vzniku velmi vysokých výdajů u dlouhodobé péče. Od roku 2015 bylo sociální pojištění 
dlouhodobé péče zákonem o chronické péči (Chronic Care Act) zredukováno na 
poskytování ústavní péče v rozsahu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Osoby s nárokem 
na tuto péči, které upřednostňují zůstat doma, mohou požádat o poskytování služeb 
domácí péče nebo o peněžitou dávku (personal budget.) Domácí ošetřovatelská péče 
byla přesunuta do povinného soukromého zdravotního pojištění, zbývající část 
dlouhodobé péče pak na obce. Pojistné na pojištění dlouhodobé péče bylo od roku 2015 
sníženo na 9,65 % ze mzdy, pojistné platí zaměstnanci prostřednictvím finanční správy 

do Fondu dlouhodobé péče (Long-term Care Fund). 
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Schéma č. 9 Organizace zdravotní péče v Nizozemsku 

  
Pramen: Kroneman a kol. (2016) 
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Do neoliberálního modelu financování zdravotní péče zapadá systém povinného 

zdravotního spoření Medisave, který byl zaveden v Singapuru od roku 1984. Předtím 
tam měli britský systém NHS a také Central Provident Fund (CPF), určený k 
důchodovému zabezpečení zaměstnanců v soukromém sektoru na bázi penzijního 
spoření (veřejné systémy CPF existovaly v řadě britských kolonií). Singapurský systém 
Medisave vznikl rozšířením aktivit CPF; další složkou CPF se později stalo i spoření na 
bydlení a na vzdělání. Výchozí ideou Medisave bylo usnadnit soukromé financování 
zdravotní péče pro většinu obyvatelstva, analogicky penzijnímu spoření v systému CPF. 
Racionální jádro zdravotního spoření je v tom, že zaměstnanec může spořit na zaplacení 

nemocniční a další nákladné zdravotní péče, jejíž potřeba modelově výrazně narůstá ve 
stáří - viz graf č. 14. Medisave je využitelný i v rámci rodiny (vč. prarodičů), v případě 
smrti se úspory dědí; od věku 55 let lze úspory nad stanovený limit vybrat. V základní 
variantě tohoto spoření stát garantuje zajímavé každoroční reálné zhodnocení úspor. 
Příspěvky do celého systému CPF činí od roku 2016 na zaměstnance do věku 55 let 37 
% ze mzdy, z toho zaměstnavatel hradí 20 % ze mzdy. Tyto příspěvky jsou alokovány 
do 3 fondů, na Medisave připadá 8-10,5 % ze mzdy, diferencovaně podle věku. 
Podstatné je také to, že příspěvky, zhodnocení i výplaty (vč. dědictví) nepodléhají 
zdanění. Ne všechny náklady zdravotní péče lze uhradit z účtu Medisave - takto nelze 
uhradit např. spoluúčast pacienta na úhradě nákladů péče ve vyšší nemocniční třídě. 
Všemožně se tak podporuje individuální odpovědnost za zdraví. 

 

Graf č. 14 Spořicí kapacita a schéma zdravotních výdajů 

 

Pramen: Hanvoravongchai (2002) 

 
Další zdravotnické reformy podstatně oslabily úlohu zdravotního spoření 

Medisave v Singapuru. Od roku 1990 byl zaveden systém povinného pojištění 

katastrofických výdajů Medishield, s vysokou odčetnou spoluúčastí pacienta. Od roku 
1993 byl zřízen fond na úhradu zdravotní péče o chudé Medifund, přitom vládou 
dotované kliniky poskytují část primární zdravotní péče o chudé. V polovině roku 2002 
bylo zavedeno nízkonákladové pojištění dlouhodobé péče ElderShield s tím, že majitelé 
účtu Medisave jsou automaticky začleněni do systému ElderShield při dosažení věku 40 
let, pokud se nerozhodnou pro vystoupení (opt out). ElderShield vyplácí měsíční 
peněžitou dávku (maximálně po dobu 60 měsíců) těm, kteří nejsou schopni vykonávat 



3. Obecná typologie dávek soc. zabezpečení ve světových soc. systémech 

 

 
 

70 

tři nebo více základních činností každodenního života (activities of daily living). (Taylor 

a Blair, 2003). Zdravotní spoření se podílí na financování zdravotní péče asi 8 %. Na 80 
% nemocniční péče je v Singapuru poskytováno státními nemocnicemi; zde byla od roku 
1993 zavedena intenzívní regulace nabídky, v podstatě podrobné centrální řízení. 
Mezinárodně nízký podíl výdajů na zdravotní péči na HDP je ovlivněn především státní 
regulací v Singapuru, přitom hraje významnou roli i to, že tamní obyvatelstvo je značně 
mladší než např. v západní Evropě. Uvádí se též, že výdaje na zdravotní péči v Singapuru 
nezahrnují výdaje na tradiční čínskou medicínu, přestože hraje významnou roli při léčení 
více než 10 % obyvatelstva. 

Singapurský systém Medisave vyvolal ve světě velký zájem, díky své originalitě 
a prodejním dovednostem tamních politiků. „Singapur věřil, že plná úhrada zdravotní 
péče způsobuje rychlý růst nákladů, protože pacienti a poskytovatelé se méně zabývají 
náklady služeb. Singapur zavedl systém zdravotních spořicích účtů, aby zlepšil morální 
riziko pramenící z pojištění. Deset let po zavedení důsledného a dobře koncipovaného 
systému Medisave Singapur zjistil, že teorie nebyla podpořena skutečností.“ (Hsiao, 

1995). „Singapur veřejně uznal, že jeho strategie poptávkové strany selhala ve 
vytvoření efektivnosti a zvládnutí inflace zdravotních nákladů. Snad je na čase, aby 
Singapur otevřeně a důkladně prověřil svůj systém Medisave, aby se zjistilo, jak dobře 
může sloužit potřebám stárnoucí populace.“ (Hsiao, 2001). „Nezdá se, že by zdravotní 
spoření dosáhlo svých cílů ve veřejně financovaných systémech. Strategie poptávkové 
strany k regulaci výdajů na zdravotní péči, kterou zdravotní spoření teoreticky nabízí, 
není efektivní bez přidání regulace nabídkové strany. Jak zkušenosti Singapuru ukazují, 
zdravotní spoření nepřispívá ke spravedlivějšímu rozdělení pokrytí. Existující veřejné 

zdravotní pojištění je založeno na sdílení rizika zdravých a nemocných lidí. Zdravotní 
spoření, zvláště pokud je spojeno s daňovými výhodami, je atraktivní pro zdravé 
a bohaté a ponechává indisponované lidi, aby si hledali dražší komplexní pojištění, nebo 
aby hradili zvýšené výdaje ze svého.“ (Shortt, 2002). 

Obamova reforma zdravotního pojištění zavedla v USA neoliberální povinný 
systém pro ty Američany, na něž se nevztahuje žádný systém zdravotní péče jiného 
druhu (individuální povinnost koupit si zdravotní pojištění). V USA paralelně existuje 
vícero systémů zdravotní péče, které vznikly dávno před Obamovou reformou. Dosti 
trefně tyto systémy charakterizuje Reid (2009); charakteristika je běžně přejímána 
nejrůznějšími autory. Reid uvádí, že nejlepší veřejnou zdravotní péči v USA má 9 mil. 
válečných veteránů a příslušníků jejich rodin (včetně pozůstalých). „Když přijde na péči 
o veterány, jsme Británie nebo Kuba”. Senioři - bývalí zaměstnanci mají k dispozici 
systém Medicare: “Pro Američany ve věku přes 65 let v systému Medicare jsme Kanada.” 
Kanadský systém je v USA většinou charakterizován jako model státního zdravotního 

pojištění (national health insurance model); ve světě je pak označován jako systém 
s jedním plátcem (single-payer system). Tímto jedním, resp. jediným financiérem je 
stát (v Kanadě: provincie, s podstatnými federálními dotacemi). Systém se např. v 
Ontariu jmenuje Health Insurance Plan (zdravotní pojištění), pojistné se však nevybírá, 
popř. je nedílnou složkou daně z příjmů (Ontario). Neformálně je systém označován 
jako Medicare. V USA se v systému Medicare vybírá daň z mezd se základní sazbou 
2,9 % (zaměstnanci z toho platí polovic); toto pojistné/daň uhradí asi 37 % výdajů 

Medicare. Medicare v Kanadě je tak jednodušší a bližší systému s jedním plátcem.“ 
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Zaměstnanci s nárokem na tento zaměstnanecký benefit mají právo ho vyměnit 

za voucher na nákup soukromého zdravotního pojištění podle pravidel Obamacare. 
Zaměstnanecká zdravotní péče zahrnuje 49 % obyvatelstva USA, s odstupem následují 
systémy Medicaid (které Reid nezmiňuje, 21 %) a Medicare (14 %). 

 
Tabulka č. 3 Nabídka produktů Kaiser Permanente v programu FEHB pro státy 
ve středoatlantickém regionu pro rok 2019 

 
Pramen: KFF (2018) 
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Největším zaměstnaneckým systémem na světě je americký Program zdravotních 

benefitů federálních zaměstnanců (Federal Employees Health Benefits, FEHB), fungující 
od poloviny roku 1960, který spravuje Office of Personnel Management (OPM). Tohoto 
programu se účastní přes 8 mil. federálních zaměstnanců, důchodců a jiných bývalých 
federálních zaměstnanců, členů rodin (děti: do 26 let) a bývalých manželek a manželů. 
Z toho aktivní federální zaměstnanci představují asi polovinu účastníků. O zahrnutí členů 
rodiny rozhoduje účastník s přímým nárokem; v tomto směru se rozlišují tři produkty: 
Self Only (jen sám přímý účastník), Self Plus One (sám plus jeden) a Self and Family 
(sám a rodina). V roce 2019 je v programu FEHB celkem 265 produktů (plánů), většina 

z nich je ovšem k dispozici účastníkům jen v některých oblastech USA. Na celém území 
USA je v nabídce 16 poskytovatelů. Např. v oblasti Washingtonu lze vybírat z 37 plánů. 
Tabulka č. 3 shrnuje základní produktovou nabídku jednoho poskytovatele FEHB v 
jednom regionu USA. Sazby pojistného jsou regionálně diferencované a v zásadě se 
mění každým rokem. Každoročně OPM vyjednává o účasti jednotlivých poskytovatelů 
v programu FEHB. Nejen v tomto programu se v USA významně uplatňují Health 
Maintenance Organizations (HMOs), což je kombinace pojišťovny a zdravotnických 
zařízení. V systému FEHB vláda platí až 75 % pojistného, zaměstnanci platí zbývající 
část formou srážky z platu (OPM, 2018). 

Čtvrtým, a posledním americkým systémem podle Reida je model přímé úhrady 
zdravotní péče (out-of-pocket model): „Pro 15 % populace, která nemá zdravotní 
pojištění, USA jsou Kambodža nebo Burkina Faso nebo venkovská Indie, s dostupným 
lékařem za předpokladu, že můžete přímo zaplatit účet za péči nebo pokud jste dost 
nemocní na to, abyste byli přijati na urgentní příjem veřejné nemocnice.“ (Reid, 2009). 

Neoliberální systém povinného soukromého/individuálního zdravotního pojištění 
je jen „doplňkovým“ systémem zdravotní péče v USA: v roce 2017 pokrýval 7 % 
obyvatelstva, přičemž 9 % obyvatelstva bylo nepojištěno (KFF, 2018). Prvky neolibera-
lismu jsou však výrazně ovlivněny skoro všechny tamní zdravotnické systémy. Trump 
chtěl Obamacare zrušit, nakonec byla tato legislativa „pouze“ podminována tím, že výše 
pokuty za nesjednání povinného zdravotního pojištění je od roku 2019 stanovena ve 
výši nula. Libertariáni se zaradovali: „Trumpova administrativa vytvořila 'opci svobody' 
pro lidi trpící pod Obamacare.” (Cannon, 2018). Spolu s nárůstem počtu nepojištěných 
Američanů má dojít i k úspoře vládních výdajů, protože sjednání individuálního 
zdravotního pojištění je spojeno s nemalými státními subvencemi. Mezitím již ve 4 
státech USA byly přijaty zákony, které zavádí individuální povinnost zakoupit zdravotní 
pojištění na území státu, s poukazem také na velký růst pojistného. V dalších státech 
USA se tytéž zákony připravují (Pak, 2018). 

Od roku 1993 nabízejí soukromé pojišťovny v USA zdravotní spořicí účty (Medical 

Savings Accounts). Od roku 2004 byly zavedeny zdravotní spořicí účty (Health Savings 
Account, HSA), které v kombinaci se zdravotním pojištěním s dostatečně vysokou 
odčetnou spoluúčastí (high deductible health plan, HDHP) umožňovaly využít daňový 
režim EEE (E = exempt), kdy příspěvky do HSA se dějí z příjmů před zdaněním, výnosy 
spoření nejsou zdaňovány a použití úspor na zdravotní péči také není zdaněno. Rozjezd 
zdravotního spoření HSA byl pomalý. V roce 2011 mělo zdravotní spoření 11,4 mil. 
Američanů. Význam zdravotního spoření vzrostl díky Obamově zdravotní reformě, při 
níž byly zavedeny systematické daně a dotace v zájmu usměrňování klientů k nákupu 
individuálního zdravotního pojištění na burzách s různými procentními spoluúčastmi (10 
%, 20 %, 30 %, 40 %), a zdravotní spoření lze nabízet i v rámci zaměstnaneckých 
schémat. V roce 2016 mělo zdravotní spoření již 20,2 mil. a v roce 2020 se očekává 45 
mil. účastníků. V roce 2019 může jednotlivec přispívat až 3 500 $ ročně, účastník ve 
věku 55+ ještě o 1 000 $ více. Stát reguluje i parametry HDHP; spoluúčast musí být 
letos v rozmezí 1 350 - 6 750 $ (pro rodiny platí všude dvojnásobné hodnoty). Pro mnoho 
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účastníků je největší výhodou zdravotního spoření možnost jeho využití jako penzijního 

spoření (kvazipenzijní účet). Při nízkých výdajích na zdravotní péči, nebo pokud mají 
dost volných peněz, tak jejich konta HSA narůstají bez zdanění (DataPath, 2017). 
„Odhaduje se, že rodiny, které vstoupily do tohoto systému, snižují své zdravotní výdaje 
o 21 % v prvním roce po odchodu z tradičních zdravotních pojištění. Posun směrem ke 

spotřebitelsky orientované zdravotní péči, zejména na trhu pojištění sponzorovaném 
zaměstnavateli, by mohl přispět ke snížení výdajů na zdravotní péči o 100 mld. $ ročně.“ 
(La Couture, 2014). Zdravotní spořicí účty lze považovat za částečnou únikovou cestu z 
Obamacare, využívanou mladšími a bohatšími účastníky k minimalizaci povinného 

pojistného zdravotního pojištění. Je otázkou, co s tím udělá Trumpova „reforma“, rušící 
sankce za nesjednání zdravotního pojištění. Trup coby prezidentský kandidát podporoval 
širší využívání HSA jako součást svého systému zdravotní péče. Po vítězství ve volbách 
Trumpa administrativa prezentovala HSA jako řešení pro „systém zdravotní péče, 
koncentrovaný na pacienty, který podporuje volbu, kvalitu a dostupnost.” (DataPath, 
2018). 

Výrazné neoliberální rysy má americká dlouhodobá péče. Program Medicare ji v 
zásadě neobsahuje. „Na rozdíl od Medicare, Medicaid pokrývá mnohem více typů 
dlouhodobé péče pro lidi od 65 let (v domovech důchodců, doma a v pečovatelských 
ústavech), ale většina těchto lidí nesplňuje podmínky, protože mají vysoké příjmy nebo 
aktiva. Ve skutečnosti je Medicaid výchozím (default) plátcem pro asi 62 % obyvatel 
domovů důchodců a více než polovina dlouhodobé péče v USA se realizuje 
prostřednictvím Medicaid.“ (Eisenberg, 2017). 

„Americký systém zdravotní péče nefunguje tak dobře, jak by mohl či měl. Ceny 
jsou vysoké a narůstající, jsou vážné problémy s kvalitou a mnozí charakterizují systém 
jako rigidní a netečný, který postrádá důraznost a inovace. Nedostatek konkurence je 
hlavním přispěvatelem k této dysfunkci. V některých případech trhy nesplňují základní 
podmínky k tomu, aby mohly stimulovat a podporovat konkurenci. V jiných případech 
se podmínky změnily způsobem snižujícím konkurenci; tak tomu bylo zejména v 
případech slučování poskytovatelů a pojistitelů.“ (Gaynor a kol., 2017). „USA jsou 
odlišné od všech jiných zemí, protože si ponechávají hodně oddělených systémů pro 
oddělené skupiny lidí. Všechny ostatní země se rozhodly pro jeden model pro všechny. 
To je mnohem jednodušší než americký systém; je to spravedlivější a také levnější.“ 
(Reid, 2009). 

3.5 Pojistné a nepojistné rodinné dávky prismatem 

sociálních modelů 

OECD nám dlouhodobě doporučuje zkrátit dobu poskytování rodičovského 
příspěvku v součtu s peněžitou pomocí v mateřství na jeden rok a poskytovat vouchery 
na služby péče o nejmenší děti (OECD, 2014), resp. obecněji podstatně rozšířit kapacity 
předškolní péče (OECD, 2018a). Obdobně k této problematice přistupuje EU: „Ženám s 
malými dětmi brání v účasti na trhu práce přetrvávající nedostatek cenově dostupných 
a kvalitních služeb péče o děti, zejména ve věku do tří let, dlouhá rodičovská dovolená, 

omezené využívání pružné pracovní doby oběma rodiči a nízká míra využívání rodičovské 
dovolené ze strany otců. V uplynulých letech byla přijata některá opatření s cílem tyto 
problémy řešit.“ (EC, 2017). Rodičovský příspěvek je tak začleněn do problematiky trhu 
práce - což je jistě zajímavé, nicméně zde však chybí propojení s ostatními rodinnými 
dávkami a službami. 

  

https://dpath.com/hsa-enrollment-trump-administration/
https://dpath.com/hsa-enrollment-trump-administration/
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OECD občas propočítává ekvivalent plné mzdy (full-wage equivalent, FWE) 

mateřského a rodičovského v zemích OECD - leč v českém případě chybně, jak dále 
ukážeme. Související úvaha expertů OECD o financování nárůstu veřejných služeb péče 
o nejmenší děti snížením sazby příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení z 34 
% na 31 % (EC, 2017) je sice zajímavá (jde přímo o národohospodářský manévr, 
založený na zvýšení zaměstnanosti žen), ale vychází z nekorektních informací dlouho-
době publikovaných OECD (2018b), podle nichž Česko má významně nadprůměrnou 
výši daňového zatížení práce, resp. daňového a odvodového klínu. To ale není pravda a 
experti OECD to dobře ví: do umělé konstrukce daňového klínu nezapočítávají „nedaňové 

povinné platby“ (non-tax compulsory payments), což jsou povinné příspěvky na 
soukromé pojištění či spoření, placené např. zaměstnanci v Chile); přitom tyto platby 
publikují na svém webu a započítávají do širšího „klínu povinných plateb“. Ať už „klín“ 
pojmenujeme jakkoliv, měli bychom tam u všech zemí započítat všechny platby 
a benefity, které podstatně prodražují pracovní sílu, tedy i např. pojistné na povinné 
soukromé zdravotní pojištění v USA. A pak nám vyjde, že český „klín“ je lehce 
podprůměrný (Vostatek, 2018). 

Případný návrh na rekonstrukci rodičovského příspěvku musí být sladěn 
s koncepcí peněžité pomoci v mateřství a dalších rodinných dávek. Ostatně i samotná 
existence těchto dávek je záležitostí veřejné volby - jednoho z ucelených sociálních 
modelů. 

 

Základní sociální modely rodinné politiky 

Ve světě se vytvořila celá řada různých sociálních systémů, které jsou především 
výsledkem historického vývoje sociální politiky v příslušných zemích. Je možno mezi 
nimi vysledovat několik charakteristických systémů, které lze považovat za aplikaci 
základních sociálních modelů, resp. welfare regimes, jak je vymezil Esping-Andersen 
(1990). Rozlišíme tak liberální, křesťanskodemokratický a sociálnědemokratický sociální 
model. Škálu sociálních modelů rozšiřujeme o neoliberální model, který se rozvinul od 
90. let. Zásadní odlišnosti uvedených čtyř základních sociálních modelů rodinné politiky 

lze schematicky znázornit rozdíly v důrazu jednak na univerzalitu, resp. selektivitu 
sociálního zabezpečení a jednak na dobrovolnost a povinnost tohoto zabezpečení - viz 
schéma č. 10. Určitou inspirací k vytvoření tohoto schématu byla European welfare 
typology (Sapir, 2006), která uvádí hodnocení čtyř sociálních modelů: místo univerzality 
je zde vysoká efektivnost a jejím protipólem je nízká efektivnost; místo vyšší štědrosti 
je vysoká rovnost a jejím protipólem je nízká rovnost. Cílem příspěvku v tomto směru 
je představit reprezentanty uvedených čtyř základních modelů rodinné politiky a na 

základě tohoto zjistit, kterému modelu je stávající český systém rodinných dávek a 
daňových zvýhodnění nejbližší a co by bylo účelné reformovat v zájmu zvýšení efektivity 
tohoto systému. 
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Schéma č. 10 Typologie základních sociálních modelů rodinné politiky 

 

Pramen: vlastní zpracování, inspirace: Sapir (2006) 

3.5.1 Moderní liberální sociální model a jeho britské proměny 

Klasický liberální sociální model je poměrně jednoduchý: o děti se postarají 
rodiny, případně včetně příbuzných (velké rodiny); pokud tato rodinná péče selže, tak 
nastoupí obec či obecněji řečeno stát a poskytne sociální pomoc. Rodinné peněžité dávky 
zde zásadně neexistují a veřejné služby se omezují na špitály a sirotčince - na úrovni 
srovnatelné se sociální pomocí. K tomuto klasickému liberálnímu modelu můžeme 

případně přiřadit též speciální dávku sociální pomoci - na příjem testované přídavky na 
děti. 

Moderní liberální sociální model obsahuje relativně nízké univerzální rodinné 
dávky; jejich příkladem je systém navržený Beveridgeovou komisí ve Velké Británii 
v roce 1942 a v „úsporné“ variantě realizovaný labouristickou vládou po 2. světové válce. 
Koncepčně měl státní přídavek na dítě uhradit existenční minimum dítěte, odhadované 
na 8 s. týdně. Tento přídavek měl být poskytován na všechny děti, kromě prvního dítěte 
(pokud jeden rodič pracuje). Britská vláda zavedla rodinnou dávku (Family Allowance) 
ve výši 5 s. (0,25 £) týdně, poskytovanou počínaje druhým dítětem v rodině. Od roku 
1977 byla tato rodinná dávka nahrazena přídavkem na dítě (Child Benefit), který je od 
té doby vyplácen na první dítě na úrovni řádově 5 % průměrných čistých výdělků. Od 
ledna 2013 již přídavek na dítě není (plně) univerzální dávkou, neboť u rodin, kde 
nejvyšší výdělek přesahuje 50 000 £ ročně, se o přídavky na děti zvyšuje daň z příjmů 
(Rutherford, 2013). Říkají tomu vysokopříjmový poplatek za čerpání přídavků na děti 

(High Income Child Benefit Charge); poplatek se týká asi 1 % dětí. Přídavky na děti se 
již řadu let poskytují ve výši 20,30 £ týdně na nejstarší dítě a 13,40 £ týdně na druhé 
a další děti. Spicker (2019) upozorňuje na to, že „byla odstraněna jedna z důležitých 
námitek k přídavku na děti. Po většinu doby své existence byl přídavek na dítě přímo 
odečítán od testovaných dávek, čímž ztrácel hodnotu pro nejchudší rodiny. Systém byl 
nyní revidován, takže podpora pro děti je nyní oddělena od zbytku dávkového systému.“ 
Přídavky na děti vyplácí finanční správa asi 8 mil. britských rodin. 

Na přelomu tisíciletí se ve Velké Británii uplatnily neoliberální tendence zaměřující 
se na podporu výdělečně činných rodin s dětmi. V dubnu 2003 byla zavedena sleva na 
dani na děti (Child Tax Credit, CTC). Tyto slevy na dani významně ovlivnily celkovou 
státní podporu rodin s dětmi: v roce 2005 byly tyto slevy v úplné rodině se dvěma dětmi 
ve věku 2 a 7 let a s jedním živitelem, se mzdou ve výši celostátního průměru, zhruba 
stejně významné jako univerzální přídavky na děti - a také významně vyšší než dříve 
a rovněž podstatně vyšší než ve většině jiných zemí (Ferrarini a kol., 2012). Od roku 
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2016 je CTC „výběhovou“ dávkou: byla začleněna do nové obří dávky sociální pomoci 

pro osoby v aktivním věku, označované jako univerzální sleva (na dani) Universal Credit 
(UC), na niž postupně - po regionech - přechází Velká Británie do roku 2022. CTC je tak 
nahrazována příplatkem (additional element) na 1-2 děti k UC, který je určen jen pro 
nově narozené děti; reforma je spojena s rozsáhlou restrikcí vyplácených dávek, 
ministryně práce a penzí Rudd v polovině ledna 2019 ohlásila záměr dávkový systém 
UC přezkoumat. 

Beveridgeův liberální model mateřských dávek vycházel z tehdejších rodinných 
poměrů, kdy matka zpravidla v domácnosti pečovala o několik dětí; byl realizován 
zákonem o národním pojištění z roku 1946. Univerzální, rovné porodné (Maternity Grant) 
4 £ mělo, významněji než do té doby, částečně uhradit náklady mateřství; další tyto 
náklady měly být uhrazeny živitelem rodiny. Univerzální mateřské (Maternity Allowance) 
36 s. týdně bylo koncipováno jako doplněk porodného pro výdělečně činné vdané ženy, 
na dobu 13 týdnů včetně data porodu, a to za podmínky, že se vzdají výdělečné činnosti. 
Mateřské tedy mělo usnadnit a zatraktivnit odchod rodičky ze zaměstnání; sazba 

mateřského měla být vyšší než dávka v nezaměstnanosti či invalidní dávka. 

Dnešní anglické porodné (Sure Start Maternity Grant) 500 £ se poskytuje pouze 
na první dítě a je určeno jen pro příjemce testovaných dávek. Skotské porodné 
(Pregnancy and Baby Payment) je velkorysejší: na první dítě se vyplácí 600 £ a na další 
děti 300 £. Testované porodné lze přiřadit k neoliberálnímu sociálnímu modelu. 

Dnešní britské mateřské zavedla labouristická vláda v roce 2003; vyplácí se po 
dobu až 39 týdnů; z toho bývá usuzováno, že britská placená mateřská dovolená je 
nejdelší na světě. Zákonné mateřské pro zaměstnankyně splňující náročnější podmínky 
(Statutory Maternity Pay, SMP) vyplácí zaměstnavatel ve výši 90 % výdělku (bez stropu) 
prvních 6 týdnů, v dalších týdnech pak se stropem 145,18 £ týdně. Mateřské pro další 
skupinu výdělečně činných žen vč. OSVČ (Maternity Allowance, MA) vyplácí úřad práce 
(Jobcentre Plus) se sazbou 90 % předchozího výdělku, maximálně však 145,18 £ týdně, 
minimálně ale 27 £ týdně. Některé výdělečně činné ženy (např. spolupracovnice ve 
firmě manžela či partnera) mají nárok na MA ve zkrácené délce až 14 týdnů. Podmínky 

pro získání všech uvedených mateřských dávek jsou dosti obšírné. Další případnou 
„náhradou“ těchto dávek je dávka zaměstnanosti a podpory ESA. Otcové mají nárok na 
zákonné otcovské (Statutory Paternity Pay) v délce 2 týdny, ve výši 90 % mzdy, 
maximálně však 145,18 £ týdně. Vcelku vidíme, že britské mateřské dávky jsou 
druhořadými dávkami, což v zásadě odpovídá liberálnímu i neoliberálnímu sociálnímu 
modelu. Přitom by nás neměla mýlit doba výplaty dávky až 39 týdnů; při přepočtu na 
výplatu dávky ve výši 100 % mzdy se totiž dostaneme k hodnotě ekvivalentu plné mzdy 
pouhých 12,1 přepočtených týdnů v roce 2016 - viz graf č. 15. 

Veřejná péče o děti předškolního věku byla do 90. let minulého století minimální, 
většina matek pečovala o své děti doma. Britská vláda se omezovala na základní 
regulaci soukromých služeb a na pomoc potřebným. Převládající kolektivní formou péče 
o děti předškolního věku byly několikahodinové předškolní kroužky (playgroups) 
organizované rodiči (matkami), se zaměřením na děti ve věku 3 a 4 let (povinná školní 
docházka je v Británii od věku 5 let, v Severním Irsku od 4 let; v Anglii téměř 60 % dětí 

ve věku 4 let navštěvuje přípravnou třídu základní školy). Předškolní kroužky 
nepostačovaly rodičům s plným pracovním úvazkem; ti byli odkázáni na příbuzné a na 
trh dětského opatrovnictví (chůvy). Situace na trhu práce, jakož i výrazné sociální 
nerovnosti a narůstání chudoby dětí přiměly konzervativní vládu, aby se věnovala péči 
o děti a o jejich vzdělávání (White, 2009). 
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Graf č. 15 Ekvivalent plné mzdy (FWE) v zemích OECD: mateřské přepočtené na 

týdny s průměrnou celostátní mzdou (2016) 
 

 

Pramen: Statista (2019)  

 

Koncem minulého století začaly konzervativní a labouristické vlády iniciovat 
zavedení omezeného předškolního vzdělání na státní útraty a výsledkem bylo zavedení 
příspěvku na úhradu nákladů denní péče o děti ve věku 3 a 4 let po velmi omezenou 
dobu. Doba takto financované péče byla původně stanovena na 12,5 hodin týdně po 
dobu 38 týdnů ročně, později se prodloužila na 15 hodin týdně a rozšířila se i na dvouleté 
děti v nízkopříjmových rodinách. Další posun v této rodinné politice se uskutečnil od září 
2018: k 15 hodinám na všechny děti přibylo dalších 15 hodin týdně podmíněných 
výdělečnou činností (pokud možno) obou rodičů modelově v rozsahu aspoň 16 hodin 
týdně při mzdové sazbě aspoň ve výši platné minimální mzdy (125,28 £ týdně) a s 
celkovým ročním příjmem maximálně 100 000 £. Všechny uvedené hodiny týdně lze 
čerpat flexibilně čili i po kratší dobu, než je 38 týdnů ročně. Ceny této péče (v zásadě v 
soukromých institucích) se pohybují v průměru kolem 5 £ za hodinu (DfE, 2018). Cenu 
služeb stanoví poskytovatelé, pokud se „nevejdou“ do jednotné státní úhrady, tak 
reagují např. zavedením poplatků za služby, které byly předtím zahrnuty v ceně (např. 
poplatek za obědy či výlety). V zásadě se tak jedná o („univerzální“) státní příspěvek ve 
výši až 5 000 £ ročně na (částečnou) úhradu péče o děti ve věku 3 a 4 let, která má 
převážně vzdělávací charakter. Koncepce tohoto státního příspěvku je na pomezí 
liberálního a neoliberálního sociálního modelu. Vládní marketing tento systém označuje 
jako 30 hodin bezplatné péče o děti (30 hours free childcare). 



3. Obecná typologie dávek soc. zabezpečení ve světových soc. systémech 

 

 
 

78 

Dalším nástrojem financování péče o děti ve Velké Británii jsou od roku 1989 

zaměstnanecké benefity, označované jako poukázky na nákup péče o děti (Childcare 
Vouchers), které si zaměstnanci mohou obstarat formou srážky ze mzdy s tím, že tyto 
benefity nepodléhají dani z příjmů a příspěvkům na národní pojištění, pokud mají děti 
ve věku do 15 let. Od února 2018 se tyto vouchery nahrazují dávkou nezdaněné péče 
o děti (Tax-Free Childcare), která je určena pro pracující rodiče i z řad OSVČ. Oba rodiče 
musí vydělávat více než 120 £ týdně a méně než 100 000 £ ročně (obojí každý z nich). 
Pracující rodiče si online založí účet na péči o dítě a ke každým 8 £, které tam vloží, stát 
přispěje 2 £, až do výše 2 000 £ na dítě ročně, pro děti ve věku 0-11 roků (na invalidní 

dítě 4 000 £ až do věku 17 let). Rodiče peníze na účtu mohou použít na úhradu 
registrované péče o děti (DfE, 2018). Koncepce tohoto spoření na péči o děti tak trochu 
zapadá do neoliberálního sociálního modelu (chybí jen různě rizikové investiční fondy). 

Státní sirotčí důchod ve Velké Británii neexistuje. To má liberální logiku, stejně 
jako britský univerzální státní starobní důchod. 

Vcelku můžeme konstatovat, že moderní liberální model dávek rodinné politiky 

má svou ucelenou logiku, které odpovídá systém nízkých univerzálních dávek. Tento 
model je ovšem „náchylný“ k větší či menší transformaci na neoliberální model, 
využívající celé palety testovaných dávek a slev na dani z příjmů. Celková úroveň dávek 
je přitom ovlivněna i poskytováním pečovatelských služeb za tržní ceny. Britský systém 
rodinných dávek a daňových zvýhodnění byl nutně významně ovlivněn i změnou 
základního modelu rodiny, zájmem na zapojení matek do výdělečné činnosti. 

3.5.2 Křesťanskodemokratický sociální model a jeho moderní 

německá verze 

Křesťanskodemokratický sociální model klade důraz na zásadní úlohu manželství 
a rodiny. 

V původní verzi také vycházel z tradiční dělby práce v rodině (model rodiny s 

jedním živitelem - otcem). Moderní verze tohoto modelu klade důraz na svobodu volby 
jako hodnotu sui generis; jak pravila bývalá německá ministryně pro rodinu za CDU 
Schroder v roce 2012: rodiče mají mít možnost se sami rozhodnout, zda více času věnují 
práci nebo péči o děti. Nejen z tohoto pohledu je pro nás zajímavý německý systém 
rodinných dávek a daňových zvýhodnění. 

Křesťanskodemokratickému sociálnímu modelu vévodí společné zdanění příjmů 
manželů, postavené důsledně na zásadě platební schopnosti - v moderním pojetí, ke 
kterému patří jeho výrazná progresivita a nezdaňování existenčního minima rodiny, 
manželů či jednotlivců. 

V Německu se tak modelově děje formou daňového odpočtu ve výši existenčního 
minima celé rodiny (nebo manželů), resp. ve výši součtu existenčních minim jednotlivých 
členů těchto společenství. V dalším se omezíme na vyživované děti a jejich existenční 
minimum. 

V roce 2019 existenční minimum (každého) dítěte činí 7 620 € (ročně); výše 
daňové úspory závisí na výši příjmů daňového poplatníka - s rostoucími příjmy roste. 
To křesťanskodemokratický model zdanění považuje za korektní. Současně existují 
přídavky na děti (Kindergeld), které jsou považovány za výrazný sociální prvek; aktuálně 
přídavek na 1. i 2. dítě činí 204 € měsíčně, na všechny další děti pak 235 € měsíčně. 
Od roku 1996 existuje opční systém, spočívající v tom, že daňový poplatník se rozhodne 
buď pro přídavky na děti, nebo pro daňové odpočty na děti. V praxi to probíhá tak, že 
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průběžně jsou všem příslušným daňovým poplatníkům vypláceny přídavky na děti a po 

skončení roku finanční úřad případně doplatí rozdíl - převyšek vyplývající z ročního 
daňového přiznání. Opční systém tedy aplikuje počítač. Přídavky na děti jsou vyšší než 
efekt odpočitatelné položky u rodin s nižšími a středními příjmy (bod zlomu je při ročním 
výdělku rodičů asi 63 500 €). Právní výklad německého Ústavního soudu vychází z toho, 
že existenční minimum dítěte nelze zdaňovat a že daňové osvobození existenčního 
minima dítěte lze realizovat také formou přídavků na děti. Z toho mj. vyplývá, že 
podporu rodin s dětmi představuje pouze ta část přídavků na děti, která převyšuje efekt 
odpočitatelné položky. A je na státu, jak vysoká tato podpora bude. Propočty 

existenčního minima dětí pro účely stanovení daňového odpočtu na dítě jsou v Německu 
obsáhle prováděny (a publikovány) každé dva roky. Podle propočtu ministerstva pro 
rodinu hradí přídavky na děti asi třetinu skutečných průměrných nákladů na děti. 

 

Graf č. 16 Přídavky na 1, 2 a 3 děti ve srovnání s daňovými úsporami z titulu 
daňových odpočtů (splittingový tarif nahoře, základní tarif dole) v závislosti na 

příjmech v Německu v roce 2016 

  

Pramen: Wikipedia (2019) 

 

Společné zdanění rodiny je v Německu realizováno formou splittingu (rozdělení) 
- zdaňované příjmy obou rodičů se sečtou a vydělí dvěma a pak se aplikuje příslušná 
sazba daně. Po výpočtu daně připadající na jednoho rodiče se tato částka daně vynásobí 
dvěma a výsledkem je celková daňová povinnost. Pokud oba rodiče mají modelově 
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stejné příjmy, tak formou splittingu nic neušetří. Na grafu č. 16 je grafické znázornění 

přídavků na 1 dítě, 2 děti a 3 děti (Kindergeld) a jejich interakce s ročními daňovými 
úsporami (Steuerersparnis) v závislosti na příjmu (na ose x) - podle splittingového 
sazebníku (Splittingtarif) a základního sazebníku (Grundtarif), který je určen pro 
jednotlivce. 

Pro rodiny s nízkými příjmy je v Německu určena testovaná dětská přirážka 
(Kinderzuschlag) k přídavkům na děti, činí na 1 dítě až 170 € měsíčně. Rodina přitom 
musí mít vlastní příjmy aspoň 900 € měsíčně (takže nemá nárok na dávku sociální 
pomoci či na podporu v nezaměstnanosti). Od poloviny roku 2019 patrně dojde k reformě 
této dávky. 

Porodné bylo v Německu zrušeno od roku 2004. 

Mateřské (Mutterschaftsgeld) je dávkou sociálního nemocenského pojištění; 
sociálně nepojištěné ženy mají nárok na redukované mateřské v celkové maximální výši 
210 €; někdy to bývá v mezinárodních přehledech označováno jako porodné (birth 
grant). Mateřské ve své základní variantě se pobírá 14 týdnů (z toho 6 týdnů před 

porodem) ve výši 100 % čistého výdělku; ekvivalent plné mzdy (FWE) tak činí 14 týdnů. 
Nemocenská pokladna vyplácí mateřské ve výši až 13 € za kalendářní den, „zbytek“ do 
100 % čistého výdělku platí zaměstnavatel. 

Německé rodičovské (Elterngeld) je státní dávkou, která je nicméně závislá na 
výdělku: sazba činí 65 % čistého výdělku příslušného rodiče. Minimální výše 
rodičovského činí 300 €, maximální výše 1 000 € měsíčně. Dávka je koncipována jako 

náhrada příjmu výdělečně činného rodiče, resp. je výrazem svobody volby rodiče mezi 
povoláním a péčí o dítě, nicméně se připouští výdělečná činnost až 30 hodin týdně. 
Rodičovské se nezdaňuje, jeho výše se však plně zohledňuje při stanovení sazby daně 
z osobních příjmů; takto zjištěná sazba se aplikuje jen na běžně zdaňované příjmy. Při 
vícečetném porodu se rodičovské zvyšuje o 300 € za každé dítě současně narozené. 
Další sourozenci mohou zvýšit dávku o 10 %. Bohatá rodina (příjem dvojice přes 
500  000 € v minulém roce) nemá na dávku nárok. Doba poskytování rodičovského je 
stanovena v základní variantě v délce 14 měsíců od porodu, v tom 1 rodič maximálně 

12 měsíců - kromě osamělého rodiče; od této doby poskytování se ovšem odečítá doba 
poskytování mateřského. Z těchto základních parametrů vychází ekvivalent plné mzdy 
(FWE) rodičovského 28,6 týdnů (44 * 65 % = 28,6). Celkový FWE mateřského 
a  rodičovského pak vychází na 42,6 týdnů - viz též graf č. 15. 

Od července 2015 bylo rodičovské inovováno o variantu Plus (ElterngeldPlus), 
která spočívá v tom, že dobu pobírání rodičovského lze až zdvojnásobit - se současným 
jeho snížením sazby na polovinu. Místo pobírání rodičovského po dobu jednoho měsíce 

lze tak zvolit čerpání rodičovského Plus v poloviční výši po dobu dvou měsíců. Podle 
německých pramenů se tak významně rozvíjí už výše zmíněná svoboda volby mezi 
výdělečnou činností a osobní péčí o dítě. 

V letech 2013-2015 v Německu existovalo pečovné (Betreuungsgeld) - dávka 
poskytovaná na děti ve věku od 15. do 36. měsíce, které nenavštěvovaly jesle či jiný 
denní stacionář pro děti. Na výdělečné činnosti rodičů nezáleželo. Pečovné 150 € 

měsíčně se pobíralo na asi 460 tisíc dětí. Logika pečovného je ryze v duchu křesťansko-
demokratického sociálního modelu (důraz na svobodnou volbu) - veřejná kolektivní 
zařízení jsou totiž více či méně dotována z veřejných rozpočtů; pečovné je pak jakýmsi 
odškodněním. V červenci 2015 bylo německé pečovné zrušeno nálezem Spolkového 
ústavního soudu: federace nemá podle ústavy kompetenci takovou (rodinnou) dávku 
poskytovat; případně ji mohou poskytovat země či municipality. Křesťanskodemokra-
tické strany (CDU a CSU) měly zájem na pokračování pečovného na zemské úrovni, leč 
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podařilo se jim to důsledně prosadit pouze v Bavorsku, v modifikované podobě pak v 

Sasku. A také v řadě municipalit. V Bavorsku zavedli bavorské pečovné (Bayerisches 
Betreuungsgeld), které svými parametry plynule navázalo na dřívější německé pečovné. 
Vloni ale CSU podstatně změnila politiku, od září 2018 tamní pečovné nahradila bavorská 
rodinná dávka (Bayerisches Familiengeld), která je univerzální: je poskytována ve výši 
250 € měsíčně na první a druhé dítě a 300 € měsíčně na třetí a další dítě, vesměs ve 
druhém a třetím roce jejich života. Dávka není podmíněna výdělečnou činností či 
nečinností, chozením či nechozením do školky. Možná dojde k modifikaci dávky, protože 
v sobě skrývá konflikt s federální dávkou v nezaměstnanosti II. 

Poskytování a financování institucionální péče o děti je v Německu výrazně 
diverzifikováno, což je vcelku v souladu s křesťanskodemokratickým modelem. 
Významné zde jsou i církevní instituce a Německý červený kříž. Školky a jesle různého 
druhu dostávají či mohou dostávat příspěvky od federace, země i obce, resp. komunální 
zařízení jsou napojena na rozpočet příslušné teritoriální jednotky. Výsledkem je výrazná 
diverzifikace příspěvků rodičů. 90 % rodičů platilo v roce 2018 školkovné v rozmezí od 

30 € do 390 € měsíčně, střední hodnota je 173 € měsíčně. Vedle toho se platí další 
poplatky (především na oběd a snídani), které v průměru činí celkem 45 € měsíčně. V 
relaci k příjmům rodičů představují školkovné a poplatky vcelku 5,7 % příjmů (medián); 
90 % rodičů se zde pohybuje v rozmezí 0,5 % až 12,9 % svých příjmů (Bock-Famulla, 
2018). 

V jednotlivých municipalitách a zemích Německa se postupně zavádí bezpříspěv-
ková péče o děti předškolního věku, v různém rozsahu. Např. Hamburk od srpna 2014 
poskytuje zdarma 5 hodin denně ve školce (a v podobných zařízeních) pro děti od 1 
roku věku dítěte až do nástupu do základní školy. Poplatky za další hodiny denně byly 
současně značně sníženy. Porýní-Falcko je první spolkovou zemí, která zavedla 
bezplatnou školku pro děti od 2 let věku (v roce 2010). Školkovné ve spolkové zemi 
Berlín bylo od srpna 2018 zrušeno i pro děti do 1 roku; jídlo ovšem musí rodiče platit 
dál. Tamní senátorka Scheeres (SPD) vysvětluje zrušení školkovného tím, že školky jsou 
vzdělávací zařízení a vzdělávání musí být bez poplatku. Současná spolková ministryně 
pro rodinu Giffey (SPD) chce, aby školky, jesle a podobná zařízení v celém Německu 
postupně přešla na systém bez poplatků (Ostermann, 2018). Poplatky za školku zrušily 
od roku 2018 spolkové země Hessensko a Dolní Sasko. Jen asi třetina spolkových zemí 
dosud nemá bezpříspěvkovou školku v jakékoliv podobě. Od roku 2013 mají v celém 
Německu děti od jednoho roku věku právní nárok na místo v denních jeslích, nebo ve 
školce apod., a to vůči obci (Kommune). Nárok je žalovatelný. Současná německá vláda 
si předsevzala, že do roku 2025 bude zavedeno právo na celodenní základní školu 
(Ganztagsgrundschule). 

Sirotčí důchod je dávkou německého důchodového pojištění. Důchod polosirotka 
činí 10 %, důchod oboustranného sirotka 20 % důchodu či důchodového nároku 
zemřelého rodiče (při souběhu dvou nároků se vyplácí vyšší sirotčí důchod). 

Celkově vidíme, že německý systém rodinné politiky výrazně vychází z křesťansko-
demokratického sociálního modelu. Odvozujeme to především z koncepce daně z příjmů 
a z rodinných dávek, které jsou podstatnou měrou závislé na výdělku. Opce společného 

zdanění příjmů manželů je přitom i podle názoru OECD zábranou k vyššímu zapojení 
matek a žen vůbec do pracovního procesu; změna by ovšem vyžadovala změnu 
německé ústavy. Vývoj na poli péče o děti předškolního i školního věku se odehrává 
směrem k sociálnědemokratickému modelu. Někteří experti soudí, že Německo 
(a  Francie) se v rodinné politice významně posunuly směrem k tomuto modelu. 
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3.5.3 Sociálnědemokratický sociální model a jeho švédská verze 

Sociálnědemokratický sociální model nejen rodinné politiky vychází z kréda: 
sociální práva pro každého, nezávisle na rodině i trhu: každému (a především dětem) 
je třeba dát „rovnou šanci“ - bez ohledu na předchozí příjmy, příspěvky nebo výkony. V 
rodině mají principiálně vydělávat oba rodiče (dual earner model). Zdanění podle tohoto 
modelu nemá žádnou bezprostřední vazbu na rodinné dávky; každý z rodičů platí daň z 
příjmů samostatně; společné zdanění manželů či sleva na dani na poplatníka prostě 

nepřicházejí v úvahu. Nepřijatelné jsou jakékoliv daňové odpočty a slevy. Podstatnou 
charakteristikou je i priorita zabezpečení veřejných služeb pro rodiny s dětmi před 
peněžitými dávkami. 

Univerzální přídavky na děti ve Švédsku se od března 2018 vyplácejí ve výši 
1 250 SEK (cca 122 €) měsíčně na každé dítě. Na druhé a další děti v rodině ještě náleží 
měsíční příplatky: 150 SEK na druhé, 730 SEK na třetí, 1 730 SEK na čtvrté, 2 990 SEK 
na páté a 4 240 SEK na šesté a další dítě. 

Porodné ve Švédsku neexistuje. Zato tam mají těhotenské (pregnancy benefit), 
vyplácené v případě, že pracovní kapacita ženy je snížena nejméně o 25 % v důsledku 
těhotenství a zaměstnavatel ji nemůže přeřadit na jinou práci (se stejným platem). 
Těhotenské činí asi 80 % mzdy; v případě částečné pracovní nezpůsobilosti se vyplácí 
75 %, 50 % nebo 25 % této dávky - obdobně jako u jiných dávek. Nárok na dávku je 
po dobu až 50 dní, ne však v posledních 10 dnech před porodem. Těhotenské připomíná 
český vyrovnávací příspěvek v těhotenství (a mateřství). 

Samostatné mateřské ve Švédsku neexistuje, rodičovské (parental benefit) 
nastupuje (až) 60 dní před očekávaným dnem porodu. Rodičovské se vyplácí po dobu 
až 390 dní, účastníkům nemocenského pojištění splňujícím minimální podmínky ve výši 
80 % hrubé mzdy, minimálně však 250 SEK a maximálně 967 SEK denně. Dávky 
sociálního pojištění ve Švédsku podléhají dani z osobních příjmů. Rodičovské pro osoby 
bez příjmu nebo s nízkým příjmem se vyplácí v rovné výši 250 SEK denně. Po vyčerpání 

390 dní je nárok na dalších 45 dní s rovným rodičovským ve výši 180 SEK denně. 
Samoživitelky mají nárok na stejné doby pobírání rodičovského jako oba rodiče 
dohromady. Z 390 dní je 90 dní rezervováno pro otce, resp. matku - jinak se rodiče 
mohou o čerpání dávky podělit podle vlastní úvahy. Švédsko bylo pionýrem snah o 
zvýšení podílů otců na péči o kojence; výsledky jsou povzbudivé. Ekvivalent plné mzdy, 
kterým může disponovat matka, byl v roce 2016 34,7 přepočtených týdnů - viz graf č. 
15. 

Mateřská škola je ve Švédsku povinná od 3 let věku dítěte. Obce musí nabízet 
předškolní zařízení od věku jednoho roku. Rodiče, kteří jsou nezaměstnaní nebo na 
rodičovské dovolené, musí mít k dispozici tuto předškolní péči nejméně v rozsahu 
3  hodiny denně, nebo 15 hodin týdně. Některé obce nabízejí více. Rozlišují se obecní 
a  nezávislá předškolní zařízení; nezávislá zařízení mohou být provozována např. jako 
družstva rodičů, nadace či společnosti s ručením omezeným. Obce povolují předškolní 
zařízení a odpovídají za to, že jsou dodržovány požadavky na kvalitu a bezpečnost. Péče 
ve veřejných zařízeních je v rozsahu 3 hodiny denně zdarma od podzimního termínu, 

kdy dítě dosáhne věku 3 let. Za další dobu péče o dítě určuje obec nebo poskytovatel 
poplatky. Zákon stanoví, že poplatky musí být rozumné. Aktuálně všechny obce 
používají systém s maximálním poplatkem pro různé typy rodin. Švédská politika 
maximálních poplatků vede k tomu, že péče o děti je dostupná pro každého. Poplatky 
jsou stanovovány podle výše příjmu: nízkopříjmové rodiny nic neplatí a movitější rodiče 
platí maximálně 1 382 SEK měsíčně. Rodinná politika deklaruje, že rodiče by na tuto 
péči o děti měly platit 1-3 % příjmů rodiny, v závislosti na počtu dětí. Z toho plyne, že 
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náklady švédských rodičů na tuto péči jsou jen zlomkem těchto nákladů v jiných zemích 

(Skolverket, 2018). 

Příspěvek na bydlení rodin s dětmi je ve Švédsku významnou dávkou, pobírá ho 
kolem 30 % rodin (příspěvek na bydlení seniorů a příspěvek na bydlení mladých 
bezdětných osob jsou samostatnými dávkami). Dávka závisí na výši příjmů, nákladů na 
bydlení a složení domácnosti. Poskytování příspěvku na bydlení je pro klienty komfortní. 

Pozůstalostní dětská dávka (Surviving Child's Benefit) je ve Švédsku univerzálním 
sirotčím důchodem ve výši 1 323 SEK měsíčně, poskytovaným do věku 18 let 
(studentům do 20 let); představuje asi 4 % průměrného celostátního výdělku 
nemanuálního pracovníka. To má sociálnědemokratickou logiku, protože přídavky na 
děti nejsou vysoké. 

Švédský systém rodinných dávek a služeb lze považovat za typického představi-
tele sociálnědemokratického sociálního modelu. Má výraznou, srozumitelnou koncepci 
a při její akceptaci jsou k diskusi jen některé parametry. Výsledkem je mj. také nízká 
úroveň chudoby. Historickým odrazovým můstkem pro tento model byl moderní liberální 

sociální model. 

3.5.4 Neoliberální sociální model a jeho americká verze 

Neoliberální sociální model je ve své „čisté“ podobě v zásadě nerealizovatelný, 
protože odmítá zdaňovat příjmy (měla by se zdaňovat spotřeba) a děti považuje za 
soukromý problém, popř. za investici. Jenže zrušení zdanění osobních a korporátních 
příjmů se sotva prosadí, takže neoliberálové chtějí aspoň reformovat daň z osobních 
příjmů pomocí četných a obsáhlých odpočtů - s cílem se zdanění spotřeby nepřímo 
přiblížit. USA mají rozvinutý dvouúrovňový systém daňových odpočtů - odpočítávají se 
buď paušály nebo jednotlivé výdaje. Koneckonců všechny sociální výdaje se dají 
zabudovat do daně z příjmů. Výsledkem je to, že USA mají rektifikované sociální výdaje 
druhé nejvyšší na světě (za Francií) - a současně mají nejvyšší míru chudoby dětí 

v  relaci ke srovnatelným vyspělým zemím. 
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Graf č. 17 Slevy na dani z pracovních příjmů EITC v USA v roce 2018 v závislosti 

na pracovních příjmech a počtu dětí (shora: 3, 2, 1 a 0 dětí) 
 
 

 
 
Pramen: TPC (2018)  

 
USA vůbec neznají přídavky na děti, zato dnes mají dvě „dětské“ slevy na 

federální dani z příjmů: sleva na dani z pracovních příjmů (Earned Income Tax Credit, 
EITC) poskytuje významnou podporu pracujícím rodičům s nízkými a nevelkými příjmy 
a novější sleva na dani na děti (Child Tax Credit, CTC), která dává daňovým poplatníkům 
až 2 000 $ ročně (z toho daňový bonus může činit až 1 400 $ od roku 2018) na každé 
vyživované dítě ve věku do 17 let, je koncipována jako podpora i pro vyšší středně 
příjmové rodiny, neboť postupně klesá při podstatně vyšších příjmech, než je tomu u 
EITC (Marr a kol., 2015). „EITC a CTC je nejlépe vidět ne jako daně, ale jako testované 
transferové programy, které jsou shodou okolností spravovány podle daňového zákona. 
Distribuční cíle CTC jsou méně jasné, měli bychom ho raději brát jako univerzální 
přídavek na dítě, zacílený na horizontální rovnost mezi rodinami s dětmi a bez dětí. 
Různé sazby podle typu rodiny jsou dlouhodobým rysem daňového systému USA.“ 
(Hoynes a Rothstein, 2016). Tax Policy Center odhaduje, že 91 % rodin s dětmi v roce 
2018 dostane průměrnou CTC 2 420 $ (na děti v rodině celkem). Maximální EITC pro 
rodiny s 1 dítětem v roce 2018 byla 3 461 $, kdežto pro rodiny se 3 a více dětmi 6 431 
$. U EITC je velká chybovost: podle odhadu finanční správy IRS činí 22-26 % plateb a 
vedle toho jsou požadované částky slev nadsazené o 29-39 %; to je dáno 
komplikovanými pravidly EITC. Studie ministerstva financí uvádí, že jen menší část 
nesprávných plateb je výsledkem podvodných jednání (TPC 2018). 
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Graf č. 18 Sleva na dani CTC na 1 dítě (horní křivka) pro 1 rodiče v USA v roce 

2018 
 

 
Pramen: TPC (2018) 

 

 

Porodné v USA není. 

Několik států USA poskytuje placenou dovolenou s částečnou kompenzací 
výdělku po dobu několika týdnů, např. Kalifornie a New Jersey 6 týdnů, se sazbami 
55  % a 67 % mzdy. Asi 25 % podniků nabízí plně placenou mateřskou dovolenou 
a  20  % podniků nenabízí žádnou mateřskou dovolenou (placenou či neplacenou). 

Poslední novinkou je zavedení placené rodinné dovolené (NYPFL) ve státě New York od 
roku 2018, v roce 2019 po dobu až 10 týdnů se sazbou 55 % mzdy, se stropem na 
úrovni 50 % místní průměrné mzdy (746,41 $ týdně). Vykazovaný ekvivalent plné mzdy 
amerického mateřského a rodičovského byl v roce 2016 0 týdnů. 

Trh péče o děti předškolního věku je v USA velmi členitý, s různorodou regulací 
kvality poskytovaných služeb v jednotlivých státech USA. Zřejmě nejlepší péče je 
poskytována dětem vojáků a zaměstnanců na amerických vojenských základnách na 

celém světě. Federální a státní vlády různou měrou poskytují dotace směřující ke snížení 
nedostupnosti této péče pro nízkopříjmové skupiny pracovníků. Hlavním zdrojem 
veřejných financí pro péči o děti je federální dotační program pro vlády států USA Child 
Care and Development Block Grant (CCDBG), poskytující na 5 miliard $ ročně, s určením 
na příspěvky a vouchery nízkopříjmovým rodinám (s výdělkem do 185 % státního 
mediánového příjmu) na péči o děti. Rodiče platí spoluúčast, která v typickém případě 
představuje 10 % nákladů na péči o děti. Asi 2,6 mil. dětí dostává federální dotace z 

jednoho nebo několika zdrojů, vč. CCDBG. Programy Head Start a Early Head Start jsou 
samostatnými grantovými programy na podporu péče o děti žijící pod hranicí chudoby 
či děti invalidní. Programy Head Start dnes obsluhují asi 42 % dětí pod hranicí chudoby 
a programy Early Head Start obsluhují méně než 4 % těchto dětí. Jednou z federálních 
slev na dani pro podniky je Employer Provided Child Care Credit, na úhradu nákladů na 
péči o děti zaměstnanců. Sleva na dani je určena na pokrytí 25 % výdajů do roční výše 
150 000 $. Kalifornský státní předškolní program nabízí i celodenní školku pro děti ve 
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věku 3 a 4 let pro rodiny s příjmy až do 70 % státního mediánového příjmu; program 

obsluhuje asi 135 000 dětí. 

 
Graf č. 19 Míry chudoby dětí ve 29+6 zemích v roce 2013 (% dětí ve věku 0-17 
let žijících v domácnostech s příjmy pod 50 % národního mediánu) 
 

 

Pramen: Adamson (2013) 

 
Pracující rodiče mohou dostat 2 daňové benefity na úhradu nákladů na péči o 

děti: slevu na dani na péči o děti a závislé osoby (Child and Dependent Care Tax Credit, 
CDCTC) a flexibilní výdajový účet (Flexible Spending Account, FSA). Sleva na dani na 
péči o děti CDCTC uhradí 20-35 % nákladů na péči o dítě ve věku do 13 let do limitu 
3 000 $ na jedno dítě, popř. 6 000 $ ročně na 2 a více dětí. Rodiny s příjmy do 15 000 

$ mohou dostat plnou sazbu až 35 % nákladů. Tato sazba klesá o 1 procentní bod za 
každých i načatých 2 000 $ příjmů až na dolní sazbu 20 % pro rodiny s příjmy od 43 000 
$. Sleva na dani je nerefundovatelná - nemůže vést k výplatě daňového bonusu, takže 
rodiny s příjmy v 1. kvintilu nedostanou nic nebo hodně málo (TPC, 2018). 

Flexibilní výdajové účty (FSA) jsou zaměstnaneckými benefity; zaměstnanci si 
na ně mohou dávat stranou na péči o děti (včetně zdravotní péče) až 5 000 $ ročně. 
Tyto příspěvky nepodléhají dani z příjmů a pojistnému na sociální zabezpečení. V roce 
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2014 mělo přístup k FSA 39 % civilních zaměstnanců; tato výhoda směřuje spíše k 

zaměstnancům s vyššími příjmy (TPC, 2018). 

„Americký systém financování péče o děti je zmatenou kolekcí finančních toků 
bez jednotných cílů, standardů a správních struktur.“ (CCAoA, 2018). To přispívá i k 
vysoké míře chudoby dětí v USA - viz graf č. 19. 

Analýza reprezentativních systémů čtyř základních sociálních modelů rodinné 
politiky potvrzuje správnost charakteristik obsažených na schématu č. 10, z pohledu 
uživatelů těchto systémů. Z pohledu mediánového voliče je z tak z obecného hlediska 
nejvýhodnější sociálnědemokratický model. V praxi jsou ovšem důležité nejen konkrétní 
parametry příslušných systémů, ale i governance a konkrétní podmínky v jednotlivých 
zemích. 

3.6 Pojistné úrazové dávky prismatem sociálních modelů  

Dávky při pracovních úrazech jsou nejstarším druhem sociálního zabezpečení. Na 
našem území bylo zavedeno sociální úrazové pojištění dělníků zákonem od roku 1889. 
Mezi světovými válkami (u nás od roku 1932) bylo rozšířeno o nemoci z povolání. V roce 
1948 bylo toto samostatné zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání 
transformováno na zvýšení příslušných dávek národního důchodového a nemocenského 
pojištění. V rámci komunistické transformace systému národního pojištění a pracovního 
práva pak u státních podniků a institucí přešlo poskytování náhrad za pracovní úrazy a 

nemoci z povolání přímo na tyto organizace a systém tzv. centrálního plánovitého řízení 
umožnil zrušení těchto dávek jako dávek pojistných. Pokud by tehdejší státní podnik či 
instituce nebyl schopen uhradit nárokové dávky při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání, tak nastupoval stát: třeba i v té podobě, že byl patřičně „upraven“ státní 
plán a návazně i finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Na tytéž garance neměla nárok 
družstva, a proto jim stát umožnil sjednat pojištění odpovědnosti za škody při pracovních 
úrazech a nemocech z povolání u Státní pojišťovny. V roce 1990 tak Česká státní 

pojišťovna měla portfolio smluv o tomto pojištění družstevních organizací.  

Systém (preferovaného) odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání je 
u nás dodnes upraven zákoníkem práce. Od roku 1993 vzniklo zákonné pojištění odpo-
vědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, vyhláška 
ministerstva financí z dubna 1993 pak stanovila podmínky a sazby tohoto zákonného 
pojištění s tím, že u České pojišťovny jsou pojištěny ty organizace (a jejich nástupnické 
podniky), které u ní byly pojištěny ke konci roku 1992; ostatní organizace jsou pojištěny 
u (tehdy české nebo moravskoslezské) družstevní pojišťovny Kooperativa. Tehdy bylo 
řečeno, že toto řešení je dočasné; platí však dodnes. Jen intermezzem se ukázalo být 
přijetí zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl vstoupit v platnost od roku 
2008 s tím, že „náhrady škody“ podle zákoníku práce budou nahrazeny pojistnými 
dávkami úrazového pojištění, poskytovanými Českou správou sociálního zabezpečení. 
Účinnost zákona byla tak dlouho odkládána, až nakonec byl zákon zrušen v roce 2015. 
Český systém provádění zákonného pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy 

a nemoci z povolání je světovou raritou, protože dvě soukromé pojišťovny jsou pouze 
správci výběru pojistného, likvidace pojistných událostí a vyplácení pojistných plnění: 
tyto příjmy a výdaje každoročně vyúčtovávají ministerstvu financí za režijní poplatek, 
který původně činil 29,5 % a nyní činí 4 % z celkového objemu zákonného pojistného 
v daném roce. Podíl Kooperativy na tomto „trhu“ je dnes 80 % (Ducháčková, 2015). Již 
několikrát byla „na spadnutí“ privatizace tohoto pojištění, která však neprošla, protože 
by stát býval musel jednorázově uhradit vytvoření rezervy na výplatu budoucích 
pojistných plnění (rent) řádu až 50 mld. Kč.      
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Z pohledu členění sociálních rizik představují plnění při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání (dále jen „úrazové dávky“) jiný úhel pohledu než dávky probírané 
v předcházejících kapitolách. Následkem úrazu se člověk může stát práceneschopným, 
invalidním; může také zemřít a zanechat pozůstalé, jimž poskytoval výživu. Následkem 
úrazů vznikají i další pojistné potřeby – především ve formě nákladů na zdravotní péči. 
V předchozích odvětvích, resp. dávkách sociálního zabezpečení nebylo důležité, co bylo 
příčinou vzniku pojistných potřeb – šlo v zásadě o dávky poskytované v tomto smyslu 
všeobecně. Podstatný byl výsledek: pracovní neschopnost, invalidita, smrt atd. Samo-
statná existence úrazových dávek má již z tohoto pohledu smysl pouze v případě, že 

vznik pojistných potřeb následkem úrazu bude upřednostněn – výhodnějšími podmín-
kami pro vznik nároku na úrazové dávky, nebo prostě vyšší úrovní těchto dávek ve 
srovnání s příslušnými dávkami vyplácenými při vzniku pojistných potřeb jinak než 
následkem úrazu.  

Odpovědnost za škodu podle občanských zákoníků je dána odpovědností za 
zavinění, které musí poškozený prokázat. Jedná se o nejobecnější přístup k institutu 

odpovědnosti za škody. Takto tomu bylo původně i v oblasti pracovních úrazů – 
požadoval-li např. dělník odškodnění za ztrátu ruky, k níž došlo při obsluze stroje, musel 
prokázat zavinění jiné osoby. Touto „jinou osobou“ byl i zaměstnavatel. Pokud si dělník 
způsobil úraz běžnou neopatrností, pak nešlo o cizí zavinění a podle občanskoprávních 
předpisů nemohlo jít o zavinění. Prokazování zavinění zaměstnavatele není jednoduché 
ani v dnešních podmínkách, tím spíše tomu nebylo jinak ve druhé polovině 19. století. 
Dělník byl ve velké nevýhodě při vyjednávání se zaměstnavatelem o odškodnění jeho 
pracovního úrazu. Pro klasický systém odškodňování podle občanského zákoníku je dále 

charakteristické nahrazování konkrétní, individuální škody. 

Již před vznikem systémů sociálního úrazového pojištění bylo na základě těchto 
zkušeností zavedeno tzv. tovární zákonodárství, které v této oblasti znamenalo přechod 
od koncepce odpovědnosti za zavinění ke konceptu odpovědnosti za výsledek. Jde o 
jistou negaci institutu odpovědnosti za škody, neboť zaměstnavatel odpovídá i za škody, 
které nezavinil. Filozofie odškodňování pracovních úrazů, postavená na koncepci 
odpovědnosti za výsledek vychází z toho, že k pracovním úrazům v zaměstnání běžně 
dochází a že jsou tedy v podstatě nerozlučně spjaty se zaměstnáním jako takovým. 
Tudíž by také měly či mohly být předpokládány z nákladového a finančního hlediska – 
riziko práce by mělo být zahrnuto v ceně produktů. 

Využití principu odpovědnosti za výsledek v oblasti pracovních úrazů neznamená, 
že by nemohly být i nadále využívány v této oblasti principy odškodňování podle 
občanského zákoníku. To se obecně vzato nevylučuje; záleží na právní úpravě platné v 
té které zemi. Ve světě se setkáme s oběma variantami.  

Při úvahách o dvou principech odpovědnosti za škodu je účelné si připomenout 
nejen jejich principiální rozdíl, ale i rozdílnosti v rozsahu odškodňování. Základní snahou 
při realizaci principu za zavinění je docílit plného odškodnění celé způsobené konkrétní 
újmy. Naproti tomu při aplikaci principu odpovědnosti za výsledek se obvykle poskytuje 
užší paleta dávek a dávky nemusí dosahovat plné výše újmy. V podmínkách platnosti 
principu odpovědnosti za výsledek dostane poškozený obvykle méně, nemusí však 

prokazovat zavinění druhé strany. Čili podstatně větší jistota při nižším plnění. 

Pro komunistický režim u nás bylo typické záměrné zveličování úlohy manuální 
práce, a to našlo svůj odraz i v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a v 
jeho vztahu k náhradám poskytovaným při uplatnění principu odpovědnosti za zavinění 
podle občanského zákoníku. U náhrad podle zákoníku práce platil výhodnější režim, 
ačkoliv uvedená logika odškodňování je opačná. Zvýhodnění spočívalo v širším 
sortimentu náhrad a také ve vyšší výměře některých plnění.   



3. Obecná typologie dávek soc. zabezpečení ve světových soc. systémech 

 

89 

Již z praktického hlediska je podstatná definice pracovního úrazu – na jejím 

základě se úrazy rozčlení na pracovní a nepracovní. Jde přitom již o samotné vymezení 
pojmu pracoviště – jak ve výchozím případě pracoviště v továrně, tak i při pracovních 
cestách. V řadě zemí se termín pracovní úraz rozšířil i o úrazy, k nimž dochází při cestě 
do zaměstnání a ze zaměstnání. Obdobně to platí i o školních úrazech včetně cest do 
školy a ze školy. V některých zemích patří dnes k této cestě i „první a přímá“ cesta do 
banky, do níž jsou převáděny výdělky zaměstnanců. S každým tímto rozšířením se 
odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání vzdaluje od svého původního cíle 
zabezpečit dělníky při výkonu zaměstnání. Přitom v mnoha směrech došlo ke změnám 

významu „rizika práce“ v jeho pojetí preferovaného zacházení s pracovními úrazy – již 

zavedením dalších odvětví sociálního zabezpečení. Mimopracovní úrazy jsou dnes 
zejména početně významnější – i při extenzívním výkladu pojmu pracovní úraz.  

3.6.1 Liberální sociální úrazový model  

Klasický liberální sociální model nepovažoval pracovní úrazy za výrazně 
specifickou problematiku. I zde proto panoval princip odpovědnosti za zavinění (tort 
system). Tento systém však v 19. století i ve Velké Británii selhal při odškodňování 
pracovních úrazů, což bylo hlavním důvodem pro vytvoření systému odpovědnosti za 
výsledek (no-fault system) vedle systému odpovědnosti za zavinění. Zákon z roku 1897 
zavedl povinné omezené dávky, vyplácené zaměstnavatelem při pracovních úrazech 
z nedbalosti. Bylo na zaměstnavatelích, jak se pro tento případ pojistí. Tento systém je 

považován za „pionýra sociálního zabezpečení“ (pioneer of social security), protože se 
stal předchůdcem šíře pojatého sociálního systému. Základní koncepce tohoto systému 
přetrvala ve Velké Británii až do roku 1948, kdy odpovědnost převzal stát (Lewis, 2012).   

Za moderní verzi liberálního modelu lze považovat systém relativně nízkých 
státních univerzálních dávek, jak byly zkomponovány Beveridgeovou komisí v roce 1942 
a realizovány ve Velké Británii v roce 1948. Výchozí tezí bylo jednotné schéma pracovní 
neschopnosti a invalidity bez ohledu na jejich příčinu. Protiargumentem byla důležitost 

mnoha odvětví s vysokým rizikem práce, výkon závislé činnosti na příkaz a určitá 
možnost omezení odpovědnosti zaměstnavatele na nedbalost (Lewis, 2012).  

Samostatný, obecný invalidní důchod v zásadě nebyl a není součástí britského 
systému státních penzí. Po dobu pracovní neschopnosti až 28 týdnů vyplácí zaměst-
navatel univerzální nemocenské (Statutory Sick Pay), nyní ve výši 94,25 £ týdně. 
Alternativou je účast na zaměstnaneckém systému nemocenského. V roce 2008 byla 
zavedena časově navazující dávka zaměstnanosti a podpory (Employment and Support 

Allowance, ESA), určená i pro invalidy. Od roku 2018 do roku 2022 je postupně 
v jednotlivých regionech zaváděn nový systém testovaných sociálních dávek Universal 
Credit (UC), ve formě integrované slevy na dani z příjmů, do něhož je začleňována i 
ESA jako jeden ze 4 příplatků k základní dávce UC, pod označením invalidní složka 
(disability element).   

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, tak má ve Velké Británii nárok na 
univerzální úrazový invalidní důchod (Industrial Injuries Disablement Benefit, IIDB), 
který je součástí „národního pojištění“; plná výše dávky (při 100% invaliditě) je nyní 
179 £ týdně. Invalidita následkem pracovního úrazu je odstupňována po 1 %, minimální 
rozsah invalidity pro nárok na dávku je 14 %. V případě plné invalidity a potřeby osobní 
péče se vyplácejí dodatečné dávky dvojího druhu: v případě potřeby denní péče 
Constant Attendance Allowance (CAA, 4 stupně dávky) a v případě potřeby trvalé stálé 
péče Exceptionally Severe Disablement Allowance. Pro srovnání: aktuální výše plného 
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státního starobního důchodu je 168,60 £ týdně; úrazový invalidní důchod je tak vyšší 

jen o 6,2 %!  

Další odškodnění pracovního úrazu může britský zaměstnanec dostat od zaměst-
navatele. Od roku 1972 je soukromý sektor povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele (EL). Toto pojištění je spojeno s vysokými soudními výlohami. Zavedení 
povinného odpovědnostního pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání 
lze považovat za výraz nedostatečnosti univerzálních dávek sociálního zabezpečení 
v tomto směru.  

3.6.2 Křesťanskodemokratické sociální úrazové modely  

Křesťanskodemokratický sociální model vychází z diferencované potřeby zabez-
pečení jednotlivých sociálních skupin a vyúsťuje tak také v segmentované odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nejznámějším modelem je zde sociální úrazové 

pojištění jako jedno z (3-5) odvětví sociálního pojištění. Zvláštností sociálního úrazového 

pojištění je jeho věcné překrývání s ostatními odvětvími sociálního pojištění: úrazové 
pojištění poskytuje zdravotní péči a dávky při pracovní neschopnosti, invaliditě atd. 
následkem úrazu či nemoci z povolání; vedle toho bývá zdůrazňována jeho úloha při 
prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a při rehabilitaci. Poskytovateli dávek 
jsou vzájemnostní úrazové pojišťovny (pokladny); těch jsou dnes v Německu desítky 
(po několikanásobných fúzích). Každý podnik patří k jedné úrazové pokladně. Veřejný 
sektor má dnes stejné dávky a náklady jsou uhrazovány z rozpočtu instituce.  

Více zracionalizovaný systém sociálního pojištění má Rakousko: třemi odvětvími 
jsou úrazové, nemocenské/zdravotní a penzijní pojištění – viz schéma č. 11. Úrazové 
pojištění je na obrázku vlevo; AUVA je Všeobecný ústav úrazového pojištění, toto 
pojištění dále poskytují Pojišťovna pro železnice a hornictví, Sociální pojišťovna pro 
rolníky a Pojišťovna veřejných zaměstnanců (v letošním roce fúzují skoro všechny 
nemocenské pokladny uvedené v prostředním sloupci – do Rakouské zdravotní 
pokladny).  

 

Schéma č. 11 Nositelé sociálního pojištění v Rakousku v roce 2018 
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„Průřezové“ sociální úrazové pojištění má smysl jen v případě, že poskytuje vyšší 

dávky než příslušné „odvětvové“ (nemocenské, důchodové) sociální pojištění, popř. je 
poskytuje za mírnějších podmínek (např. bez ohledu na dobu trvání pojištění). 
V Německu zaměstnanec při každé pracovní neschopnosti po dobu prvních 6 týdnů 
pobírá plnou mzdu – prostor pro dávku úrazového pojištění je tudíž nulový. Po 6 týdnech 
pracovní neschopnosti je sazba úrazového nemocenského (Verletztengeld) 80 % hrubé 
mzdy, maximálně však 100 % čisté mzdy. Navíc se (všechny) dávky sociálního 
úrazového pojištění nezdaňují. Sazba běžného nemocenského (Krankengeld) je 70 % 
hrubé mzdy, maximálně však 90 % čisté mzdy. Po úrazovém nemocenském případně 

následuje úrazový důchod (Unfallrente), který při 100% invaliditě činí 2/3 průměrné 
mzdy v posledním roce před úrazem. Vyplácejí se též úrazové pozůstalostní důchody 
(odvozené ze mzdy zemřelého) a pohřebné.  

V křesťanskodemokratickém sociálním úrazovém modelu se uplatňuje odškod-
ňování podle občanského zákoníku jen v případě, že zaměstnavatel přivodil pracovní 
úraz úmyslně. Jen v tomto případě je tedy nárok na bolestné (a ztížení společenského 

uplatnění).  

Koncepce sociálního úrazového pojištění, která je součástí křesťanskodemo-
kratického sociálního modelu, poskytuje vyšší dávky, nebo stejné dávky za jiných 
výhodnějších podmínek, než je tomu v sociálním nemocenském/zdravotním a důchodo-
vém pojištění. Snižování počtu úrazových pokladen a jiných sociálních pojišťoven bývá 
dlouhodobým procesem.  

3.6.3 Sociálnědemokratický sociální úrazový model  

Sociálnědemokratický sociální model využívá především univerzální systém 
sociálního zabezpečení, včetně zdravotní péče. Patří k tomu i univerzální sazba pojist-
ného za pracovní úrazy a nemoci z povolání (Švédsko: 0,2 % z mezd), vybíraného od 
zaměstnavatelů en bloc s ostatním pojistným; toto celkové pojistné je z ekonomického 
hlediska považováno do značné míry za daň.  

Ve Švédsku úrazové peněžité dávky spravuje Swedish Social Insurance Agency 
(spolu s dalšími peněžitými dávkami, kromě důchodů). Po dobu prvních 180 dnů 
pracovní neschopnosti následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání se poskytuje 
běžné nemocenské ve výši 80 % mzdy nejprve z prostředků zaměstnavatele (první 2 
týdny, karenční doba 1 den) a poté z nemocenského pojištění. Pak případně nastupují 
dávky z univerzálního pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání (arbetsska-
deförsäkringen): dočasný invalidní důchod ve výši běžného nemocenského a trvalý 
úrazový invalidní důchod ve výši 100 % ušlého výdělku (všechny pojistné dávky se 
zdaňují).   

V případě smrti následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se vyplácí 
pohřebné (univerzální dávka) a pozůstalostní důchody, které vcelku nesmí převýšit výši 
penze, na kterou by měl nárok zemřelý v době smrti. V rámci pozůstalostních důchodů 
je nárok na sirotčí důchod – na prvního sirotka ve výši 40 % trvalého úrazového 

invalidního důchodu, na každého dalšího sirotka 20 % téhož důchodu. Úrazovým 
pozůstalostním důchodem může být i vdovský/vdovecký důchod – pokud nejsou sirotci, 
tak se sazbou 45 % téhož důchodu, s jedním sirotkem se sazbou 20 %. Úrazový 
vdovský/vdovecký důchod je vyplácen po dobu 12 měsíců, vyjma případ, kdy 
vdova/vdovec pečuje o sirotka ve věku do 12 let. Úrazové pozůstalostní důchody jsou 
tedy pojistnými dávkami, na rozdíl od obecného sirotčího důchodu, který je dávkou 
univerzální (SSA, 2018).  
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Součástí švédského systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

jsou zaměstnanecké systémy doplňkového odpovědnostního pojištění trhu práce (labour 
market no-fault liability insurance, trygghetsförsäkringen), sjednávané mezi zaměstna-
vatelskými a odborovými svazy, z něhož jsou poskytovány dávky typu bolestného, na 
něž je nárok podle občanského zákoníku, nikoliv však z výše uvedeného univerzálního 
pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání (Westerholm, 2011). Pojištění je patrně 
poskytováno soukromým sektorem. Původním účelem tohoto smluvního pojištění byla 
náhrada škody podle občanského zákoníku, včetně odpovědnosti za zavinění 
(Strömbäck, 2001).  

Sociálnědemokratickému sociálnímu modelu jsou nejbližší univerzální pojistné 
dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, úzce koordinované s dávkami 
nemocenského a invalidního pojištění. Zaměstnanecké systémy mohou tyto dávkové 
systémy doplňovat. Pokud jsou obecné (neúrazové) dávky vysoké, pak lze od speciálních 
úrazových dávek upustit: k tomu došlo v Nizozemsku od roku 1967. Zaměstnavatelé 
tam ze zákona vyplácejí po dobu prvních 104 týdnů nemoci nebo invalidity 70 % mzdy. 

Podle většiny kolektivních smluv platí zaměstnavatelé 100 % mzdy po dobu prvních 52 
týdnů nemoci nebo invalidity (mnoho zaměstnavatelů si riziko pokrývá soukromým 
pojištěním).  

3.6.4 Neoliberální sociální úrazový model  

Jako neoliberální model lze označit povinné pojištění odpovědnosti zaměstnava-

tele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (workers’ compensation 
insurance, WCI), poskytované soukromým sektorem. Většina států USA praktikuje tento 
systém (pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou v USA v kompetenci států; federace 
zde obsluhuje pouze své zaměstnance). S výjimkou dvou z těchto států mohou 
zaměstnavatelé požádat o vyjmutí z tohoto povinného systému s tím, že mají dostatek 
prostředků na úhradu příslušných škod (samopojištění). Předmětem smluvního ujednání 
bývají spoluúčasti zaměstnavatele na úhradě škody. Soukromé pojišťovny s (příslušnou) 

licencí v daném státě USA nemusí vyhovět návrhu podniku na uzavření pojistné smlouvy 
o toto pojištění, příslušné jednotlivé státy USA mívají pro tento případ „nepojistitelnosti“ 
mechanismy přidělení podniku-klienta – což může být i vytvoření soupojištění. 
V některých státech existuje pro tento účel speciální státní fond (pojišťovna). Povinné 
WCI není pouze v Texasu. Některá odvětví (např. bankovnictví a pojišťovnictví) jsou 
z WCI vyňata. Menšími výjimkami z povinnosti pojištění jsou malí zaměstnavatelé 
a někteří zaměstnanci např. v zemědělství a v domácnostech (Baldwin a McLaren, 

2016). Podle starších údajů je vcelku podíl soukromých pojišťoven na tomto trhu v rámci 
celých USA asi 50 %, podíl státních fondů asi 20 % a podíl samopojištění asi 25 %.  

Nejdůležitějším plněním z amerického pojištění odškodňování zaměstnanců WCI 
je úhrada nákladů zdravotní péče, poskytovaná zaměstnancům v rozsahu 100 %, tj. 
bez spoluúčasti – což je podstatný rozdíl oproti tamnímu individuálnímu zdravotnímu 
pojištění. Je zde podstatný rozdíl oproti náhradám ušlého výdělku, kde se praktikují 
karenční doby (typicky 3-7 dní), které mohou být dodatečně zrušeny v případě dlouhé 

hospitalizace nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.  

Náhradový poměr plnění a mzdy se v jednotlivých státech USA liší; průměrná 
hodnota je na úrovni dvou třetin hrubého výdělku. Relativně nízký náhradový poměr je 
vysvětlován jednak tím, že plnění není zdaňováno jako příjem, a dále motivací 
zaměstnance k nástupu do práce. V jednotlivých státech USA bývají stanoveny i 
minimální a maximální hodnoty plnění v relaci k průměrné celostátní mzdě. Pokud má 
zaměstnanec současně nárok na úrazovou rentu a na invalidní důchod z federálního 
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systému SSDI, tak celková výše obou dávek nesmí překročit 80 % mzdy před pracovním 

úrazem; ve většině států se krátí úrazová renta. Ve většině států se úrazová renta může 
vyplácet až do konce života příjemce. Ve zbývajících státech je výplata úrazové renty 
omezena věkem nebo maximální dobou výplaty nebo celkovou částkou výplat – 
s odůvodněním např. že jde o náhradu mzdy, a tedy po dosažení určitého věku by 
příjemce stejně nebyl výdělečně činný ani v případě, že by nedošlo k pracovnímu úrazu 
či nemoci z povolání.  

Pozůstalostní důchod bývá vyplácen manželce/manželovi a sirotkům zpravidla ve 
výši úrazové renty, na kterou zemřelý (by) měl nárok. Další vyplácenou dávkou je 
pohřebné. 

Pokud zaměstnanci v USA přijmou plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnava-
tele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, tak se vzdávají (případného) 
nároku na plnění z titulu všeobecné odpovědnosti zaměstnavatele za zaviněnou škodu 
(tort liability). To bývá často označováno jako mimořádně výhodná dohoda (grand 
bargain) mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.  

Celková plnění z pojištění v roce 2015 představovala v průměru 0,86 % mezd, 
celkové náklady zaměstnavatelů byly přitom 1,32 % mezd (Szymendera, 2017).  

Neoliberální systémy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou 
úsporné v množství a výši dávek, přitom musí navazovat na celé systémy sociálního 
zabezpečení v daném státě, což nemusí být jednoduché a může to vést k velké režii 
tohoto systému. Specifickým rysem amerického systému je klíčový význam zdravotní 

péče, což je dáno neoliberální koncepcí základního systému poskytování a financování 
zdravotní péče v USA. 
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4. Mezinárodní srovnání 

4.1 Francie 

4.1.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Allocation d'aide au retour a l'emploi, ARE) 
je svým charakterem pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému 
sociálního pojištění, který dávky v nezaměstnanosti financuje, mají jak zaměstnavatelé, 
tak i zaměstnanci. Na osoby samostatně výdělečně činné se pojištění - ani na dobrovolné 
bázi - nevztahuje a v případě zájmu musí hledat komerční formy pojištění. Nárok na 

podporu v nezaměstnanosti je vázán na zaměstnanecký poměr a bydliště ve Francii. 

- Pojištěnec odvádí a) 6,90 % z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop výdělku, na 
jehož základě se tato část odvodu pojištění vypočítává. + bez stropu pojištění b) 
0,40  % z měsíční hrubé mzdy 

- Zaměstnavatel odvádí a) 8,55 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). Stát 
stanovuje strop výdělku, na jehož základě se tato část odvodu pojištění vypočítává. 

+ bez stropu pojištění b) 1,90 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). 

Odvody zaměstnavatele jsou u nízkých příjmů kráceny. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který prokáže platbu sociálního 

pojištění v délce 88 dnů (nebo 610 hodin) během posledních 28 měsíců (nebo 36 měsíců 
u osob ve věku 53 let a starších). Do doby pojištění se započítává doba na nemocenské, 
mateřské, rodičovské. V případě školení/rekvalifikace se započítávají pouze 2/3 takto 
strávených dní. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento (= 57 %)2 z 
průměrného denního hrubého výdělku, jehož referencí je roční vyměřovací základ roku 
předcházejícího žádosti o dávku, alternativně pak období, za které příjemce dávky platil 
pojištění, je-li toto kratší než celých 12 měsíců. Stát stanovuje minimální výši dávky i 
její strop. Takto vypočítaná částka dávky zůstává neměnná během celé doby, po kterou 
je dávka vyplácena. Výše dávky nezávisí na věku ani důvodech, které vedly ke ztrátě 
zaměstnání. Dávka je vyplácena měsíčně. Doba, po kterou lze dávku čerpat závisí na 

době pojištění, která žádosti o podporu předchází: počet odpracovaných dní x 1,4. 
Minimální čerpání je 122 dní a maximálně lze dávku pobírat v závislosti na věku: 730 
dní u osob mladších 53 let, 913 dní u osob ve věku 53-54 let a 1,095 dní u osob ve věku 
55 let a starších. Nezaměstnaní starší nebo ve věku 62 let (ženy: 60 let), kteří však 

                                                             
2  Alternativní variantou výpočtu je denní sazba 40,4 % + 11,92 EUR. Pracuje se s výhodnější variantou pro 

příjemce dávky. 
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nenaplnili dobu pojištění, která by odpovídala plnému důchodu, mohou podporu v 

nezaměstnanosti pobírat až do dovršení běžného věku odchodu do důchodu: 67 let.  

 

Částečná nezaměstnanost 

Při zkracování pracovní doby z ekonomických, sezónních nebo technických 
důvodů a za účelem vyhnout se propouštění nebo snižování mzdy zaměstnanců, lze ze 
strany zaměstnavatele zažádat o podporu v částečné nezaměstnanosti. Souhlas lze 

získat na maximální dobu 6 měsíců, kterou je však možné další žádostí následně 
prodloužit. Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci 70 % hrubého výdělku. Stát zaměst-
navateli následně částku částečně proplácí. Maximální dotace ze strany státu dosahuje 
1,000 hodin na zaměstnance za rok (pouze 100 hodin v případě, že důvodem 
zkrácených úvazků je technologická modernizace výroby). 

 

Podpora v dlouhodobé nezaměstnanosti (Allocation de solidarité spécifique, 

ASS)  

V okamžiku, kdy nezaměstnanému skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti, 
může si zažádat o podporu v dlouhodobé nezaměstnanosti. Jde o dávku nepojistného 
charakteru. Standardně nárok na tuto dávku vzniká nezaměstnanému, který splňuje 
podmínky pro poskytnutí klasické podpory v nezaměstnanosti, kterou však již plně 
vyčerpal. Na dávku má dále nárok a) příjemce podpory v nezaměstnanosti starší nebo 

mající alespoň 50 let, b) osoba samostatně výdělečně činná bez nároku na klasickou 
Podporu v nezaměstnanosti. Žadatel musí být ve stavu hmotné nouze. Výše dávky se 
řídí státem stanoveným stropem příjmu pro jednotlivce nebo domácnost. Do tohoto 
stropu pak stát příjemci dávky příjem dorovnává, opět však pouze do státem stanovené 
výše denního stropu dávky. Podporu v dlouhodobé nezaměstnanosti lze vyplácet 6 
měsíců. Pokud stav nezaměstnanosti a nouze trvá, může příjemce dávky, který stále 
aktivně hledá práci, požádat o prodloužení nároku na dávku. 

Podpora v návratu na trh práce je vyjádřena pojistným příspěvkem při 
rekvalifikaci. Ten je vyplácen v rámci pojištění v nezaměstnanosti příjemcům podpory v 
nezaměstnanosti (Allocation d'aide au retour á l'emploi formation, AREF). V takovém 
případě jde o jednotnou paušální dávku, která je vyplácena, dokud trvá rekvalifikační či 
jiný úřadem práce schválený kurz a zároveň trvá nárok na podporu v nezaměstnanosti. 
Druhou variantou, je nepojistný příspěvek při školení (Rémunération de formation de 
Pole emploi, RFPE). Příspěvek je k dispozici nezaměstnaným, kteří zůstávají registrováni 
na úřadu práce, navštěvují rekvalifikační či jiný kurz, ale nevzniká jim nárok na podporu 
v nezaměstnanosti. Výše příspěvku závisí na příjmu/životní situaci žadatele a lze jej 
pobírat i v případě dlouhodobých kurzů, a to až v maximální délce 3 let. Absolventi 
hledající první zaměstnání ve věku 16-25 let mohou zažádat a financovat případnou stáž 
z takzvaného absolventského grantu (paušální jednotná částka). Grant je vyplácen na 
základě smlouvy s úřadem práce po dobu 12 nebo maximálně 18 měsíců. Podporu v 
nezaměstnanosti je možné v případě nového zaměstnání dočerpat, ale její výše bude 
krácena v závislosti na výši nových příjmů ze zaměstnání. Celkový příjem nesmí 

přesáhnout příjem z předchozího zaměstnání. Podporu v dlouhodobé nezaměstnanosti 
lze v případě nástupu do nového zaměstnání dále čerpat až po dobu 3 měsíců. 
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4.1.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 
nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Účast na nemocenském pojištění je povinná pro všechny osoby v zaměstnanec-
kém poměru. Povinnost platit nemocenské pojištění mají také osoby samostatně 

výdělečně činné. Zemědělci mají vlastní nezávislý systém sociálního pojištění. Na 
pojištění se není možné účastnit dobrovolně. 

Pojištěnec není počínaje rokem 2018 účasten odvodů. 

Zaměstnavatel odvádí 13 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně) na 
pokrytí dávek v nemoci, mateřství, pro invalidy a pozůstalé (pohřebné). 

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí 0,85 % přiznaných příjmů. Stát 

stanovuje minimum a strop příjmů, ze kterých se odvody platí. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě Dávky v nemoci (Régime général d'assurance maladie des 
travailleurs salariés, RGAMTS) musí zaměstnanec nejprve požádat o potvrzení 
pracovní neschopnosti lékařem. Nárok na dávku vzniká na základě doby pojištění, která 

předcházela nemoci. Odvody odpovídající minimálnímu pojištění za dobu 6 měsíců (nebo 
150 odpracovaných hodin během 3 měsíců a jim odpovídající odvody) přímo předchá-
zejících žádosti o dávku opravňují nemocného k 6 měsícům dávky. Aby mohl dotyčný 
čerpat dávku déle než 6 měsíců, musí disponovat dobou pojištění alespoň 12 měsíců 
(a  odpovídajícími minimálními odvody za danou dobu), která přímo předcházela žádosti 
o dávku (nebo 600 hodin v zaměstnání během posledních 12 měsíců). Karenční doba, 
po kterou nemocný nepobírá žádný příjem, trvá 3 nebo 7 dnů. Karenční doba 7 dnů platí 
v případě, kdy zaměstnanec odpracuje minimálně 1 celý rok v daném zaměstnání 
a  získá tak nárok na dávku v nemoci plus dorovnání rozdílu mezi nemocenskou 
a  reálnou mzdou zaměstnavatelem. 3 dny dlouhá karenční doba pak platí v ostatních 
případech nemocenské, kdy má nemocný nárok na 50 % průměrných denních příjmů 
počítaných na základě 3 měsíců, které předcházely nemoci. Strop dávky je stanoven na 
1,8násobku minimální mzdy. Nemocný se třemi dětmi má od 31. dne nemoci nárok na 
2/3 průměrných denních příjmů a vyšší strop dávky přibližně o hodnotě 2,4násobku 

minimální mzdy. Maximální doba, po kterou lze čerpat dávku v nemoci/náhradu mzdy 
je 12 měsíců během 3 po sobě následujících let. Alternativně pak lze příjem dávky 
prodloužit na 36 měsíců, a to v případě dlouhodobé nemoci. 

Na podporu v mateřství (indemnités journalieres de maternité, de 
paternité et d'adoption) má nárok nadcházející rodička, která v době nástupu na 
mateřskou dovolenou disponuje dobou pojištění 6 měsíců (nebo 150 odpracovaných 
hodin během 3 měsíců a jim odpovídající odvody), jež přímo předcházejí žádosti o 

dávku. Zároveň je potřeba se prokázat dobou pojištění 10 měsíců, které přímo 
předcházejí datu předpokládaného porodu. Standardní doba mateřské je 16 týdnů (6 
před plánovaným datem porodu a 10 po narození potomka). V případě 3. porodu, 
komplikovaného těhotenství nebo při očekávání vícerčat je mateřská delší, a to až v 
délce 46 týdnů (24 týdnů po porodu) u vícerčat (vyjma dvojčat). Předporodní mateřskou 
lze na základě souhlasu s lékařem zkrátit na minimální dobu 3 týdnů. Mateřská dovolená 
může přejít na otce pouze v případě, kdy matka není schopná se o dítě postarat 
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(hospitalizace, úmrtí). Dávka plně kompenzuje příjem matky a je stanovena na základě 

průměrného příjmu pojištěné během 3 měsíců předcházejících nástupu na mateřskou 
dovolenou. Dávku otcovské poporodní péče mohou čerpat pojištění otcové souběžně 
s otcovskou dovolenou po dobu 11 dní (18 dní u vícerčat). Výše dávky je stanovena 
stejným způsobem jako u mateřské. Stát stanovuje minimální výši i strop pro dávky 
mateřské a otcovské poporodní péče. Rozdíl mezi reálným příjmem dotyčného a stropem 
dávky má ze zákona povinnost dorovnat zaměstnavatel. V případě adopce doba dávky 
odpovídá výše popsanému, ale počítá se pouze s týdny po adopci. Vzniká tedy nárok na 
10 týdnů mateřské/otcovské dovolené. Přesto si lze 7 dnů vybrat již před datem adopce. 

Francie nemá zavedenu obdobu českého vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 
a  mateřství. 

Osoby, jejichž schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost je omezena, mají 
na základě lékařského potvrzení osobní situace (dle hodnocení zvládání ADL) k dispozici 
příspěvky na péči. Přesný typ dávky se liší dle kategorie, do které dotyčná osoba 
spadá. Příjemci invalidního nebo starobního důchodu mladší 67 let mají nárok na 

příspěvek na péči třetí osobě (majoration pour tierce personne). Příspěvek je součástí 
důchodového pojištění. Při potvrzené ztrátě soběstačnosti před dovršením 60. narozenin 
vzniká nárok na přídavek v postižení (prestation de compensation du handicap, PCH), 
který má širší cíl pokrýt potřeby vzniklé ztrátou nezávislosti, tedy pomoc třetí osoby, 
úpravu domova, nákup pomůcek, vodicího psa apod. Primárně zacílen na omezenou 
schopnost postarat se o sebe sama ve stáří je příspěvek při ztrátě autonomie (allocation 
personnalisée d'autonomie, APA). Na APA příspěvek vzniká nárok od 60 let a starším. 
Přídavek PCH a příspěvek APA jsou dávky nepojistného charakteru. 

Příspěvek na ošetřovné je příspěvkem, který je k dispozici osobám stojícím 
mimo oficiální zdravotnický a sociální systém, které v rámci rodinné dovolené poskytují 
domácí péči osobě blízké. Existují 2 druhy rodinné dovolené a příspěvků: 21 dnů 
dovolené s nárokem na příspěvek je k dispozici v případě ošetřování paliativních 
pacientů; 310 dnů dovolené (během 3 let) s nárokem na příspěvek je k dispozici v 
případě ošetřování nemocného nebo postiženého potomka mladšího 20 let. Příspěvek 
má paušální charakter: hodnota příspěvku u paliativní péče je přibližně 35 % a u 

ošetřování dítěte přibližně 30 % průměrné hrubé mzdy. 

4.1.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnavatelé mají povinnou účast na úrazovém pojištění.3 Na dávku mají 
nárok osoby v zaměstnaneckém poměru. Osoby samostatně výdělečně činné se mohou 
pojistit dobrovolně. Dobrovolné pojištění nicméně opravňuje pouze ke zdravotnímu 
ošetření a dalším věcným dávkám nikoli k náhradě mzdy. Pracovníci v zemědělství mají 
pojištění pracovního úrazu a nemoci z povolání sice povinné, ale ve vlastním odděleném 
režimu pojištění zemědělců. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, je klasifikován jako 
pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam nemocí, na základě 

                                                             
3  Odvody ze superhrubé mzdy zaměstnance se různí podle počtu zaměstnanců a rizika daného povolání. 
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kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu není, je 

stále možné na základě individuálního posudku dávku přiznat, ale pouze v případě úmrtí 
nebo vzniku minimálně 25% pracovní neschopnosti. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků je 
poškozenému poskytnuta péče buďto do doby uzdravení a návratu do zaměstnání nebo 
do stanovení trvalé pracovní neschopnosti. Výše dávky v prvních 28 dnech pracovní 
neschopnosti odpovídá 60 % průměrných denních výdělků postiženého.4 Od 29. dne 
pracovní neschopnosti se dávka navyšuje na 80 % téhož vyměřovacího základu. Stát 
stanovuje maximální výši dávky. V případě lékařsky potvrzených trvalých následků v 
podobě snížené pracovní schopnosti o méně než 10 %, má poškozený nárok na finanční 
odškodné. Pokud je snížená pracovní schopnost 10% a vyšší, vzniká nárok na úrazový 
důchod. Úplná ztráta pracovní schopnosti opravňuje k nároku na důchod ve výši 100 % 
vyměřovacího základu z průměrného hrubého výdělku v roce předcházejícím žádosti o 
dávku. Výše dávky klesá v závislosti na míře snížené pracovní schopnosti. Stát stanovuje 
strop příjmů, ze kterých se odvozuje vyměřovací základ. Dále pak stát stanovuje nižší 

strop, který vyměřovací základ poníží na 1/3 daného průměrného výdělku, a to je-li 
průměrný hrubý výdělek v roce předcházejícím žádosti o dávku vyšší než státem 
stanovená částka (přibližně 65 % průměrné mzdy). V případě úmrtí, vzniká nárok na 
úrazový důchod pro pozůstalé. Vdova/vdovec nebo pozůstalý partner má nárok na 
40  % z vyměřovacího základu (popsán výše). Nárok  vzniká pouze vychovává-li 
pozůstalý partner se zesnulou osobou dítě. V opačném případě vzniká nárok pouze v 
případě soužití 2 let a více v době úmrtí. Pozůstalí s pracovní schopností sníženou o 
minimálně 50 % nebo starší 55 let má dále nárok na navýšení dávky o 20 % z 

vyměřovacího základu. Dalšími příjemci úrazového důchodu pro pozůstalé jsou: bývalý 
partner pobírající alimenty (ve výši alimentů a maximálně 20 % z vyměřovacího 
základu), sirotci do věku 20 let (20-30 % v závislosti na počtu sirotků a jsou-li sirotky 
po jednom či obou rodičích), na zesnulém závislí rodiče a prarodiče (10 % a dohromady 
maximálně 30 % z vyměřovacího základu). Maximálně lze vyplácet úrazový důchod pro 
pozůstalé v celkové výši 85% z vyměřovacího základu. Přednostní nárok mají před 
ostatními pozůstalými vdova/vdovec a sirotci. V neposlední řadě vzniká v rámci 

úrazového pojištění v případě úmrtí nárok na pohřebné5. 

4.1.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody jsou ve Francii financovány na bázi pojistného systému PAYG 

financovaného příspěvky osob účastných na pojištění. Povinnost platit pojištění mají 
všechny osoby pracující ve Francii. Podobně jako u dalších dávek, důchodové pojištění 
a dávky se řídí odlišnou legislativou zemědělce. Důchodového pojištění se lze účastnit 
dobrovolně. Odvody na starobní důchod: 

-  Pojištěnec odvádí 1) 6,90 % z měsíční hrubé mzdy limitované stropem pojištění, 
2)  0,40 % z měsíční hrubé mzdy, pro které stát strop pojištění nestanovuje. 

-  Zaměstnavatel odvádí 1) 8,55 % z měsíční superhrubé mzdy limitované stropem 
pojištění, 2) 1,90 % z měsíční superhrubé mzdy, pro které stát strop pojištění 

                                                             
4  Výpočet průměrných denních výdělků je následující: poměr měsíční mzdy v měsíci předcházejícím 

úrazu/nemoci a čísla 30,42. 
5  Francie vyplácí jednorázovou dávku Pohřebného i v případě úmrtí osoby, která pobírala Invalidní důchod, 

Podporu v nezaměstnanosti nebo byla běžně pojištěnou pracující osobou. Dávka je součástí Nemocenského 

pojištění. 
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nestanovuje. 

-  Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 17,75 % z vyměřovacího základu, kterým 
jsou přiznané příjmy pojištěnce do státem stanoveného stropu odpovídajícího 
přibližně průměrné čisté mzdě ve Francii. Nad daný strop pojištění odvádí 0,6 %. 

Stát umožňuje snížit odvody nízkopříjmovým zaměstnancům. 

 

Odvody na doplňkový starobní důchod: 

-  Pojištěnec odvádí 3,10 % až 8,10 % (v závislosti na typu zaměstnání) z měsíční 
hrubé mzdy. Stát stanovuje strop pojištění. 

-  Zaměstnavatel odvádí 4,65 až 12,75 % (v závislosti na typu zaměstnání) z měsíční 
superhrubé mzdy. Stát stanovuje strop pojištění. 

-  Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 7 % z vyměřovacího základu, kterým jsou 
přiznané příjmy pojištěnce do státem stanoveného stropu odpovídajícího přibližně 
90  % průměrné čisté mzdy ve Francii. Z přiznaných příjmů odpovídajících přibližně 
90 % až 370 % průměrné čisté mzdy ve Francii pak odvádí 8 %. 

Protože invalidní důchod spadá pod nemocenské nikoli důchodové pojištění, 
odvody jsou uvedeny jako součást nemocenské (strana 3 dokumentu). 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Starobní důchod 

(Régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, RGAVTS) 

Nárok na důchod je dán věkem: 1) 62 let při minimální době pojištění 166-172 
takzvaných čtvrtin6 (minimální doba pojištění se liší podle roku narození), 2) 67 let, 
pokud žadatel nesplní výše uvedenou dobu pojištění. Absolutním minimem opravňujícím 
k žádosti o starobní důchod ve věku 67 let je 1 čtvrtina doby pojištění. Francie umožňuje 
předčasný odchod do důchodu7 stejně jako odklad důchodu. Fyzicky namáhavé profese 
(nejde o seznam specifických profesí, ale typologii aktivit) umožňují osobám, jež dobou 
pojištění získanou prací v rámci fyzicky namáhavé profese dosáhly na plný důchod, 
odchod do důchodu o 2 roky dříve, v 60 letech. 

Platí pro všechny typy důchodu: Ve specifických případech, kdy jedinec platbu 
pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se o období na 

mateřské a rodičovské dovolené, na podpoře v nezaměstnanosti, na nemocenských 
dávkách, vojenské služby a péče o třetí osobu. Za dobu studia lze sociální pojištění 
zaplatit zpětně a zajistit si tak delší dobu sociálního pojištění. 

 

Invalidní důchod 

Invalidní důchod spadá pod a řídí se pravidly nemocenského pojištění (Régime 

général d'assurance maladie des travailleurs salariés, RGAMTS). Žadatel musí 
disponovat lékařským potvrzením, které deklaruje pracovní schopnost sníženou na 
maximálně 1/3 běžné pracovní zátěže zdravého člověka vykonávajícího dané povolání. 

                                                             
6  Jedna čtvrtina pojištění odpovídá odvodům za 150 hodin práce ohodnocených minimální mzdou. 

7  Při snížené pracovní schopnosti minimálně 50 % je odchod do důchodu možný už v 55 letech. 
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Snížená pracovní schopnost je rozdělena na tři stupně: 1) z lékařského hlediska osoba 

práceschopná, 2) z lékařského hlediska osoba práceneschopná, 3) z lékařského hlediska 
osoba práce neschopná a závislá na pomoci třetí osoby. Dávku, která svým charakterem 
odpovídá invalidnímu důchodu, získá osoba se sníženou pracovní schopností po vypršení 
nejdelší možné doby nároku na dávku v nemoci. Pokud nedojde ke změně zdravotního 
stavu, který by umožnil návrat do zaměstnání, vyplácení dávky následně trvá až do 
dosažení důchodového věku, kdy příjemce dávky začne pobírat starobní důchod. Nárok 
na důchod je zároveň podmíněn minimální dobou pojištění: 12 měsíců předcházejících 
přerušení pracovní činnosti s následky vedoucími k trvalé invaliditě, během nichž žadatel 

odpracoval minimálně 600 hodin ohodnocených celkovou mzdou, která činila alespoň 
2,030násobku minimální hodinové mzdy. 

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na pozůstalostní důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a dobou účasti 
na pojištění zesnulé osoby: minimální doba pojištění nutná k uplatnění nároku na 

důchod. Vdova/vdovec musí být ve věku 55 let a starší nebo invalidní. U doplňkového 
starobního důchodu odpadá podmínka věku, vychovává-li vdova/vdovec alespoň dvě 
děti do věku 18 let (21 v případě studia). Nárok na důchod zaniká v případě nového 
sňatku. Nárok na důchod za stejných podmínek vzniká partnerům po rozvodu, nikoli 
však registrovaným partnerům. Výše důchodu je pak stanovena proporčně podle let 
strávených v manželství. Sirotčí důchod je vyplácen pouze z doplňkového důchodu 
dětem do 21 let a bez věkového omezení dětem s postižením. Osoba, která sirotky 

vychovává, má dále nárok na speciální podporu v rámci dávek pro rodiny s dětmi. 

 

Charakteristika dávky 

Výše důchodu se stanoví následovně: vyměřovací základ (průměrný roční plat z 
25 nejlépe finančně ohodnocených a odpracovaných let žadatele) x 0,5 x dosažený počet 
čtvrtin pojištění/čtvrtiny pojištění odpovídající plné penzi (172). Poměr dosažených 

čtvrtin pojištění a hodnoty odpovídající plné penzi je irelevantní a ze vzorce pro výpočet 
vypadává v případě žadatelů se sníženou pracovní schopností o minimálně 50 % nebo 
při odchodu do důchodu v 67 letech. V případě odchodu do důchodu dříve jak v 67 
letech, nedisponuje-li dotyčný potřebnou dobou pojištění, krátí se mu výše důchodu o 
1,25 % za každou chybějící čtvrtinu pojištění. Naopak, odloží-li dotyčný ve věku 62-67 
let důchod ačkoli na něj má díky plné době pojištění nárok, navyšuje se mu částka 
důchodu o 1.25% za každou chybějící čtvrtinu pojištění. Od 67 let je to pak o 2,5 %. 
Výše Doplňkového starobního důchodu (retraite complémentaire des salariés, ARRCO, 
retraite des cadres, AGIRC) je stanovena jakožto počet bodů nasbíraných během 
odpracovaných let (počet získaných bodů se odvíjí od výše mzdy a typu zaměstnání) x 
hodnotou bodů v daném roce odchodu do důchodu. Hodnota bodů je odlišná pro běžné 
zaměstnanecké pozice a pozice vedoucí. Tím, že je Invalidní důchod součástí 
nemocenského nikoli důchodového pojištění, liší se výpočet dávky od starobního 
důchodu. Dle výše popsaných stupňů snížené pracovní schopnosti má žadatel nárok na: 

30 % vyměřovacího základu (první stupeň snížené pracovní schopnosti), 50 % 
vyměřovacího základu (druhý stupeň snížené pracovní schopnosti), 50 % vyměřovacího 
základu + 40 % z takto stanoveného důchodu (třetí stupeň snížené pracovní schopnosti). 
Vyměřovacím základem je průměrný roční výdělek během 10 finančně nejlépe 
ohodnocených let žadatele. Důchody jsou vypláceny měsíčně. Každoroční valorizace 
důchodů se řídí vývojem spotřebitelských cen. Důchody lze kombinovat s jinými 
sociálními dávkami i zaměstnáním, které však už z odvodů negeneruje do budoucna 
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právo na vyšší důchod. V okamžiku, kdy příjemce invalidního důchodu dosáhne 

důchodového věku, přechází z invalidního na starobní důchod. 

 

Specifické znaky pozůstalostního důchodu 

Výše důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního důchodu, na 
který měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok vzniká pouze 
u nízkopříjmových pozůstalých (u doplňkového starobního důchodu příjem pozůstalých 

roli nehraje) a je vyjádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu. Ze 
zákona je stanoven strop,8 který je možno všem pozůstalým celkem vyplatit. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Francie má na úrovni celostátně sjednocených sociálních dávek zavedenu 
rehabilitaci pouze v rámci pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zdravotní 
pojištění umožňuje zažádat si o poskytnutí ortopedických a jiných rehabilitačních 
pomůcek. Stejně tak lze na individuální bázi zažádat o proplacení technické úpravy 
domu, nákladů spojené s dopravou, nebo o příspěvek na vodicího psa. Zatímco však 
Francie nemá příspěvek na mobilitu nebo zvláštní pomůcku jako takový, lze pomůcky, 
úpravy domu nebo náklady na mobilitu financovat prostřednictvím přídavku v postižení 
(prestation de compensation du handicap, PCH), který je součástí příspěvků na péči a 
je uveden v příslušném textu výše. 

4.1.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená (Prestation partagée 
d'éducation de l'enfant, PreParE) navazují na mateřskou a otcovskou dovolenou. 
Rodiče mají nárok na rodičovskou dovolenou s garantovaným návratem do zaměstnání 
do 3 let dítěte. Rodičovský příspěvek je stejně jako přídavek na dítě pojistnou dávkou 
financovanou odvody zaměstnavatelů (5,25 % nebo 3,45 % u příjmů nepřekračujících 
3,5krát minimální mzdu). Rodičovský příspěvek je tedy podmíněn účastí na sociálním 
pojištění, která předcházela žádosti o dávku. Nárok na dávku u prvního dítěte činí 
maximálně 12 měsíců (6 měsíců na rodiče, které nejsou převoditelné mezi rodiči), u 
druhého a dalšího dítěte pak 36 měsíců (12 měsíců nelze převést mezi rodiči). Příjem 
dávky se nevylučuje se sníženým pracovním úvazkem, kdy nicméně dochází i ke snížení 
příspěvku. Příspěvek má paušální charakter o třech úrovních: a) při úplném přerušení 

zaměstnání, b) při zkrácení pracovní doby alespoň o 50 %, c) při zkrácení pracovní doby 
mezi 50 % a minimálně 20 %. Jak je již uvedeno výše, o rodičovskou dovolenou 
a rodičovský příspěvek se rodiče dělí. U prvního dítěte nelze individuální nárok 6 měsíců 
na rodiče mezi rodiči převádět vůbec. U druhého a dalšího dítěte může jeden z rodičů 
vyčerpat 24 měsíců a druhý 12 měsíců, které nelze převést, a v případě, že je rodič 
nevyužije, propadnou. Nepojistnou doplňkovou dávkou je rodičovský přídavek 
(Allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant), který navazuje na 
jednorázovou dávku porodného, je poskytován do 3. narozenin dítěte, ale nárok na ni 
je podmíněn nízkým příjmem domácnosti. Další dávkou podporující rodinu v péči o 
předškolní děti je přídavek na péči o předškolní dítě (Complément de libre choix de 
mode de garde de la Prestation d'accueil du jeune enfant, PAJE). Přídavek je k dispozici 
domácnostem s dětmi do 6 let, o které se stará třetí osoba nebo jsou v předškolním 

                                                             
8  Strop je stanoven na 54 % maximální výše starobního důchodu. 
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zařízení, zatímco rodiče pracují. Příspěvek je poloviční u dětí ve věku 3 až 6 let a dále 

závisí na částce, kterou rodina za předškolní zařízení nebo hlídání platí, a na příjmu 
domácnosti (příjmový strop je vyšší u rodičů samoživitelů). Přídavek je pojistnou dávkou 
hrazenou z výše uvedených odvodů zaměstnavatelů.  

Přídavek na dítě (Allocations familiales) je dávkou pojistného charakteru 
(výše uvedené příspěvky zaměstnavatelů). Nárok na přídavek na dítě má domácnost s 
alespoň 2 dětmi do věku 20 let. Podmínkou je bydliště příjemce dávky a dítěte ve 
Francii. Přídavek, který má formu paušální částky, narůstá s počtem dětí v domácnosti 
a klesá (je poloviční nebo čtvrtinový) v případě vyšších příjmů domácnosti. Přídavek 
zaniká, má-li dítě vlastní příjmy z pracovní činnosti, které přesáhnou státem daný 
příjmový strop. Domácnosti s dětmi nad 14 let pak mají nárok na navýšení přídavku, 
stejně tak rodiny s 3 a více dětmi. Univerzální příspěvek na dítě doplňují daňové úlevy 
opatrovníků dětí na středních školách a v dalším navazujícím studiu mladších 25 let. 
Francie naopak nemá dávky zaměřené na pěstounskou péči. 

4.1.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Dávky pomoci v hmotné nouzi mají nepojistný charakter a jsou financované ze 
státního rozpočtu. Obecně dávky slouží, stejně jako v České republice, k pokrytí 
základních potřeb domácností, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná 
(existenční minimum stanovené dle indexu spotřebních cen). Nárok a výši dávek se 
odvíjí od příjmů domácnosti, kdy existenční minimum je odlišné dle skladby členů 

domácnosti (odlišný druh podpory a potřeb u dětí, dospělých, seniorů). Základní dávkou 
je příspěvek na živobytí (revenu de solidarité active, RSA). Jde o základní dávku 
osobám starším 18 let s bydlištěm ve Francii (nárok na dávku zaniká, tráví-li příjemce 
více jak 3 měsíce v roce mimo Francii) a nízkými příjmy domácnosti. Příspěvek na 
živobytí ve stáří (allocation de solidarité aux personnes agées, ASPA) je k 
dispozici osobám od 65 let a starším s obvyklým bydlištěm ve Francii (alespoň 6 měsíců 
v roce). Další dávkou je příspěvek v zaměstnání (Prime d'activité), který má za 

účel podpořit platební schopnost domácností, jejíž dospělí členové pracují, ale příjem ze 
zaměstnání je nízký. Nezaměstnaní, kteří aktivně hledají práci a již vyčerpali klasickou 
podporu v nezaměstnanosti, žádosti, o níž předcházelo alespoň 5 let - během 10letého 
období - v zaměstnání, mají nárok na solidární příspěvek (allocation de solidarité 
spécifique, ASS). Vyjma ASPA je nárok na dávky, a tedy primárně finanční situace 
domácnosti a plnění podmínek pro přístup k dávkám, pravidelně podrobován kontrole 
příslušných úřadů. Na dávky mají nárok osoby v nouzi, které již vyčerpaly zbylé 

možnosti (dávky), jak situaci nouze vyřešit. Nezaměstnaný žadatel o dávky musí být 
zaregistrován na úřadu práce a aktivně práci hledat. Vyjmuti z této povinnosti jsou 
osoby důchodového věku, osoby pečující o dítě nebo jinou osobu, osoby se sníženou 
pracovní schopnosti minimálně o 50 %. Osobám s nízkými příjmy v nájmu nebo při 
koupi domu je k dispozici příplatek na bydlení, a to ve výši, která se odvíjí od příjmů 
domácnosti, počtu jejích členů, lokality a výše nájmu/poplatků. Francie nemá celostátně 
spravované dávky podobné mimořádné okamžité pomoci, nicméně nízkopříjmové 
domácnosti mohou individuálně žádat o státní podporu s náklady spojenými s bydlením. 

Příspěvky na živobytí, ve stáří a v zaměstnání lze kombinovat se zaměstnáním, ale při 
rostoucích příjmech výše dávky úměrně klesá. Solidární příspěvek umožňuje v případě 
nástupu do nového zaměstnání 3 měsíce souběh dávky a nového příjmu bez dalšího 
krácení dávky/mzdy. 
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4.2 Irsko 

4.2.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Jobseeker's Benefit) je svým charakterem 
pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému sociálního pojištění, který 

dávky v nezaměstnanosti financuje, mají jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Nárok 
na dávky v nezaměstnanosti, jež plynou z odvodů na sociální pojištění, mají pouze ty 
osoby samostatně výdělečně činné, které provozují činnost rybářskou. Ostatní osoby 
samostatně výdělečně činné, ač se obecných odvodů na sociální pojištění účastní, nárok 
na podporu v nezaměstnanosti nemají. Pojistné pak vůbec neplatí osoby, jejichž týdenní 
odměna za odvedenou práci nepřesáhne výši takzvaných okrajových příjmů9. Nárok na 
podporu v nezaměstnanosti je vázán na bydliště v Irsku. 

 

Obecné odvody pokrývají veškeré níže popisované dávky (nezaměstnanost, nemoc, 
mateřství, důchody, pracovní úrazy, částečně péči o druhé): 

- Pojištěnec s týdenní mzdou na úrovni alespoň minimální mzdy10 odvádí 4 % z týdenní 
hrubé mzdy. Z nižší mzdy se odvody neplatí. Stát nestanovuje strop výdělku, na 
jehož základě se vypočítává odvedená částka pojištění. 

- Zaměstnavatel odvádí a) 8,6 % (výdělky do výše minimální mzdy) nebo b) 10,85 % 
(výdělky nad úrovní minimální mzdy) z týdenní superhrubé mzdy. 

- Osoby samostatně výdělečně činné odvádí 4 % z vyměřovacího základu (přiznané 
roční příjmy pojištěnce). Roční příjmy pojištěnce nesmí být nižší než částka 
odpovídající přibližně 1/4 minimální mzdy v Irsku. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který prokáže platbu pojištění v délce 
104 týdnů, z čehož 39 týdnů (včetně náhradní doby pojištění) během roku předcházejí-
cího žádosti o dávku nebo 26 týdnů během každého ze dvou let předcházejících žádosti 
o dávku11. Nárok na dávku vzniká po uplynutí 3 kalendářních dnů karenční doby a je 

omezen věkem: 16-66 let. Osobám, které samy podají výpověď, vzniká nárok na dávku 
až po uplynutí 9 čekacích týdnů. Dávka je vyplácena týdně. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti se v průběhu pobírání dávky nemění. Dávka 

má paušální charakter a odvíjí se od předchozích příjmů nezaměstnaného. S příjmy 

                                                             
9  přibližně 1/10 minimální mzdy 
10  Zákonem stanovené hranice pro odvody jak u pojištěnce, tak u zaměstnavatele jsou v přibližné nikoli 

přesné výši minimální mzdy. Minimální mzda je zde uvedena jako orientační hodnota a pro lepší srovnání 

se systémy jiných zemí EU. 
11  Totožné podmínky platí i pro Dávku v nemoci. 
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lehce pod úrovní minimální mzdy12 a s příjmy vyššími než minimální mzda vzniká nárok 

na nejvyšší hodnotu dávky o přibližné hodnotě poloviny minimální mzdy. Nižší příjmy 
předcházející nezaměstnanosti opravňují žadatele k nižší dávce. Dávku lze nárokovat i 
v případě částečné nezaměstnanosti, kdy je plný úvazek redukován na 3 a méně 
pracovních dnů v týdnu. Výše dávky je pak stanovena jako 1/5 plné týdenní dávky 
nárokovaná za každý den v nezaměstnanosti. 

-  Doba čerpání maximálně 6 měsíců: Při celkové době pojištění kratší jak 260 týdnů. 

-  Doba čerpání maximálně 9 měsíců: Při celkové době pojištění alespoň 260 týdnů. 

-  Je-li příjemci dávky 65 let a jeho celková doba pojištění činní alespoň 156 týdnů, 
bude mu podpora v nezaměstnanosti vyplácena až do dovršení důchodového věku 
66 let. 

Alternativou k podpoře v nezaměstnanosti je příspěvek na rozjezd podnikatelské 
činnosti (Short-Term Enterprise Allowance), který je vyplácen na základě předloženého 
a schváleného podnikatelského plánu. 

 

Dlouhodobá podpora v nezaměstnanosti (Jobseeker's Allowance) 

V okamžiku, kdy nezaměstnanému skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti 
nebo nedisponuje minimální dobou pojištění nutnou pro poskytnutí pojistné dávky, 
může si zažádat o dlouhodobou podporu v nezaměstnanosti. Nárok na tuto dávku vzniká 
nezaměstnanému s trvalým nebo obvyklým pobytem v Irsku, který si hledá zaměstnání 

a je registrován na úřadu práce. O dávku lze žádat v okamžiku dovršení 18 let věku. 
Jedná se o dávku nepojistného charakteru a stejně jako u dávek pomoci v hmotné nouzi 
je nárok na dávku podmíněn nevyhovující ekonomickou situací žadatele.13 Výše dávky 

má paušální charakter. Paušální částka je nižší, jde-li o žadatele mladší nebo ve věku 
25 let. O dávku lze žádat až po uplynutí 3 měsíců od ukončení školní docházky/zisku 
diplomu. Dávka je vyplácena týdně, a to neomezeně (nebo do věku 66 let, kdy vzniká 
nárok na starobní důchod), dokud trvá stav nezaměstnanosti nebo nouze. Doplňkově, 
trvá-li příjem dávek v nezaměstnanosti 15 měsíců a déle, vzniká příjemci nárok na 
doplatek na topení (viz dávky v hmotní nouzi). 

Dávky v nezaměstnanosti lze kombinovat s příjmy, které nepřesáhnou ve své 
výši minimální hranici stanovenou státem (přibližně 15 % minimální mzdy). Při vyšších 
příjmech nárok na dávku zaniká. 

4.2.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství  

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Účast na nemocenském pojištění je povinná pro všechny osoby v zaměstnanec-

kém poměru a dobrovolná, stejně jako v případě pojištění v nezaměstnanosti, omezeně 
pouze pro samostatně pracující rybáře. Pojištění se nevztahuje na osoby, jejichž týdenní 
odměna za odvedenou práci nepřesáhne výši takzvaných okrajových příjmů. Dávka v 

                                                             
12  Chápáno jako částka, která odpovídá minimální mzdě při práci na plný úvazek. 
13  Detailní popis stavu hmotné nouze tak, jak je definován v Irsku, je popsán v části věnované dávkám pomoci 

v hmotné nouzi. 
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mateřství se na rozdíl od nemocenské vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné 

a pojištění je pro ně tudíž povinné. 

Odvody: viz obecné odvody uvedené v rámci části věnované nezaměstnanosti. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě dávky v nemoci (Illness Benefit) musí nemocný nejprve požádat o 
potvrzení pracovní neschopnosti lékařem. Karenční doba, po kterou nemocný nepobírá 

ani příjem ze zaměstnání ani dávku v nemoci, trvá 6 dnů. Doba pojištění, na základě 
které vzniká nárok na dávku, a stejně tak výše dávky, jsou totožné jako u podpory v 
nezaměstnanosti (popsáno výše). Při celkové době pojištění 104 až 259 týdnů lze 
nemocenskou čerpat po dobu maximálně 52 týdnů. Při celkové době pojištění 260 týdnů 
a více lze nemocenskou čerpat po dobu maximálně 2 let. 

Na podporu v mateřství (Maternity Benefit) má nárok nadcházející rodička 
platící sociální pojištění. Doba pojištění, na základě které vzniká nárok na dávku, je 

kratší než u podpory v nezaměstnanosti a dávky v nemoci: 39 týdnů (včetně náhradní 
doby pojištění) během roku předcházejícího žádosti o dávku nebo 26 týdnů během 
každého ze dvou let předcházejících žádosti od dávku. Samostatně výdělečně činné 
osoby musí prokázat platbu pojištění o celkové délce 52 týdnů během 3 let 
předcházejících žádosti o dávku. Mateřská standardně trvá celkem 26 týdnů, z toho 
povinné jsou 2 týdny před porodem a 4 týdny po porodu. Po skončení placené mateřské 
lze využít dodatečných 16 týdnů neplacené mateřské. V případě adopce je délka 

mateřské 24 týdnů (plus 16 týdnů neplacené dovolené) počínaje adopcí dítěte, tedy 
kratší o 2 týdny, které nadcházející rodička nárokuje před porodem dítěte. Otec dítěte 
má nárok na 2 týdny otcovské dovolené, které jsou nezávislé na mateřské dovolené 
a mohou být čerpány během prvních 6 měsíců života dítěte. Otec může převzít plné 
čerpání mateřské dovolené a dávky v případě úmrtí matky dítěte nebo její hospitalizace. 
Výše dávky v mateřství má paušální charakter a je vyplácena týdně. Dávka otcovské 
poporodní péče má totožnou hodnotu jako dávka v mateřství. Irsko nemá zavedenu 

obdobu českého vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. 

Ošetřovné a příspěvek na péči se v Irsku rozpadá hned do několika dávek s lehce 
rozdílným účelem a lišícími se zdroji financování. Ošetřovné (Carer's Benefit) má 
pojistný charakter a nárok na něj mají zaměstnané osoby, které splní minimální dobu 
sociálního pojištění (viz obecné odvody v části věnované nezaměstnanosti). Ošetřovné 
je k dispozici při péči o druhou osobu v rozsahu 6 týdnů až maximálně 2 let. Zbylé dávky 
jsou nepojistného charakteru: příspěvek na trvalou péči (Constant Attendance 
Allowance) je k dispozici příjemcům úrazové renty, příspěvek na péči/příspěvek na péči 
o dítě (Carer's Allowance, Domiciliary Care Allowance) je nepojistnou variantou 
ošetřovného a je vyplácen pečovatelům nikoli osobám v péči. Výše dávek spojených s 
péčí je přibližně na stejné úrovni s ostatními dávkami a dávky jsou vypláceny týdně. 
Pečovatel musí být starší 16 let (18 let v případě příspěvku na péči) a osoba v péči musí 
být starší 16 let s výjimkou příspěvku na péči o dítě, kde 16 let je naopak horní věkovou 
hranicí, kdy nárok na příspěvek vzniká. Jednou do roka lze zažádat o takzvaný grant na 

podporu ošetřovatelů (Carer's Support Grant). Jde o jednotnou paušální částku, ze které 
lze hradit náklady spojené s péčí. V případě péče o více osob vzniká nárok na částku 
odpovídající počtu osob v péči. 
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4.2.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Na dávky vztahující se k pracovním úrazům a nemocem z povolání mají nárok 
osoby v zaměstnaneckém poměru. Dávky jsou financovány prostřednictvím obecných 
jednotných odvodů na sociální pojištění popsaných v části věnované nezaměstnanosti. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, je klasifikován jako 
pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam 56 nemocí, na 
základě kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu 
není, přiznání dávky je posuzováno individuálně. Lhůta, během které musí dojít k 

nahlášení úrazu, činní 6 měsíců od úrazu a v případě nemocí z povolání se lhůta liší dle 
nemoci a je tedy nemoc od nemoci specifikována v zákoně. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků má 
poškozený nárok na dávku v nemoci, a to pouze s tím rozdílem, že výše dávky není 
krácena v závislosti na výši příjmů. Trvání dávky je maximálně 156 dnů, do kterých 
nejsou započítávány neděle. V případě trvalých následků - posouzení je totožné s 
procesem potvrzení invalidity - má poškozený nárok na úrazovou rentu (Disablement 
Benefit). Výše renty není závislá na příjmech poškozeného, pohybuje se na úrovni 
ostatních dávek, ale její konkrétní hodnota se odvíjí od míry pracovní neschopnosti dané 
v procentech. Na rozdíl od invalidního důchodu tedy není stanovena jedna paušální 
částka pro takzvanou trvalou invaliditu, kde procento pracovní neschopnosti nehraje 
roli. Renta je vyplácena týdně a lze ji plně kombinovat s dalšími dávkami i příjmy ze 

zaměstnání. V případě úmrtí vzniká nárok na úrazový důchod pro pozůstalé. Pravidla, 
určující kdo může nárokovat úrazový důchod pro pozůstalé, jsou totožná s normálním 
pozůstalostním důchodem, ale dávka - jednotná paušální částka lišící se dle věku 

a vztahu osoby k zesnulé(mu) - samotná je nepatrně vyšší. Stejně jako v případě 
ostatních dávek je důchod vyplácen týdně. Zákon nestanovuje strop pro celkovou částku 
důchodu vyplácenou pozůstalým. Dále vzniká v případě pracovních úrazů a nemocí z 
povolání s následkem smrti nárok na pohřebné14. 

4.2.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody jsou v Irsku financovány na bázi pojistného systému PAYG 
financovaného příspěvky osob účastných na pojištění. Povinnost platit pojištění mají 
všechny osoby ve věku 16 až 66 let pracující v Irsku: zaměstnanci i osoby samostatně 
výdělečně činné. Jak je popsáno v rámci části věnované dávkám v nezaměstnanosti, z 
povinnosti pojištění platit jsou osvobozeny osoby s takzvanými marginálními příjmy (jak 

v zaměstnaneckém poměru, tak u samostatné výdělečné činnosti). Dobrovolně se do 
státního systému důchodového pojištění mohou zapojit osoby, na které se nevztahuje 
účast povinná. 

Odvody: viz obecné odvody uvedené v rámci části věnované nezaměstnanosti. 

                                                             
14  Pohřebné, jakožto dávka pro osoby v nouzi, není dávkou ustanovenou na národní úrovni.  
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Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Starobní důchod (State Pension) 

Nárok na důchod je dán věkem: 66 let15. Další podmínkou je minimální doba 
pojištění: 520 týdenních příspěvků s průměrem alespoň 10 příspěvků na rok za celou 
dobu pojištění. Nárok vzniká osobě, která se pojištění začne účastnit nejpozději před 
dovršením věku 56 let. Plná výše důchodu je podmíněna průměrem alespoň 48 příspěvků 
na rok za celou dobu pojištění. Irsko neumožňuje odchod do předčasného důchodu ani 
odklad důchodu. Stejně tak nemá legislativně definovaná specifická pravidla pro fyzicky 

namáhavé profese. 

Platí pro všechny typy důchodu: Ve specifických případech, kdy jedinec platbu 
pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se o období na 
mateřské dovolené, dávkách v nemoci, podpoře v nezaměstnanosti nebo při pobírání 
invalidního či úrazového důchodu. Stejně tak se započítává období, kdy byl nezaměst-
naný sice registrován na úřadu práce, ale již nepobíral podporu v nezaměstnanosti. 
Sociální pojištění nelze zaplatit zpětně. Dobrovolné pojištění je naopak možné pouze v 

případě, kdy dotyčná osoba již disponuje 520týdenními příspěvky v rámci povinného 
systému pojištění a není součástí povinného sociálního pojištění v jiné zemi EU. 

 

Invalidní důchod (Invalidity Pension) 

Žadatel musí disponovat oficiálně potvrzenou diagnózou trvalé pracovní 

neschopnosti nebo pobírat dávky v nemoci po dobu alespoň 12 měsíců s výhledem na 
dalších alespoň 12 měsíců v pracovní neschopnosti. Nárok na dávku není dán na základě 
předem vymezených obecných kritérií (procenta pracovní neschopnosti apod.). 
Pracovník odboru sociálního zabezpečení ministerstva práce a sociálních věcí 
zodpovědný za posuzování zdravotního stavu žadatelů o dávku určuje nárok na dávku 
v závislosti na předpokládané délce trvání pracovní neschopnosti, která je vyjádřena v 
měsících nebo jako pracovní neschopnost trvalá. Čerpání invalidního důchodu většinou 
začíná po 12 měsících na dávce v nemoci nebo dříve, je-li potvrzena trvalá pracovní 

neschopnost. Zdravotní stav lze na žádost a v kontextu změny situace přehodnotit v 
rámci zdravotní prohlídky příjemce dávky. Nedojde-li však ke zlepšení zdravotního 
stavu, vyplácení invalidního důchodu trvá až do důchodového věku, kdy příjemce dávky 
přejde na starobní důchod. Vedle zdravotního stavu je nárok na důchod podmíněn 
minimální dobou pojištění: 260 týdnů a 48 týdnů v roce předcházejícím žádosti o dávku. 
Stát hradí pojištění příjemcům podpory v nezaměstnanosti, osobám na nemocenské 
a rodičovské dovolené. 

 

Pozůstalostní důchod (Widow's, Widower's, Surviving Civil Partner's or 
Guardian's Payment) 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a dobou účasti na pojištění 
zesnulé osoby nebo pozůstalé/ho, kterému vzniká nárok na dávku: minimální doba 
pojištění 260 týdnů a roční průměr pojištění 39 týdnů během 3 až 5 let předcházejících 
úmrtí nebo 48 týdnů během celé doby pojištění. Vedle pozůstalé manželky/manžela 
platí stejné podmínky pro pozůstalé osoby v registrovaném partnerství i rozvedené 
a znovu nesezdané partnery (včetně registrovaného partnerství stejného pohlaví). 
Namísto sirotčího důchodu je přiznáván přídavek k pozůstalostnímu důchodu 
pozůstalým, kteří se starají o sirotka jednoho z rodičů. Takzvaná dávka opatrovníka je 

                                                             
15  Věk odchodu do důchodu se v roce 2021 zvýší na 67 let a v roce 2028 na 68 let. 
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pak určena opatrovníkům sirotků po obou rodičích mladších 18 nebo 22 let (v případě 

studia).  

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního důchodu, invalidního i pozůstalostního důchodu je týdenním 
paušálem, jehož hodnota závisí na průměrné době pojištění během ekonomicky 
aktivního života příjemce dávky (nebo zesnulého). Jak je již uvedeno výše, k plnému 

důchodu opravňuje roční průměr 48 týdnů pojištění a týdně vyplácená částka důchodu 
klesá až na minimální výši při průměrných 10 týdnech doby pojištění za rok. Výše 
důchodu je přibližně na úrovni ostatních dávek, plný důchod je nepatrně vyšší a nejnižší 
možný důchod je zhruba 1/3 dávek v nemoci/mateřství/nezaměstnanosti. V případě 
invalidního a pozůstalostního důchodu zákon nastavuje jednotnou paušální částku 
zhruba na úrovni průměrného starobního důchodu a v okamžiku dovršení věku odchodu 
do důchodu přechází příjemce invalidního nebo pozůstalostního důchodu na plný 
starobní důchod16. Důchody lze vždy kombinovat s příspěvkem na péči, další kombinace 

jsou více specifické. S příjmy ze zaměstnání lze kombinovat starobní a pozůstalostní 
důchod, nikoli však důchod invalidní. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Osoby s částečnou/dočasnou pracovní neschopností a mírou postižení, jež dává 

šanci k návratu do zaměstnání, mají v rámci zdravotního pojištění nárok na rehabilitaci 
a přidružené služby a rekvalifikační kurzy hrazené ze zdravotního pojištění. Návrat do 

zaměstnání dále podporuje grant na úpravu pracoviště (Workplace Adaptation Grant). 
Jde o jednorázový příspěvek postižené osobě, případně jejímu zaměstnavateli za účelem 
technické úpravy pracoviště a nákupu nezbytného podpůrného zařízení, pomůcek. 

4.2.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Zatímco zaměstnání v délce alespoň 1 roku u stejného zaměstnavatele opravňuje 
každého z rodičů k 18 týdnům rodičovské dovolené (Parental Leave), jde o 
neplacenou dovolenou. Irsko nemá zavedenu obdobu rodičovského příspěvku. V 
případě, že je rodič v zaměstnání déle než 3 měsíce, ale kratší dobu než 1 rok, vzniká 
mu nárok na rodičovskou dovolenou 1 týden na každý měsíc strávený v daném 
zaměstnání před nástupem na mateřskou dovolenou nebo u druhého z rodičů před 

nástupem na rodičovskou dovolenou. Rodičovskou dovolenou lze rozložit do dvou částí 
v délce alespoň 10 týdnů, a to až do 8. narozenin dítěte17. 

Přídavek na dítě (Child Benefit) je dávkou nepojistného charakteru. Nárok na 
přídavek na dítě má jeho rodič nebo jiný opatrovník, do jehož péče je dítě svěřeno. Na 
dávku má nárok vždy jen jeden z opatrovníků. Přídavek na dítě je podmíněn společným 
bydlištěm opatrovníka a dítěte v Irsku. Dítě musí být ve věku do 16 let, 18 let v případě 
pokračujícího studia nebo postižení dítěte. Přídavek, který je vyplácen měsíčně, stát 
stanovuje jako paušální částku na každé dítě v rodině. Výše dávky je 1,5krát vyšší u 
dvojčat a 2krát vyšší u vícerčat. Irsko naopak nemá dávky zaměřené na pěstounskou 

                                                             
16  Přídavek k pozůstalostnímu důchodu v případě sirotků po jednom z rodičů v péči pozůstalého činí 15 % 

nad výši běžného pozůstalostního důchodu partnerů. Takzvaná dávka opatrovníka, který se stará o sirotka 
po obou rodičích, má hodnotu 90 % běžného pozůstalostního důchodu partnerů. 

17  Nárok na dovolenou se prodlužuje do 16. narozenin dítěte v případě postižení dítěte. 
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péči. Porodné existuje jakožto paušální jednorázový příspěvek hrazený v rámci 

zdravotního pojištění. 

4.2.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Irsko má takzvanou obecnou dávku odpovídající českému příspěvku na 
živobytí (Supplementary Welfare Allowance (SWA)) a specificky profilované 
dávky určené dlouhodobě nezaměstnaným, lidem s postižením, nevidomým, rodičům 

samoživitelům, osobám s nízkými důchody, osobám pečujícím. Dávky jsou hrazeny z 
daní, mají tedy nepojistný charakter. Nárok na příspěvek na živobytí (SWA) a příspěvek 
na péči (popsáno výše v části věnované dávkám v nemoci) vzniká plnoletostí bez dalšího 
věkového omezení. Nepojistný příspěvek ve stáří (Non-Contributory State Pension) 
je dostupný osobám v nouzi starším nebo ve věku 66 let a na zbylé příspěvky nárok 
v důchodovém věku zaniká. V případě nezaměstnaných pracovně schopných osob 
v aktivním věku přihlíží sociální správa ke spolupráci žadatele s úřadem práce a účasti 

na společně sjednaném programu integrace na trh práce (školení, rekvalifikace a ochota 
přijmout existující pracovní nabídky). Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou spravovány 
na centrální úrovni. Obecně dávky slouží, stejně jako v České republice, k pokrytí 
základních potřeb domácností, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná 
(existenční minimum). Výše existenčního minima je každoročně aktualizována vládou 
dle aktuálního vývoje cen a příjmů v zemi a stavu státního rozpočtu. Na dávky mají 
nárok osoby v nouzi, které již vyčerpaly zbylé možnosti (pojistné dávky), jak situaci 

nouze vyřešit. Žadatelé mají bydliště18 na území Irska a jsou starší 18 let. Výše příspěvku 
vychází z osobní situace, v jaké se žadatel nachází. Stav nouze pak právě na základě 
životní situace žadatele posuzuje komunitní/sociální pracovník odboru sociálního 
zabezpečení spadajícího pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Výše dávky je rozdílem 
mezi životní situací žadatele, respektive příjmy a majetkem, a státem stanoveného 
existenčního minima. Existenční minimum má odlišnou hodnotu dle složení domácnosti 
a jeho výše se tudíž liší pro: jednotlivce, pár, rodinu s dětmi. Doplňkovou dávkou je 

příspěvek na bydlení (Rent Supplement), o který mohou žádat osoby v podnájmu, které 
buďto přišly o práci nebo jim byl zkrácen úvazek na méně než 30 hodin týdně. Doplatek 
na topení (Fuel Allowance) je k dispozici příjemcům kterékoli z dávek v hmotné nouzi a 
dalším žadatelům s nízkými příjmy. Dávka je vyplácena 27 týdnů v roce. Další dávky 
podobné například české mimořádné pomoci Irsko nemá. Vzhledem k tomu, že dávky v 
hmotné nouzi jsou chápány jako náhrada pojistných dávek, které buďto byly již 
vyčerpány nebo na ně nárok vůbec nevznikl, obecně platí, že je nelze dále kombinovat 
ani s dávkami pojistnými ani mezi sebou. Výjimky - jako například u doplatku na topení 

nebo možnosti čerpat příspěvek na péči společně s důchodem - jsou u klíčových příkladů 
popsány výše v textu. Souběh dávek v hmotné nouzi a příjmů je možný s tolerancí pro 
marginální příjmy, kdy další příjmy buďto vedou ke krácení výše dávek nebo k odejmutí 
nároku na dávku jako takovou (příjmový strop u příspěvku pro rodiče samoživitele, 
týdenní příjmový strop u dlouhodobé podpory v nezaměstnanosti atd.). 

  

                                                             
18  Délku nebo dobu trvání pobytu předcházející žádosti o dávku zákon nespecifikuje, pobyt v zemi musí být 

pouze legální. 
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4.3 Itálie 

4.3.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) 
je svým charakterem pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému 

sociálního pojištění, který dávky v nezaměstnanosti financuje, mají zaměstnavatelé. 

Pojištění a následná podpora se vztahuje na osoby v zaměstnaneckém poměru. Osoby 
samostatně výdělečně činné jsou tradičně mimo systém, nicméně počínaje rokem 2017 
zavedla Itálie zvláštní oddělené důchodové pojištění pro osoby pracující samostatně 
v rámci takzvané nové ekonomiky (projekty, dlouhodobá spolupráce s jedním klientem). 
Dobrovolné pojištění není možné - ani na dobrovolné bázi - a v případě zájmu se musí 
hledat komerční formy pojištění. 

- Zaměstnavatel odvádí 1,61 % z měsíční hrubé mzdy (plus 1,40 % v případě 
zaměstnaneckých smluv na dobu určitou). Stát nestanovuje strop výdělku, na jehož 
základě se tato část odvodu pojištění vypočítává. 

- V případě osob pracujících samostatně v rámci tzv. nové ekonomiky19 činní odvod 
0,51 %. Odvod se vypočítává na základě ročního příjmu (před odvody). Stát 
stanovuje minimální částku a strop pro odvod. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. Registraci je potřeba provést nejpozději 68. den od ukončení 
pracovní smlouvy. Nárok na dávku má žadatel, který prokáže platbu sociálního pojištění 
v délce 13 týdnů během posledních 4 let a zároveň 30 dní pojištění během 12 měsíců, 

které předcházely žádosti o dávku. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento (= 75 %) z 
vyměřovacího základu, jehož referencí je průměrný výdělek z měsíčních příjmů 
nezaměstnaného za 4 roky předcházející žádosti o dávku. Vyměřovací základ pro výše 

uvedený výpočet má státem stanovený strop20. Takto vypočítaná částka dávky zůstává 
neměnná během celé doby, po kterou je dávka vyplácena. Výše dávky nezávisí na věku 
ani důvodech, které vedly ke ztrátě zaměstnání. Dávka je vyplácena měsíčně, ale až po 
uplynutí 8 dní karenční doby. Doba, po kterou lze dávku čerpat, závisí na době pojištění, 
která žádosti o podporu předchází: doba pojištění během 4 let předcházejících žádosti 
o dávku. Pojištěné osoby (Dis-Coll) pracující v rámci tzv. nové ekonomiky mají nárok 
pobírat podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu rovnající se polovině doby 

pojištění vytvořené během 12 měsíců předcházejících žádosti o dávku (maximálně: 6 
měsíců). Počínaje prvním dnem 4. měsíce vyplácení dávky se výše dávky snižuje o 3 % 

                                                             
19  Do takzvané kategorie Dis-Coll patří osoby samostatně výdělečně činné, které pracují na projektech nebo 

se jejich práce vyznačuje dlouhodobou spoluprací s jedním/daným klientem. 
20  Nad tento strop se nezaměstnanému příjemci dávky počítá 25 % z reálného plného průměru příjmů během 

4 let předcházejících žádosti o dávku. Opět ale pouze do navýšeného stropu maximální výše dávky. 
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za každý následující měsíc trvání podpory v nezaměstnanosti. 

 

Částečná nezaměstnanost 

Při zkracování pracovní doby z ekonomických nebo technických důvodů a za 
účelem vyhnout se propouštění nebo snižování mzdy zaměstnanců, lze zažádat o 
podporu k příjmu (Cassa integrazione guadagni ordinaria - CIGO/Cassa integrazione 
guadagni straordinaria - CIGS). Tato dávka se vztahuje pouze na zaměstnance ve 

stavebnictví a průmyslu. Souhlas lze získat na maximální dobu 6 měsíců, kterou je však 
možné další žádostí následně prodloužit. V případě ekonomické krize (CIGO) má 
zaměstnanec, kterému byl bez jeho žádosti zkrácen úvazek, nárok na podporu k příjmu 
v maximální výši 80 % z příjmu, o který zaměstnanec pokrácením úvazku přišel. Nárok 
vzniká pouze při zachování alespoň 16 hodin práce týdně. Podpora k příjmu trvá v 
maximální délce 18 měsíců, kdy posledních 6 měsíců dochází ke snižování dávky stejně 
jako v případě klasické podpory v nezaměstnanosti. V případě technických důvodů/ 
restrukturalizace (CIGS) je podpora k příjmu vyplácena při krácení úvazku až na 0 hodin 

a v délce trvání dávky až 36 měsíců. 

Podpora v návratu na trh práce má podobu Aktivačního příspěvku (Assegno 
di ricollocazione). Ten je vyplácen v rámci pojištění v nezaměstnanosti příjemcům 
podpory v nezaměstnanosti, kteří se počínaje 4. měsícem na podpoře účastní rekvalifi-
kace nebo jiného typu školení. Jde o paušální dávku, jejíž konkrétní výši specifikuje úřad 
práce podle typu a trvání kurzu. Příspěvek je vyplácen, dokud trvá rekvalifikační či jiný 

úřadem práce schválený kurz a zároveň trvá nárok na podporu v nezaměstnanosti. 
Druhou formou aktivační politiky státu je zaškolovací/učňovský příspěvek (Indennitá di 
tirocinio) mladým lidem ve věku 15 až 29 let. Příspěvek je hrazen po dobu 6-12 měsíců. 
Výše odměny je stanovena na úrovni regionů, kdy stát stanovil rozpětí minimální a 
maximální částky. Financování příspěvku je momentálně hrazeno z Evropského 
sociálního fondu (ESF). 

Podporu v nezaměstnanosti je možné v případě nového zaměstnání dočerpat, ale 

pouze v případě, kdy nový roční příjem nedosahuje 8,000 eur před zdaněním. 

4.3.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců je povinná pro všechny osoby v 
zaměstnaneckém poměru. Podobně jako u pojištění v nezaměstnanosti, osoby 
samostatně výdělečně činné stojí tradičně mimo systém, nicméně počínaje rokem 2017 
se lze z pozice osoby pracující samostatně v rámci tzv. nové ekonomiky účastnit 
odděleného sociálního pojištění. Nelze se pojistit dobrovolně. 

Pojištěnec se odvodů neúčastní. 

Zaměstnavatel odvádí 2,68 % z hrubé mzdy na pokrytí dávek v nemoci a v 
mateřství. Stát nestanovuje strop ani pro odvody ani pro výši dávek. 

Osoby samostatně výdělečně činné, které splňují charakteristické rysy nové 
ekonomiky, odvádí 0,72 % přiznaných příjmů. Stát stanovuje minimum a strop příjmů, 
ze kterých se odvody platí. 
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Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě nemocenské, musí zaměstnanec nejprve požádat o potvrzení pracovní 
neschopnosti lékařem. Nárok na dávku vzniká účastí na nemocenském pojištění, ale 
jeho délka nehraje roli. Karenční doba, po kterou nemocný nepobírá žádný příjem, trvá 
3 dny. Od čtvrtého dne po dobu maximálně 6 měsíců vyplácí zaměstnavatel nemocnému 
zaměstnanci náhradu mzdy (platba dávek v nemoci probíhá prostřednictvím zaměst-
navatelů). Náhrada mzdy odpovídá stanovené výši dávek, 50 % reálné mzdy a počínaje 
21. dnem nemoci narůstá na 66,66 % reálné mzdy. Náklady za nemocného následně 
zaměstnavateli proplatí italská obdoba ČSSZ: zaměstnavatel za dané období odvede na 
pojištění částku nižší o náklady spojené s nemocným zaměstnancem. Propustí-li 
zaměstnavatel zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou, ještě 60 dní od ukončení 
pracovního poměru má takováto nezaměstnaná osoba nárok na 2/3 dávky v nemoci. 
Dávky za takové situace hradí stát. 

Na podporu v mateřství (congedo di maternita) má nárok nadcházející 
rodička, která se účastní nemocenského pojištění v době nástupu na mateřskou 

dovolenou: 1-2 měsíce před a 3-4 měsíce po porodu, celkem 5 měsíců povinné mateřské 
dovolené. Dávka kompenzuje příjem matky z 80 % a je stanovena na základě 
průměrného příjmu pojištěné během 3 měsíců předcházejících nástupu na mateřskou 
dovolenou. Podporu v mateřství a mateřskou dovolenou lze převést na druhého rodiče 
pouze v případě, kdy se matka není schopna o dítě postarat (hospitalizace, úmrtí). 
Dávku otcovské poporodní péče (congedo di paternita) mohou čerpat pojištění 
otcové po dobu 4 dní povinné otcovské dovolené, plus jim matka dítěte může převést 
extra 3 dny ze své mateřské dovolené. Dávka plně kompenzuje příjem rodiče a lze ji - 
stejně jako otcovskou dovolenou - čerpat během prvních 5 měsíců života dítěte. Těhotné 
nepracující - a tedy i nepojištěné - ženy z nízkopříjmových rodin mají nárok na příspěvek 
v mateřství (Assegno di maternitá dei comuni). Ten svou délkou odpovídá dávce v 
mateřství, je vyplácen na základě výše příjmu domácnosti, bydliště v Itálii a má 
charakter paušální měsíční dávky. V případě adopce doba i výše dávek odpovídá výše 
popsanému, ale 5 měsíců mateřské začíná až samotnou adopcí. Itálie nemá zavedenu 
obdobu českého vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. 

Příspěvek na péči (assegno di accompagnamento) je nepojistnou dávkou a 
je poskytován na základě lékařského posudku, který potvrdí plnou invaliditu a s ní 
související nárok na péči. Vzhledem k tomu, že nárok na příspěvek vzniká až při plné 
100% invaliditě, je stanovena jednotná paušální výše příspěvku, který je vyplácen 
měsíčně. Účelem příspěvku na péči je možnost hradit si jak formální, tak neformální 
péči. Osobám, jež poskytují neformální péči v domácím prostředí, se doba péče počítá 
jako náhradní doba pojištění. Speciální příspěvky jsou k dispozici nevidomým a 

hluchoněmým. 

Ošetřovné jakožto samostatná dávka v Itálii není zavedena. Nicméně lze 
nárokovat 3 dny v měsíci placeného volna při péči o postiženého člena rodiny. Jde o 
plnou náhradu mzdy v rámci nemocenského pojištění a v případě péče o dva postižené 
členy rodiny vzniká nárok až na 6 dnů volna v měsíci. 

4.3.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné mají povinnou účast na 
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úrazovém pojištění.21 Na dávku tak mají nárok osoby v zaměstnaneckém poměru i 

osoby samostatně výdělečně činné. Dobrovolné pojištění není možné. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, je klasifikován jako 
pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam nemocí (poslední 

aktualizace je z roku 2009), na základě kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná 
o nemoc, která na seznamu není, přiznání dávky je posuzováno individuálně. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků je 
poškozenému poskytnuta péče v režimu podobném nemocenské. Dávku/kompenzaci 
mzdy poškozenému vyplácí zaměstnavatel, kterému ji pak proplatí Národní institut 
pojištění pracovních úrazů. Nárok na dávku časově odpovídá nemocenské, ale jde o 
vyšší částku: 60 % průměrného denního příjmu poškozené/ho během 15 dnů 

předcházejících úrazu/nemoci v prvních 90 dnech mimo zaměstnání a následně 75 % 
ze stejného vyměřovacího základu. V případě trvalých následků, které musí být lékařsky 
potvrzeny, má poškozený při pracovní neschopnosti 6-15 % nárok na peněžité 
odškodnění a při pracovní neschopnosti 16-100 % na úrazový důchod. Úplná ztráta 
pracovní schopnosti opravňuje k nároku na důchod ve výši ročního vyměřovacího 
základu, kterým je mzda v roce předcházejícím žádosti o dávku. V případě lehčí pracovní 
neschopnosti se důchod vypočítává jakožto vyměřovací základ násobený mírou pracovní 

neschopnosti. Důchod je vyplácen měsíčně. Míru pracovní neschopnosti lze každý rok 
během prvních 4 let a následně jednou za 3 roky přehodnotit v rámci lékařské prohlídky. 
Míra pracovní neschopnosti se stává neměnnou po 10 letech od úrazu a po 15 letech od 
diagnózy nemoci z povolání. V případě úmrtí, vzniká nárok na úrazový důchod pro 
pozůstalé. Pro pozůstalou vdovu/vdovce jde o 50 % z výše úrazového důchodu, na který 
by měl pozůstalý nárok. Pro sirotky jde o 20 % (40 % v případě úmrtí obou rodičů) z 
výše úrazového důchodu. Stejně tak mají na úrazový důchod pro pozůstalé (ve výši 
výměry pro sirotky) nárok rodiče, prarodiče, sourozenci, ale pouze v případě, kdy 

zesnulý neměl manžela/manželku nebo děti, kteří mají ze své pozice přednost. 
Maximální výše důchodu odpovídá 100 % ročního vyměřovacího základu pro úrazový 
důchod. Nárok na důchod zaniká vdově/vdovci v okamžiku nového sňatku a sirotkům v 
okamžiku dovršení 18 let (21 v případě dalšího studia, 26 let v případě univerzitního 
studia). 

V neposlední řadě vzniká v rámci úrazového pojištění v případě úmrtí nárok na 
pohřebné22. 

4.3.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody jsou v Itálii financovány na bázi pojistného systému PAYG financova-
ného příspěvky osob účastných na pojištění. Povinnost platit pojištění mají všechny 
osoby pracující v Itálii. Důchodové pojištění a dávky se řídí odlišnými pravidly pro 
1)  zaměstnance, 2) státní službu, 3) osoby samostatně výdělečně činné. Osoby 

                                                             
21 Zaměstnavatel platí 0,04-1,3 % ze superhrubé mzdy, a to podle typu zaměstnání a jemu odpovídajícímu 

riziku. Odvody osob samostatně výdělečně činných se opět liší podle rizika činnosti, kterou vykonávají.  
22  Pohřebné, jakožto dávka pro osoby v nouzi, není dávkou ustanovenou na národní úrovni. 



4. Mezinárodní srovnání 

 

 
 

114 

samostatně výdělečně činné platí důchodové pojištění v případě, že jejich roční příjmy 

přesahují výši takzvaných okrajových příjmů23. Důchodové pojištění je možné platit 
dobrovolně, v případě, kdy dobrovolný pojištěnec navazuje na již dříve započaté 
povinné důchodové pojištění v délce alespoň 3 až 5 let. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Starobní důchod (pensione di vecchiaia) 

Nárok na důchod je dán buďto věkem: v současné době 66 let a 7 měsíců (s 
pozvolným nárůstem až do 70 let v roce 2050) nebo splněnou dobou pojištění: 42 let a 
10 měsíců (41 let a 10 měsíců u žen). Pokud žadatel o důchod splní tuto dobu pojištění 
a výše jeho důchodu činní alespoň 1,5 životního minima, má nárok na plnou výši 
důchodu bez ohledu na věk. Čerpání důchodu při dosažení důchodového věku je pak 
podmíněno minimální dobou pojištění: 5 let odvodů na základě pracovní činnosti. Itálie 
umožňuje předčasný odchod do důchodu stejně jako odklad důchodu. Předčasný důchod 

(pensione anticipata) lze čerpat od věku 63 let a 7 měsíců při době pojištění alespoň 20 
let s výší důchodu alespoň na úrovni 2,8 životního minima. Další možností je pobírat 
příspěvek v předčasném důchodu (A.PE Sociale - Anticipo Pensionistico). A.PE je 
podmíněn minimálním věkem 63 let, dobou pojištění 30 let24 a přivýdělek je příjmovým 
stropem omezen pouze na takzvané okrajové příjmy. Fyzicky namáhavé profese (jde o 
seznam specifických profesí) umožňují osobám, jež alespoň polovinu svého profesního 
života nebo 7 let během posledních 10 let věnovaly takové profesi, odchod do důchodu 

o 12 až 18 měsíců před dovršením důchodového věku. Doba pojištění odpovídající plné 
penzi není v případě výše specifikované minimální doby strávené prací ve fyzicky 
namáhavé profesi relevantní pro nárokování plné výše starobního důchodu. 

Platí pro všechny typy důchodu: Ve specifických případech, kdy jedinec platbu 
pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se o období 
vojenské služby, na mateřské dovolené, během péče o dítě nebo třetí osobu, během 
pobírání dávek v nezaměstnanosti a v nemoci. Za dobu studia a pojištěním nekryté 

období práce v zahraničí lze sociální pojištění zaplatit zpětně a zajistit si tak delší dobu 
sociálního pojištění. 

 

Invalidní důchod 

Žadatel musí disponovat lékařským potvrzením, které deklaruje pracovní 
schopnost sníženou na maximálně 1/3 běžné pracovní zátěže zdravého člověka 

vykonávajícího dané povolání. V takovém případě vzniká nárok na invalidní příspěvek 
(assegno ordinario ďinvaliditá, AOI). Pokud lékař potvrdí trvalou invaliditu/100% ztrátu 
schopnosti pracovat, vzniká nárok na invalidní důchod (pensione di inabilitá). Nárok na 
obě dávky je zároveň podmíněn minimální dobou pojištění: 5 let a 3 roky během 
posledních 5 let předcházejících pracovní neschopnosti. 

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a dobou účasti na pojištění 
zesnulé osoby: a) 5 let, z čehož 3 roky během 5 let předcházejících úmrtí, nebo b) 15 
let celkem. Vedle pozůstalé manželky/manžela platí stejné podmínky pro pozůstalé 

                                                             
23  Přibližná hodnota okrajových příjmů činní 15 % průměrné roční čisté mzdy. 
24  Započítává se náhradní doba pojištění: 1 rok na dítě (maximálně 2 roky) v případě péče o dítě. 
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osoby v registrovaném partnerství. V případě rozvedených partnerů pokračuje vyplácení 

přiznaných alimentů. Sirotčí důchod je přiznáván dětem do věku 18 (21 let u 
pokračujícího studia a 26 let u univerzitního studia) a bez věkového omezení dětem s 
postižením. Nejsou-li jiní pozůstalí, vzniká nárok na důchod rodičům, sourozencům nebo 
vnoučatům. 

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního důchodu a invalidního důchodu se odvíjí od výpočtového vzorce: 
doba důchodového pojištění (počítaná v letech) x průměrný roční výdělek za celou dobu, 
kdy žadatel o důchod pojištění platil, x koeficient vyjádřený v procentech a odvíjející se 
od výše výdělků žadatele o důchod (2 % u nízkých příjmů pohybujících se pod 
celostátním průměrem až po 0,9 % u vysokých výdělků). Itálie pracuje s valorizací 
důchodů v závislosti na jejich výši, kdy každoroční úprava výše důchodů je nejvýraznější 
u nízkých důchodů a následně klesá. V případě příspěvku v předčasném důchodu (A.PE) 
je používán stejný vzorec jako pro stanovení starobního důchodu, ale stát stanovuje 

maximální výši A.PE. Stejný výpočet platí pro invalidní důchod a invalidní příspěvek, 
které jsou navíc navyšovány na základě takzvané ušlé doby pojištění, která se odvíjí od 
rozdílu mezi věkem příjemce dávky v době, kdy u něj invalidita začala, a věkem odchodu 
do důchodu. Invalidní příspěvek je, na rozdíl od invalidního důchodu, poskytován na 
období 3 let. Na základě lékařského znovupotvrzení diagnózy lze toto období prodloužit, 
a to celkem dvakrát. Následně je stav příjemce dávky přehodnocen jakožto trvalý 
a stejně jako invalidní důchod nárok na dávku zaniká až dovršením důchodového věku, 
kdy příjemce dávky přechází na starobní důchod. Důchod, který nepřesáhne hodnotu 
přibližně 140 % životního minima nebo 1,4 minimálního důchodu, opravňuje k žádosti 
o sociální příplatek k důchodu (maggiorazione sociále). Příspěvek má charakter 
nepojistné dávky a žadatel musí být alespoň ve věku 70 let, 65 let při dostatečné době 
pojištění nebo 60 let v případě invalidity. Osoba pobírající starobní důchod může 
pracovat. Osoba pobírající příspěvek v předčasném důchodu (A.PE) nebo invalidní 
příspěvek může pracovat jen do státem stanoveného stropu marginálních příjmů, jehož 

překročení vede ke krácení dávky. Důchod je vyplácen měsíčně a lze jej kombinovat s 
jinými sociálními dávkami.  

 

Specifické znaky vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

Výše důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního důchodu, na 
který měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok pozůstalých 
je vyj ádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu. Maximálně lze mezi 
pozůstalé rozdělit 100 % výše důchodu dle vzniklého nároku zesnulé/ho. Vdovský/ 
vdovecký důchod je krácen v závislosti na příjmech pozůstalé/ho a nárok zaniká 
v okamžiku nového sňatku, kdy dochází k jednorázovému vyplacení, které odpovídá 2 
letům výše důchodu. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Itálie má na úrovni celostátně sjednocených sociálních dávek zavedenu 
rehabilitaci pouze v rámci pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání. V rámci 
zdravotního pojištění lze na základě zdravotního stavu zažádat o příspěvek nebo plné 
uhrazení (podle typu nemoci/postižení a výše příjmu) pobytu v lázních. Zdravotní 
pojištění dále umožňuje zažádat si o poskytnutí ortopedických a jiných rehabilitačních 
pomůcek. Stejně tak lze na individuální bázi zažádat o proplacení technické úpravy nebo 
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nákupu vozidla a o finanční podporu v podnikatelských začátcích. Obecně, Itálie nemá 

příspěvek na mobilitu nebo zvláštní pomůcku jako takový a proplácení jednotlivých 
pomůcek a dalších finančních nákladů spojených s rehabilitací řeší případ od případu. 

4.3.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Rodičovský příspěvek (congedo parentale facoltativo) je v Itálii chápán 
jako dodatečné a volitelné prodloužení mateřské/otcovské dovolené a je stejně tak 

hrazeno v rámci nemocenského pojištění. Pracující a pojištění rodiče, kteří se z důvodu 
péče o dítě rozhodnou přerušit svoji pracovní činnost, mají nárok na rodičovskou 
dovolenou s garantovaným návratem do zaměstnání v délce 6 měsíců do 3 let dítěte a 
s možností prodloužení o dalších 5 měsíců, a to až do věku 12 let dítěte. Prvních 6 
měsíců rodičovského příspěvku je hrazeno ve sníženém režimu - 30 % kompenzace 
příjmů - mateřské/otcovské. Během následujících 5 měsíců má rodič nárok na kompen-
zaci části příjmu během rodičovské dovolené pouze tehdy, vybere-li si ji do 3 let věku 

dítěte a jeho příjem nepřesahuje 2,5krát výši životního minima. Alternativou k 
rodičovskému příspěvku pro rodiče, kteří se po mateřské/otcovské chtějí vrátit do 
zaměstnání, je rříspěvek na péči o dítě (Vouchers baby-sitting - asili nido). Příspěvek 
na péči o dítě je k dispozici rodinám během 11 měsíců po skončení mateřské dovolené 
a lze nárokovat paušální měsíční částku po dobu maximálně 6 měsíců.  

Přídavek na dítě (ANF -Assegno per il nucleo familiare) je dávkou 
pojistného charakteru (odvody zaměstnavatelů: 0,68 % superhrubé mzdy). Nárok na 

přídavek na dítě má rodina/domácnost jako celek, kdy příjmy rodiny musí alespoň ze 
70 % pocházet ze zaměstnanecké činnosti. Přídavek na dítě je podmíněn věkem dítěte: 
do 18 let nebo do 21 let věku dítěte v případě pokračujícího studia, ale pouze u rodin o 
minimálně 6 členech domácnosti. U postiženého dítěte není nárok na příspěvek omezen 
věkem. Podmínkou je i bydliště dítěte v Itálii (nebo v jiné zemi EU). Přídavek, který má 
formu paušální částky lišící se dle počtu dětí v rodině a příjmové skupiny, do které rodina 
spadá, je vyplácen měsíčně. Rodiny s vysokým příjmem na přídavek nárok nemají. 

Naopak, na vyšší přídavek mohou dosáhnout samoživitelé, opět ale v závislosti na příjmu 
rodiny. Nízkopříjmové rodiny mohou dále dosáhnout na nepojistné dávky. O přídavek 
po narození dítěte (Assegno di natalitá, c.d. bonus bebě) mohou žádat rodiny s nízkými 
příjmy a má podobu měsíčního paušálního přídavku poskytovaného během prvního roku 
života dítěte. Obce poskytují nepojistný přídavek na dítě do věku 18 let dítěte 
nízkopříjmovým rodinám se třemi a více nedospělými dětmi. Univerzální příspěvek na 
dítě doplňují daňové úlevy rodin a porodné. Itálie naopak nemá dávky zaměřené na 

pěstounskou péči. 

4.3.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Dávky pomoci v hmotné nouzi mají nepojistný charakter a jsou financované ze 
státního rozpočtu. Jsou spravovány společně jak na celostátní, tak na místní úrovni. 

Obecně dávky slouží, stejně jako v České republice, k pokrytí základních potřeb 
domácností, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná (životní minimum). 
Nárok a výše dávek se odvíjí od příjmů domácnosti, kdy životní minimum je odlišné dle 
počtu členů domácnosti a jejich věku (odlišné potřeby dětí, starších seniorů nad 70 let).  

Příspěvek na živobytí ve stáří (assegno sociale) je k dispozici osobám ve 
věku 66 let 7 měsíců a starším s trvalým bydlištěm v Itálii alespoň 10 let.  
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Přídavek k nízkému příjmu rodiny (Rel - Reddito d'Inclusione Attiva) je 

k dispozici domácnostem s a) dětmi mladšími 18 let, b) osobami s postižením, c) 
těhotnou ženou, d) nezaměstnanou osobou starší 55 let. Přídavek lze kontinuálně pobírat 
maximálně však po dobu 18 měsíců, kdy nová žádost může být podána po uplynutí 
mezidobí alespoň 6 měsíců. Trvalou podporou nízkopříjmovým domácnostem s dětmi 
do 18 let je takzvaná Sociální karta (Carta ReI), která je každý měsíc nabíjena novou 
částkou odpovídající zhruba 15 % částky životního minima. V obou případech dávka 
odpovídá dorovnávání příjmů na úroveň životního minima.  

Daňový kredit je k dispozici pracujícím s nízkými příjmy, kdy při marginálních 
nebo nulových příjmech nárok nevzniká, nejvyšší kredit je poskytován u nízkých 
pravidelných příjmů a následně jeho výše s růstem příjmů klesá. Nezaměstnaný žadatel 
o přídavek k nízkému příjmu rodiny musí být zaregistrován na úřadu práce a aktivně 
práci hledat. Vyjmuti z této povinnosti jsou samoživitelé a osoby s postižením. Na místní 
úrovni je spravován příplatek na bydlení, jehož výše, kterou stanoví obec, se odvíjí od 
příjmu žadatele a výše nájmu. 

Příplatek na bydlení nemůže být nárokován majiteli nemovitostí. Itálie nemá 
celostátně spravované dávky podobné mimořádné okamžité pomoci, nicméně místní 
samospráva může podobnou pomoc přiřknout na ad hoc bázi dle aktuálních potřeb 
žadatelů. Příspěvek na živobytí ve stáří a přídavek k nízkému příjmu rodiny lze pobírat 
společně s příspěvkem na péči, jinak nárok na tyto dávky vzniká až v okamžiku 
vyčerpání ostatních sociálních dávek, primárně podpory v nezaměstnanosti. Stát také 
umožňuje dávky kombinovat s takzvanými marginálními příjmy pod úrovní životního 
minima, které nejsou brány v potaz při posuzování příjmů a následných nároků 
domácnosti. 

4.4 Německo 

4.4.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld) je svým charakterem 
pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému sociálního pojištění, který 
dávky v nezaměstnanosti financuje, mají jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. 
Dobrovolně mohou sociální pojištění platit osoby samostatně výdělečně činné. Nárok na 

podporu v nezaměstnanosti je vázán na trvalý nebo obvyklý pobyt v Německu. 

- Pojištěnec odvádí 1,5 % z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop výdělku, na 

jehož základě se vypočítává odvedená částka pojištění.25 

- Zaměstnavatel odvádí 1,5 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). 

- Osoby samostatně výdělečně činné (v případě jejich dobrovolné účasti na pojištění) 
odvádí 3 % z poloviny státem stanovené paušální částky během prvních 2 let 

podnikání a následně 3 % z dané paušální částky. 

 

 

                                                             
25  Strop výdělku se liší pro nové a staré spolkové země. Minimální výše výdělku zákonem stanovena není, 

nicméně fakticky je jím částka 450 eur, kdy nižší výdělek je osvobozen od povinné účasti na pojištění. 
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Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který prokáže platbu pojištění v délce 
12 měsíců během posledních 2 let. Do doby pojištění se počítá čas strávený na 
rodičovské dovolené, pečováním o dítě do 3 let nebo o osobu dlouhodobě nemocnou, 
pouze však v případě, že době náhradního pojištění předcházela standardní platba 
pojištění ze strany žadatele. Žadatel musí informovat úřad práce o budoucí možné 
nezaměstnanosti 3 měsíce před koncem pracovního poměru nebo do 3 dnů od výpovědi 
zaměstnavatelem. Nárok na dávku je omezen věkem: 18-65 let. Osoby, které přijdou o 
práci v důchodovém věku, mají namísto podpory v nezaměstnanosti nárok na starobní 
důchod.  

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento (= 67 % u žadatelů 

s dětmi, 60 % u bezdětných) z průměrného denního čistého výdělku a vypočítává se na 
základě ročního vyměřovacího základu roku předcházejícího žádosti o dávku. Takto 
stanovená částka dávky zůstává neměnná během celé doby, po kterou je dávka 
vyplácena. Výše dávky nezávisí na věku ani důvodech, které vedly ke ztrátě zaměstnání. 
Dávka je vyplácena měsíčně. Maximální doba, po kterou lze dávku čerpat, závisí na 
věku a minimální době pojištění. 

- Žadatel mladší 50 let: 

- Minimální délka pojištění a čerpání dávky: 12 měsíců pojištění během posledních 
2 let opravňuje žadatele k 6 měsícům podpory v nezaměstnanosti. 

- Maximální délka čerpání dávky: 24 měsíců pojištění (12 měsíců pojištění během 
posledních 2 let) opravňuje žadatele ke 12 měsícům podpory v nezaměstnanosti. 

- Žadatel ve věku 50-54 let má v případě alespoň 30 měsíců doby pojištění nárok na 
15 měsíců podpory v nezaměstnanosti. 

- Žadatel ve věku 55-57 let má v případě alespoň 36 měsíců doby pojištění nárok na 
18 měsíců podpory v nezaměstnanosti. 

- Žadatel ve věku nebo starší 58 let má v případě alespoň 48 měsíců doby pojištění 
nárok na 24 měsíců podpory v nezaměstnanosti. 

 

Dlouhodobá podpora v nezaměstnanosti (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 

V okamžiku, kdy nezaměstnanému skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti 
nebo nedisponuje minimální dobou pojištění nutnou pro poskytnutí pojistné dávky, 
může si zažádat o dlouhodobou podporu v nezaměstnanosti. Nárok na tuto dávku vzniká 
nezaměstnanému s trvalým nebo obvyklým pobytem v Německu, který si hledá 
zaměstnání a je registrován na úřadu práce. Jedná se o dávku nepojistného charakteru 
a stejně jako u dávek pomoci v hmotné nouzi je nárok na dávku podmíněn nevyhovující 
ekonomickou situací žadatele.26 Výše dávky má paušální charakter a je vyplácena nejen 
žadateli, který si hledá práci, ale i dalším členům domácnosti (včetně dětí), kteří jsou 
pracovně neschopní, mladší důchodového věku a nepobírají souběžně příspěvek ve stáří 
a při snížené pracovní schopnosti (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). 

                                                             
26  Detailní popis stavu hmotné nouze, tak jak je definován v Německu, je popsán v části věnované Dávkám 

pomoci v hmotné nouzi. 
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Paušální částka se liší dle věku a vztahu daného člena domácnosti k žadateli o dávku. 

Dávka je vyplácena měsíčně, a to neomezeně dokud trvá stav nezaměstnanosti nebo 
nouze. 

Dávky v nezaměstnanosti lze kombinovat s příjmy, které nepřesáhnou ve své 
výši minimální hranici stanovenou státem (přibližně 10 % minimálního mzdy). Příjmy 
nad touto hranicí jsou odečteny od plné výše dávky. 

4.4.2 Dávky zdravotního pojištění a péče o dlouhodobě nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Na rozdíl od českého systému odděleného zdravotního a sociálního pojištění 
funguje v Německu zdravotní pojištění jako spojená nádoba pro zdravotní péči a dávky 
v nemoci a mateřství. Účast na zdravotním pojištění je povinná pro všechny osoby 
legálně pobývající v Německu. Státní zdravotní pojištění (GKV) je povinné pro všechny 
osoby v zaměstnaneckém poměru. Pouze v případě, že jejich příjem přesáhne státem 
stanovený strop, mohou státní zdravotní pojištění nahradit pojištěním komerčním. 
Osoby mimo zaměstnanecký poměr si mohou vybrat mezi státním nebo komerčním 
pojištěním. Zatímco zdravotní pojištění jako takové je povinné, účast na komponentech 
zdravotního pojištění, které se týkají dávek v nemoci a mateřství, je pro osoby mimo 
zaměstnanecký poměr dobrovolná. Zdravotní pojištění nemusí platit osoby s nízkým 

okrajovým příjmem.27 

Pojištěnec odvání 7,3 % z měsíční hrubé mzdy. V případě osob pobírajících penzi 
je výše odvodu stejná (7,3 %, která u zaměstnanců odvádí zaměstnavatel, hradí 
pojišťovna). Stát stanovuje strop pojištění, na jehož základě se vypočítává odvedená 
částka. 

Zaměstnavatel odvádí 7,3 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě nemocenské (Krankengeld) musí nemocný nejprve požádat o 
potvrzení pracovní neschopnosti lékařem. Pokud byl nemocný v době žádosti alespoň 4 
týdny zaměstnán, vzniká mu bezodkladně (Německo nemá zavedenu karenční dobu) 
nárok na náhradu mzdy. Od prvního dne nemoci po dobu maximálně 6 týdnů vyplácí 

zaměstnavatel nemocnému zaměstnanci 100 % mzdy. Po uplynutí 6 týdnů přechází 
nemocný na dávku v nemoci, a to ve výši 70 % průměrného hrubého měsíčního příjmu 
stanoveného na základě 3 měsíců předcházejících pracovní neschopnosti. Nemocenskou 
lze čerpat maximálně po dobu 78 týdnů v rozmezí 3 let. Osoby samostatně výdělečně 
činné mají v případě účasti na státním pojištěni nárok na nemocenské od 7. týdne 
nemoci. Nemocenské před 7. týdnem nemoci jim zajistí pouze komerční alternativa 
pojištění. 

O podporu v mateřství (Mutterschaftsgeld) může nadcházející rodička 
zažádat, pokud její zdravotní pojištění zahrnuje komponent nemocenské, na které má 
v době žádosti o mateřskou nárok. Mateřská dovolená začíná 6. týdnem před 
stanoveným termínem porodu a trvá do 8. týdne po porodu (12 týdnů v případě dítěte 

                                                             
27  Strop nízkých okrajových příjmů, které osvobozují od komponentu nemocenské v rámci zdravotního 

pojištění, odpovídá zhruba 1/3 minimální mzdy v Německu. 
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s postižením). Těhotná může část mateřské před porodem nečerpat vůbec, popřípadě 

jen částečně a částečně pracovat. 8 týdnů mateřské po porodu je už povinných. Těhotná 
a následně novopečená matka je také v rámci takzvané ochranné lhůty v mateřství 
(Kündigungsverbot)28 chráněna proti propuštění, a to od počátku těhotenství (v případě, 
že zaměstnavatele řádně informuje) až do 4. měsíce po porodu. Ochranná lhůta se po 
následující 4 měsíce vztahuje i na ženu, která potratí po 12. týdnu těhotenství. 
V případě, že zdravotní důvody neumožňují těhotné pracovat nebo musí být přesunuta 
na jinou pozici, zaměstnavatel má povinnost pokračovat ve výplatě mzdy stanovené 
jakožto průměrný výdělek během posledních 3 měsíců/13 týdnů předcházejících 

ochranné lhůtě. Mateřskou dovolenou nelze sdílet nebo převést na partnera a nemají na 
ni nárok ani adoptivní rodiče. Výše mateřské je v kontextu ochranné lhůty stanovena 
na základě průměrného čistého denního výdělku během posledních 3 měsíců/13 týdnů 
předcházejících ochranné lhůtě. Rozdíl mezi tímto a státem stanoveným maximem dávky 
je hrazen zaměstnavatelem, který však hraje spíše roli administrátora, jelikož vzniklé 
výdaje následně zaměstnavateli zdravotní pojišťovna proplatí. Samostatně výdělečně 
činné ženy s komerčním pojištěním mají během Ochranné lhůty v mateřství nárok na 

stejnou dávku jako v případě nemoci. Německo nemá dávku otcovské poporodní péče. 

Příspěvek na ošetřovné dětí mladších 12 let je dávka hrazená v rámci státního 
zdravotního pojištění. Čerpat ji lze v případě péče o nemocné dítě. Maximálně lze čerpat 
10 pracovních dnů (20 dní v případě rodiče samoživitele) na dítě. Stará-li se pojištěnec 
o více dětí, vzniká ročně nárok až na 25 pracovních dní (50 dní v případě rodiče 
samoživitele) ošetřovného. Dávka je svojí výší rovnocenná nemocenské. 

Alternativa k ošetřovnému v německém systému sociálního zabezpečení má 
pojistný charakter, ale funguje v rámci samostatného pojištění dlouhodobé péče. 

Pojištění dlouhodobé péče (Pflegeversicherung) je stejně jako zdravotní 
pojištění povinné pro všechny osoby legálně pobývající v Německu. Pojištěnec i 
zaměstnavatel odvádí shodně 1,275 % (dohromady 2,55 %) z měsíční hrubé mzdy 
zaměstnance. Stejná výše příspěvků platí i pro osoby samostatně výdělečně činné. 
Příspěvek na péči je poskytován při splnění alespoň 2 let doby pojištění a na základě 

lékařského posudku vydaného lékařskými experty pojišťovny (5 kategorií závislosti) 
osobám, které vyžadují péči v minimálním rozsahu 90 minut denně. Pro každou z 5 
kategorií závislosti je stanovena paušální výše příspěvku, který je vyplácen měsíčně. 
Účelem příspěvku na péči je možnost hradit si jak formální, tak neformální péči. Osobám, 
jež poskytují neformální péči blízké osobě v domácím prostředí, stát hradí dobrovolnou 
odbornou přípravu, penzijní, zdravotní, úrazové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. 
Pečující má nárok na maximálně 6 měsíců neplaceného volna určeného k dlouhodobé 
péči o osobu blízkou.29 Dávkami lze hradit odbornou asistenci v domácí péči, ústavní 

péči i neformální péči. Výše dávek žádaná na ústavní péči je vyšší než výše dávek na 
odbornou asistenci v domácnosti. Nejnižší částkou je ohodnocena neformální péče. 

4.4.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnavatelé mají povinnou účast na úrazovém pojištění. Na dávku mají nárok 
osoby v zaměstnaneckém poměru. Dobrovolné pojištění je možné pro samostatně 

                                                             
28  Práva těhotných a novopečených matek vycházejících z ochranné lhůty v mateřství obsahově odpovídají 

českému vyrovnávacímu příspěvku v těhotenství a mateřství. 
29 Prvních 10 dní má zaměstnavatel povinnost pečujícímu hradit náhradu mzdy. Zbylé náklady musí být 

hrazeny v rámci příspěvku na péči, který dostává osoba odkázaná na péči druhých. 
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výdělečně činné osoby. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, je klasifikován jako 
pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam 80 nemocí, na 
základě kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu 

není, přiznání dávky je posuzováno individuálně. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků 
pokračuje zaměstnavatel po dobu 6 týdnů ve výplatě mzdy poškozenému. Následně 
vzniká poškozenému nárok na úrazovou dávku (Verletztengeld), jejíž maximální doba 
trvání odpovídá pravidlům nemocenské: 78 týdnů. Výše úrazové dávky má stejný 
charakter jako Dávka v nemoci, ale je o 10 % vyšší: 80 % průměrného hrubého 
měsíčního příjmu měsíce předcházejícího úrazu/nemoci z povolání. V případě trvalých 

následků, které lékař posoudí a potvrdí zpravidla během prohlídky 26 týdnů po úrazu, 
má poškozený nárok na úrazovou rentu. Ta je vyplácena při ztrátě pracovní schopnosti 
minimálně 20 %. Výše renty se odvíjí od průměrného hrubého výdělku v roce předchá-
zejícím úrazu a od stupně pracovní neschopnosti, kdy se 100% pracovní neschopností 
vzniká nárok na 66,7 % dřívějšího výdělku. Stát stanovuje strop dávky. Ten je vyšší pro 
staré spolkové země a nižší pro nové spolkové země. V případě úmrtí vzniká nárok na 
úrazový důchod pro pozůstalé. Vdova/vdovec mají nárok na 30 % (40 % v případě, že 

příjemce dávky je osoba starší 47 let, s postižením a/nebo se stará o dítě, které pobírá 
úrazový sirotčí důchod) průměrného hrubého výdělku zesnulého v roce předcházejícím 
úrazu. Sirotci mají nárok na 20 % (30 % sirotci při ztrátě/absenci obou rodičů) z daného 
vyměřovacího základu. Staral-li se zemřelý o domácnost rodičů, kteří by se jinak ocitli 
v hmotné nouzi, stejně tak v případě sourozenců, mají tito nárok na důchod ve výši 
nároku sirotků. Maximální výše vyplacených důchodů pozůstalým nesmí překročit 80 % 
vyměřovacího základu. V neposlední řadě vzniká v rámci úrazového pojištění v případě 
úmrtí nárok na pohřebné.30 

4.4.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody v Německu jsou kombinací průběžného financování Pay-As-You-Go 

(PAYG) a kapitálového financování. Státní - a také dominantní - PAYG systém 
(gesetzliche Rentenversicherung GRV) zastřešuje první pilíř financování starobního 
důchodu, invalidní důchod a pozůstalostní důchody. Druhý pilíř důchodového pojištění 
funguje na bázi kapitálového financování organizovaného zaměstnavateli - nejde tedy 
o součást veřejného systému sociálního zabezpečení - a účast na něm je dobrovolná. 
Třetím pilířem se pak chápe důchodové připojištění jednotlivců. Povinnost účastnit se 
na státním důchodovém pojištění mají všichni zaměstnanci a část osob samostatně 
výdělečně činných (včetně samostatně působících umělců a novinářů). Německo má 

specifický důchodový systém, kdy jistá povolání jsou vyjmuta ze státního důchodového 
pojištění prvního pilíře a spravují si vlastní důchodový fond v rámci komor svobodných 
povolání (lékařské, právní), zemědělců, atd. Stejně jako u zdravotního pojištění, není 
státní systém důchodového pojištění povinný pro osoby s nízkými okrajovými příjmy31. 

                                                             
30  Pohřebné, jakožto dávka pro osoby v nouzi, není dávkou ustanovenou na národní úrovni.  
31  Strop nízkých okrajových příjmů, které osvobozují od povinného důchodového pojištění (ale stejně tak i 
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Dobrovolně se do státního systému důchodového pojištění mohou zapojit osoby starší 

16 let žijící v Německu, na které se nevztahuje účast povinná, a občané Německa žijící 
v zahraničí. 

 

Odvody na důchod (GRV - PAYG systém): 

- Pojištěnec odvání 9,3 % z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop pojištění. 

- Zaměstnavatel odvání 9,3 % (15 % u marginálních příjmů, ze kterých pojištěnec 
naopak nic neodvádí) z měsíční superhrubé mzdy. Stát stanovuje strop pojištění. 

- Osoby samostatně výdělečně činné účastné GRV - PAYG systému odvádí 18,6 % z 
vyměřovacího základu, kterým jsou přiznané příjmy pojištěnce. Stát stanovuje 
minimum i příjmový strop pro odvody. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Starobní důchod (Regelaltersrente) 

Standardní důchodový věk se postupně navyšuje32, a to s cílem odsunout odchod 
do důchodu na 67 let počínaje rokem 2029. Do důchodu bude stále možné odejít ve 
věku 65 let, aniž by se výše důchodu snižovala, a to v případě bude-li žadatel disponovat 
dobou pojištění alespoň 45 let (získanou jak na základě zaměstnání, tak poskytováním 
péče a výchovou dětí mladších 10 let). Obecná minimální doba pojištění je naopak 5 let. 

Německý důchodový systém nezná pojem plná výše důchodu. Při splnění minimální doby 
pojištění 35 let lze odejít do předčasného důchodu, nejdříve však dva roky před řádným 
odchodem do důchodu. Odchod do důchodu lze též oddálit. Opožděné čerpání starobního 
důchodu prodlužuje dobu pojištění, a tudíž navyšuje výslednou důchodovou dávku. 
Legislativa omezuje výší maximálního výdělku souběžné pobírání příjmu a řádného 
starobního důchodu. 

Platí pro všechny typy důchodu: Ve specifických případech, kdy jedinec platbu 

pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. V případě, že žadatel 
aktivně přispíval do systému důchodového pojištění méně než 35 let, jedná se o období 
na mateřské/rodičovské dovolené (do věku 3 let dítěte), péče o druhou osobu, vojenské 
nebo veřejné služby a období na dávkách sociálního zabezpečení. Pokud však odváděl 
příspěvky alespoň po dobu 35 let, započítává se do celkové doby pojištění i doba studia 
a výchova dětí do 10 let věku. Za dobu studia po dovršení 16 let věku, pokud již není 
součástí doby pojištění, lze sociální pojištění zaplatit zpětně (doplatek může provést 

pouze pojištěnec mladší 45 let) a zajistit si tak delší dobu sociálního pojištění. 

 

Invalidní důchod (Erwerbsminderung) 

Žadatel musí disponovat oficiálně potvrzenou diagnózou: snížená pracovní 
schopnost na méně než 6 hodin práce denně (částečný invalidní důchod) nebo na méně 
než 3 hodiny práce denně (plný invalidní důchod).33 Míra snížené schopnosti pracovat 

                                                             
od komponentu nemocenské v rámci zdravotního pojištění), odpovídá zhruba 1/3 minimální mzdy v 
Německu. 

32  Proces navyšování probíhá následovně: Z 65 na 66 let se počínaje rokem 2012 každý rok standardní věk 

odchodu do důchodu zvýší o 1 měsíc. Z 66 na 67 let pak bude navyšování probíhat rychleji, a to o dva 
měsíce za rok. 

33  Vyhodnocení míry pracovní schopnosti žadatele o dávku posuzuje sociálně-zdravotní odbor v rámci instituce 

důchodového pojištění (GRV), a to na základě vyšetření žadatele a konzultace dostupných lékařských zpráv 
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se posuzuje v kontextu zdravotního stavu postiženého a schopnosti zapojit se na trhu 

práce obecně, nikoli pouze v kontextu předchozího zaměstnání a kvalifikace žadatele. 
Nárok na důchod je zároveň podmíněn minimální dobou pojištění: 60 měsíců celkem 
a  36 měsíců během posledních 5 let, kdy referenční dobu 5 let lze prodloužit o dobu na 
nemocenské, mateřské, rodičovské nebo o dobu studia. V případě žádosti o invalidní 
důchod během 6 let od ukončení studia jsou podmínky pro uplatnění nároku na dávku 
mírnější. 

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a dobou účasti na pojištění 
zesnulé osoby: 5 let odvádění pojistného a náhradních dob předcházejících žádosti o 
dávku. Vedle pozůstalé manželky/manžela platí stejné podmínky pro pozůstalé osoby v 
registrovaném partnerství (včetně registrovaného partnerství stejného pohlaví). Nárok 
vzniká pouze tehdy, trvalo-li manželství nebo registrované partnerství alespoň rok. V 
případě rozvedených partnerů pokračuje vyplácení přiznaných alimentů. Sirotčí důchod 

je přiznáván dětem do věku 18 nebo 27 let (v případě studia, dobrovolnictví, postižení, 
sirotka). 

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního důchodu z prvního pilíře a invalidního důchodu se odvíjí od 

výpočtového vzorce: osobní mzdový bod34 x hodnota reflektující druh důchodu35 x 
aktuální hodnota důchodu36. V případě částečné pracovní neschopnosti, jak je již 
zmíněno ve vysvětlivce, klesá hodnota reflektující druh důchodu na polovinu. U 
předčasného důchodu je pak finální částka snižována o 0,3 % za každých 30 dní 
chybějících do řádného odchodu do důchodu. Osoba pobírající důchod může pracovat, 
nicméně příjem, který v případě invalidního nebo předčasného důchodu překračuje 
státem stanovený strop (přibližně 1/3 minimální mzdy), vede k poměrnému krácení 
výše důchodu. Důchod je vyplácen měsíčně a lze jej kombinovat s jinými sociálními 

dávkami. V okamžiku, kdy příjemce invalidního důchodu dosáhne důchodového věku, 
je invalidní důchod nahrazen důchodem starobním. 

 

Specifické znaky vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

Výše důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního důchodu, na který 
měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok pozůstalých je 

vyjádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu: 

-  Velký vdovský/vdovecký důchod odpovídá 55 % nároku na důchod zesnulého 
a  zaniká pouze v případě nového sňatku, kdy lze zažádat o konečné vypořádání 
nároku v podobě částky odpovídající 24násobku měsíční výše důchodu. Nárok na 
velký důchod mají vdova/vdovec se sníženou pracovní schopností, starší 47 let, 
vychovávající nezletilé dítě. Výše důchodu je poměrně snižována v okamžiku, kdy 

                                                             
a výsledků, které žadatel odboru předloží. 

34  Součet následujícího za celkovou dobu důchodového pojištění: poměr ročního výdělku (nejvýše do státem 

daného maxima) žadatele a průměrné německé mzdy v daném roce. 
35  Starobní důchod a plný invalidní důchod mají hodnotu 1. Částečný invalidní důchod má hodnotu 0,5. 
36  Výše Aktuální hodnoty důchodu je každoročně aktualizována ve vztahu k vývoji průměrných příjmů 

a působí tak jako valorizační prvek upravující hodnotu důchodu k aktuálnímu vývoji mezd v zemi. Aktuální 

hodnota důchodu se liší pro staré a nové spolkové země. 
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další osobní příjem žadatele přesahuje státem stanovený strop odpovídající zhruba 
1/2 minimálního příjmu v zemi. 

- Malý vdovský/vdovecký důchod odpovídá 25 % nároku na důchod zesnulého a nárok 
na něj trvá 24 měsíců. 

- Sirotčí důchod odpovídá 10 % nároku na důchod zesnulého v případě smrti jednoho 
z rodičů a 20 % v případě smrti obou rodičů. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Osobám, u kterých je nebo se objeví předpoklad zlepšení zdravotního stavu, 
může poskytovatel důchodového pojištění přiznat nárok na takzvaný integrační 
příspěvek (Übergangsgeld). Doporučí-li lékař rehabilitaci, ta má vždy přednost před 
přiznáním invalidního důchodu. Po dobu, kdy se osoba se sníženou pracovní schopností 
účastní rehabilitace, vzniká nebo trvá nárok na náhradu mzdy v nemoci (stejně jako u 
nemoci trvá 6 týdnů) a následně na integrační příspěvek. Integrační příspěvek, hrazen 

v rámci důchodového pojištění, činní 75 % průměrného hrubého měsíčního příjmu 
stanoveného na základě mzdy v měsíci předcházejícímu rehabilitaci u osob s dětmi a 68 
% u bezdětných osob. Samotná léčebná rehabilitace a s ní spojená doprava na místo 
rehabilitace je hrazena státem s minimální účastí nemocného (státem stanovený strop 
pro finanční účast léčených). Rozpočet na aktivity spojené s rehabilitací a pracovní 
reintegrací dále hradí úpravu pracovního místa, rekvalifikační aktivity. Návrat do 
zaměstnání dále podporují následující opatření financovaná v rámci pojištění dlouhodobé 

péče: příspěvek na nákup zvláštních pomůcek, opodstatněná technická úprava bydliště. 
Tato opatření odpovídají svým obsahem českým dávkám pro osoby se zdravotním 
postižením. 

4.4.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Rodičovský příspěvek (Elterngeld) a rodičovská dovolená (Elternzeit) 
jsou dvě na sobě nezávislé dávky. Rodiče mají nárok na rodičovskou dovolenou v délce 
až 24 měsíců s garantovaným návratem do zaměstnání do 3 let věku dítěte a s nárokem 
na dalších 12 měsíců, které lze využít kdykoli až do 8 let věku dítěte, ale už pouze po 
předchozí domluvě se zaměstnavatelem. Namísto úplné rodičovské dovolené lze požádat 
o zkrácení úvazku. Variantu nahrazení rodičovské zkráceným úvazkem je nicméně opět 
potřeba dohodnout se zaměstnavatelem, který tuto alternativu může zamítnout. 

Rodičovský příspěvek je nepojistnou dávkou hrazenou ze státního rozpočtu a je k 
dispozici v několika variantách: standardní doba čerpání rodičovského příspěvku 
(Elterngeld) je 12 měsíců na dítě, kdy tuto dobu mohou rodiče, adoptivní rodiče nebo 
prarodiče libovolně sdílet mezi sebou. V případě, že rodiče sdílí alespoň 2 měsíce péče 
o dítě, získávají extra 2 měsíce, tedy celkem vzniká nárok na 14 měsíců Rodičovského 
příspěvku. U samoživitelů vzniká nárok na 14 měsíců automaticky. Pokud rodiče pracují 
mezi 25-30 hodinami týdně mají namísto rodičovského příspěvku nárok na rodičovský 
příspěvek Plus (Elterngeld Plus), který zdvojnásobuje počet měsíců, během nichž lze 

čerpat příspěvek, ten je však poloviční oproti klasickému rodičovskému příspěvku. V 
případě, že se rodiče rozhodnou ve stejnou dobu pracovat na zkrácený úvazek mezi 25-
30 hodinami týdně, mohou pro tuto alternativu využít takzvaný partnerský bonus 
(Partnerschafts-Bonus), další extra 4 měsíce společného nároku na rodičovský příspě-
vek plus. Nárok na extra 4 měsíce při částečném úvazku platí též pro samoživitele. 
Rodičovský příspěvek není podmíněn absencí zaměstnání, ale nelze pracovat více jak 
30 hodin týdně a zároveň pobírat příspěvek. Výše příspěvku se odvíjí od příjmu příjemce, 
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a to ve výši 65 % čistého příjmu před narozením dítěte. Nárokovaná částka se pohybuje 

mezi státem nastaveným minimem a stropem pro výši příspěvku. U rodičovského 
příspěvku plus je pak minimální výše a strop příspěvku poloviční. 

Přídavek na dítě (Kindergeld) je dávkou nepojistného charakteru. Nárok na 
přídavek na dítě má jeho opatrovník: rodič, prarodič, adoptivní rodič, pěstoun, který s 
dítětem sdílí domácnost. Na dávku má nárok vždy jen jeden z opatrovníků. Přídavek na 
dítě je podmíněn odvodem daní nebo zdaněním příjmů příjemce příspěvku v Německu. 
Další podmínkou je bydliště dítěte v Německu, EU nebo v jedné ze zemí EEA a věk 
dítěte: do 18 let, 21 let v případě že je dítě registrováno jako uchazeč o práci na úřadu 
práce, nebo do 25 let věku dítěte v případě pokračujícího studia. U postiženého dítěte 
se 100% pracovní neschopností není nárok na přídavek omezen věkem. Přídavek, který 
má formu paušální částky, se liší dle počtu dětí v rodině a je vyplácen měsíčně. 

Univerzální příspěvek na dítě doplňuje doplňkový přídavek na dítě (Kinder-
zuschlag). Jde o extra dávku k přídavku na dítě. Opět se jedná o paušální částku, která 
je však podmíněna maximálním příjmem opatrovníků. Německo naopak nemá dávky 

zaměřené na pěstounskou péči ani porodné. 

4.4.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Německo má 2 základní dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí 
(Hilfe zum Lebensunterhalt) a příspěvek ve stáří a při snížené pracovní schopnosti 
(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Další dávka nepojistného 
charakteru financovaná ze státního rozpočtu, Dlouhodobá podpora v nezaměstnanosti, 
je již popsána v rámci kapitoly Dávky v nezaměstnanosti. Dávky pomoci v hmotné nouzi 
jsou spravovány na místní úrovni spolkových zemí (Länder), pravidla jejich nárokování, 
výše a pobírání dávek jsou však nastavené na federální úrovni a jednotné pro celé 
Německo. Obecně dávky slouží, stejně jako v České republice, k pokrytí základních 
potřeb domácností, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná (existenční 
minimum). Výše existenčního minima je aktualizována jednou za 5 let v rámci detailního 

celostátního dotazníku a každoročně dle aktuálního vývoje cen a příjmů v zemi. 
Příspěvek na živobytí (Hilfe zum Lebensunterhalt) je určen osobám, které se ocitly 
ve stavu hmotné nouze, jež je však chápán jako dočasný.  

Příspěvek ve stáří a při snížené pracovní schopnosti (Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung) je určen osobám, které se ze zdravotních důvodů 
nebo v důsledku odchodu do penze ocitly ve stavu trvalé pracovní neschopnosti a z ní 

pramenící hmotné nouze. Na dávky mají nárok osoby v nouzi, které již vyčerpaly zbylé 
možnosti (dávky), jak situaci nouze vyřešit. Žadatelé mají trvalý pobyt a bydliště na 
území Německa (příspěvek na živobytí), popřípadě prokážou obvyklý pobyt v zemi 
(příspěvek ve stáří a při snížené pracovní schopnosti). Výše příspěvku vychází z osobní 
situace, v jaké se žadatel nachází. Stav nouze pak právě na základě životní situace 
žadatele posuzuje třetí strana, určená k danému úkolu místním úřadem, pod který 
žadatel spadá. Výše dávky je rozdílem mezi životní situací, respektive příjmy, žadatele 
a státem stanoveného existenčního minima. Existenční minimum má odlišnou hodnotu 
dle složení domácnosti a jeho výše se tudíž liší pro: jednotlivce, pár, děti různého věku. 
Pokud je dotyčnému přiznán nárok na jednu ze základních dávek v hmotné nouzi, má 
automaticky nárok na proplacení nákladů spojených s ubytováním a topením (v 
přiměřené výši).  
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Dalšími dávkami jsou přídavek při nárůstu potřeb (Mehrbedarfe)37, jednorázová 

pomoc (einmalige Bedarfe)38, přídavek na vzdělání nebo zájmovou činnost 
nezaopatřeného dítěte (Bedarfe fur Bildung und Teilhabe). Vzhledem k tomu, že jde ve 
všech případech o dávky doplňkového charakteru, lze je kombinovat s jinými sociálními 
dávkami. V případě, že je žadatel o dávky v hmotné nouzi zaměstnán, platí výše uvedený 
postup pro výpočet výše dávky ve vztahu k výši příjmů žadatele a hodnoty existenčního 
minima. 

4.5 Polsko 

4.5.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Zásilek dla bezrobotnych) je svým 
charakterem pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému sociálního 
pojištění, který dávky v nezaměstnanosti financuje, mají zaměstnavatelé a osoby 
samostatně výdělečně činné. V případě kombinace zaměstnání (se zaměstnaneckou 
smlouvou) a samostatné výdělečné činnosti dopadá povinnost platit pojištění pouze na 
zaměstnavatele dotyčného. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je vázán na polskou 
národnost nebo občanství z jiné země EU, EHP nebo Švýcarska. 

- Zaměstnavatel odvádí 2,45 % z měsíční superhrubé mzdy. 

- Osoby samostatně výdělečně činné odvání 2,45 % z vyměřovacího základu, kterým 
jsou přiznané příjmy pojištěnce, nikdy ne nižší než minimální mzda. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který prokáže platbu pojištění v délce 
12 měsíců během posledních 18 měsíců. Nárok na dávku vzniká po uplynutí 7 
kalendářních dnů karenční doby a je omezen věkem: 18-65 let. Osoby, které přijdou o 
práci v důchodovém věku, mají namísto podpory v nezaměstnanosti nárok na starobní 
důchod. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti není vázána na výši předchozích příjmů, ale je 
stanovena jako procento z paušálně stanoveného základu dávky, a to v závislosti na 
počtu odpracovaných let. Základ dávky je vyšší pro první 3 měsíce příjmu dávky a 
následně klesne zhruba o 20 %. Dávka je vyplácena měsíčně. Maximální doba, po kterou 
lze dávku čerpat, je 12 měsíců. 

- Doba čerpání maximálně 6 měsíců: 

                                                             
37 Nárok vzniká například v případě zvýšených nákladů v těhotenství, nemoci vyžadující nákladnou péči či 

asistenci, u samoživitelů. 

37 Podobně jako česká mimořádná okamžitá pomoc slouží dávka primárně k pokrytí jednorázových 

mimořádných výdajů včetně pořízení nezbytných základnách předmětů dlouhodobé spotřeby. 
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- Při odpracování 1 až < 5 let vzniká nárok na 80 % ze základu dávky; 

- Při odpracování 5 až < 20 let vzniká nárok na 100 % ze základu dávky; 

- Při odpracování 20 a více let vzniká nárok na 120 % ze základu dávky. 

- Doba čerpání maximálně 12 měsíců: 

- V oblastech s mírou nezaměstnanosti dosahující minimálně 150 % celostátního 
průměru; 

- Při odpracování 20 a více let, je-li žadatel zároveň starší 50 let; 

- Při odpracování 20 a více let, má-li žadatel nezaměstnanou manželku/ 
nezaměstnaného manžela, který nemá na podporu v nezaměstnanosti nárok a 
zároveň vychovávají dítě mladší 15 let. 

 

Dávky nezaměstnaným osobám v předdůchodovém věku 

Přijde-li o práci osoba ve věku 55 let a starší, vzniká jí nárok na předdůchodovou 
dávku (Swiadczenie przedemerytalne) nebo takzvaný překlenovací důchod (Emerytura 
pomostowa). Nárok na Předdůchodovou dávku je podmíněn uplynutím 6 měsíců v 
registru Úřadu práce, kdy žadatel pobíral podporu v nezaměstnanosti. Překlenovací 
důchod je podmíněn minimálně 15 lety výkonu jednoho ze státem schválených 
takzvaných náročných povolání. V obou případech musí mít žadatel splněnu minimální 

dobu pojištění, která jej následně opravňuje pobírat řádný důchod. Obě dávky jsou 
součástí politiky zaměstnanosti a jsou financovány z odvodů na dávky v nezaměstna-
nosti. Výše dávek, které jsou vypláceny měsíčně až do dovršení důchodového věku 
příjemce, má paušální charakter a je pro oba typy dávek téměř totožná. 

Dávky v nezaměstnanosti lze kombinovat s příjmy, které nepřesáhnou ve své 
výši 50 % minimální mzdy. Dávky v nezaměstnanosti nelze kombinovat s dávkami v 
nemoci, mateřství, rehabilitačním nebo rodičovským příspěvkem. Úřad práce může na 

žádost nezaměstnaného uhradit cenu rekvalifikačních kurzů, kurzů odborného 
vzdělávání, ale i vysokoškolské studium do výše 300 % průměrné polské mzdy. Při účasti 
na rekvalifikačních kurzech nebo jiných kurzech odborného vzdělávání má nezaměst-
naný nárok na 120 % dávky v nezaměstnanosti. V případě započetí vysokoškolského 
studia má pak nezaměstnaný (ale i v případě, že během studia zaměstnání nalezne) 
nárok na 20 % dávky, a to až do ukončení studia. 

4.5.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Účast na nemocenském pojištění je povinná pro všechny osoby v zaměstnanec-
kém poměru a dobrovolná pro osoby samostatně výdělečně činné. Speciální samostatný 
systém pojištění mají zemědělci, jejichž účast na daném pojištění je povinná. 

- Pojištěnec odvání 2,45 % z měsíční hrubé mzdy. Stát nestanovuje strop pojištění. 

- Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 2,45 % z vyměřovacího základu, kterým 
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jsou přiznané příjmy pojištěnce39, ale ne nižší než 60 % průměrné mzdy v zemi (v 

případě nové živnosti do 2 let od jejího založení je minimální vyměřovací základ nižší, 
a to minimálně 30 % minimální mzdy v zemi). 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě nemocenské (Zasilek chorobowy) musí nemocný nejprve požádat 
o potvrzení pracovní neschopnosti lékařem. Pokud žádosti o dávku předcházela doba 

pojištění v délce alespoň 30 kalendářních dnů, vzniká nemocnému bezodkladně (Polsko 
nemá zavedenu karenční dobu) nárok na náhradu mzdy. V případě dobrovolného 
pojištění musí doba pojištění v době žádosti trvat alespoň 90 dní. Od prvního dne nemoci 
po dobu 33 dnů (14 dnů v případě osob starších 50 let) vyplácí zaměstnavatel 
nemocnému zaměstnanci 80 % z vyměřovacího základu40. Následně přechází nemocný 
na dávku v nemoci, a to ve výši rovnající se náhradě mzdy. Nemocenskou lze čerpat 
maximálně po dobu 182 dnů, respektive 270 dnů v případě tuberkulózy a těhotenství. 
Osoby samostatně výdělečně činné mají v případě dobrovolné účasti na státním 

pojištěni nárok na stejné čerpání dávek jako osoby v zaměstnaneckém poměru. Polsko 
nemá stanovenu minimální výši ani strop dávky. 

Na podporu v mateřství (Zásilek macierzynski) má nárok nadcházející 
rodička platící sociální pojištění. Mateřská standardně trvá celkem 20 týdnů, z toho 
6  před porodem je dobrovolných a 14 týdnů po porodu je povinných. Pokud rodička 
6  týdnů před porodem nevyužije, může celých 20 týdnů čerpat po porodu nebo po 

vyčerpání 14 povinných týdnů může zbylých 6 týdnů převést na otce dítěte. V případě 
vícerčat je nárok na počet týdnů mateřské delší. Na 37 týdnů mateřské mají nárok ženy 
bez partnera a na 43 týdnů vzniká nárok v případě narození vícerčat. V případě adopce 
a náhradní péče je délka mateřské 28 týdnů (31 týdnů pro samoživitele, 37 týdnů v 
případě vícerčat). Otec dítěte má nárok na 2 týdny otcovské dovolené, které jsou 
nezávislé na mateřské dovolené a mohou být čerpány během prvních 24 měsíců života 
dítěte. V případě adopce doba dávky odpovídá výše popsanému, ale pouze do dovršení 
7 let dítěte. Otec může převzít plné čerpání mateřské dovolené a dávky v případě úmrtí 

matky dítěte nebo její hospitalizace.  

Výše dávky v mateřství odpovídá 100 % vyměřovacího základu, jehož výpočet 
je shodný s dávkou v nemoci. Stát stanovuje minimální výši dávky. Má-li zaměstnavatel 
více jak 20 zaměstnanců, vyplácí dávku zaměstnanci on a následně mu danou částku 
proplatí stát. Dávka otcovské poporodní péče má totožnou hodnotu jako dávka v 
mateřství. Polsko nemá zavedenu obdobu českého vyrovnávacího příspěvku v 
těhotenství a mateřství. 

Příspěvek na ošetřovné (Zásilek opiekunczy) je dávka hrazená v rámci 
státního zdravotního pojištění. Čerpat ji lze v případě péče o 1) dítě do věku 8 let (v 
délce nemocenské), 2) nemocné dítě do věku 14 let v maximální délce 60 dní za rok, c) 
nemocného člena rodiny v délce maximálně 14 dní za rok. Výše dávky je totožná s 
dávkou v nemoci. 

Dlouhodobé příspěvky na ošetřovné jsou poskytovány na základě lékařského 

posudku, který potvrdí postižení a doporučí dlouhodobou péči. Jde o dávky nepojistného 
charakteru. Délka doby vyplácení dávek závisí na potřebě ošetřovaného. Existují tři 
verze příspěvku, na které vzniká nárok osobám, jež kvůli ošetřování druhé osoby přeruší 

                                                             
39  Přiznané příjmy pojištěnce jsou 50 % rozdílu mezi příjmy a náklady ze samostatně výdělečné činnosti. 
40  Vyměřovacím základem je průměrná hrubá mzda pojištěnce během 12 měsíců předcházejících žádosti o 

dávku/nemoci. 
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zaměstnání nebo jinou pracovní činnost: 

- Swiadczenie pielegnacyjne: Dlouhodobá péče o děti do věku 18 let (25 let v případě 
pokračujícího studia) a příjemcem příspěvku je ošetřující rodič nebo jiná osoba 
pověřená péčí o dítě. 

- Specjalny zasiíek opiekunczy: Dlouhodobá péče o děti a dospělé podmíněná nízkým 
příjmem domácnosti pečovatele i osoby přijímající péči. 

- Zasiíek dla opiekuna: Dlouhodobá péče o děti a dospělé. Dávka přístupná osobám, 

které na základě změn zákona z roku 2013 nedosáhnou na jeden z výše uvedených 
příspěvků (z důvodu věku ošetřovaného nebo ekonomické situace pečovatele/ 
ošetřovaného). 

Osoby, jejichž schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost je omezena, mají 
na základě lékařského potvrzení osobní situace (dle hodnocení zvládání ADL) k dispozici 
Příspěvek na péči (Zasiíek piel^gnacyjny), alternativně přídavek na péči osobám 
pobírajícím jakýkoli druh důchodu a starším 75 let (Dodatek pielegnacyjny). Zatímco 

příspěvek na péči má charakter nepojistné dávky, přídavek na péči je součástí 
důchodového pojištění. Délka doby vyplácení dávek závisí na potřebě ošetřovaného. 
Všechny výše uvedené dávky ošetřovného i péče jsou paušálními částkami a jsou 
vypláceny měsíčně. 

4.5.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné mají povinnou účast na 
úrazovém pojištění. Na dávku mají nárok osoby v zaměstnaneckém poměru i osoby 
samostatně výdělečně činné. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí 
a  zaměstnáním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, není 
klasifikován jako pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam 
26 nemocí (s 59 podkategoriemi nemocí), na základě kterých lze žádat o danou dávku. 
Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu není, přiznání dávky není možné. Lhůta, 
během které musí dojít k nahlášení úrazu/nemoci a žádosti o dávku, není specifikovaná, 

nicméně k nahlášení musí dojít okamžitě po zjištění/vzniku dané situace. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků má 
poškozený nárok na dávku v nemoci, a to pouze s tím rozdílem, že výše dávky činí 
100  % z vyměřovacího základu pro nemocenskou. Trvání dávky je maximálně 6 měsíců, 
popřípadě 9 měsíců u tuberkulózy. V případě trvalých následků - posouzení je totožné 
s procesem potvrzení invalidity - má poškozený nárok na úrazovou rentu (Renta z tytulu 

wypadku przy pracy/Renta z tytulu choroby zawodowej). Vyměřovací základ renty je 
totožný pro invalidní důchod, ale v případě pracovního úrazu/nemoci z povolání musí 
splnit následující minima: v případě částečné invalidity nesmí být renta nižší než 60 % 
vyměřovacího základu, v případě plné invalidity nesmí renta klesnout pod 80 % 
vyměřovacího základu a obecně nesmí být renta nižší než 120 % minimální výše 
invalidního důchodu. Renta je vyplácena měsíčně a lze ji kombinovat s 50 % starobního 
důchodu (nebo, je-li to finančně výhodnější, lze pobírat starobní důchod a 50 % úrazové 
renty). V případě práce příjemce renty, je renta buďto krácena nebo zrušena, a to dle 
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pravidel schodných s pravidly pro invalidní důchod. V případě úmrtí, vzniká nárok na 

úrazový důchod pro pozůstalé, který odpovídá pozůstalostnímu důchodu, ale nesmí být 
nižší než 120 % minimální výše pozůstalostního důchodu. Výše dávky, kterou lze 
dohromady pozůstalé rodině přiřknout, činí nejvýše 95 % reálně existujícího nároku na 
důchod zemřelé osoby. Dále vzniká pozůstalé rodině - manžel/ka, děti - nárok na 
jednorázový příspěvek, jehož výše se odvíjí od počtu členů v rodině. V neposlední řadě 
vzniká v rámci úrazového pojištění v případě úmrtí nárok na Pohřebné41. 

4.5.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody v Polsku jsou kombinací průběžného financování Pay-As-You-Go (PAYG) 
a kapitálového financování. Státní - a také dominantní - PAYG systém (Zaklad 
Ubezpieczen Spolecznych ZUS) zastřešuje první pilíř financování starobního důchodu, 

invalidní důchod a pozůstalostní důchody. Druhý pilíř důchodového pojištění je povinný 
a funguje na bázi kapitálového financování a je organizován částečně v rámci ZUS a 
částečně soukromými společnostmi. Třetím pilířem se pak chápe dobrovolné důchodové 
připojištění jednotlivců. Povinnost účastnit se na prvním a druhém pilíři důchodového 
pojištění mají všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Zemědělci mají 
povinnou účast na odděleném vlastním schématu důchodového pojištění pro zemědělce. 
Dobrovolně se do státního systému důchodového pojištění můžou zapojit osoby, na 
které se nevztahuje účast povinná. 

 

Odvody na starobní důchod: 

- Pojištěnec odvádí 9,76 % z měsíční hrubé mzdy. Stát nestanovuje strop pojištění. 

- Zaměstnavatel odvádí 9,76 % z měsíční superhrubé mzdy. Stát nestanovuje strop 
pojištění. 

- Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 19,52 % z vyměřovacího základu, kterým 
jsou přiznané příjmy pojištěnce, ale ne nižší než 60 % průměrné mzdy v zemi (v 
případě nové živnosti do 2 let od jejího založení je minimální vyměřovací základ nižší, 
a to minimálně 30 % minimální mzdy v zemi). 

-  Z celkových odvodů 19,52 % : 12,22 % jde do prvního pilíře, 7,3 % do druhého 
pilíře. V rámci druhého pilíře zůstává 4,38 % povinně ZUS a zbylých 2,92 % může 

pojištěnec buďto též uložit v rámci ZUS nebo uložit odděleně ve fondu soukromé 
společnosti. 

 

Odvody na invalidní důchod: 

- Pojištěnec odvádí 1,5 % z měsíční hrubé mzdy. Stát nestanovuje strop pojištění. 

- Zaměstnavatel odvádí 6,5 % z měsíční hrubé mzdy. Stát nestanovuje strop pojištění. 

- Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 8 % z vyměřovacího základu, kterým jsou 
přiznané příjmy pojištěnce, ale ne nižší než 60 % průměrné mzdy v zemi (v případě 
nové živnosti do 2 let od jejího založení je minimální vyměřovací základ nižší, a to 

                                                             
41  Pohřebné se dále vyskytuje jakožto dávka hrazená z důchodového pojištění a může být žádána v případě 

úmrtí osob pobírajících důchod. 
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minimálně 30 % minimální mzdy v zemi). 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Starobní důchod (Emerytura) 

Standardní důchodový věk je od roku 2017 60 let pro ženy a 65 let pro muže. 
Na starobní důchod s garancí minimálního důchodu má nárok muž s minimální dobou 
pojištění 25 let a žena s minimálně 20 lety dlouhou dobou pojištění. Pokud je doba 

pojištění kratší, o důchod lze stále žádat, nikoli však s garancí minimální výše důchodu. 
Do předčasného důchodu - maximálně 15 let před dovršením řádného důchodového 
věku - lze odejít v případě státem určených povolání, kdy žadatel splní výše uvedenou 
minimální dobu pojištění. Stejně tak může o předčasný starobní důchod zažádat plně 
invalidní osoba pobírající invalidní důchod, a to 5 let před dovršením důchodového věku. 
V neposlední řadě může o předčasný starobní důchod zažádat 60letý muž a 55letá žena, 
mají-li splněnu dobu pojištění 35, respektive 30, let. Polský důchodový systém nezná 

pojem plná výše důchodu. Opožděné čerpání starobního důchodu prodlužuje dobu 
pojištění, a tudíž navyšuje výslednou důchodovou dávku. Legislativa omezuje výší42 
maximálního výdělku při souběžném pobírání příjmu a předčasného starobního důchodu. 

Platí pro všechny typy důchodu: Ve specifických případech, kdy jedinec narozený 
před rokem 1949 platbu pojištění přerušil, započítávala se takzvaná náhradní doba 
pojištění. Jednalo se o období na mateřské/rodičovské dovolené, univerzitní studia, dobu 
nemoci a období na podpoře v nezaměstnanosti, při rehabilitaci. Pro ročníky narozené 

v/po roce 1949 byla náhradní doba pojištění zrušena. Sociální pojištění nelze zaplatit 
zpětně.  

 

Invalidní důchod 

Žadatel musí disponovat oficiálně potvrzenou diagnózou: částečná pracovní 
neschopnost, kdy postižený není schopen vykonávat své dosavadní povolání, ale může 
se uplatnit v jiném méně náročném zaměstnání (částečný invalidní důchod: Renta z 
tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy), nebo plná pracovní neschopnost (Plný invalidní 
důchod: Renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy).43 Míra snížené schopnosti 
pracovat se posuzuje v kontextu zdravotního stavu postiženého a schopnosti zapojit se 
na trhu práce obecně, nikoli pouze v kontextu předchozího zaměstnání a kvalifikace 
žadatele. Nárok na důchod je zároveň podmíněn minimální dobou pojištění: 

- Žadatel < 20 let: minimální doba pojištění 1 rok 

- Žadatel ve věku > 20 let až < 22 let: minimálnídoba pojištění2 roky 

- Žadatel ve věku > 22 let až < 25 let: minimálnídoba pojištění3 roky 

- Žadatel ve věku > 25 let až < 30 let: minimálnídoba pojištění4 roky 

- Žadatel > 30 let: minimální doba pojištění 5 let během 10 let předcházejícím žádosti 

o důchod 

                                                             
42  Je-li výdělek mezi 70-130 % průměrné polské mzdy, je výše důchodu ponížena o 24 %. Je-li výdělek vyšší 

jak 130 % průměrné polské mzdy, nárok na předčasný důchod zaniká. 
43 Vyhodnocení míry pracovní neschopnosti žadatele o dávku posuzuje zdravotní expert v rámci instituce 

důchodového pojištění, a to na základě vyšetření žadatele a konzultace dostupných lékařských zpráv 

a výsledků, které žadatel předloží. Pracovní neschopnost je definována pouze jako plná nebo částečná. 
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Stát hradí pojištění příjemcům podpory v nezaměstnanosti a osobám na 

rodičovské dovolené. 

 

Pozůstalostní důchod (Renta rodzinna) 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a dobou účasti na pojištění 
zesnulé osoby: minimální doba pojištění nutná k uplatnění nároku na důchod. Vedle 
pozůstalé manželky/manžela vzniká stejný nárok: rozvedeným partnerům s přiznanými 

alimenty. Vdovský/vdovecký důchod je podmíněn minimálním věkem pozůstalých 50 
let, plnou pracovní neschopností nebo trvající výchovou sirotka mladšího 18 let 
(popřípadě sirotka s plnou pracovní neschopností bez věkového omezení). Rodiče 
zesnulého mají na pozůstalostní důchod nárok, byli-li na zesnulém finančně závislí. 
Sirotčí důchod je přiznáván dětem do věku 16 nebo 25 let (podmíněno studiem, v 
případě postižení a plné pracovní neschopnosti sirotka není důchod omezen věkem). 
Nárok naopak nelze uplatnit v případě registrovaného partnerství nebo soužití partnerů 
mimo manželství. 

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního důchodu z prvního pilíře a invalidního důchodu se odvíjí od 
výpočtového vzorce: (osobní mzdový bod44 x doba pojištění v letech x 1,3 % + osobní 
mzdový bod x doba bez pojištění v letech x 0,7 % + 24 %) x aktuální hodnota důchodu.45 

V případě invalidního důchodu se nad rámec uvedený do vzorce promítne hypotetická 
doba pojištění, která dotyčnému schází do 25 (resp. 20 let u žen) let doby pojištění a 
která zároveň reflektuje rozdíl mezi důchodovým věkem a věkem žadatele. Část 
důchodu, která pochází z druhého pilíře důchodového pojištění, se vypočítává jakožto 
poměr celkové částky naspořené v rámci ZUS nebo soukromého fondu a rozdílu mezi 
průměrnou délkou života a věkem žadatele. Nižší hodnota předčasného důchodu a vyšší 
hodnota odloženého důchodu se odvíjí od výše uvedeného výpočtového vzorce. Důchod 
je vyplácen měsíčně a lze jej kombinovat s jinými sociálními dávkami. V okamžiku, kdy 

příjemce invalidního důchodu dosáhne důchodového věku, je invalidní důchod nahrazen 
důchodem starobním. 

 

Specifické znaky vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

Výše důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního důchodu, na 
který měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok pozůstalých 

je vyjádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu: 

- Jedné pozůstalé osobě vzniká nárok na 85 %, dvěma osobám vzniká nárok na 90 % 
a třem a více osobám vzniká nárok na 95 % z důchodu zesnulého. V případě dvou a 
více osob se následně částka, na kterou měl zesnulý dle splněných odvodů nárok, 
dělí rovným dílem mezi žadatele pozůstalostního důchodu. 

- Pokud nevznikl zesnulému nárok na důchod, má pozůstalá vdova nárok na dočasný 

                                                             
44  Součet následujícího za 10 po sobě následujících nejlépe zhodnocených let důchodového pojištění: poměr 

průměrného ročního výdělku žadatele a průměrné polské mzdy v daném roce. Stát stanovuje strop, který 

platí i pro výpočet částky důchodu z druhého pilíře: 250 % z aktuální průměrné polské mzdy. 
45  Výše aktuální hodnoty důchodu je každoročně aktualizována jakožto průměrná polská mzda po odečtu 

odvodů na sociální pojištění v roce předcházejícím žádosti o důchod. Položka aktuální hodnoty důchodu tak 

působí jako valorizační prvek upravující hodnotu důchodu k aktuálnímu vývoji mezd v zemi. 



4. Mezinárodní srovnání 

 

133  

vdovský důchod (Okresowa renta rodzinna) v trvání 1 roku46. Dočasný vdovský 

důchod je závislý na příjmech pozůstalé. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Nárok na příspěvek na rehabilitaci (Swiadczenie rehabilitacyjne) mají osoby, 
které plně vyčerpaly nemocenskou, ale pokračují nebo začínají s aktivní rehabilitací s 
cílem návratu na pracovní trh. Příspěvek na rehabilitaci lze získat i během prvních 6 

měsíců od přechodu na invalidní důchod. Maximálně lze příspěvek na rehabilitaci pobírat 
po dobu 12 měsíců. Příspěvek je nárokován v rámci nemocenského pojištění a činí 90  % 
(75 % po uplynutí prvních 90 dní rehabilitace) z vyměřovacího základu nemocenského 
pojištění. Osoba s postižením má dále nárok na částečnou nebo plnou úhradu 
ortopedických a jiných rehabilitačních pomůcek, výše příspěvku se liší dle příjmu 
domácnosti a postižení žadatele. Žádosti vyřizuje Státní fond pro rehabilitaci postižených 
osob (Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych). Polsko tedy nemá 
příspěvek na mobilitu nebo zvláštní pomůcku jako takový a proplácení jednotlivých 

pomůcek a dalších finančních nákladů spojených s rehabilitací řeší jednotlivě. 

4.5.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Nárok na rodičovský příspěvek je vázán na rodičovskou dovolenou (Urlop 
rodzicielski). Rodiče mohou po skončení mateřské čerpat rodičovskou dovolenou a s 
ní spojený příspěvek v délce až 32 týdnů (34 týdnů v případě vícerčat). Možnost návratu 
do zaměstnání je garantována zákonem. Jde o dávku pojistného charakteru, kdy prvních 
6 týdnů pobírá rodič 100 % vyměřovacího základu, jehož výpočet je shodný s dávkou v 
mateřství, následně se dávka krátí na 60 % vyměřovacího základu. Po vyčerpání 
rodičovské dovolené a příspěvku lze přejít na tzv. prodlouženou rodičovskou dovolenou 
(Urlop wychowawczy) v délce 24 měsíců a s ní spojený státem stanovený paušální 
příspěvek. Prodlouženou rodičovskou dovolenou a příspěvek lze čerpat pouze disponuje-

li rodič 6 měsíců dlouhou dobou pojištění, která předcházela odchodu na mateřskou/ 
rodičovskou dovolenou. Nemá-li matka dítěte z nízko příjmovérodiny47 nárok na 
mateřskou a rodičovskou dovolenou, vzniká jí namísto toho nárok na nepojistný 
rodičovský příspěvek (Swiadczenie rodzicielskie). Ten lze na otce dítěte převést pouze 
v případech, kdy matka dítě vychovávat nemůže. Výše příspěvku je paušální a je 
vyplácena měsíčně po dobu jednoho roku. Na rodičovskou dovolenou i příspěvek vzniká 
nárok jak osobám pracujícím na plný, tak na zkrácený úvazek. Není však možné vybrat 

si tzv. částečnou rodičovskou dovolenou, jak je tomu v jiných zemích. 

Rodinný přídavek (Zásilek rodzinny) je dávkou nepojistného charakteru a 
alternativou k českému přídavku na dítě. Nárok na přídavek na dítě má jeho opatrovník: 
rodič, prarodič, adoptivní rodič, pěstoun. Na dávku má nárok vždy jen jeden z 
opatrovníků. Přídavek na dítě je podmíněn občanstvím příjemce dávky nebo bydlištěm 
jak opatrovníka, tak dítěte v Polsku. Další podmínkou je nízký příjem rodiny, kdy 
příjmový limit je vyšší pro rodiny, které vychovávají dítě s postižením. Dítě musí být ve 

věku do 18 let, 21 let v případě pokračujícího studia, nebo do 24 let věku dítěte s 
postižením, které zůstává studentem. Příspěvek stát stanovuje jako paušální částku, 
jejíž výše narůstá s věkem dítěte. Počínaje rokem 2017 Polsko zavedlo novou 

                                                             
46  Nárok na dočasný vdovský důchod lze prodloužit v případě rekvalifikačních kurzů až na dobu 2 let. 
47  Průměrný příjem člena rodiny nesmí přesáhnout 25 % polské průměrné mzdy v roce předcházejícímu žádosti 

o dávku. 
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nepojistnou dávku 500 Plus, kterou lze pobírat na dítě mladší 18 let. Příspěvek na druhé 

a další dítě není podmíněn příjmy domácnosti a nárok na něj mají všechny rodiny s 
dětmi. Rodiny s nízkými příjmy dosáhnou na dávku 500 Plus i v případě prvního dítěte. 
Příspěvky jsou vypláceny měsíčně. Polsko naopak nemá dávky zaměřené na 
pěstounskou péči. Porodné existuje jakožto paušální jednorázový příspěvek 
nízkopříjmovým rodinám. 

4.5.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Polsko má 2 základní dávky pomoci v hmotné nouzi: dočasný příspěvek na 
živobytí (Zasilek okresowy) a příspěvek stálý (Zasilek Staly), určený osobám ve stáří 
a při snížené pracovní schopnosti. Dávky jsou hrazeny z daní, mají tedy nepojistný 
charakter. Na dávky má nárok osoba starší 18 let s bydlištěm v Polsku, jejíž příjmy 
a průměrné příjmy v domácnosti, kterou sdílí, nedosahují výše minimálního příjmu v 
zemi. V případě nezaměstnaných pracovně schopných osob v aktivním věku přihlíží ZUS 

k účasti žadatele na veřejných pracích, potvrzení o studiu nebo potvrzení o zemědělské 
činnosti. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou spravovány v součinnosti centrálních 
a místních úřadů. Obecně dávky slouží, stejně jako v České republice, k pokrytí 
základních potřeb domácností, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná 
(existenční minimum). Výše existenčního minima je aktualizována jednou za 3 roky dle 
aktuálního vývoje cen a příjmů v zemi. Dočasný příspěvek na živobytí (Zasilek 
okresowy) je určen osobám, které se ocitly ve stavu hmotné nouze, jež je však chápán 

jako dočasný. Příspěvek stálý (Zasilek Staly) je určen osobám, které se ze 
zdravotních důvodů nebo v důsledku odchodu do penze ocitli ve stavu trvalé pracovní 
neschopnosti a z ní pramenící hmotné nouze. Na dávky mají nárok osoby v nouzi, které 
již vyčerpaly zbylé možnosti (dávky), jak situaci nouze vyřešit. Žadatelé mají bydliště48 

na území Polska a jsou starší 18 let. Výše příspěvku vychází z osobní situace, v jaké se 
žadatel nachází. Stav nouze pak právě na základě životní situace žadatele posuzuje 
Centrum sociálních služeb prostřednictvím terénních sociálních pracovníků. Výše dávky 

je rozdílem mezi životní situací, respektive příjmy, žadatele a státem stanoveného 
existenčního minima. Existenční minimum má odlišnou hodnotu dle složení domácnosti 
a jeho výše se tudíž liší pro: jednotlivce, pár, rodinu s dětmi. Polsko nemá zaveden 
příspěvek na bydlení. Náklady spojené s bydlením lze alternativně hradit prostřednictvím 
dávky mimořádné pomoci. Mimořádná pomoc (Zasilek specjalny/celowy)49 slouží 
jak domácnostem, které již pobírají jednu ze základních dávek hmotné nouze, tak těm, 
jejichž životní situace je pro základní dávky v hmotné nouzi nekvalifikuje, ale ocitnou 
se v situaci, kterou nejsou svépomocí schopni vyřešit. Vzhledem k tomu, že jde ve všech 

případech o dávky doplňkového charakteru, lze je kombinovat s jinými sociálními 
dávkami. V případě, že příjemce dočasného příspěvku na živobytí nebo mimořádné 
pomoci nastoupí do zaměstnání, může příspěvky pobírat souběžně se zaměstnáním po 
dobu maximálně 2 měsíců. 
 

  

                                                             
48  Délku nebo dobu trvání pobytu předcházející žádosti o dávku zákon nespecifikuje. 
49  Podobně jako česká mimořádná okamžitá pomoc slouží dávka primárně k pokrytí jednorázových 

mimořádných výdajů včetně pořízení nezbytných základnách předmětů dlouhodobé spotřeby, drobných 

oprav, oblečení nebo léků. 



4. Mezinárodní srovnání 

 

135  

4.6 Rakousko 

4.6.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld) je svým charakterem 
pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému sociálního pojištění, který 

dávky v nezaměstnanosti financuje, mají jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. Pojistné 
není povinné v případě, že měsíční odměna za odvedenou práci nepřesáhne výši 
takzvaných okrajových příjmů (Geringfugigkeitsgrenze). Dobrovolně mohou sociální 
pojištění platit osoby samostatně výdělečně činné. Nárok na podporu v nezaměstnanosti 
je vázán na trvalý nebo obvyklý pobyt v Rakousku. 

- Pojištěnec odvádí 3 % z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop a minimální výši 

výdělku, na jehož základě se vypočítává odvedená částka pojištění. 

- Zaměstnavatel odvádí 3 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). 

- Osoby samostatně výdělečně činné (v případě jejich dobrovolné účasti na pojištění) 
odvádí jednu ze tří paušálních částek (lišících se výší příspěvku) stanovených státem. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. V případě, že jde o první žádost, nárok na dávku má žadatel, který 
prokáže platbu sociálního pojištění v délce 52 týdnů během posledních 24 měsíců. 
Žadateli mladšímu 25 let pak stačí disponovat záznamem o platbě sociálního pojištění v 
délce 26 týdnů během posledních 12 měsíců. Schválení jakékoli další dávky je 
podmíněno 28 týdny platby sociálního pojištění během posledních 12 měsíců 

předcházejícím žádosti. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento (= 55 %) z 
průměrného denního čistého výdělku a vypočítává se na základě ročního vyměřovacího 
základu roku předcházejícího žádosti o dávku. Takto stanovená částka dávky zůstává 

neměnná během celé doby, po kterou je dávka vyplácena. Výše dávky nezávisí na věku 
ani důvodech, které vedly ke ztrátě zaměstnání. Dávka je vyplácena měsíčně. Maximální 
doba, po kterou lze dávku čerpat, závisí na minimální době pojištění, která žádosti o 
podporu předchází: 

- 52 týdnů pojištění během posledních 2 let opravňuje žadatele k 20 týdnům podpory 
v nezaměstnanosti; 

- 156 týdnů pojištění během 5 let opravňuje žadatele k 30 týdnům podpory 
v nezaměstnanosti; 

- 312 týdnů pojištění během 10 let opravňuje žadatele k 39 týdnům podpory 
v nezaměstnanosti (minimální věk žadatele musí být 40 let); 

- 468 týdnů pojištění během 15 let opravňuje žadatele k 52 týdnům podpory 
v nezaměstnanosti (minimální věk žadatele musí být 50 let); 
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- absolvování rekvalifikace50, organizované v rámci systému sociálního pojištění, 

zvyšuje maximální oprávnění žadatele na 78 týdnů podpory v nezaměstnanosti. 

 

Dlouhodobá podpora v nezaměstnanosti (Notstandshilfe) 

V okamžiku, kdy nezaměstnanému skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti, 
může si zažádat o dlouhodobou podporu v nezaměstnanosti. Nárok na tuto dávku vzniká 
nezaměstnanému, který splňuje podmínky pro poskytnutí klasické podpory v 

nezaměstnanosti, kterou však již plně vyčerpal. Žadatel musí být ve stavu hmotné 
nouze. Výše dávky činí 92 % klasické podpory v nezaměstnanosti a je vyplácena dokud 
trvá stav nezaměstnanosti nebo nouze. 

Další doplňkovou dávkou je příspěvek zaměstnancům v předdůchodovém 
věku pracujícím na zkrácený úvazek (Altersteilzeitgeld). 

Dávky v nezaměstnanosti lze kombinovat s příjmy, které nepřesáhnou ve své 
výši hranici takzvaných okrajových příjmů (Geringfugigkeitsgrenze) a s krátkodobým 

zaměstnáním, které netrvá déle než jeden kalendářní měsíc. 

4.6.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců je povinná pro všechny osoby v 
zaměstnaneckém poměru. Povinnost platit nemocenské pojištění mají také osoby 
samostatně výdělečně činné. V případě zemědělců je povinná účast na pojištění hradícím 
dávky v mateřství, nikoli však na pojištění nemocenském. Povinné není nemocenské 
pojištění v případě, že měsíční odměna za odvedenou práci nepřesáhne výši takzvaných 

okrajových příjmů (Geringfugigkeitsgrenze). Stejně tak je pojištění dobrovolné pro 
osoby samostatně výdělečně činné s nízkými příjmy a zemědělce s nízkou hodnotou 
půdy (dávky v mateřství). 

Pojištěnec odvání 3,78 % z měsíční hrubé mzdy. V případě osob pobírajících 
penzi je výše odvodu 5,1 % důchodu. Stát stanovuje strop a minimální výši výdělku, 
na jehož základě se vypočítává odvedená částka pojištění. 

Zaměstnavatel odvádí 3,87 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). 
Podpora v mateřství je ze 70 % financována ze státního rozpočtu (daně). 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě nemocenské musí zaměstnanec nejprve požádat o potvrzení pracovní 
neschopnosti lékařem. Karenční doba, po kterou nemocný nepobírá žádný příjem, trvá 
3 dny. Od čtvrtého dne po dobu 6 až 12 týdnů, podle délky pojištění, vyplácí 
zaměstnavatel nemocnému zaměstnanci 100 % mzdy. Po dobu následujících 4 týdnů 
má nemocný nárok na 50 % mzdy. Následuje přechod na nemocenské, které je 

                                                             
50  Rakousko nemá přesnou alternativu k české dávce podpory při rekvalifikaci. Rekvalifikační příspěvek, který 

má za cíl usnadnit návrat do zaměstnání osobám v dočasné pracovní neschopnosti, se váže na schéma 

invalidního důchodu, nikoli na podporu v nezaměstnanosti. 



4. Mezinárodní srovnání 

 

137  

vypláceno ve výši 50 % z průměrného denního čistého výdělku51 po dobu 6 týdnů, kdy 

dávka naroste na 60 %. Maximální doba, po kterou lze čerpat nemocenské, je mezi 26 
a 52 týdny. 

Na podporu v mateřství má nárok nadcházející rodička, která se účastní 
nemocenského pojištění v době nástupu na mateřskou dovolenou: 8 týdnů před a po 
porodu, popřípadě po dobu trvání s porodem souvisejícího zákazu pracovní činnosti. 
Dávka plně kompenzuje příjem matky a je stanovena na základě průměrného příjmu 
pojištěné během 3 měsíců/13 týdnů předcházejících nástupu na mateřskou dovolenou. 
Podporu v mateřství ani mateřskou dovolenou nelze (ani částečně) převést na druhého 
rodiče. Dávku otcovské poporodní péče mohou čerpat pojištění otcové po dobu 28 
až 31 dní. Dávka je stanovena jakožto paušální příspěvek, který lze využít pouze v 
součinnosti s otcovskou dovolenou a během prvních 91 dnů po porodu dítěte. Zatímco 
podpora v mateřství je vyplácena měsíčně, dávka otcovské poporodní péče má podobu 
jednorázového příspěvku. Podobně jako v případě českého vyrovnávacího příspěvku v 
těhotenství a mateřství, upravují rakouské zákony pracovní podmínky pro ženy v 

těhotenství a v období 12 týdnů po porodu. V tomto období musí zaměstnavatel ženě, 
které není lékařem doporučeno vykonávat danou těžkou fyzickou činnost, buďto 
nabídnout dočasnou změnu pracovního místa, a pokud toto není možné, pokračovat ve 
výplatě mzdy do doby nástupu těhotné na mateřskou dovolenou. Dávka jako taková 
však v rakouském systému sociálního zabezpečení chybí. 

Alternativa k ošetřovnému v rakouském systému sociálního zabezpečení má 
nepojistný charakter a blíží se svou podstatou spíše českému příspěvku na péči. 

Příspěvky jsou dvojího typu a jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

Příspěvek na péči (Pflegegeld) je poskytován na základě lékařského posudku 
(7 kategorií závislosti) osobám, které vyžadují péči v minimálním rozsahu 65 hodin za 
měsíc. Je předpoklad, že daný stav potrvá minimálně po dobu 6 měsíců. Pro každou ze 
7 kategorií závislosti je stanovena paušální výše příspěvku, který je vyplácen měsíčně. 
Účelem příspěvku na péči je možnost hradit si jak formální, tak neformální péči. Osobám, 
jež poskytují neformální péči v domácím prostředí, stát hradí penzijní a zdravotní 

pojištění. 

Příspěvek na ošetřovné je příspěvkem, který je k dispozici osobám stojícím 
mimo oficiální zdravotnický a sociální systém, které poskytují domácí péči osobě blízké, 
jež má zároveň nárok na příspěvek na péči a které musí tuto péči z vážného důvodu 
(zpravidla kvůli nemoci) přerušit. Žádosti o příspěvek musí předcházet péče ze strany 
žádajícího ošetřovatele trvající po dobu alespoň jednoho roku. Účelem příspěvku je 
pokrýt náklady z financováním náhradní péče v době nemoci původního ošetřovatele. 

4.6.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnavatelé mají povinnou účast na úrazovém pojištění. Na dávku mají 
nárok osoby v zaměstnaneckém poměru, ale i osoby samostatně výdělečně činné bez 

zaměstnanecké smlouvy, které de facto vykonávají práci na úrovni zaměstnance 
(konzultační práce pro firmy). Dobrovolné pojištění je možné pro ostatní samostatně 
výdělečné osoby. 

 

                                                             
51  Stanovení dávky je totožné s popisem téhož u podpory v nezaměstnanosti. 
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Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, je klasifikován jako 
pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam 53 nemocí, na 
základě kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu 
není, přiznání dávky je posuzováno individuálně. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků je 
poškozenému poskytnuta péče v rámci nemocenské. V případě trvalých následků, které 
musí být lékařsky potvrzeny nejpozději 2 roky po dané události, má poškozený nárok 
na invalidní důchod. Úplná ztráta pracovní schopnosti opravňuje k nároku na důchod ve 
výši 66 % vyměřovacího základu z průměrného hrubého výdělku v roce předcházejícím 
žádosti o dávku. Důchod je vyplácen při minimálně 20% ztrátě pracovní schopnosti, 
jeho výše je však poměrně krácena v závislosti na míře pracovní neschopnosti. V 
případě úmrtí, vzniká nárok na vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Vyšší výměr důchodu 
mají invalidní pozůstalí a pozůstalá vdova (vdovec) starší 60 (65) let. Staral-li se zemřelý 

o domácnost rodičů, kteří by se jinak ocitli v hmotné nouzi, stejně tak v případě 
sourozenců, mají tito nárok na důchod ve výši sirotčího důchodu. Maximální výše 
vyplacených důchodů pozůstalým nesmí překročit 80 % vyměřovacího základu. V 
neposlední řadě vzniká v rámci úrazového pojištění v případě úmrtí nárok na pohřebné.52 

4.6.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 
Důchody jsou v Rakousku financovány na bázi pojistného systému PAYG 

financovaného příspěvky osob účastných na pojištění. Povinnost platit pojištění mají 
všechny osoby pracující v Rakousku. Důchodové pojištění a dávky se řídí odlišnou 
legislativou pro 1) zaměstnance, 2) státní službu, 3) osoby samostatně výdělečně činné, 
4) zemědělce. Povinné není důchodové pojištění v případě, že měsíční odměna za 
odvedenou práci nepřesáhne výši takzvaných okrajových příjmů (Geringfugigkeit-

sgrenze). Stejně tak je pojištění dobrovolné pro zemědělce s nízkou hodnotou půdy a 
osoby samostatně výdělečně činné s nízkými příjmy. 

 

Odvody na důchod zaměstnanců (základní systém): 

- Pojištěnec odvání 10,25 % z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop pojištění. 

- Zaměstnavatel odvání 12,55 % z měsíční superhrubé mzdy. Stát stanovuje strop 
pojištění. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Starobní důchod (Regelaltersrente) 

Nárok na důchod je dán věkem: 65 let u mužů a 60 let u žen (s pozvolným 
dorovnáváním věku odchodu do důchodu mužů a žen). Další podmínkou je minimální 
doba pojištění: 180 měsíců, z nichž alespoň 84 měsíců musí tvořit příspěvky poplatníka, 
nikoli státu (náhradní doba pojištění). Plná výše důchodu je podmíněna 45 lety účasti 
na sociálním pojištění. Rakousko umožňuje předčasný odchod do důchodu stejně jako 

                                                             
52  Pohřebné, jakožto dávka pro osoby v nouzi, není dávkou ustanovenou na národní úrovni.  
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odklad důchodu. Fyzicky namáhavé profese (nejde o seznam specifických profesí, ale 

typologii aktivit) umožňují osobám, jež dobou pojištění dosáhly na plný důchod a během 
posledních 20 letech 10 let vykonávaly fyzicky namáhavou profesi, odchod do důchodu 
v 60 letech. 

Platí pro všechny typy důchodu: Ve specifických případech, kdy jedinec platbu 
pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se například o 
období na mateřské dovolené nebo během pobírání dávek v nezaměstnanosti. Za dobu 
studia lze sociální pojištění zaplatit zpětně a zajistit si tak delší dobu sociálního pojištění. 

 

Invalidní důchod (Invaliditätsrente) 

Žadatel musí disponovat lékařským potvrzením, které deklaruje vyšší než 50% 
pracovní neschopnost. V případě kvalifikované manuální práce a kancelářských profesí 
se bere v potaz pouze schopnost pracovat v rámci stejného oboru kvalifikace jedince. U 
manuálních profesí bez specifické kvalifikace a osob samostatně výdělečně činných pak 

jde o určení pracovní neschopnosti v kontextu trhu práce obecně. Nárok na důchod je 
zároveň podmíněn minimální dobou pojištění: 60 měsíců během posledních 10 let, kdy 
potřebná a vyžadovaná délka účasti na pojištění začíná pozvolně narůstat po 50. roce 
života pojištěnce, a to až do výše 180 měsíců pojištění za posledních 30 let 
předcházejících žádosti o dávku. 

 

Vdovský, vdovecký důchod a sirotčí důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a dobou účasti na pojištění 
zesnulé osoby: 60 měsíců během posledních 10 let, kdy potřebná a vyžadovaná délka 
účasti na pojištění začíná pozvolně narůstat po 50. roce života pojištěnce, a to až do 
výše 180 měsíců pojištění za posledních 30 let předcházejících žádosti o dávku. Vedle 
pozůstalé manželky/manžela platí stejné podmínky pro pozůstalé osoby v registrovaném 
partnerství (včetně registrovaného partnerství stejného pohlaví). V případě rozvedených 
partnerů pokračuje vyplácení přiznaných alimentů. Sirotčí důchod je přiznáván dětem 
do věku 18 nebo 27 let (v případě studia) a bez věkového omezení dětem s postižením. 

 

Charakteristika dávky 

Výše důchodu je tvořena 1,78% vyměřovacího základu za každý pojištěný rok 
žadatele o důchod. Vyměřovací základ vychází z valorizovaných průměrných příjmů 
žadatele během 30 finančně nejlépe ohodnocených let jeho/její práce (postupný nárůst 
na 40 let). Rakousko pracuje s valorizací důchodů v závislosti na jejich výši, kdy 
každoroční úprava výše důchodů je nejvýraznější u nízkých důchodů a následně klesá. 
V případě předčasného důchodu je jeho výše procentuálně krácena, a to podle počtu let 
chybějících do řádného důchodového věku. Stejné pravidlo je uplatňováno v případě 
invalidního důchodu. Nižší než minimální důchod opravňuje k žádosti o kompenzační 
příplatek k důchodu (Ausgleichszulage), který má charakter nepojistné dávky. Osoba 

pobírající důchod může pracovat, nicméně příjem, který v případě invalidního nebo 
předčasného důchodu překračuje výši takzvaných okrajových příjmů (Geringfugigkeit-
sgrenze), vede k poměrnému krácení výše důchodu. Důchod je vyplácen 14krát v roce 
a lze jej kombinovat s jinými sociálními dávkami. V okamžiku, kdy příjemce invalidního 
důchodu dosáhne důchodového věku, může zažádat o přechod z invalidního na starobní 
důchod. 
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Specifické znaky vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

Výše důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního důchodu, na 
který měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok pozůstalých 
je vyjádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu, a to v závislosti na 
jejich příjmech. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Osoby s dočasným postižením, jež však trvá déle než 6 měsíců, mají v rámci 
nemocenské nárok na příspěvek na rehabilitaci (Rehabilitationsgeld) a léčebnou 
rehabilitační péči jako takovou. Pokud je stav postiženého adekvátní pro účast na 
rekvalifikaci, má dočasně postižená osoba nárok na zařazení do rekvalifikačních kurzů 
a na rekvalifikační příspěvek (Umschulungsgeld). Návrat do zaměstnání dále podporují 
následující opatření financovaná ze státního rozpočtu: příspěvek na nákup zvláštních 
pomůcek, opodstatněná technická úprava pracovního místa, finanční podpora v 

podnikatelských začátcích, příspěvek na vodicího psa, příspěvek na aktivity vedoucí k 
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato opatření jsou na rovině 
českých dávek pro osoby se zdravotním postižením. 

4.6.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Rodičovský příspěvek (Kinderbetreuungsgeld) a rodičovská dovolená 
(Elternkarenz) jsou dvě na sobě nezávislé dávky. Rodiče mají nárok na rodičovskou 
dovolenou s garantovaným návratem do zaměstnání do 2 let dítěte a s možností odkladu 
3 měsíců, a to až do věku 7 let dítěte. Rodičovský příspěvek má variantu pojistného 
charakteru a alternativní variantu nepojistného charakteru. Rodičovský příspěvek 
nepojistného charakteru je k dispozici všem opatrovníkům bez ohledu na účast 
opatrovníka na sociálním pojištění. Opatrovník může souběžně pracovat a pobírat 
rodičovský příspěvek, nicméně výše příjmu je limitována. Příspěvek lze pobírat v 

rozmezí 365 a 851 dnů, kdy čím delší dobu opatrovník nárokuje, tím nižší je denní 
paušál příspěvku. V případě prokazatelné potřeby a nízkých příjmů domácnosti lze k 
příspěvku nepojistného charakteru získat státem financovanou doplňkovou podporu k 
rodičovskému příspěvku (Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld). Rodičovský 
příspěvek pojistného charakteru je podmíněn účastí na sociálním pojištění, která 
předcházela žádosti o dávku. Standardní nárok na dávku činí maximálně 365 dní 
a odpovídá 80 % platu opatrovníka, který však nesmí přesáhnout státem stanovený 
strop pro výši dávky. Příjem dávky se opět nevylučuje s dalšími příjmy, které však nesmí 
překročit státem stanovený strop. Jak o rodičovskou dovolenou, tak o rodičovský 
příspěvek (pojistného i nepojistného charakteru) se lze mezi rodiči podělit. Minimální 
délka rodičovské dovolené jednoho rodiče je však 61 dní. Opatrovníkům (rodičům), kteří 
se při výchově dítěte prostřídají, stát prodlouží nárok na rodičovskou dovolenou. 
Opatrovníci (rodiče), kteří se pak o rodičovskou dovolenou podělí téměř rovným dílem 
(alespoň v poměru 60:40), získají od státu finanční bonus. 

Přídavek na dítě (Familienbeihilfe) je dávkou částečně pojistného charakteru 
(příspěvky zaměstnavatelů) a částečně nepojistného charakteru (spolufinancování ze 
státního rozpočtu). Nárok na přídavek na dítě má jeho opatrovník: rodič, prarodič, 
adoptivní rodič, pěstoun nebo dítě samotné, je-li plnoleté a jeho opatrovník se svěřením 
přídavku přímo dítěti souhlasí. Přídavek na dítě je podmíněn věkem dítěte: do 18 let 
nebo do 24 let věku dítěte v případě pokračujícího studia. U postiženého dítěte se 100% 
pracovní neschopností není nárok na příspěvek omezen věkem. Podmínkou je i trvalý 
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nebo obvyklý pobyt příjemce dávky a dítěte v Rakousku. Přídavek, který má formu 

paušální částky lišící se dle věku a počtu dětí v rodině, je vyplácen měsíčně. Přídavek je 
vyšší u dětí s postižením. 

Univerzální příspěvek na dítě doplňují daňové úlevy opatrovníků a dále v 
Rakousku funguje daňové zvýhodnění neúplných rodin (přítomnost pouze jednoho 
rodiče). Rakousko naopak nemá dávky zaměřené na pěstounskou péči ani porodné. 

4.6.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Dávky pomoci v hmotné nouzi (Mindestsicherung) mají nepojistný 
charakter a jsou financované ze státního rozpočtu. Jsou spravovány na místní úrovni 
zemí (Länder), což vede k odlišnostem v nastavení dávek napříč Rakouskem. Obecně 
dávky slouží, stejně jako v České republice, k pokrytí základních potřeb domácností, 
a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná (životní a existenční minimum). 

Základní dávkou je příspěvek na živobytí (Mindeststandards), jehož výše je počítána 
tak, aby pokryl i náklady na bydlení příjemce.53 Na dávky mají nárok osoby v nouzi s 
trvalým pobytem na území Rakouska, které již vyčerpaly zbylé možnosti (dávky), jak 
situaci nouze vyřešit. Stav nouze posuzuje příslušný sociální úřad (Sozialhilfebehörde) 
na základě životní situace žadatele. Nezaměstnaný žadatel o dávky musí být 
zaregistrován na úřadu práce a aktivně práci hledat. Vyjmuty z této povinnosti jsou 
osoby důchodového věku, osoby pečující o dítě nebo jinou osobu a studující. V případě, 
že dávka v hmotné nouzi, která má za cíl pokrýt i náklady na bydlení, není dostačující, 

lze si zažádat o doplatek na bydlení. Další dávky jsou doplatek na topení (Heizkosten-
zuschüsse) a podpora v mimořádné situaci (Hilfe in besonderen Lebenslagen)54. 
Vzhledem k tomu, že jde ve všech případech o dávky doplňkového charakteru, lze je 
kombinovat s jinými sociálními dávkami. Stejně tak, ve snaze motivovat příjemce dávek 
k návratu na trh práce, umožňuje legislativa po určitou dobu souběh nového zaměstnání 
a příjmu dávky (WiedereinsteigerInnenfreibetrag). Konkrétní podmínky si nastavují 
jednotlivé země samy. 

4.7 Slovensko 

4.7.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (dávka v nezamestnanosti) je svým charakte-
rem pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému sociálního pojištění, který 
dávky v nezaměstnanosti financuje, mají jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. 
Dobrovolně mohou sociální pojištění platit osoby samostatně výdělečně činné. 

- Pojištěnec odvádí 1 % z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop a minimální výši 
výdělku55, na jehož základě se vypočítává odvedená částka pojištění. 

                                                             
53  Výše dávky staví na předpokladu, že 25 % z příspěvku na živobytí (Mindeststandards) půjde na ubytování. 
54  Dávku si blíže specifikují až jednotlivé země (Länder), ale podobně jako česká mimořádná okamžitá pomoc 

slouží zejména k pokrytí jednorázových mimořádných výdajů včetně pořízení nezbytných základnách 

předmětů dlouhodobé spotřeby. 
55 Minimální výší výdělku se řídí pouze dobrovolní plátci pojištění v nezaměstnanosti a má hodnotu 50 % 

průměrné mzdy. 
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- Zaměstnavatel odvádí 1% z měsíční hrubé mzdy. 

- Osoby samostatně výdělečně činné (v případě jejich dobrovolné účasti na pojištění) 
odvání 2 % z výpočtového základu, který si samy určí. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registro-

vaným u úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který prokáže platbu pojištění v 
délce 2 let během posledních 4 let. Do doby pojištění se počítá čas strávený na 
rodičovské dovolené. Stejné podmínky platí pro opakované žádosti o dávky, bez ohledu 
na věk žadatele, i pro dobrovolné pojištěnce. V případě, že samostatně výdělečně činná 
osoba ukončí podnikatelskou činnost a disponuje přitom potřebnou dobou pojištění, 
získává také nárok na podporu v nezaměstnanosti. Příjemce dávky může souběžně 
pobírat dávku a pracovat v případě, že jde o práci krátkodobého charakteru, jejíž délka 
nepřesáhne 40 dní za rok a výdělek je pod úrovní životního minima v zemi. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento (= 50 %) z 
průměrného denního hrubého výdělku a vypočítává se na základě vyměřovacího základu 
z posledních tří let předcházejících žádosti o dávku. Takto stanovená částka dávky 
zůstává neměnná během celé doby, po kterou je dávka vyplácena. Výše dávky nezávisí 

na věku ani důvodech, které vedly ke ztrátě zaměstnání. Dávka je vyplácena měsíčně. 
Maximální doba, po kterou lze dávku čerpat, činní 6 měsíců. Po uplynutí prvních 3 měsíců 
může příjemce dávky požádat o vyřazení z evidence úřadu práce, čímž přijde o 50 % 
zbývající výše dávky, nikoli však o dávku v celé výši. 

 

Podpora absolventů 

Zaměstnavatel, který přijme do zaměstnání absolventa mladšího 29 let bez 
předchozí pracovní zkušenosti (myšleno placená pozice se standardní zaměstnaneckou 
smlouvou) má nárok na příspěvek na zaměstnání absolventa (príspevok na podporu 
vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní). Maximální 
výše příspěvku má hodnotu 60 % průměrné mzdy, ale její skutečná výše se odvíjí od 
ekonomické situace a míry nezaměstnanosti v daném regionu. Nezaměstnaní absolventi 
mají do 26 let nárok také na příspěvek při absolventské praxi (príspevok na vykonávanie 
absolventskej praxe). Ten získají v případě účasti na programu Absolventské praxe v 
trvání 3 až 6 měsíců s 20hodinovým pracovním týdnem. Obě dávky jsou nepojistného 
charakteru. 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní a jinak znevýhodněné osoby na trhu práce 

Dlouhodobě nezaměstnaným (12 a více měsíců v registru úřadu práce), 

nezaměstnaným mladším 26 let nebo starším 50 let, lidem s hendikepem a rodičům 
samoživitelům poskytuje stát příspěvek na rozjezd podnikání, rekvalifikaci, příspěvek 
při výkonu veřejně prospěšné a dobrovolné služby. Pokud dlouhodobě nezaměstnaný 
nastoupí do zaměstnání, ale odměna za práci nedosahuje 67 % průměrné mzdy v zemi, 
přebírá stát po dobu 12 měsíců za zaměstnance i zaměstnavatele povinnost platit 
sociální pojištění a za zaměstnance také platbu zdravotního pojištění. Dávky mají 
nepojistný charakter. 
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4.7.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Účast na nemocenském pojištění je povinná pro všechny osoby v zaměstnanec-
kém poměru i pro osoby samostatně výdělečně činné. Povinnost platit nemocenské 
pojištění nemají osoby samostatně výdělečně činné, jejichž roční výdělek nepřesáhne 
50 % průměrné roční hrubé mzdy na Slovensku. Dobrovolně může pojištění platit 
kdokoli starší 16 let. 

Pojištěnec odvání 4 % (2 % u osob s postižením) z měsíční hrubé mzdy. Stát 
nestanovuje strop pojištění. 

Zaměstnavatel odvádí 10 % (5 % u zaměstnanců s postižením) z měsíční 

superhrubé mzdy (základu daně). 

Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 14 % (7 % u osob s postižením) z 
1/1,486 (přibližně 67,3 %) průměrného měsíčního zdanitelného příjmu roku předešlého. 
Minimální výše příjmu pro odvod je stanovena na 50 % průměrné měsíční mzdy. Strop 
pojištění odpovídá 7násobku průměrné měsíční mzdy. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě nemocenské musí zaměstnanec nejprve požádat o potvrzení pracovní 
neschopnosti lékařem. Slovensko nemá karenční dobu a nemocný tudíž pobírá náhradu 
příjmu od prvního dne nemoci. 

 

Náhrada příjmu je vyplácena zaměstnavatelem během prvních 10 dní nemoci: 

- 1-3 den má nemocný nárok na 25 % z denního vyměřovacího základu (podíl součtu 
vyměřovacích základů, za které pojištěnec zaplatil nemocenské pojištění v roce 
předcházejícím žádosti o dávku a celkový počet dnů v roce); 

- 4-10 den má nemocný nárok na 55 % z denního vyměřovacího základu. 

Od 11. dne nemoci se přechází na nemocenské. Výše dávky se nemění od 

náhrady příjmu (55 % z denního vyměřovacího základu příjemce dávky). Maximální 
výše dávky i náhrady příjmu je dvojnásobkem průměrné měsíční mzdy. 

Osoba samostatně výdělečně činná nebo dobrovolně pojištěná má nárok na 
dávku v nemoci od prvního dne nemoci. Výše dávky se shoduje s výší náhrady příjmu 
a dávky zaměstnance (25 % a následně 55 % z denního vyměřovacího základu 
nemocného). Dobrovolně pojištěná osoba má nárok čerpat dávku pouze disponuje-li 
270 dny pojištění během 2 let předcházejících žádosti o dávku. Čekací doba neplatí v 

případě povinného pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. 

Maximální doba, po kterou lze čerpat nemocenské, je 52 týdnů. V případě, že 
nemocný nedodrží pravidla nemocenské (klid na lůžku apod.), nárok na dávku je po 30 
kalendářních dnech přerušen. 

Na podporu v mateřství má nárok nadcházející rodička, jejíž doba pojištění čítá 
alespoň 270 dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou dovolenou. 
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Mateřská trvá celkem 34 týdnů, z toho 6-8 před porodem. Na 37 týdnů mateřské mají 

nárok ženy bez partnera a na 43 týdnů vzniká nárok v případě narození vícerčat. V 
případě adopce a náhradní péče je délka mateřské 28 týdnů (31 týdnů pro samoživitele, 
37 týdnů v případě vícerčat). Otec dítěte má také nárok na 28 týdnů otcovské dovolené, 
ale nejdříve 6 týdnů po porodu a se souhlasem matky o předání dítěte do péče otci. Na 
mateřské se rodiče střídají a na otce, který je doma s dítětem, může matka převést i 
dávku v mateřství (v případě, že ji sama nedočerpá). Celkem tak rodiče mohou využít 
62 týdnů mateřské/otcovské dovolené. Dávka otcovské poporodní péče zatím v systému 
chybí. Výše podpory v mateřství je stanovena jako 75 % denního vyměřovacího základu 

(stejný princip jako u dávky v nemoci, včetně maximální výše dávky). Pokud je podpora 
v mateřství nižší než rodičovský příspěvek, rozdíl stát dorovná. Stejně jako je tomu v 
České republice, má žena v rámci nemocenského pojištění nárok na vyrovnávací 
příspěvek v těhotenství a mateřství. Nárok vzniká v těhotenství v okamžiku přeřazení 
na jinou pozici (s nižším finančním ohodnocením) a zaniká nástupem na mateřskou 
dovolenou. V případě návratu do zaměstnání po porodu nárok na příspěvek zaniká buď 
návratem na původní pozici nebo po uplynutí 9. měsíce po porodu. Příspěvek je vyplácen 
ve výši 55 % rozdílu mezi původní a novou pracovní pozicí ženy, ale maximálně do výše 
55 % průměrné mzdy. 

 

Dávky na péči 

Ošetřovné je dávka hrazená v rámci nemocenského pojištění. Čerpat ji lze v 
případě péče o příbuznou osobu (manžel/ka, rodiče, děti), jež je odkázána na péči druhé 
osoby. U dítěte mladšího 10 let lze dávku čerpat i mimo nemoc vznikne-li potřeba 
dozoru, například při uzavření školy (karanténa). Žádost o ošetřovné musí potvrdit lékař 
ošetřovaného. Maximálně lze dávku čerpat po dobu 10 dnů. Výše ošetřovného odpovídá 
55 % z denního vyměřovacího základu pojištěnce. 

Příspěvek na osobní asistenci (peňažný príspevok na osobnú asistenciu) patří 
mezi dávky nepojistného charakteru. Příspěvek je poskytován na základě lékařského 
posudku, který určením míry postižení stanoví, zda má takto postižená osoba nárok na 

osobní asistenci (minimálně 50% míra postižení) či nikoli. Příspěvek je poskytován 
postižené osobě od 6 do 65 let věku a následně pouze osobám, u kterých nárok na 
dávku vznikl před dovršením 65 let. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti, která 
indikuje časovou dotaci asistence na den. Asistenti jsou pracovníky v sociálních službách. 

Příspěvek na péči (peňažný príspevok na opatrovanie) patří mezi dávky 
nepojistného charakteru. Příspěvek je poskytován ošetřovateli pečujícímu o osobu, 
která na základě lékařského posudku vyžaduje péči (alespoň 5 z 6 kategorií závislosti). 

Je předpoklad, že daný stav potrvá minimálně po dobu 12 měsíců. Nárok na příspěvek 
vznikne pouze v případě, je-li příjem ošetřovaného nižší než pětinásobek životního 
minima. Výše příspěvku (paušální částka) rozlišuje mezi péčí o jednu a více osob. Pokud 
je ošetřovatel důchodce, výše příjmů je irelevantní, ale paušální částka je nižší než u 
ošetřovatelů nedůchodového věku. Účelem příspěvku na péči je možnost financovat 
neformální péči. Osobám, jež poskytují neformální péči v domácím prostředí, stát hradí 
penzijní a zdravotní pojištění. Ošetřovatel nemá oficiální status pracovníka v sociálních 

službách, ale jde o osobu blízkou ošetřovanému. 
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4.7.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnavatelé mají povinnou účast na úrazovém pojištění. Na dávku mají 
nárok osoby v zaměstnaneckém poměru, nikoli už osoby samostatně výdělečně činné. 
Dobrovolné pojištění není možné. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, není klasifikován jako 
pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam 47 nemocí, na 
základě kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu 
není, přiznání dávky není možné. 

Dávky vyplácené v rámci úrazového pojištění mají charakter udržování životní 
úrovně na rovině příjmu poškozeného před pracovním úrazem/nemocí z povolání. Jsou 
vypláceny společně se standardními nemocenskými nebo důchodovými dávkami. V 
případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků má poškozený 
nárok na úrazový příplatek, který dorovnává výši náhrady příjmu/nemocenské na 80 % 
denního vyměřovacího základu poškozeného. Stejně jako v případě nemoci, nárok na 
úrazový příplatek trvá maximálně 52 týdnů.  

V případě trvalých následků, kdy došlo ke snížení pracovní schopnosti o 
minimálně 41 %, má poškozený nárok na úrazovou rentu. Při snížení pracovní schopnosti 
o minimálně 10 %, ale méně než 41 % dochází k jednorázovému vyrovnání (průměrný 
denní hrubý příjem v roce předcházejícímu zranění x hodnota snížení pracovní schopnosti 
x 365). Výpočet výše úrazové renty je následovný: 30,4167 x 0,8 x průměrný denní 
hrubý příjem v roce předcházejícímu zranění x hodnota snížení pracovní schopnosti. Má-
li poškozený nárok na invalidní důchod, je výše renty krácena o částku invalidního 

důchodu. Nárok na rentu zaniká v okamžiku dovršení důchodového věku. Dalšími 
dávkami v případě probíhající pracovní rekvalifikace a rehabilitace jsou rehabilitační 
a  rekvalifikační příspěvek, oba ve výši 80 % denního vyměřovacího základu poškozeného. 
V případě úmrtí, vzniká nárok na vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Pozůstalý 
manžel/ka má vedle zmíněného důchodu nárok na jednorázové odškodnění ve výši 
730násobku denního vyměřovacího základu zemřelého, pozůstalé dítě pak na polovinu 
téhož. Další příbuzní závislí na péči zemřelého mají nárok na pozůstalostní úrazovou 
rentu (stejná výše a pravidla jako u úrazové renty výše). Celkové příspěvky/dávky 
vyměřené v případě úmrtí nesmí překročit státem nastavený strop. V neposlední řadě 
vzniká v rámci úrazového pojištění v případě úmrtí nárok na pohřebné.56 

4.7.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody jsou na Slovensku financovány kombinací průběžného financování Pay-
As-You-Go (PAYG) a kapitálového financování. Invalidní důchod je financován na 

                                                             
56  Standardní pohřebné je nepojistnou dávkou, kterou lze využít v případě úmrtí osoby s trvalým nebo 

přechodným pobytem na území Slovenska. Pohřebné hrazené státem je výrazně nižší než dávka v rámci 

úrazového pojištění. 
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principu PAYG, kdežto starobní důchod je financován na principu 3 pilířů: 1. pilíř na bázi 

PAYG, 2. pilíř na bázi kapitálového financovaní a 3. pilíř dobrovolného penzijního 
připojištění. Povinnost platit pojištění mají všechny osoby pracující na Slovensku. 
Povinné není důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné s ročními 
příjmy nižšími než 50 % celostátního průměrného hrubého ročního výdělku. Odvody na 
důchod: 

-  Pojištěnec odvádí 4 % + 3 % (starobní + invalidní důchod) z měsíční hrubé mzdy. 
Stát nestanovuje strop pojištění. 

- Zaměstnavatel odvádí 14 % + 3 % (starobní + invalidní důchod) z měsíční superhrubé 
mzdy. Stát nestanovuje strop pojištění. Až 4,5 % z odvodů na starobní důchod může 
být přesměrováno do 2. pilíře pojištění. 

- Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 18 % + 6 % (starobní + invalidní důchod) 
z 1/1,486 (přibližně 67,3 %) průměrného měsíčního zdanitelného příjmu roku 
předešlého. Až 4,5 % z odvodů na starobní důchod může být přesměrováno do 2. 

pilíře pojištění. Minimální výše příjmu pro odvod je stanovena na 50 % průměrné 
měsíční mzdy. Strop pojištění odpovídá 7násobku průměrné měsíční mzdy. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Starobní důchod (starobný dôchodok) 

Nárok na důchod je dán věkem: 62 let a 6 měsíců57. Legislativou stanovený věk 

odchodu do důchodu postupně narůstá v závislosti na průměrné délce života. Další 
podmínkou je minimální doba pojištění: 15 let v případě prvního pilíře (koncept plné 
výše důchodu Slovensko nemá). Druhý pilíř minimální dobu pojištění stanovenu nemá. 
Slovensko umožňuje předčasný odchod do důchodu stejně jako odklad důchodu. 
Předčasný odchod do důchodu je podmíněn splněním minimální doby pojištění, která je 
zároveň dostatečná pro vyplacení částky odpovídající minimálnímu předčasnému 
důchodu: 1,2 hodnoty životního minima. Dále je pak předčasný důchod limitován na 
období 2 let předcházejících řádnému odchodu do důchodu a příjmy doplňující předčasný 
důchod nesmí překročit částku 2,400 eur za rok. U fyzicky namáhavých profesí (státem 
daná klasifikace profesí do 4 kategorií) je navíc zaměstnavatel povinen přispívat 
zaměstnancům do třetího dobrovolného pilíře důchodového pojištění. Pravidla umožňují 
osobám, jež dobou pojištění dosáhly na plný důchod a během posledních 20 let 10 let 
vykonávaly fyzicky namáhavou profesi, odchod do důchodu v 60 letech. 

Platí pro všechny typy důchodu: ve specifických případech, kdy jedinec platbu 

pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se například o 
období na mateřské dovolené nebo během ošetřovného. Sociální pojištění lze zaplatit 
zpětně (za jakékoli období, kdy se osoba dobrovolně rozhodla pojištění neplatit) a zajistit 
si tak delší dobu sociálního pojištění. 

 

Invalidní důchod (invalidný dôchodok) 

Žadatel musí disponovat lékařským potvrzením, které deklaruje sníženou 
pracovní schopnost o minimálně 41 %. Plná invalidita se přiznává v případě snížené 
pracovní schopnosti o více než 70 %. Nárok na důchod je zároveň podmíněn minimální 
dobou pojištění, a to v závislosti na věku žadatele: do 1 roku pojištění (věk: < 20 let), 

                                                             
57  Věk odchodu do důchodu je nižší u žen s více dětmi. Rozdíl oproti standardnímu věku odchodu do důchodu 

je ale postupně smazáván, a to až do úplného vyrovnání důchodového věku v roce 2024. 
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1 rok (věk: 21-24 let), 2 roky (věk: 25-28 let), 5 let (věk: 29-34 let), 8 let (věk: 35-40 

let), 10 let (věk: 41-45 let), 15 let (věk: > 45 let). V případě invalidity z dětství je doba 
pojištění irelevantní. 

 

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod (vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok) 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a dobou účasti na pojištění 
zesnulé osoby. Aby mohl být důchod pozůstalým přiznán, musel být zesnulý buďto již 

příjemcem invalidního nebo starobního důchodu, nebo disponovat potřebnou dobou 
pojištění opravňující k příjmu dávky. Na dávku má nárok vdova, vdovec a na zesnulém 
závislý potomek, nejdéle však do věku 26 let. V případě rozvedených partnerů (rozvod 
před rokem 2003) pokračuje vyplácení přiznaných alimentů. Vdova/vdovec má nárok 
na dávku po dobu 1 roku od úmrtí manžela/manželky. Nárok trvá, pokud příjemce dávky 
a) vychovává dítě, které po zesnulém pobírá sirotčí důchod, b) vychoval/a alespoň 3 
děti, c) má sníženou pracovní schopnost alespoň o 70 %, d) je ve věku nebo starší 52 
let a vychoval/a alespoň 2 děti, e) dovršil/a věk odchodu do důchodu. 

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního důchodu z prvního pilíře a invalidního důchodu se odvíjí od 
výpočtového vzorce: průměrný osobní mzdový bod58 x doba důchodového pojištění x 
aktuální hodnota důchodu59. V případě invalidity a snížené pracovní schopnosti mezi 41-

70 % je vzorec dále násoben poměrem hodnoty snížené pracovní schopnosti a plnou 
pracovní neschopností60. U předčasného důchodu je pak finální částka snižována o 0,5 % 
za každých 30 dní chybějících do řádného odchodu do důchodu. V rámci druhého pilíře 
lze zvolit pobírání důchodu ve schématu a) doživotního důchodu, b) dočasného důchodu 
(kdy si žadatel stanoví daný počet let k jeho výběru), c) programového výběru důchodu 
(žadatel si stanoví počet let nebo sumu, kterou chce měsíčně pobírat). Zvolená varianta 
je zanesena do smlouvy se životní pojišťovnou spravující důchodové pojištění z druhého 
pilíře žadatele. Minimální důchod má hodnotu 1,36 životního minima a vzniká na něj 

nárok s dosažením důchodového věku a při době pojištění čítající alespoň 30 let. Důchod 
je vyplácen 12krát v roce a lze jej kombinovat se zaměstnáním a jinými sociálními 
dávkami mimo důchodový systém. V případě nároku na invalidní i starobní důchod je 
vyplácena dávka, která má vyšší nominální hodnotu a nárok na druhou dávku zaniká. V 
případě souběhu s důchodem pozůstalých vzniká nárok na vyšší ze dvou dávek a 
polovinu nižší dávky. Důchody jsou každoročně valorizovány jak na základě vývoje 
průměrné hrubé mzdy v zemi, tak na základě indexu růstu spotřebitelských cen 

(životních nákladů) domácností důchodců, minimálně však o 2 % průměrného důchodu. 

 

Specifické znaky vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

Výše důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního důchodu, na 
který měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok pozůstalých 
je vyjádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu. V případě vdovy/ 
vdovce jde o 60 % z invalidního důchodu a prvního pilíře starobního důchodu a 100 % 
z druhého pilíře starobního důchodu. V případě sirotků vzniká nárok na  40 % z 
invalidního důchodu a prvního pilíře starobního důchodu a 100 % z druhého pilíře 

                                                             
58  Termín odpovídá českému výkladu. 
59  Výši aktuální hodnoty důchodu pro daný rok stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
60  Například u snížené pracovní schopnosti o 50 %: 50/100 
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starobního důchodu. Celkem mají pozůstalí nárok na 100 % z důchodu pozůstalého. 

Pokud by tedy celkově požadovaná dávka daný strop převyšovala, nárok se proporčně 
napříč žadateli zkrátí. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Nárok na léčebnou rehabilitační péči vzniká na základě lékařského doporučení 
a v rámci zdravotního pojištění61. Návrat do zaměstnání dále podporují následující 

opatření financovaná ze státního rozpočtu: peňažný príspevok na kúpu, úpravu alebo 
opravu pomocky, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok 
na kúpu alebo úpravu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na prepravu, 
peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, peňažný príspevok 
na kompenzáciu zvýšených výdavkov (zvýšené výdaje mohou zahrnovat nejrůznější 
potřeby včetně péče o vodícího psa). 

4.7.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Rodičovský příspěvek (Rodičovský príspevok) a rodičovská dovolená 
(Rodičovská dovolenka) jsou dvě na sobě nezávislé dávky. Rodiče mají nárok na 
rodičovskou dovolenou s garantovaným návratem do zaměstnání do 3 let dítěte. 
Rodičovský příspěvek je dávkou nepojistného charakteru, která je k dispozici všem 
opatrovníkům dětí mladších 3 let s trvalým nebo přechodným pobytem na území 
Slovenska bez ohledu na účast opatrovníka na sociálním pojištění. Příjemce dávky nesmí 
zároveň pobírat dávku v mateřské a i v případě, že je v rodině více dětí mladších 3 let, 
dávku smí v jeden okamžik čerpat jen jeden z rodičů. Na rodičovskou dovolenou mají 
nárok rodiče/opatrovníci dětí mladších 3 let pracující na Slovensku. Na rodičovské 
dovolené se mohou rodiče střídat nebo ji čerpat ve stejný čas a starat se o dítě společně. 
V takovém případě je ale nutné brát v potaz, že rodičovský příspěvek může v daný 
okamžik pobírat jen jeden z rodičů. Výše příspěvku je paušální částkou o dvou 

variantách: pro rodiče s jedním a více dětmi do 3 let věku v rodině. Právo pobírat 
rodičovský příspěvek mohou rodiče převést na třetí osobu, pouze však na základě 
oficiálně podané písemné žádosti. 

Přídavek na dítě (Prídavok na dieťa) je dávkou nepojistného charakteru. 
Nárok na přídavek na dítě má jeho rodič/opatrovník s trvalým nebo dočasným pobytem 
na Slovensku, nebo dítě samotné, je-li plnoleté. Přídavek na dítě je podmíněn věkem 
dítěte: do 18 let nebo do 25 let věku dítěte v případě pokračujícího studia. U postiženého 
dítěte, které pobírá invalidní důchod, nárok na přídavek zaniká ve prospěch důchodové 
dávky. Přídavek, který má formu paušální částky, je vyplácen měsíčně. Příjemci dávky 
v důchodu, kteří nemají další nezávislý příjem a nevyužívají daňový bonus na dítě, mají 
dále nárok na příplatek k přídavku na dítě, který má rovněž paušální charakter lišící se 
dle věku a počtu dětí v rodině, je vyplácen měsíčně. 

Příspěvek na péči o dítě (príspevok na starostlivosť o dieťa) je dávkou 
nepojistného charakteru. Nárok na příspěvek na péči o dítě do tří let věku má jeho 

rodič/opatrovník s trvalým nebo dočasným pobytem na Slovensku, který pracuje nebo 
studuje a dítě je svěřeno do péče třetí straně. Dávka je vyplácena měsíčně a má paušální 

                                                             
61  Pouze v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání vzniká nárok na rehabilitační příspěvek 

(rehabilitačně) a pokud je stav postiženého adekvátní pro účast na rekvalifikaci, má dočasně postižená 
osoba nárok na zařazení do rekvalifikačních kurzů a na rekvalifikační příspěvek (rekvalifikačně), který je 

poskytován v průběhu rekvalifikace. 
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charakter ve výši reflektující typ péče: nejnižší dávka je vyplacena při neformální péči 

bez doložitelných příjmů (například prarodičem, který nepobírá rodičovský příspěvek), 
vyšší dávka je vyplácena, pokud je dítě svěřeno státem zřízené školce a na nejvyšší 
částku, respektive úhradu vzniklých doložených nákladů, má nárok žadatel, který svěří 
dítě jiné než státem zřízené, ale oficiálně uznané instituci. 

 

Dávky pěstounské péče (príspevky na podporu náhradnej starostlivosti 
o dieťa) mají nepojistný charakter a jsou paušálními částkami: 

- Jednorazový príspevok dieťaťu je jednorázovou dávkou, která je vyplácena a) v 
okamžiku svěření dítěte do náhradní péče: výše příspěvku je 5,53násobku sumy 
životního minima na dítě a b) v okamžiku, kdy dítě dovrší 18 let a náhradní péče 
tímto okamžikem končí: výše příspěvku je 10,2násobku sumy životního minima na 
dítě. Příspěvek odpovídá českému příspěvku na převzetí dítěte a příspěvku při 
ukončení pěstounské péče. 

- Opakovaný príspevok dieťaťu je měsíční dávkou odpovídající svým charakterem 
českému příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Výše dávky se odvíjí od věku dítěte: a) 
do 10 let věku vzniká nárok na dvojnásobek sumy životního minima na dítě, b) v 
rozmezí 10 až 15 let věku vzniká nárok na 2,3násobku sumy životního minima na 
dítě, c) nad 15 let věku vzniká nárok na 2,5násobku sumy životního minima na dítě. 

- Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je měsíční dávkou odpovídající svým 
charakterem české odměně pěstouna. Výše dávky se odvíjí od počtu dětí svěřených 

do péče: a) standardní příspěvek odpovídá 1,95násobku sumy životního minima na 
dítě, b) v případě, že se pěstoun stará o tři a více dětí, které jsou sourozenci, vzniká 
nárok na 1,39násobku sumy životního minima na dítě. Pokud je dítě postižené, má 
pěstoun navíc nárok na osobitý opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (paušální 
jednotná dávka doplňkového charakteru). 

Výše zmíněné dávky na dítě doplňují daňové úlevy rodičů/opatrovníků, a to za 
následujících podmínek: dítě není starší 25 let, rodič/opatrovník má trvalý nebo 
přechodný pobyt na Slovensku a plat, jež není vyšší než šestinásobek slovenské 
minimální mzdy. Daňový bonus je měsíční paušální dávkou. Porodné (príspevok pri 
narodení dieťaťa) je jednorázovou paušální částkou stejné výše pro první 3 děti. Částka 
u čtvrtého a dalšího dítěte je nižší. 

4.7.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Dávky pomoci v hmotné nouzi (pomoc v hmotnej núdzi) mají nepojistný 
charakter a jsou financované ze státního rozpočtu. Obecně dávky slouží, stejně jako v 
České republice, k pokrytí základních potřeb domácností, a to na úrovni, která je pro 
společnost v zemi přijatelná (životní a existenční minimum). Základní dávkou je dávka 
v hmotnej núdzi (odpovídající českému příspěvku na živobytí), jejíž výše se odvíjí od 
příjmů žadatele. Tu pak doplňují takzvané príspevky k dávke, které mají paušální 
charakter bez ohledu na příjem osoby v hmotné nouzi: ochranný príspevok, aktivačný 
príspevok, príspevok na bývanie a príspevok na nezaopatrené dieťa. Nárok na dávky 
pomoci v hmotné nouzi má osoba starší 18 let legálně pobývající na území Slovenska, 
která již ke zlepšení své životní situace vyčerpala možnosti ostatních dostupných dávek. 
Nezaměstnaný žadatel o dávky musí být zaregistrován na úřadu práce a aktivně práci 
hledat. Vyjmuti z této povinnosti jsou osoby důchodového věku, rodiče samoživitelé, 
těhotné a osoby pečující o dítě nebo jinou osobu. Stav nouze a nárok na dávku/y 
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posuzuje příslušný úřad práce, sociálních věcí a rodiny na základě životní situace 

žadatele. Výše dávky v hmotnej núdzi je rozdílná podle počtu osob v domácnosti a dětí. 
Výše ochranného príspevku se opět liší dle situace příjemce, jde-li o a) osobu na 
nemocenské dovolené po dobu delší než 30 dní, b) těhotnou ženu alespoň ve čtvrtém 
měsíci těhotenství, rodiče samoživitele starajícího se o dítě mladší 1 roku, nebo c) osobu 
v důchodovém věku, osobu s pracovní schopností sníženou o více než 70 %, nebo osobu, 
která se o takto postiženou osobu stará. Aktivačný príspevok je poskytován v jednotné 
výši osobám pobírajícím minimální plat, osobám účastnícím se na programech 
zaměstnanosti a studentům, kteří se starají o děti do 3 let věku. Príspevok na 

nezaopatrené dieťa je poskytován v jednotné výši rodinám s dětmi ve věku 6-16 let 
plnících povinnou školní docházku. Příspěvek na bydlení (príspevok na bývanie) je 
paušální dávkou, jejíž výše se liší pro osoby žijící samy a pro vícečlenné domácnosti, 
které pobírají vyšší příspěvek. Další doplňkovou dávkou pomoci v hmotné nouzi je 
jednorázová dávka, která podobně jako česká mimořádná okamžitá pomoc slouží 
zejména k pokrytí jednorázových mimořádných výdajů včetně pořízení nezbytných 
základnách předmětů dlouhodobé spotřeby. Výše jednorázové dávky se odvíjí od 
reálných výdajů, ale nesmí překročit trojnásobek životního minima. Existuje také dotácia 
na stravu a školské potreby, která cílí na děti plnící povinnou školní docházku z rodin v 
hmotné nouzi. Ta je nicméně vyplácena školám, které se následně starají o jejich 
stravování během školní docházky, nikoli rodinám. 

4.8 Velká Británie 

4.8.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Contribution-based Jobseekers' Allowance 
(JSA)) je svým charakterem pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému 
sociálního pojištění, který dávky v nezaměstnanosti financuje, mají jak zaměstnavatelé, 
tak zaměstnanci. Dobrovolné pojištění není možné. Osoby samostatně výdělečně činné 
sice hradí obecné odvody, ale mají nárok jen na některé dávky z něj financované: dávka 
v nemoci, dávka v mateřství, důchody. V případě nezaměstnanosti mají osoby samo-
statně výdělečně činné nárok pouze na nepojistnou dlouhodobou podporu v 
nezaměstnanosti (více níže). Pojistné dále neplatí osoby, jejichž týdenní odměna za 
odvedenou práci nepřesáhne ve své výši minimální mzdu při polovičním pracovním 

úvazku62. Naproti tomu, osoby, jejichž týdenní odměna za odvedenou práci nepřesáhne 
výši takzvaných okrajových příjmů63, odvody na pojištění také neplatí, ale nemají ani 
nárok na dávky z nich plynoucí. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je vázán na 
bydliště ve Velké Británii. 

Obecné odvody pokrývají veškeré níže popisované dávky (nezaměstnanost, 
nemoc, mateřství, důchody): 

- Pojištěnec s týdenní mzdou na úrovni odpovídající alespoň minimální mzdě64 

                                                             
62  Strop marginálních příjmů odpovídá práci za minimální mzdu při polovičním pracovním úvazku. Platí i pro 

osoby samostatně výdělečně činné, u kterých jsou brány v potaz roční příjmy z podnikání. 
63  Lower Earnings Limit (LEL): Přibližně 35 % hodnoty minimální mzdy při plném pracovním úvazku. 
64  Zákonem stanovené hranice pro odvody jak u pojištěnce, tak u zaměstnavatele jsou v přibližné nikoli 

přesné výši minimální mzdy. Minimální mzda je zde uvedena jako orientační hodnota a pro lepší srovnání 

se systémy jiných zemí EU. 
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polovičního úvazku odvádí 12 % z týdenní hrubé mzdy. Z nižší mzdy se odvody 

neplatí. Z části mzdy, která překročí přibližně 270 % minimální mzdy plného úvazku, 
se odvádí 2 %. Další strop, na jehož základě se vypočítává odvedená částka pojištění, 
stát nestanovuje. 

- Zaměstnavatel odvádí 13,8 % z týdenní superhrubé mzdy. Z výdělků, které nedosa-
hují výše minimální mzdy při práci na poloviční úvazek, zaměstnavatel odvody 
neplatí. 

- Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž roční příjmy přesáhnou strop marginálních 
příjmů, odvádí týdně paušální částku danou státem. Nad druhým příjmovým stropem 
ročních příjmů odvádí daný paušál + 9 % ročních příjmů. Nad třetím příjmovým 
stropem odvádí daný paušál + 9 % z příjmů pod třetím příjmovým stropem + 2 % z 
veškerých dalších příjmů nad třetím příjmovým stropem. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který prokáže platbu pojištění v délce 
26 týdnů během jednoho ze dvou let předcházejících žádosti o dávku. Zároveň musí 
odvody na pojištění (včetně náhradní doby pojištění) za stejné období dvou let odpovídat 
minimálně 50násobku minimální odváděné částky týdně65. Nárok na dávku vzniká po 
uplynutí 7 kalendářních dnů karenční doby (9 dnů v případě, že dotyčná osoba podá 
sama výpověď) a je omezen dovršením důchodového věku. Dávku lze pobírat až po 

dobu 182 dnů. Dávka je vyplácena týdně. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti se v průběhu pobírání dávky nemění. Dávka 
má paušální charakter a odvíjí se od věku nezaměstnaného. Na vyšší benefit mají nárok 
osoby starší 25 let, což ovšem souvisí s nižší minimální mzdou u osob mladších 25 let. 
Obecně lze říci, že podpora v nezaměstnanosti odpovídá přibližně 20 % minimální mzdy. 
Dávku lze nárokovat i v případě částečné nezaměstnanosti, kdy čas strávený 
v zaměstnání nesmí překročit 16 hodin týdně. Výše dávky se nekrátí v závislosti na 
počtu hodin v zaměstnání, ale odvíjí se od mzdy. Téměř jakýkoli příjem ze zaměstnání 
vede k proporčnímu krácení dávky. 

Vedle podpory v nezaměstnanosti spravuje úřad práce několik programů aktivně 
podporujících nezaměstnané v návratu na trh práce. Jedním z nich je například pracovní 
uplatnění mladých (Work Experience), který zprostředkovává pracovní umístění mladých 
lidí bez pracovní zkušenosti v rámci místních firem. Účast v programu (a programech 
jemu podobných) opravňuje příjemce podpory v nezaměstnanosti v delším pobírání 
dávky po dobu setrvání v programu. 

 

Dlouhodobá podpora v nezaměstnanosti (Income-based Jobseekers' Allowance) 

V okamžiku, kdy nezaměstnanému skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti 
nebo nedisponuje minimální dobou pojištění nutnou pro poskytnutí pojistné dávky, 
může si zažádat o dlouhodobou podporu v nezaměstnanosti. Nárok na tuto dávku vzniká 

                                                             
65  Totožné podmínky platí i pro dávku v nemoci. 
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nezaměstnanému s trvalým nebo obvyklým pobytem ve Velké Británii66, který si hledá 

zaměstnání a je registrován na úřadu práce. O dávku lze žádat v okamžiku dovršení 18 
let věku. Jedná se o dávku nepojistného charakteru a stejně jako u dávek pomoci v 
hmotné nouzi je nárok na dávku podmíněn nevyhovující ekonomickou situací domácnosti 
žadatele.67 Výše dávky má paušální charakter. Žije-li příjemce dávky v domácnosti sám, 
pobírá dávku ve výši standardní podpory v nezaměstnanosti. V případě, že domácnost 
sdílí s partnerem/kou, popřípadě dětmi, dávka je vyšší. Dávka je vyplácena týdně, a to 
neomezeně (nebo do okamžiku, kdy příjemce dovrší důchodový věk a vzniká mu nárok 
na starobní důchod), dokud trvá stav nezaměstnanosti a nouze. 

Dávky v nezaměstnanosti lze kombinovat s příjmy, ale jak je již uvedeno výše, 
téměř veškeré příjmy vedou ke krácení dávky právě o částku, kterou dotyčný vydělá. 
Úřad práce nebere v potaz pouze absolutně marginální část příjmů68. Souběžně s 
dávkami v nezaměstnanosti lze z ostatních dávek pobírat pouze přídavek na dítě. 

4.8.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Účast na sociálním pojištění, které financuje dávky v nemoci a mateřství, je 

povinná pro všechny osoby v zaměstnaneckém poměru i osoby samostatně výdělečně 
činné. Pojištění a nárok na dávku se nevztahuje na osoby, jejichž měsíční odměna za 
odvedenou práci nepřesáhne výši takzvaných okrajových příjmů. 

Odvody: viz obecné odvody uvedené v rámci části věnované nezaměstnanosti. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

V případě dávky v nemoci (Statutory Sick Pay (SSP)) musí nemocný nejprve 
požádat o potvrzení pracovní neschopnosti lékařem. Nárok na dávku vzniká pracujícím 
osobám účastným na sociálním pojištění, tedy osobám, jejichž příjmy přesahují hranici 
takzvaných okrajových příjmů. Nejedná se o dávky v pravém slova smyslu, ale po dobu 
trvání nemoci v minimální délce 4 dny a maximální délce 28 týdnů vyplácí náhradu mzdy 
zaměstnavatel. Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, neplatí zde žádná karenční 
doba. Výše náhrady mzdy je jednotnou paušální částkou v přibližné hodnotě 30 % 
minimální mzdy při práci na plný úvazek. Druhou dávkou v pracovní neschopnosti a 
nemoci je dlouhodobá dávka v nemoci (Employment and Support Allowance 
(ESA)). Nárok na ni vzniká buďto nízkopříjmovým rodinám69 nebo pojištěncům, kteří 
již vyčerpali standardní dávku v nemoci, ale jejich pracovní neschopnost trvá. Karenční 
doba trvá 7 dnů. V prvních 13 týdnech je dávka přibližně o polovinu nižší a od 14. týdne 

                                                             
66  Žadatel o dávku musí prokázat, že ve Velké Británii pobýval alespoň po dobu 3 měsíců před žádostí o 

dávku. 
67  Detailní popis stavu hmotné nouze tak, jak je definován ve Velké Británii, je popsán v části věnované 

dávkám pomoci v hmotné nouzi. 

68  Pouze příjmy v přibližné hodnotě odpovídající 1-5 % minimálních týdenních příjmů u plného úvazku nejsou 

brány v potaz při výpočtu nároku a výše dávky. Nižší hodnota platí u jednotlivců, vyšší u osob sdílejících 

domácnost, rodičů samoživitelů, pečovatelů, osob s postižením. 

69  Detailní popis stavu hmotné nouze tak, jak je definován ve Velké Británii, je popsán v části věnované 

dávkám pomoci v hmotné nouzi. 
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narůstá na přibližně 30 % minimální mzdy u osob, které nepotřebují pomoc druhých, a 

až 35-40 % minimální mzdy u osob závislých na pomoci druhých. Jelikož je dávka 
alternativou k českému invalidnímu důchodu, je vyplácena, dokud stav pracovní 
neschopnosti trvá, maximálně do doby dovršení důchodového věku. 

Na podporu v mateřství (Statutory Maternity Pay and leave) má nárok 
nadcházející rodička, která byla v okamžiku 15 týdnů do plánovaného porodu 26 týdnů 
zaměstnaná a platící sociální pojištění. Zároveň, stejně jako u jiných dávek, musí příjmy 
rodičky přesahovat hranici marginálních příjmů. Stejné podmínky platí pro dávku 
otcovské poporodní péče (Statutory Paternity Pay and Leave). V případě adopce se 
oněch 26 týdnů počítá před okamžikem adopce jako takové. Nesplňuje-li rodička 
podmínky podpory v mateřství, má alternativně nárok na příspěvek v mateřství 
(Maternity Allowance), který je obecně k dispozici matkám v pozici samostatně 
výdělečně činné osoby. Nárok na něj vzniká při alespoň 26 týdnech pracovní činnosti 
během 66 týdnů před datem plánovaného porodu a týdenních příjmech alespoň 10 % 
minimální mzdy, která odpovídá práci na plný úvazek. Délka mateřské dovolené je 

maximálně 52 týdnů, ze kterých 2 týdny po porodu jsou povinné a po celkem 39 týdnů 
vzniká nárok na náhradu mzdy zaměstnavatelem (dávku v mateřství/příspěvek 
v mateřství). Po zbytek 13 týdnů lze využít neplacené volno. Čerpat mateřskou 
dovolenou a podporu v mateřství lze až do prvních narozenin dítěte. Otcovská dovolená 
trvá maximálně 2 týdny během 56 dnů od porodu dítěte. Vedle těchto 2 týdnů lze na 
základě souhlasu matky převést až 50 týdnů z mateřské dovolené a příslušnou část 
zbývající podpory v mateřství na druhého rodiče. Výše náhrady mzdy v podobě dávky 
v mateřství činní v prvních 6 týdnech 90 % průměrných příjmů matky před nástupem 

na mateřskou dovolenou a následně přibližně 45 % minimální mzdy nebo 90 % 
průměrných příjmů matky (konečná výše dávky je nižší částkou z uvedených možností). 
V případě dávky otcovské poporodní péče a příspěvku v mateřství je výše dávky 
určována shodně s dávkou mateřství, jak je popsáno pro období po 6. týdnu mateřské. 
Velká Británie nemá zavedenu obdobu českého vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 
a mateřství. 

Dávky na péči jsou všechny nepojistného charakteru. 

Příspěvek na osobní asistenci (Personal Independence Payment) je dávkou 
poskytovanou osobám ve věku 16-64 let. Příspěvek na péči (Attendance Allowance) je 
dávkou poskytovanou osobám ve věku 65 let a starším. Nárok a výše dávky jsou 
odvozeny od lékařského posudku, který určením míry samostatnosti stanoví, zda má 
takto postižená osoba nárok na osobní asistenci či nikoli. Posudek hodnotí 1) obtíže 
spojené s výkonem běžných denních aktivit (zvládání ADL) a 2) u příspěvku na osobní 
asistenci i obtíže s pohybem. Příspěvek je i takto rozdělen na 2 části, kdy lze dle 

výsledného lékařského posudku čerpat obě části nebo jen jednu. Příspěvek na osobní 
asistenci lze čerpat v okamžiku, kdy obtíže trvají alespoň 3 měsíce a lékařský posudek 
odhaduje pokračující potřebu asistence po dobu alespoň dalších 9 měsíců. Příspěvek na 
péči lze čerpat, trvá-li potřeba péče již alespoň 6 měsíců. Výše těchto dvou dávek se 
dle míry závislosti na pomoci druhých pohybuje mezi přibližně 7-45 % minimální týdenní 
mzdy odpovídající plnému pracovnímu úvazku. 

Ošetřovné (Carer's Benefit) může nárokovat osoba, která se stará o příjemce 
dvou výše uvedených dávek při snížené schopnosti postarat se sám o sebe. Zároveň je 
dávka podmíněna péčí v rozsahu alespoň 35 hodin týdně a minimálním výdělkem, který 
nepřekročí státem stanovený strop (přibližně 40 % minimální týdenní mzdy odpovídající 
plnému pracovnímu úvazku). 
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4.8.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Na dávky vztahující se k pracovním úrazům a nemocem z povolání mají nárok 
osoby v zaměstnaneckém poměru. Dávky jsou financovány prostřednictvím daní. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, není klasifikován jako 
pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam 76 nemocí, na 
základě kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu 
není, dávku nárokovat nelze. Není stanovena lhůta, během které musí dojít k nahlášení 
úrazu/nemoci z povolání. Zpětně lze nicméně vyplacení dávky nárokovat pouze 3 měsíce 

od okamžiku podání žádosti. 

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků má 
poškozený nárok nejprve na dávku v nemoci (popsáno v části věnované nemocenské), 
následně již na úrazovou rentu. Úrazovou rentu (Industrial Injuries Disablement 
Benefit) lze nárokovat jak při dočasné, tak trvalé pracovní neschopnosti, a to počínaje 
91. dnem od úrazu/diagnostikování nemoci. Míra pracovní neschopnosti je posuzována 
určeným lékařem a dávka je poskytována osobám s minimální pracovní neschopností 
14 %. Příjem dávky pokračuje, zůstává-li neměnný zdravotní stav a pracovní neschop-
nost příjemce dávky neklesne pod výše uvedenou minimální hranici. Výše renty není 
závislá na příjmech poškozeného, pohybuje se na úrovni ostatních dávek, ale její 
konkrétní hodnota se odvíjí od míry pracovní neschopnosti dané v procentech. V případě 
100% pracovní neschopnosti je výše úrazové renty přibližně o 5 % vyšší, než je starobní 
důchod a o 40 % vyšší než je invalidní důchod. Dávku lze kombinovat jak s příjmy ze 
zaměstnání, tak s dalšími dávkami. V případě úmrtí vzniká nárok na pozůstalostní 
důchod v totožném režimu, jak je popsáno níže v příslušné části věnované jednotlivým 

typům důchodu. 

4.8.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody jsou ve Velké Británii financovány na bázi pojistného systému PAYG 
financovaného příspěvky osob účastných na pojištění. Povinnost platit pojištění mají 
všechny osoby mladší důchodového věku, jež ukončily povinnou školní docházku nebo 
navazující vzdělávání a pracují, ať už jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako 
zaměstnanci. Jak je popsáno v rámci části věnované dávkám v nezaměstnanosti, 
pojištění neplatí a na dávky nárok nemají osoby s takzvanými marginálními příjmy (jak 
v zaměstnaneckém poměru, tak u samostatné výdělečné činnosti). Odvody pak neplatí 
osoby, jejichž týdenní odměna za odvedenou práci nepřesáhne ve své výši minimální 

mzdu při polovičním pracovním úvazku. Jsou-li v zaměstnání, doba pojištění jim přesto 
vzniká (opět totožné a popsáno v části věnované nezaměstnanosti). 

Odvody viz obecné odvody uvedené v rámci části věnované nezaměstnanosti. 
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Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky 

Starobní důchod (State Pension) 

Nárok na důchod je dán věkem: 65 let.70 Další podmínkou je minimální doba 
pojištění: 10 let. Plná výše důchodu je podmíněna 35 lety dlouhou dobou pojištění. Velká 
Británie neumožňuje odchod do předčasného důchodu, odložit důchod lze naopak bez 
časového omezení. Legislativa nedefinuje specifická pravidla pro fyzicky namáhavé 
profese. 

Platí pro starobní i pozůstalostní důchod: Ve specifických případech, kdy jedinec 
platbu pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se o 
období na mateřské dovolené, péče o dítě při pobírání přídavku na dítě do věku 12 let, 
péče o druhou osobu, pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti, plní-li nezaměstnaný 
pravidla, na jejichž základě vzniká nárok na dávky v nezaměstnanosti. 

Sociální pojištění lze na dobrovolné bázi zaplatit zpětně. Osoby, jež ztratily status 
plátce povinného sociálního pojištění (ať už z titulu zaměstnance nebo osoby samostatně 

výdělečně činné), mohou nejpozději 6 let od doby, kdy pojištění platily povinně, odvody 
provést na dobrovolné bázi a zajistit si tak potřebnou dobu sociálního pojištění. 

 

Dávka v pracovní neschopnosti (Employment and Support Allowance (ESA)) 

Na rozdíl od českého modelu Velká Británie nevyplácí osobám trvale invalidním 
důchod závislý na době pojištění příjemce dávky, ale dávku v pracovní neschopnosti, 

jež plynule navazuje na dávku v nemoci. Žadatel musí disponovat oficiálně potvrzenou 
diagnózou trvalé/dočasné pracovní neschopnosti: posuzováno v kontextu obecné 
schopnosti pracovat, kdy na základě obecně stanovených kritérií je žadatelův stav 
vyjádřen v bodech, jejichž počet jej buďto opravňuje nebo neopravňuje k nároku na 
dávku. Nárok na dávku vzniká nejdříve po 14 týdnech v pracovní neschopnosti, většinou 
na nemocenské dovolené, a končí dovršením důchodového věku. Pracovní neschopnost 
může být posouzena jako dočasná - nárok na dávku v délce 1 roku s následným 
přezkoumáním zdravotního stavu - nebo trvalá, kdy vyplácení dávky v pracovní 
neschopnosti trvá až do důchodového věku, kdy příjemce dávky přejde na starobní 
důchod. Nárok na dávku je podmíněn pouze zdravotním stavem/pracovní neschopností 
žadatele, doba pojištění není relevantní. Osoby stojící mimo systém povinného sociálního 
pojištění mohou dávku také nárokovat, ale pouze spadají-li pod nízkopříjmové skupiny 
obyvatel. Stát hradí pojištění příjemcům podpory v nezaměstnanosti, osobám na 
nemocenské dovolené a lidem pečujícím o druhé (příjemcům ošetřovného). 

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě, osobní situací pozůstalé(ho) 
a dobou účasti na pojištění zesnulé osoby: pozůstalostní důchod partnerů (Bereavement 
Allowance, Widowed Parent's Allowance) - minimální doba pojištění odpovídající alespoň 
25 % z úplné možné doby pojištění počínaje ukončením povinné školní docházky nebo 

navazujícího vzdělávání a úmrtím; podpora v pozůstalosti (Bereavement Support 
Payment) - alespoň 25 týdnů pojištění celkem. Vedle pozůstalé manželky/manžela platí 
stejné podmínky pro pozůstalé osoby v registrovaném partnerství. Maximální doba 
vyplácení důchodu je 1) 52 týdnů celkem u pozůstalých osob bez dětí nebo 2) 52 týdnů 
od okamžiku, kdy děti dovrší 16 let (20 let v případě studia). Namísto sirotčího důchodu 

                                                             
70  Věk odchodu do důchodu by se měl do roku 2028 postupně zvyšovat až na 67 let.  
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jsou sirotkům navyšovány některé dávky pro rodiny s dětmi. Takzvaná dávka 

opatrovníka je pak určena opatrovníkům sirotků po obou rodičích mladších 16 nebo 20 
let (v případě studia). V případě, že je pozůstalý příjemcem některé z nepojistných 
dávek v hmotné nouzi, vzniká mu nárok na Pohřebné. 

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního důchodu, pozůstalostního důchodu i dávky v pracovní 

neschopnosti je týdenním paušálem, jehož hodnota závisí na 1) době pojištění během 
ekonomicky aktivního života příjemce dávky (starobní důchod), 2) věku pozůstalé/ho a 
přítomnosti dítěte v rodině (pozůstalostní důchod), 3) míře pracovní neschopnosti 
(podpora v pracovní neschopnosti). Jak je již uvedeno výše, k plnému starobnímu 
důchodu opravňuje 35 let pojištění. U kratší doby pojištění pak týdně vyplácená částka 
důchodu úměrně klesá v závislosti na konkrétní době pojištění žadatele, a to až na 
minimální výši 10 let doby pojištění. Výše plného starobního důchodu je přibližně na 
úrovni poloviny minimální mzdy při plném pracovním úvazku a výše maximálního 

pozůstalostního důchodu a dávky v pracovní neschopnosti odpovídá přibližně 35 % 
minimální mzdy/dávky v nemoci. V okamžiku dovršení věku odchodu do důchodu 
přechází příjemce dávky v pracovní neschopnosti nebo pozůstalostního důchodu na 
starobní důchod. Důchody lze vždy kombinovat se zaměstnáním, pouze v případě dávky 
v pracovní neschopnosti je stanoven týdenní limit na výši příjmů. Všechny dávky 
uvedené v této kapitole pak lze kombinovat s dávkami na péči/ošetřovné a s dávkami 
nepojistného charakteru. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Osoby s částečnou/dočasnou pracovní neschopností a mírou postižení, jež dává 
šanci k návratu do zaměstnání, mají v rámci zdravotního pojištění nárok na rehabilitaci 
a přidružené služby hrazené ze zdravotního pojištění. Návrat do zaměstnání dále 
podporuje grant na přístup k zaměstnání (Access to Work Grant). Jde o jednorázový 

příspěvek postižené osobě za účelem technické úpravy pracoviště, nákupu nezbytného 
podpůrného zařízení, pomůcek a na podporu mobility z a do zaměstnání. Ačkoli Velká 
Británie nemá specifický benefit pro účely rekvalifikace, lze o finanční podporu zažádat 
případ od případu. 

4.8.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Sdílenou rodičovskou dovolenou se ve Velké Británii chápe 50 týdnů z mateřské 
dovolené, které nejsou povinné pro matku a lze je na základě oficiálního souhlasu matky 
mezi rodiči sdílet. Rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek, jakožto další dávku a 
pokračování mateřské/otcovské dovolené, Velká Británie nemá. Podpora v mateřství a 
Otcovská poporodní péče jsou popsány v textu výše. 

Přídavek na dítě (Child Benefit) je dávkou nepojistného charakteru. Nárok na 
přídavek na dítě má jeho rodič nebo jiný opatrovník, do jehož péče je dítě svěřeno. Na 
dávku má nárok vždy jen jeden z opatrovníků. Přídavek na dítě je podmíněn přítomností 
opatrovníka a dítěte ve Velké Británii, včetně práva opatrovníka v zemi pobývat, a 
alespoň obvyklým pobytem opatrovníka v zemi. Dítě musí být ve věku do 16 let, 20 let 
v případě pokračujícího studia. Přídavek, který je vyplácen měsíčně, stát stanovuje jako 
paušální částku na každé dítě v rodině. Výše dávky je vyšší u prvního dítěte. Ačkoli se 
dávka neliší v závislosti na příjmech domácnosti, dávky u vyšších příjmů jsou daněny. 
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Vedle přídavku na dítě lze nárokovat i takzvaný daňový kredit na dítě (Child Tax Credit). 

Na rozdíl od přídavku na dítě je daňový kredit na dítě omezen a vydáván pouze do 2 
dětí na rodinu a odvíjí se od příjmů opatrovníka, který o dávku žádá. Velká Británie 
nemá dávky zaměřené na pěstounskou péči. Porodné existuje jakožto paušální 
jednorázový příspěvek nízkopříjmovým rodinám, které nadto již nevychovávají další dítě 
mladší 16 let. 

4.8.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Dávky pomoci v hmotné nouzi mají nepojistný charakter a jsou financované ze 
státního rozpočtu. Jsou spravovány centrálně na celostátní úrovni. Obecně dávky slouží, 
stejně jako v České republice, k pokrytí základních potřeb domácností, a to na úrovni, 
která je pro společnost v zemi přijatelná (životní minimum). Nárok a výše dávek se 
odvíjí od příjmů domácnosti, kdy životní minimum je odlišné dle počtu členů domácnosti 
a jejich věku (odlišné potřeby jednotlivců, párů, rodin s dětmi, seniorů, osob s 

postižením). Příspěvek na živobytí (Income support) je k dispozici plnoletým 
osobám až do okamžiku dovršení důchodového věku s alespoň obvyklým pobytem ve 
Velké Británii. Žadatel nesmí pracovat více jak 16 hodin týdně (partner žadatele, sdílí-
li společnou domácnost: maximálně 24 hodin týdně) a nevztahuje se na něj povinnost 
registrovat se u úřadu práce.71 Příspěvek na živobytí ve stáří (Pension Credit) je k 
dispozici osobám v důchodovém věku. Na místní úrovni je spravován příplatek na 
bydlení, jehož výše, kterou stanoví obec, se odvíjí od příjmu domácnosti žadatele a výše 

nájmu. Příplatek na bydlení nemůže být nárokován majiteli nemovitostí. Velká Británie 
nemá celostátně spravované dávky podobné mimořádné okamžité pomoci, nicméně 
poskytuje doplňkové dávky doplatek na topení (Winter Fuel Payment) osobám v 
důchodovém věku a přídavek na náklady v zimním období (Cold Weather Payment) 
osobám pobírajícím jiné nepojistné dávky. Vzhledem k tomu, že účelem dávek v hmotné 
nouzi je nahradit pojistné dávky, které buďto byly již vyčerpány nebo na ně nárok vůbec 
nevznikl, obecně platí, že je-li žadatel o nepojistnou dávku příjemcem dávek pojistných, 

jsou tyto chápány jako každý další příjem, na jehož základě vzniká nárok na nepojistné 
dávky (včetně jejich výše). Kombinace nepojistných dávek mezi sebou je možná 
(například přídavek na náklady v zimním období příjemcům jiných nepojistných dávek). 
Souběh dávek v hmotné nouzi a příjmů je možný se zanedbatelnou tolerancí pro 
absolutně marginální příjmy72, kdy další příjmy buďto vedou ke krácení výše dávek nebo 
k odejmutí nároku na dávku jako takovou. 

 

4.9 Dánsko 

4.9.1 Dávky v nezaměstnanosti (A-kasse, arbejdsløshedskasse) 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti je svým charakterem pojistnou sociální dávkou. 
Účast na pojištění v nezaměstnanosti (a-kasse) je plně dobrovolná a možná pro 

                                                             
71  Spadá-li na něj povinnost/je-li u úřadu práce registrován, nárokuje alternativní dávku dlouhodobé podpory 

v nezaměstnanosti, popsanou výše v rámci části věnované nezaměstnanosti. 
72  Pouze příjmy v přibližné hodnotě odpovídající 1-5 % minimálních týdenních příjmů u plného úvazku nejsou 

brány v potaz při výpočtu nároku a výše dávky. 
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zaměstnance, samostatně výdělečně činné osoby, čerstvé absolventy i studenty. Nárok 

na podporu v nezaměstnanosti je vázán na trvalý pobyt v Dánsku. Podpora v nezaměst-
nanosti je financována státem společně s příspěvky pojištěnců. Zaměstnavatelé do 
fondu nepřispívají. 

- Pojištěnec odvádí fixní měsíční částku, jež není závislá na výši mzdy, ale odráží 
kategorii pojištění, do které je dotyčný zařazen: osoby v předčasném důchodu, 
studenti, zaměstnaní účastníci plného pojištění, zaměstnaní účastníci částečného 
pojištění. Plné pojištění odpovídá 2,5% přibližné výši minimální mzdy v zemi73. 
Vedle fixního odvodu státu pak pojištěnec přispívá na administrativní chod 
pojištěneckých fonů, kdy příspěvky nejsou jednotné a stanovují si je samy fondy. 

 
Podmínky pro poskytnutí dávky 
 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který je registrován u jednoho z 
pojištěneckých fondů a prokáže zaměstnání/pracovní činnost probíhající po minimálně 

52 týdnů během 3 let předcházejících žádosti o dávku. Proporčně je pak tato podmínka 
upravena pro částečné pojištění osob pracujících na zkrácené úvazky. Absolventi jsou 
podmínky předešlého zaměstnání zproštěni, ale týká se jich měsíční čekací doba, která 
předchází výplatě dávky. Nárok na dávku vzniká nejen při úplné ztrátě zaměstnání, ale 
i v případě nedobrovolného zkrácení pracovní doby (převážně se jedná o sezónní 
nezaměstnanost), kdy vzniká přímá úměra mezi ztrátou části pracovní doby (a mzdy) a 
výší dávky. Nárok na dávku je omezen věkem: standardně musí být žadatel starší 18 

let a alespoň 2 roky před dovršením důchodového věku. 2 roky v tomto případě 
odpovídají maximální standardní délce podpory v nezaměstnanosti. Osobám účastnícím 
se pojištění mladším 18 let vzniká na dávku nárok, prokáží-li, že úspěšně ukončily 
učňovské vzdělání v minimální délce 18 měsíců. Nezaměstnaní, jimž zbývá 3 a půl roku 
do důchodu a již vyčerpali 2 roky podpory v nezaměstnanosti, mají nárok na podporu v 
předčasném důchodu. Nejde o klasickou dávku, ale garantované zapojení do pracovních 
úkonů obce a s nimi spojenou finanční odměnu. 

 
Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento (standardně: 90 %, 
u absolventů: 71,5 % nebo 82 % vychovávají-li dítě) z průměrného denního čistého 
výdělku, ze kterého jsou placeny odvody na pojištění. Maximálně lze pobírat podporu 
ve výši odpovídající přibližné výši minimální mzdy v zemi. Průměrný výdělek se 
vypočítává na základě nejlépe ohodnocených 12 měsíců během 2 let předcházejících 

žádosti o dávku. Výše dávky nezávisí na věku ani důvodech, které vedly ke ztrátě 
zaměstnání. Při dobrovolné nezaměstnanosti Dánsko uplatňuje karenční dobu v délce 3 
týdnů. Dávka je vyplácena měsíčně. Maximální doba, po kterou lze dávku čerpat, jsou 
již zmíněné 2 roky, které lze prodloužit až na roky 3. Každý odpracovaný měsíc, jež byl 
odpracován nad rámec minimálních podmínek opravňujících k zisku dávky, zakládá 
nárok na další 2 měsíce podpory v nezaměstnanosti až do dovršení 3 let příjmu dávky.       

Standardně platí, že dávky v nezaměstnanosti nelze kombinovat s jinými dávkami 
nebo s příjmy ze zaměstnání. Existují výjimky, jako v případě možného souběhu s 
invalidním důchodem. 

                                                             
73  Dánsko nemá statutárně danou výši minimální mzdy. Uváděná minimální mzda je tudíž pouze výsledkem 

analýz trhu práce. 
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4.9.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství  

Na koho se dávka (náhrada mzdy) vztahuje/osobní rozsah 

V případě nemoci vzniká zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným 
i nezaměstnaným, kteří splňují podmínky na podporu v nezaměstnanosti, nárok na 
dávky v nemoci. Obecnou podmínkou je trvalý pobyt v Dánsku. Dávky jsou financovány 
ze státního rozpočtu (daní). Jednotlivci si mohou dobrovolně platit připojištění, a to za 
účelem pokrýt karenční dobu, která se uplatňuje u samostatně výdělečně činných osob. 

 

Charakteristika a podmínky pro poskytnutí dávky (náhrady mzdy) 

V případě nemocenské by zaměstnanec měl nejprve požádat o potvrzení 

pracovní neschopnosti lékařem. Zaměstnavatel i odpovědné oddělení relevantního 
státního úřadu si může dané potvrzení vyžádat, nejde ale o zákonem dané pravidlo. 
Karenční doba, po kterou nemocný nepobírá žádný příjem, se uplatňuje v případě 
samostatně výdělečně činných osob a trvá 2 týdny. V ostatních případech vyplácí v 
prvním měsíci nemoci dávku v nemoci zaměstnavatel (stát v případě nezaměstnaných) 
a následně až v maximální délce 26 týdnů74 stát. Výše dávky se odvíjí od průměrné výše 
mzdy nemocného v období 3 měsíců předcházejících nemoci. Nejvíce lze pobírat částku 

odpovídající 25 % minimální mzdy v zemi. Drobní podnikatelé mohou zažádat o výjimku, 
kdy za ně stát hradí i první měsíc nemoci. Nárok na dávku není dán pouhou existencí 
zaměstnaneckého poměru, ale zároveň je třeba prokázat odpracovaných 74 hodin 
během 8 týdnů předcházejících žádosti o dávku (nárok na náhradu mzdy zaměstnavate-
lem) a 240 hodin během 6 měsíců předcházejících žádosti o dávku. Živnostníci pak musí 
disponovat záznamem o 6 měsících podnikatelské činnosti během 12 měsíců 
předcházejících žádosti o dávku, kdy alespoň 1 měsíc žádosti přímo předchází. 

Na podporu v mateřství má, stejně jako u dávky v nemoci, nárok každá 
zaměstnaná, samostatně výdělečně činná či nezaměstnaná žena (pobírající podporu v 
nezaměstnanosti), která trvale a legálně pobývá v Dánsku. Zaměstnanci musí dále 
splňovat podmínku 160 odpracovaných hodin během 4 měsíců, které předcházejí 
mateřské dovolené. V alespoň 3 ze 4 měsíců má dotyčná žena povinnost prokázat 
odpracování 40 a více hodin v zaměstnání. Samostatně výdělečně činná žena pak musí 
doložit profesní aktivitu o minimálně 18,5 hodinách týdně věnovaných dané ekonomické 
aktivitě v alespoň 6 z 12 měsíců, které předcházejí mateřské dovolené. Minimálně 
1  měsíc prokazatelné ekonomické aktivity musí přímo předcházet odchodu na 
mateřskou dovolenou. 

Mateřskou dovolenou lze čerpat po dobu 18 týdnů, kdy 4 týdny jsou určeny pro 
dobu před stanoveným termínem porodu a pouze 2 týdny po porodu jsou povinné. U 
adopce dítěte v Dánsku mají adoptivní rodiče nárok na 1 + 14 týdnů placené mateřské 
dovolené a v případě adopce ze zahraničí je nárok rovnocenný s klasickou mateřskou 

dovolenou. Po 14 týdnu následuje 32 týdnů placené rodičovské dovolené, kterou rodiče 
sdílí. Čerpat ji nicméně může v jeden okamžik pouze jeden z rodičů. V případě práce na 
zkrácený úvazek lze rodičovskou dovolenou upravovat v závislosti na pracovním úvazku 
rodiče. České dávce otcovské poporodní péče v Dánsku odpovídá placená dovolená 

                                                             
74  26 týdnů odpovídá plnému nároku na nemocenskou, zahrnují tedy 4 týdny hrazené zaměstnavatelem a 22 

týdnů hrazených státem.  
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v délce 2 týdnů během prvních 14 dnů po porodu. Výše mateřské, otcovské i rodičovské 

dávky má totožný výpočet a odvíjí se od výše mzdy příjemce dávky během 3 měsíců 
předcházejících čerpání mateřské, otcovské a rodičovské dovolené. Strop dávky 
odpovídá přibližné výši minimální mzdy v Dánsku. Dánsko nemá zavedenu obdobu 
českého vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. 

Starost o osoby závislé na péči druhých je v Dánsku řešena jakožto samostatná 
kategorie sociálního zabezpečení a je financována ze státního rozpočtu pomocí daní. Na 
podporu má nárok každý rezident legálně pobývající v Dánsku. Péče o druhou osobu je 
řešena jednak poskytnutím relevantní služby, kterou pak hradí přímo pojišťovna, a 
jednak pomocí příspěvku na péči (Borgerstyret personlig assistance), který 
umožňuje individuální výběr poskytovatele péče. Místní samospráva musí zajistit výběr 
alespoň ze dvou jí schválených poskytovatelů péče. Vedle profesionálů může příjemce 
příspěvku požádat místní úřad o schválení neformálního pečovatele, který však musí s 
příjemcem dávky uzavřít smlouvu o péči. Příspěvek je vždy podmíněn využitím oficiálně 
uznané (úřady potvrzené a schválené) pečovatelské služby/pečovatele.  

Osoba, která se rozhodne přerušit zaměstnání a starat se dočasně o osobu 
blízkou, jež je závislá na pomoci druhých, stává se dočasně zaměstnancem místní 
samosprávy, a to až na dobu 6 měsíců, které mohou být prodlouženy o další 3 měsíce. 
Pečovatel dostává měsíční odměnu odpovídající 130 % reálně vyplácené minimální 
mzdy v Dánsku, nikdy ale ne více než je původní plat dotyčné osoby v jeho/jejím stálém 
zaměstnání. V případě péče o těžce nemocného umírajícího člena rodiny vzniká 
nejbližším příbuzným nárok na příspěvek na ošetřovné (plejevederlag) ve výši 1,5 
hodnoty dávky v nemoci. Zpravidla je příspěvek určen na péči trvající maximálně 6 
měsíců. V případě péče o dítě s postižením mladší 18 let je výše příspěvku na ošetřovné 
přibližně dvojnásobná a jeho vyplácení trvá, dokud nepomine potřeba péče o dítě. 

4.9.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnavatelé mají povinnou účast na úrazovém pojištění. Zaměstnavatelé 
odvádí část příspěvku na pojištění vybraným soukromým pojišťovacím subjektům a část 
odvádí do státního Fondu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na dávku mají nárok 
osoby v zaměstnaneckém poměru. Dobrovolné pojištění je možné pro samostatně 
výdělečně činné osoby. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a zaměstná-
ním žadatele. Žádost o přiznání dávky musí být podána během jednoho roku od vzniku 
újmy. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, není až na výjimky 
klasifikován jako pracovní úraz. V případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam 
nemocí, na základě kterých lze žádat o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na 

seznamu není, přiznání dávky je posuzováno individuálně.  

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků je 
poškozenému poskytnuta péče v rámci nemocenské. V případě trvalých následků, které 
posuzuje lékař a potvrzuje dánská obdoba ČSSZ (Arbejdssmarkedets Erhvervssikring), 
vzniká při pracovní schopnosti snížené alespoň o 15 % nárok na úrazovou rentu. Míra 
pracovní neschopnosti může být přezkoumána během 5 let od nahlášení úrazu/nemoci 
a ve výjimečných odůvodněných případech lze toto období dále prodloužit. Je-li pracovní 
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schopnost snížena o méně než 50 %, dochází k vyplacení renty v podobě jednorázového 

vyrovnání. Při pracovní schopnosti snížené o více jak 50 % vzniká nárok na klasickou 
měsíční rentu. Výše renty se odvíjí od průměrného hrubého výdělku v roce předcházejí-
cím úrazu a od stupně pracovní neschopnosti, kdy se 100% pracovní neschopností 
vzniká nárok na 83 % dřívějšího výdělku. Stát stanovuje strop i minimální výši dávky. 
V případě 100% pracovní neschopnosti je měsíční dávka doplněna o jednorázovou 
(jednotnou státem stanovenou částku) kompenzaci trvalých následků úrazu/nemoci. V 
případě úmrtí vzniká nárok na úrazový důchod pro pozůstalé. Vdova/vdovec mají po 
dobu maximálně 10 let nárok na 30 % průměrného hrubého výdělku zesnulého v roce 

předcházejícím úrazu. Zároveň platí, že nárok vzniká pouze, trvalo-li manželství (nebo 
soužití v jedné domácnosti) alespoň 2 roky. Sirotci do věku 18 let (21 let při pokračujícím 
studiu) při ztrátě jednoho rodiče mají nárok na 10 % (20 % sirotci při ztrátě/absenci 
obou rodičů) z daného vyměřovacího základu. Staral-li se zemřelý o domácnost rodičů, 
kteří by se jinak ocitli v hmotné nouzi, stejně tak v případě sourozenců nebo vnoučat, 
mají tito nárok na důchod ve výši nároku sirotků. Maximální výše vyplacených důchodů 
pozůstalým nesmí překročit 70 % vyměřovacího základu. U všech pozůstalých platí, že 
potencionální příjemce důchodu musí prokázat předešlou ekonomickou závislost na 
zesnulém nebo obecně zhoršení ekonomické situace domácnosti po úmrtí rodinného 
příslušníka. V neposlední řadě vzniká v rámci úrazového pojištění v případě úmrtí nárok 
na pohřebné75.  

4.9.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody v Dánsku jsou kombinací průběžného financování Pay-As-You-Go 
(PAYG) a kapitálového financování. Státní PAYG systém zastřešuje první pilíř financování 
starobního důchodu, invalidní důchod a pozůstalostní důchody. Druhý pilíř důchodového 
pojištění (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP) funguje na bázi kapitálového 
financování a doplňuje státní financování důchodů. Druhý pilíř je povinný pro osoby 

starší 16 let, které odpracují více jak 9 hodin týdně. Zatímco první pilíř pokrývá všechny 
v Dánsku legálně pobývající rezidenty, druhý pilíř je povinný pouze pro zaměstnance a 
příjemce dávek sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné se jej 
nicméně mohou účastnit na dobrovolné bázi. Státní PAYG systém je plně financován z 
daní prostřednictvím státního rozpočtu. 

 

Odvody na důchod (ATP systém): 

- Pojištěnec odvání pevně stanovenou částku, která se liší dle úvazku (délky pracovní 
doby). Odváděná částka odpovídá přibližně 0,5 % minimální mzdy vyplácené při 
plném úvazku. 

- Zaměstnavatel odvání pevně stanovenou částku, která se liší dle úvazku (délky 
pracovní doby). Odváděná částka odpovídá přibližně 1 % minimální mzdy vyplácené 
při plném úvazku. 

- Osoby samostatně výdělečně činné účastné ATP odvádí pevně stanovenou a 
jednotnou částku, která odpovídá přibližně 1,5 % minimální mzdy vyplácené při 
plném úvazku. 

                                                             
75  Pohřebné, jakožto jednotná a jednorázová dávka pro domácnost pozůstalých s nízkými příjmy, existuje v 

rámci kategorie dávek v nemoci. 
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Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Starobní důchod (Folkepension) 

Standardní důchodový věk byl v roce 2018 65 let a postupně dochází k jeho 
navyšování76. Každých 5 let se daná věková hranice určující důchodový věk přezkou-
mává, a to v kontextu předpokládané délky života v okamžiku dovršení 60 let věku. Na 
důchod má nárok každý, kdo alespoň 3 roky mezi 15 rokem života a důchodovým věkem 
pobýval v Dánsku. Pro občany mimo EU, EHS a Švýcarsko77 platí delší 10leté období, 
kdy 5 let musí přímo předcházet věku odchodu do důchodu. Plnou výši důchodu lze 
čerpat při nepřerušeném pobytu v Dánsku po 40 let mezi 15. rokem života a důchodovým 
věkem. V druhém pilíři se nadto přihlíží k výši odvodů, které závisí na výši pracovního 
úvazku. Maximální důchod tedy v rámci 2. pilíře může nárokovat osoba, jež od dovršení 
dospělosti (18 let) až do důchodového věku setrvale bez přerušení na plný úvazek 
pracovala, a tudíž do systému přispívala nejvyšší možnou částkou odvodů. Zatímco 
Dánská legislativa neumožňuje čerpání takzvaného předčasného důchodu, lze odchod do 
důchodu oddálit, a to až o 120 měsíců, respektive 10 let v případě druhého pilíře (ATP). 

Pozdější odchod do důchodu vede k přepočtu nároku na důchod, kdy roli hraje jak 
předpokládaná délka života (a tudíž pozdějším odchodem do důchodu zkrácená doba 
jeho výplaty), tak doba odkladu. Při důchodu lze dále pracovat, ale zatímco příjem z 
ekonomické činnosti neovlivňuje výši důchodu z druhého pilíře, překročí-li daný příjem 
státem stanovenou hranici (odpovídající přibližně 150 % minimální vyplácené mzdy v 
Dánsku), je důchod z prvního pilíře krácen o částku odpovídající 30 % z příjmu ze 
zaměstnání důchodce. 

Platí pro všechny typy důchodu: Vzhledem k tomu, že se výše důchodu odvíjí 
primárně od doby pobytu v Dánsku, nikoli od samotných odvodů, nebyla zavedena 
náhradní doba pojištění. V případě, že dotyčný pobýval určitou dobu v zahraničí, toto 
období se mu do doby důchodového pojištění nepočítá a nelze ji ani zpětně 
dokoupit/dobrovolně uhradit.  

 

Invalidní důchod (Førtidspension) 

Žadatel musí disponovat lékařským potvrzením o svém zdravotním stavu. 
Relevantní úředník místní samosprávy pak na základě lékařské zprávy posuzuje 
pracovní neschopnost žadatele o důchod. Posudek (ressourceforløb) hodnotí zdravotní 
stav v kontextu vzdělání, dřívějšího zaměstnání a sociálních vazeb žadatele. Dánsko 
nemá legislativně dané procento pracovní neschopnosti, které opravňuje důchod 
nárokovat. Stav žadatele musí být shledán jakožto dlouhodobě neslučitelný s vlastní 
ekonomickou činností, a tedy schopností zajistit si příjem, který by pokryl běžné životní 
potřeby jedince. Obecně vzniká nárok na invalidní důchod osobám ve věku 40 let a trvá 
až do dovršení důchodového věku, kdy příjemce dávky přejde na starobní důchod. 
Invalidní důchod může být přiznán i osobám mladším (18-39 let), ale mnohem větší 
důraz je v takovém případě kladen na možnosti zlepšení zdravotního stavu žadatele o 
dávku, jinými slovy je-li postižení trvalé a nezvratné nebo lze-li očekávat zlepšení 
potenciálně vedoucí k narovnání pracovní schopnosti dotyčné osoby. Nárok na dávku je 

dále vázán na délku pobytu v Dánsku, kdy podmínky jsou totožné s podmínkami 

                                                             
76  Proces navyšování probíhá následovně: Z 65 na 66 let se počínaje rokem 2012 každý rok standardní věk 

odchodu do důchodu zvýší o 1 měsíc. Z 66 na 67 let pak bude navyšování probíhat rychleji, a to o dva 

měsíce za rok. 
77  3 roky pobytu v Dánsku, které občany Dánska nebo jiné země EU, EHS, Švýcarska opravňují k nároku na 

důchod, lze nahradit 3 roky pobytu (a/nebo zaměstnání) v jakékoli zemi EU, EHS, Švýcarska, z nichž 

alespoň jeden rok musí žadatel o důchod pobývat v Dánsku. 
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uvedenými v sekci věnované starobnímu důchodu. Vedle klasického invalidního důchodu 

existuje předdůchodový invalidní důchod (seniorførtidspension). Od standardního 
invalidního důchodu se liší pouze absencí povinnosti účastnit se pravidelných rehabili-
tačních programů. Nárokovat jej mohou osoby, které se staly práceneschopnými 
nejdříve 5 let před řádným odchodem do důchodu. Dále, vzniku invalidity a s ní spojené 
pracovní neschopnosti předcházela aktivní participace na trhu práce a žadatelé disponují 
záznamem o alespoň 20 letech práce na plný úvazek. Invalidní důchod je jeho příjemci 
vyplácen počínaje prvním dnem měsíce, jež následuje po měsíci, kdy bylo kladně 
rozhodnuto o nároku na dávku. O dávce musí úřady rozhodnout do 3 měsíců od přijetí 

žádosti, tedy tak, aby mohl být důchod vyplácen ne později než ve 4. měsíci následujícím 
od podání žádosti o dávku. 

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a alespoň 2letou účastí na 
pojištění jak zesnulé osoby, tak pozůstalé partnerky/partnera. Vedle pozůstalé 

manželky/manžela platí stejné podmínky pro pozůstalé osoby, jež se zesnulým 
partnerem oficiálně sdílely domácnost. V obou případech vzniká nárok na dávku pouze 
trvalo-li oficiálně doložitelné soužití 2 roky a déle. V případě rozvedených partnerů 
pokračuje vyplácení přiznaných alimentů. Sirotčí důchod je přiznáván dětem mladším 
21 let.  

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního a invalidního důchodu z prvního pilíře je pevně stanovenou 
částkou, jejíž výše se odvíjí od délky pobytu příjemce dávky v Dánsku či v jiné zemi EU, 
EHS, ve Švýcarsku. Výše dávky může být krácena v případě souběhu s vysokými příjmy 
z pokračujícího zaměstnání příjemce dávky. Plná penze starobního důchodu odpovídá 
přibližně 35 % reálně vyplácené minimální mzdy v Dánsku a je totožná nehledě na počet 
osob v domácnosti příjemce dávky. Plná penze invalidního důchodu osob žijících bez 

partnera činní přibližně 110 % reálně vyplácené minimální mzdy, kdežto u osob, jež sdílí 
domácnost s druhou osobou, dosahuje přibližně 95 % téhož. Při pobytu v Dánsku (či 
jiné zemi EU, EHS, Švýcarsku) kratším než 40 let (ale delším než 3 roky) je výše důchodu 
z prvního pilíře úměrně krácena s ohledem na délku pobytu. Výše plného důchodu z 
druhého pilíře důchodového systému (ATP) činní přibližně 11,5 % reálně vyplácené 
minimální mzdy. Vdovský/vdovecký důchod z prvního pilíře důchodového systému je 
vyplácen v okamžiku, kdy zesnulá osoba byla již příjemcem důchodu. Důchod po 
zesnulém takto v plné výši přechází na pozůstalou partnerku/partnera a je dále vyplácen 
po dobu 3 měsíců. Pozůstalostní důchod (vdovský/vdovecký/sirotčí) z druhého pilíře 
důchodového systému ATP) je vyplácen jakožto jednorázová paušální částka 
odpovídající přibližné trojnásobku reálně vyplácené minimální mzdy v Dánsku. Vedle 
uvedených důchodových dávek existují různé přídavky k důchodu. Přídavky jsou určeny 
nízkopříjmovým domácnostem. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Zaměstnavatelé, kteří přijmou do zaměstnání osobu s postižením, mohou využít 
různých státních příspěvků, které mají usnadnit technickou adaptaci pracovního místa 
a pomoci pokrýt další možné náklady/rizika spojená se zaměstnáváním osoby s 
postižením. Příjemce invalidního důchodu může čerpat takzvaný přídavek při rehabilitaci 
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a rekvalifikaci. Úhrada zvláštních pomůcek a dalších nákladů spojených s invaliditou je 

řešena a hrazena v rámci zdravotního pojištění. 

4.9.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Dánsko nemá legislativně upravenou rodičovskou dovolenou a příspěvek tak, jak 
je zaveden v České republice. Rodičovská dovolená (Forældreorlov) s příslušným 
příspěvkem je legislativně i prakticky součástí stejného schématu dávek společně s 

mateřskou a otcovskou dovolenou, na které plynule navazuje. Po skončení rodičovské 
dovolené mají rodiče nebo opatrovníci dítěte nárok na zařazení dítěte do předškolního 
zařízení, a to od 24 týdnů věku dítěte do věku začátku školní docházky. Alternativně, 
ale na základě souhlasu místní samosprávy, lze čerpat přídavek na péči o dítě (Tilskud 
til pasning af egne børn). O dítě se v takovém případě stará rodič/opatrovník. O dávku 
žádající rodič se musí prokázat pobytem v Dánsku o délce 7 z 8 let předcházejícím 
žádosti o dávku a musí ovládat Dánštinu. Těchto pravidel jsou zproštění občané EU, 

EHS, Švýcarska. Domácnost nesmí v konečné součtu pobírat více jak tři různé sociální 
dávky. Detaily pravidel a rozhodnutí o přidělení přídavku je plně v kompetenci místní 
samosprávy, která může nárok na přídavek omezit věkem. Maximální výše přídavku je 
pak legislativně formulována jako 85 % nákladů při umístnění dítěte do předškolního 
zařízení. Jde o dávku nepojistného charakteru. 

Přídavek na dítě (Børne-og ungeydelse) je dávkou nepojistného charakteru. 
Nárok na přídavek na dítě má jeho rodič či jiný opatrovník. Přídavek na dítě je podmíněn 

odvodem daní v Dánsku. Příjemce dávky musel alespoň 6 měsíců během 10 let 
předcházejících výplatě dávky pobývat v Dánsku. Nárok na plnou výši dávky má osoba, 
jež v Dánsku pobývala 6 z daných 10 let. Pro osoby, na něž se vztahuje nařízení (EK) 
č. 883/2004, platí podmínka agregace nároku na příslušnou dávku napříč zeměmi EU, 
EHS, Švýcarskem. Dávka má paušální charakter a je vyplácena čtvrtletně. Maximální 
výše dávky odpovídá 9 % reálně vyplácené minimální mzdy a s věkem dítěte klesá. U 
vysoko-příjmových domácností - příjem překračující přibližně 375% reálně vyplácené 

minimální mzdy - dochází ke krácení výše dávky o 2 % z příjmu rodiče/ů. Dávka je 
vyplácena do věku 18 let dítěte. Vedle obecného přídavku na dítě existují více specifické 
přídavky: rodičům samoživitelů, studujícím rodičům, sirotkům, vícerčatům. Výše těchto 
dávek má opět paušální charakter a lze je nárokovat bez ohledu na příjem rodiny. 
Dánsko nemá dávky zaměřené na pěstounskou péči ani porodné78.  

4.9.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi v Dánsku je příspěvek na živobytí 
(Kontanthjælp), jež má za cíl dorovnávat životní standard osob s nízkými příjmy na 
úroveň odpovídající maximální výši podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek, stejně jako 
v České Republice, slouží k pokrytí základních potřeb domácností, a to na úrovni, která 
je pro společnost v zemi přijatelná (výše podpory v nezaměstnanosti). Na dávky mají 

nárok osoby v nouzi, které již vyčerpaly zbylé možnosti (dávky), jak situaci nouze 
vyřešit. Žadatelé jsou starší 18 let a mají v Dánsku trvalý nebo dočasný pobyt. Výše 
příspěvku vychází z osobní situace, v jaké se žadatel nachází. Stav nouze pak právě na 
základě životní situace žadatele posuzuje pověřený zaměstnanec místní samosprávy, 
pod kterou žadatel spadá. Referencí pro daný posudek je z ekonomického hlediska 

                                                             
78  Jednorázový grant mohou čerpat domácnosti pouze při adopci ze zahraničí. 
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zmíněná maximální výše podpory v nezaměstnanosti. Do příjmu domácnosti, který je 

chápán jako základní, a tudíž jej posudek nebere v potaz při rozhodování o nároku na 
dávku, patří: invalidní důchod, příjem z nájmu (sdílí-li nájemce s nájemníkem tutéž 
domácnost), sociální dávky (pokud tak v daném individuálním případě rozhodl příslušný 
orgán státní správy), státem určená část příjmu ze zaměstnání (přibližně 25 % reálně 
vyplácené minimální mzdy). Na dávku má nárok žadatel, jehož zbylé příjmy 
nepřesáhnou 60 % maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro bezdětné osoby v 
nouzi a 80 % pro ty, jež se starají o dítě mladší 18 let žijící v Dánsku. Výše měsíčně 
vyplácené dávky činní přibližně 65 % reálně vyplácené minimální mzdy pro osoby, jež 

s nikým nesdílí domácnost a nestarají se o dítě mladší 18 let. Výše dávky se pak 
nepatrně liší dle různé životní situace žadatelů/příjemců dávky. 

Příspěvek na živobytí je standardně vyplácen osobám v nouzi od 30 let až do 
důchodového věku. Mladší osoby, jež se ocitnou ve stavu nouze, mají na dávku nárok 
pouze v případě, že absolvovaly již rekvalifikační kurz (nebo jemu relevantní alterna-
tivu). V opačném případě mají nárok na příspěvek na vzdělání (uddannelseshjælp), 

který však musí skloubit právě s rekvalifikačním kurzem (jiným alternativním a úřady 
schváleným vzděláváním). Příspěvek na živobytí je dále podmíněn 7 lety pobytu v 
Dánsku z 8 let, že předchází stavu nouze a žádosti o dávku79. V případě, že daná osoba 
toto nesplňuje, má alternativně nárok na integrační příspěvek (integrationsydelse), 
který se nijak neliší od příspěvku na živobytí, ale je nadto doplněn o povinnost účastnit 
se jazykového kurzu dánštiny. 

Doplňkovou dávkou je příspěvek na bydlení (individuel boligstøtte). Nárok a 
následná výše příspěvku je posuzována místní samosprávou případ od případu dle výše 
nákladů na bydlení, lokality, příjmů a složení domácnosti. Další doplňkovou dávkou 
přístupnou nicméně pouze pro nízkopříjmové příjemce důchodu je příspěvek na topení 
(varmetillæg).  

 

4.10 Estonsko 

4.10.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti má dvojí charakter: 1) povinné sociální pojištění 
zaměstnanců, jehož účelem je pomocí dávky kompenzovat ztracený příjem v 

nezaměstnanosti, a 2) nepojistná dávka v nezaměstnanosti (Töötutoetus), která je plně 
financována státem prostřednictvím daní a řeší dlouhodobý výpadek příjmů v nezaměst-
nanosti a případný stav hmotné nouze. Povinnost přispívat do systému sociálního 
pojištění, který dávky v nezaměstnanosti financuje, mají jak zaměstnavatelé, tak 
zaměstnanci. Osoby samostatně výdělečně činné nejsou součástí systému pojištění v 
nezaměstnanosti, ale splňují-li dané podmínky, mají nárok na nepojistnou dávku v 
nezaměstnanosti. Estonská legislativa neumožňuje dobrovolnou účast na pojištění v 
nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je vázán na trvalý nebo obvyklý 
pobyt v Estonsku. 

                                                             
79  Pro občany EU, EHS a Švýcarska je podmínka pobytu chápána v kontextu pravidel daných nařízením (EK) 

č. 883/2004. 
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- Pojištěnec odvádí 1,6 % z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop výše výdělku 

(trojnásobek průměrné mzdy v zemi), na jehož základě se vypočítává odvedená 
částka pojištění. 

- Zaměstnavatel odvádí 0,8 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-

ným na úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který je schopný a ochotný pracovat 
a spadá-li do věkové skupiny 16 let až důchodový věk. Žadatel byl alespoň 12 měsíců 
během 36 měsíců předcházejících ztrátě zaměstnání zaměstnán a platil odvody na 
sociální pojištění. V případě nepojistné podpory v nezaměstnanosti je třeba prokázat 
ekonomickou aktivitu (zaměstnání, samostatnou výdělečnou činnost) trvající alespoň 
180 dní během 12 měsíců předcházejících žádosti o dávku. Karenční doba je 7 dní. 

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti (Töötuskindlustushüvitis) je stanovena jako 
procento (50 % během prvních 100 dnů v nezaměstnanosti a následně 40 %) z 
průměrného denního výdělku z prvních 9 měsíců během 12 odpracovaných měsíců, 
které předcházely stavu nezaměstnanosti. Maximálně lze pobírat podporu ve výši 
odpovídající trojnásobku průměrné mzdy v zemi. Minimální výše podpory je stanovena 

na úrovni poloviny minimální mzdy. Délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti závisí 
na době, po kterou se žadatel účastnil platby pojištění. V případě doby účasti na pojištění 
kratší jak 5 let lze dávku pobírat 180 dní. Maximálně lze dávku čerpat 360 dní, a to trvá-
li účast na pojištění 10 a více let.  

Nepojistná podpora v nezaměstnanosti (Töötutoetus) je paušální částkou, která 
odpovídá 35 % minimální mzdy v zemi v roce předcházejícím žádosti o dávku. O 
nepojistnou podporu v nezaměstnanosti žádají osoby, které již vyčerpaly svůj maximální 
nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti nebo nesplnily podmínky, jež by je k 
příjmu standardní podpory v nezaměstnanosti opravňovaly. Dávku lze standardně 
čerpat po dobu 270 dní. V případě ukončení pracovního poměru z důvodu závažného 
porušení pravidel práce (jiného nevhodného chování) lze dávku pobírat po dobu 210 
dní. Pokud po vyčerpání plné výše dávky zbývá jejímu příjemci méně než 180 dní do 
dovršení důchodového věku, trvá vyplácení dávky až do okamžiku, kdy vznikne nárok 
na starobní důchod. 

Platí, že podporu v nezaměstnanosti lze vyjma starobního důchodu libovolně 
kombinovat s dalšími pojistnými i nepojistnými sociálními dávkami. Podporu v 
dlouhodobé nezaměstnanosti lze kombinovat s dávkami v hmotné nouzi, většinou dávek 
pro rodiny s dětmi a s dávkami pro osoby s postižením. Souběh s příjmy ze zaměstnání 
není možný.  
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4.10.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství  

Na koho se dávka (náhrada mzdy) vztahuje/osobní rozsah 

V případě nemoci vzniká zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným 
nárok na dávky v nemoci. Obecnou podmínkou je pracovní neschopnost potvrzená 
lékařem. Dávky jsou financovány z povinných odvodů zaměstnavatelů a samostatně 
výdělečně činných osob, a to v podobě sociálního zdanění příjmů (sotsiaalmaks). 
Takzvaná sociální daň je zdrojem financí pro dávky v nemoci, mateřství a starobní 
důchod.  

Výše sociálního zdanění příjmů je totožná pro zaměstnance i osoby samostatně 
výdělečně činné: 33 % z měsíční superhrubé mzdy. Veškeré odvody za zaměstnance 
hradí zaměstnavatel. Z celkové výše sociálního zdanění příjmů jde 13 % na nemocenské 

a zdravotní pojištění a 20 % na důchodové pojištění. Estonská legislativa stanovuje 
strop pro odvody sociálního zdanění pouze u osob samostatně výdělečně činných, a to 
do výše přibližně odpovídající trojnásobku minimální mzdy. Minimální výše odvodů 
odpovídá odvodům z minimální mzdy. 

 

Charakteristika a podmínky pro poskytnutí dávky (náhrady mzdy) 

V případě nemocenské by měl zaměstnanec nejprve požádat o potvrzení pracovní 
neschopnosti lékařem. Po uplynutí 3 dnů karenční doby vzniká nemocnému zaměstnanci 
nárok na náhradu mzdy zaměstnavatelem (4. až 8. den nemoci ve výši 70 % příjmu 
zaměstnance). Následuje přechod na nemocenské, které je nadále vypláceno ve výši 70 
% z průměrného denního výdělku80. Dávka odpovídající 100 % průměrného denního 
výdělku je vyplácena v případě dávky v mateřství (stejně tak u dávky otcovské 
poporodní péče), při pracovních úrazech a vnikne-li úraz/nemoc při záchraně lidského 

života, ochraně veřejného zájmu apod. Maximální délka nemocenské je 182 dnů, 
mateřské pak 140 dní (z toho 30 dní před plánovaným datem porodu) a mateřská 
dovolená při adopci dětí mladších 10 let trvá 70 dní. 

Na podporu v mateřství (Sünnitushüvitis) mají, stejně jako u dávky v nemoci, 
nárok zaměstnaní a samostatně výdělečně činné osoby, které legálně pobývají v 
Estonsku. Podpora v mateřství je společně s dávkou v nemoci popsána výše, ale nejedná 
se o jedinou dávku hrazenou ze sociální daně spojenou s narozením dítěte. Dávka 
otcovské poporodní péče (isapuhkuse tasu) je vyplácena druhému rodiči - pouze je-li 
zaměstnancem - po dobu 10 pracovních dní během 2 měsíců od narození dítěte. Výše 
dávky, jak je již zmíněno výše, odpovídá dávce v mateřství. Zatímco výše dávky v 
mateřství není omezena stropem pro výši dávky, maximální výše dávky otcovské 
poporodní péče je nastavena na úroveň trojnásobku průměrné měsíční mzdy. 

Podobně jako v případě českého vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a 
mateřství, berou estonské zákony v potaz možný vliv těhotenství na možnost žen dále 
vykonávat dřívější povolání. Je-li žena během těhotenství přesunuta na jiné hůře 
placené pracovní místo, platový rozdíl je ženě v rámci nemocenského pojištění vyrovnán. 
Musí-li žena z důvodu těhotenství práci přerušit ještě před řádným termínem odchodu 

                                                             
80  Náhrada mzdy zaměstnavatelem vychází při výpočtu příslušné náhrady z průměrného denního výdělku 

během 6 měsíců předcházejících nemoci (jiné relevantní pracovní neschopnosti). Dávka v nemoci a 

mateřství pak z výdělku během 12 měsíců předcházejících nemoci. 
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na mateřskou, je jí kompenzován ušlý příjem ve výši dávky v nemoci. Kompenzace 

ušlého příjmu je vyplácena až do nástupu na mateřskou dovolenou. 

Vedle příspěvku na péči o dítě do 3 let věku (popsáno v sekci Dávky pro rodiny 
s dětmi) existují v rámci nemocenského pojištění krátkodobé dávky určené k péči o 
nemocné dítě, případně nemocného člena rodiny. Dávka dosahuje 80 % z průměrného 
denního výdělku. V případě onemocnění dítěte mladšího 12 let (19 let je-li dítě 
postižené) lze čerpat 14 dní dovolené za účelem ošetřování a příspěvek na ošetřovné. 
Onemocní-li rodič/opatrovník, jež standardně pečuje o dítě mladší 3 let, může jej 
náhradní opatrovník v péči zaskočit a čerpat takto až 10 dní dovolené za účelem dočasné 
péče o dítě, včetně výše uvedené dávky. Na 7 dní dovolené a příspěvek na ošetřovné 
má pak nárok osoba, jež chce pečovat o nemocného rodinného příslušníka. Uvedené 
dávky jsou přímou součástí nemocenského pojištění a nároku, jež v rámci něj vzniká při 
nemoci pojištěnce a jemu blízkých osob. Do značné míry tudíž odpovídají českému 
příspěvku na ošetřovné. 

Estonsko nemá centrálně definovaný jednotný příspěvek na péči. Osobám, jež 

potřebují péči a jsou odkázány na pomoc druhých, jsou primárně poskytovány přímo 
služby a asistence dle individuálních potřeb tak, jak je vyhodnotí sociální pracovník 
místní samosprávy v konzultaci s žadatelem o asistenci. V omezené míře některé místní 
samosprávy poskytují peněžitý příspěvek na péči, ale pouze v okamžiku, kdy na 
potřebnou a schválenou službu žadatel a jeho rodina nemá finance. Tento postoj a 
limitovaná podpora státu souvisí s legislativně definovanými povinnostmi blízké rodiny 
pečovat o nemohoucí, závislé členy rodiny (zákon o rodině, Perekonnaseadus). Naopak, 
v případě neformálně sjednané péče, ať už v rámci rodiny nebo mimo ni, místní 
samospráva běžně poskytuje příspěvek pečovatelům (Hooldajatoetus). Výše měsíčního 
příspěvku se liší dle míry závislosti na péči, ale obecně se pohybuje mezi hodnotami 
odpovídajícími 5 % a 20 % minimální mzdy. Základní podmínkou pro získání příspěvku 
je oficiální stvrzení a schválení péče místní samosprávou. Stát pak za pečovatele po 
dobu péče supluje roli zaměstnavatele a hradí odvody pojistných sociálních dávek. 

4.10.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Estonsko nemá zavedeno speciální pojištění pro případy pracovních úrazů a 
nemocí z povolání. Namísto této zvláštní kategorie jsou případy úrazů/nemocí z povolání 
bez trvalých následků kompenzovány v rámci stejného pojištění jako v případě jiné 
krátkodobé pracovní neschopnosti. Trvalé následky úrazu/nemoci jsou řešeny v rámci 
systému dávek trvalé invalidity a v případě úmrtí následkem pracovního úrazu/nemoci 
z povolání mají pozůstalí nárok na běžný pozůstalostní důchod. Detaily dávek jsou 
popsány v kapitolách relevantních pro danou situaci (dávky nemocenského pojištění, 
dávky důchodového pojištění). Rozdíl je ve výši dávek, kdy osoby, jež utrpěly pracovní 
úraz nebo trpí nemocí z povolání, pobírají v porovnání s běžně nemocnými a příjemci 
důchodu vyšší nemocenskou, důchod.   

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a 
zaměstnáním žadatele. Pracovní úraz musí zaměstnavatel nahlásit do 10 dnů od 
události, v případě nemoci z povolání limit pro nahlášení nemoci dán není. Úraz, ke 
kterému dojde na cestě do/ze zaměstnání, není klasifikován jako pracovní úraz. V 
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případě nemoci z povolání existuje oficiální seznam nemocí, na základě kterých lze žádat 

o danou dávku. Pokud se jedná o nemoc, která na seznamu není, přiznání dávky je 
posuzováno individuálně. V případě úmrtí má zaměstnavatel povinnost uhradit rodinně 
zesnulé osoby náklady na pohřeb (pohřebné)81.  

4.10.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody v Estonsku jsou kombinací průběžného financování Pay-As-You-Go 
(PAYG) a kapitálového financování. Vedle dvou pojistných pilířů důchodového systému, 
jejichž financování je primárně postaveno na příspěvcích pojištěných osob a jejich 
zaměstnavatelů, má Estonsko nepojistný základní (garantovaný) starobní důchod 
(Rahvapension) plně financovaný státem, jehož úlohou je poskytnout příjmové minimum 
osobám v důchodovém věku a bez dostatečných finančních prostředků, které z 

jakéhokoli důvodu nemají nárok na běžný důchod. Účast na odvodech sociální daně pro 
účely důchodového pojištění je povinná pro všechny pracující obyvatele Estonska. Pouze 
pro osoby narozené před rokem 1983 existuje možnost dobrovolné účasti na 
důchodovém připojištění. V praxi to znamená, že pokud se rozhodnou na důchodové 
připojištění nepřispívat, platí o 4 % nižší sazbu na sociální dani. Výše odvodů - sociální 
daň - je již popsána v sekci dávky nemocenského pojištění. Z uvedených 20 %, jež jsou 
za pojištěnce odváděny na důchodové pojištění je 16 % určeno na starobní důchod 
(první pilíř systému, PAYG) a 4 % na důchodové připojištění (druhý pilíř systému, 

kapitálové financování). 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Starobní důchod (Vanaduspension), Důchodové připojištění (Kogumispension) 

Standardní důchodový věk je 63 let a 6 měsíců. Počínaje rokem 2017 důchodový 
věk postupně narůstá a v roce 2026 dosáhne 65 let. Estonská legislativa nezná koncept 
plné penze. K čerpání Starobního důchodu je zapotřebí prokázat minimální účast na 
platbě sociální daně, a to po dobu alespoň 15 let. Minimální doba účasti na platbě sociální 
daně neplatí pro účely čerpání důchodového připojištění.   

Do předčasného důchodu (Ennetähtaegne vanaduspension) lze v případě splnění 
15 let platby sociální daně odejít 3 roky před dovršením standardního důchodového 
věku. Dále existuje takzvaný preferenční předčasný důchod (Soodustingimustel 

vanaduspension), kdy vybrané skupiny obyvatel mohou za výhodnějších podmínek 
odejít do důchodu až 5 let před dovršením řádného důchodového věku. Jedná se o 
osoby, jež po dobu alespoň 8 let vychovávaly 3 a více dětí, nebo dítě s postižením. V 
případě nebezpečných/obtížných povolání je možné při účasti na pojištění 15-25 let (z 
čehož alespoň polovina musí souviset s povoláním hodnoceným jako nebezpečné/ 
obtížné) do preferenčního předčasného důchodu odejít již 10 let před standardním 
věkem odchodu do důchodu. 

Odchod do důchodu lze též oddálit, a to na libovolně dlouhou dobu. Jak 
předčasný, tak pozdější odchod do důchodu vede k přepočtu nároku na důchod. Vyjma 
předčasného důchodu lze při důchodu dále pracovat a příjem ze zaměstnání nemá vliv 
na výši vypláceného důchodu. Nesplňuje-li osoba důchodového věku podmínky, za 
kterých lze důchod nárokovat, může alternativně zažádat o nepojistný základní 

                                                             
81  Pohřebné je zároveň součástí dávek pozůstalým a spadá do kompetencí místních úřadů. 
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(garantovaný) starobní důchod (Rahvapension). Základní starobní důchod funguje na 

principu dávek v hmotné nouzi a je tudíž vedle důchodového věku a minimálně 5 let 
pobytu v zemi podmíněn nízkým příjmem domácnosti.  

Platí pro všechny typy důchodů: Ve specifických případech, kdy jedinec platbu 
pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se o období 
péče o děti a na dávkách v nezaměstnanosti. V ostatních případech, kdy dotyčná osoba 
sociální daň a s ní příspěvky na důchodové pojištění neplatila, nelze důchodové pojištění 
zpětně dokoupit/dobrovolně uhradit.  

 

Podpora při pracovní neschopnosti (Töövõimetoetus), ekvivalent k invalidnímu 
důchodu 

Žadatel musí disponovat lékařským potvrzením, které deklaruje plnou nebo 
částečnou pracovní neschopnost. Minimální pracovní neschopnost legislativa nespecifi-
kuje, ale částečná pracovní neschopnost deklaruje alespoň částečnou schopnost a 

možnost osoby pracovat nebo předpokládanou dočasnost pracovní neschopnosti. Na 
podporu má nárok osoba počínaje 16 lety věku až do dovršení důchodového věku. 
Standardně je podpora přiznávána na období ne delší než 5 let a pouze v případech 
prokazatelné trvalosti stavu invalidity na období delší či bez časového omezení (tedy do 
důchodového věku). Vzhledem k nepojistnému charakteru dávky je jedinou podmínkou 
jejího nárokování lékařské stvrzení pracovní neschopnosti a legální pobyt v zemi. Při 
částečné invaliditě dochází ke krácení výše dávky na 57 % plné výše podpory. Podporu 

při pracovní neschopnosti lze kombinovat s jinými příjmy, ty jsou však kráceny - 
ponížení podpory o 50 % rozdílu mezi daným příjmem a limitem povoleného výdělku - 
v okamžiku kdy jejich měsíční výše přesáhne 90násobek denní sazby podpory při 
pracovní neschopnosti.   

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a splněním podmínek pro 
čerpání důchodu zesnulé osoby. Délka splněné účasti na důchodovém pojištění se liší 
dle věku zesnulé osoby od žádné účasti při věku pod 25 let až po plných 15 let při věku 
63 let a výše. Nárok na pozůstalostní důchod má vdova/vdovec, kteří 1) přerušili 
zaměstnání z důvodu péče o dítě zesnulého mladší 3 let, 2) v případě manželství 
trvajícího alespoň 1 rok dosáhli důchodového věku nebo jsou částečně/plně invalidní. 
Dále nárok vzniká těhotné pozůstalé počínaje 12. týdnem těhotenství. V případě nového 
sňatku je pozůstalostní důchod vyplácen maximálně po dobu dalších 12 měsíců. 
Rozvedený partner má nárok na pozůstalostní důchod, trvalo-li manželství alespoň 25 
let a stala-li se pozůstalá osoba v době manželství nebo během jednoho roku od rozvodu 
invalidní, popřípadě dosáhla-li pozůstalá osoba důchodového věku nejpozději 3 roky od 
rozvodu. Sirotci mohou pozůstalostní důchod nárokovat do věku 18 let (24 let v případě 
pokračujícího studia). Nárok dále vzniká 1) sourozencům, vnoučatům, nevlastním 
dětem mladším 18 (24) let, nemají-li rodiče, kteří by se o ně starali, 2) rodičům v 
důchodovém věku nebo rodičům s částečnou/trvalou invaliditou.  

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního důchodu závisí na délce pracovní historie (před rokem 1999) a 
na výši odvodů na důchodové pojištění (počínaje rokem 1999). Počet odpracovaných let 
- a počínaje rokem 1999 každoroční podíl reálné mzdy dané osoby a průměrné mzdy v 
daném roce - je vynásoben “aktuální hodnotou důchodu”. Minimální důchod je státem 
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stanoven zhruba na úroveň 35 % minimální mzdy a v této výši je vyplácen i základní 

starobní důchod. Legislativa neupravuje strop vyplácených důchodů. Výše důchodu z 
druhého pilíře pak závisí pouze na výši odvodů, respektive na výnosech z investic 
kapitálového financování. V případě předčasného důchodu je výše důchodu trvale 
ponížena o 0,4 % za každý měsíc zbývající do standardního důchodového věku. 
Preferenční předčasný důchod takto ponížen není, naopak za každý odpracovaný rok, 
jež danou osobu opravňuje nárokovat preferenční předčasný důchod, narůstá “aktuální 
hodnota důchodu” o 3,1 %. 

Podpora při pracovní neschopnosti je paušální částkou, jež zhruba odpovídá 
85  % minimální mzdy. Při částečném důchodu klesá dávka na 57 % podpory, jež je 
vyplácena při plné invaliditě. 

 

Specifické znaky vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

Výše pozůstalostního důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního 

důchodu, na který měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok 
pozůstalých je vyjádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu. 
Procentuální výše důchodu, který si pozůstalí rovným dílem dělí, závisí na počtu 
pozůstalých. V případě 1 pozůstalé osoby je to 50 % vzniklého nároku na důchod, u 2 
osob je to 80 % a u 3 a více osob je to 100 %. V případě, kdy zesnulý nedisponoval 
dostatečnou dobou odvodů, jež by pozůstalé opravňovala k příjmu pozůstalostního 
důchodu, vzniká nízkopříjmovým domácnostem nárok na základní důchod, dávku 

nepojistného charakteru. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec základní dávky podpory při pracovní neschopnosti 

Zdravotní rehabilitace a speciální pomůcky jsou hrazeny v rámci zdravotního 
pojištění. Rekvalifikace - neboli pracovní rehabilitace - je pak hrazena v rámci pojištění 
v nezaměstnanosti. Rekvalifikační příspěvek (Töötutoetus) je vyplácen osobám v 
pracovní neschopnosti (nezaměstnanost, invalidita, dlouhodobá nemoc), které se za 
účelem zlepšení vlastní pozice na trhu práce účastní rekvalifikační aktivity. Rekvalifikační 
příspěvek je paušální částkou, odpovídající přibližně 25 % minimální mzdy. Příspěvek je 
vyplácen v závislosti na délce schváleného kurzu, rekvalifikace, praxe nebo stáže, 
dobrovolnické aktivity. V neposlední řadě je do podpory osob s postižením zapojena 
místní samospráva, která řeší 1) nadstandardní náklady spojené s dopravou v důsledku 
zhoršené mobility osob s postižením, 2) uzpůsobení bytu/domu postižené osoby, 3) 
náklady spojené s prací osobního asistenta. Stát dále podporuje firmy zaměstnávající 
osoby s postižením 1) přebíráním platby sociální daně namísto zaměstnavatelů, 2) 
úhradou až 75 % nákladů na potřebnou úpravu pracoviště a speciálních pomůcek 
potřebných nebo usnadňujících práci, 3) 50 % nákladů na přeškolení pracovníka při 
převedení na jinou pozici, než kterou původně zastával. 

4.10.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Rodiče mají nárok na rodičovskou dovolenou s garantovaným návratem do 
zaměstnání do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek (Vanemahüvitis) je dávkou 
nepojistného charakteru, která je k dispozici všem opatrovníkům dětí mladších 3 let s 
trvalým nebo přechodným pobytem na území Estonska bez ohledu na účast opatrovníka 
na sociálním pojištění. Příjemce dávky nesmí zároveň pobírat dávku v mateřské, na jejíž 
čerpání rodičovský příspěvek navazuje. Dávku smí v jeden okamžik čerpat jen jeden z 
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rodičů. V jejím čerpání se rodiče mohou střídat a dávku/rodičovskou dovolenou lze 

čerpat přerušovaně. Pokud rodiče/opatrovníci pracují, čerpá příspěvek vždy rodič, který 
je v tu danou chvíli na rodičovské dovolené. Výše příspěvku, který je vyplácen po 
maximální dobu 435 dní, je 100 % průměrné mzdy v roce předcházejícím 
rodičovské/mateřské dovolené. Legislativně je upravena minimální výše rodičovského 
příspěvku (přibližně na úrovni 110 % minimální mzdy) a strop příspěvku (přibližně 
šestinásobek minimální mzdy). Nepracující rodič, který tak zároveň nemá nárok na 
podporu v mateřství, pobírá paušální rodičovský příspěvek, přibližně odpovídající výši 
minimální mzdy, a to počínaje narozením dítěte do jeho 18 měsíců. Právo pobírat 

rodičovský příspěvek mohou rodiče převést na třetí osobu, která se o dítě reálně stará, 
pouze však na základě oficiálně podané písemné žádosti.  

V okamžiku, kdy rodiče vyčerpají svůj nárok na rodičovský příspěvek, vzniká jim 
nově nárok na příspěvek na péči o dítě (Lapsehooldustasu). Jde opět o nepojistnou 
dávku, která je podmíněna pouze legálním pobytem v Estonsku, nikoli účastí na platbě 
sociální daně, rodičovskou dovolenou nebo zápisem dětí do předškolního zařízení. Dávku 

lze nicméně nárokovat až v okamžiku vyčerpání rodičovského příspěvku. Příspěvek na 
péči o dítě je paušální částkou vyplácenou měsíčně. Na dítě do 3 let věku 
rodiče/opatrovníci pobírají příspěvek v hodnotě přibližně 8 % minimální mzdy. Rodiny 
se 2 dětmi, kdy jedno dítě je mladší 3 let a druhé dítě mladší 8 let, obdrží na starší dítě 
poloviční příspěvek. Má-li rodina 3 a více dětí, rodině vzniká nárok na poloviční příspěvek 
na každé dítě ve věku 3 až 8 let.  

Přídavek na dítě (Lapsetoetus) je dávkou nepojistného charakteru. Nárok na 
přídavek na dítě má jeho rodič či jiný opatrovník. Přídavek na dítě je podmíněn pobytem 
rodiče/opatrovníka a dítěte v Estonsku. Dávka má paušální charakter a je vyplácena 
měsíčně. Výše dávky se neliší dle věku dítěte ani příjmu rodiny. Rozdílný paušál je 
vyplácen v závislosti na počtu dětí v domácnosti. Dávka je vyplácena na dítě. U prvního 
a druhého dítěte vzniká nárok na přídavek odpovídající přibližně 12 % minimální mzdy 
v zemi. Výše přídavku pro třetí a každé následující dítě stoupá na přibližnou úroveň 22 
% minimální mzdy. Rodiny se třemi a více dětmi pak mají nárok na speciální přídavek 
rodinám s více dětmi (Lasterikka pere toetus). Přídavek rodinám s více dětmi se liší pro 
rodiny se 3 až 6 dětmi (přibližná hodnota přídavku: 65 % minimální mzdy) a pro rodiny 
se sedmi a více dětmi (přibližná hodnota přídavku: 90 % minimální mzdy). Přídavek je 
opět nepojistného charakteru a je vyplácen měsíčně. Žádná z dávek pro rodiny s dětmi 
není podmíněna výší příjmů rodiny. 

Estonsko nemá dávky zaměřené na pěstounskou péči. Porodné (Sünnitoetus) je 
jednorázovou paušální částkou stejné výše pro první 2 děti. Částka u trojčat a vícerčat 
je přibližně trojnásobná.  

4.10.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi v Estonsku je příspěvek na živobytí 
(Toimetulekutoetus). Příspěvek, stejně jako v České republice, slouží k pokrytí 
základních potřeb domácnosti, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná 
(životní minimum dle výpočtu hodnoty specificky sestaveného koše komodit a služeb). 
Na dávky mají nárok osoby v nouzi, které již vyčerpaly zbylé možnosti (dávky), jak 
situaci nouze vyřešit. Žadatelé mají v Estonsku trvalý nebo dočasný pobyt. Výše 
příspěvku vychází z osobní situace, v jaké se žadatel nachází. Stav nouze pak právě na 
základě životní situace žadatele posuzuje (a následně na pravidelné měsíční bázi 
ověřuje) pověřený zaměstnanec místní samosprávy, pod kterou žadatel spadá. Ačkoli 
dávka není v případě trvajícího stavu nouze časově omezena, žádost o ni musí být každý 
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měsíc obnovována. Pravidla pro dávky pomoci v hmotné nouzi jsou nastaveny centrálně 

na úrovni státu, ale spravovány jsou lokálně místními samosprávami. Referencí pro 
daný posudek je výše životního minima daná legislativou (Sotsiaalhoolekande seadus) 
a každoročně upravovaná dle vývoje cen a mezd v zemi. Výše životního minima pro 
jednotlivce, tedy jednočlenné domácnosti, odpovídá přibližně 30 % minimální mzdy v 
Estonsku. Výše životního minima reflektuje potřeby vícečlenné domácnosti a liší se tudíž 
pro dvoučlennou domácnost a vícečlennou domácnost s dětmi. Příspěvek na živobytí 
pak do výše životního minima dorovnává příjmy domácnosti, které jsou posuzovány po 
odečtení daní a dalších povinných odvodů. Do příjmů domácnosti nejsou započítávány 

nepojistné sociální dávky, příjmy při studiu a alimenty na děti. V potaz nejsou brány ani 
příjmy do úrovně životního minima. V rámci příspěvku na živobytí lze zažádat o pomoc 
s úhradou nákladů na bydlení. Náklady na bydlení by měly být přiměřené běžným 
nájmům a situaci rodiny. V jaké výši, respektive jakou část nákladů na bydlení pak úřad 
v rámci příspěvku na živobytí uhradí, je plně na zvážení místní samosprávy dle situace 
žádající domácnosti. U nezaměstnaných jsou dávky pomoci v hmotné nouzi podmíněny 
spoluprací s úřadem práce a účastí na aktivizačních programech rekvalifikace, školeních, 
pracovních stážích apod., dle individuální domluvy s úřadem práce. V případech, kdy 
nezaměstnaný s úřady nespolupracuje, může být příjem dávky pozastaven.  

Vzhledem k tomu, že náklady na bydlení lze u nízkopříjmových domácností v 
nouzi pokrýt v rámci příspěvku na živobytí, estonská legislativa již nezavádí samostatnou 
dávku příspěvku/doplatku na bydlení. Samospráva může dále rozhodnout o ad hoc 
pomoci domácnostem dle potřeb spojených zejména s náklady na bydlení, cestovným 
(do zaměstnání). Na centrální úrovni však Estonsko podporu v mimořádné situaci 

nespecifikuje a nejde tudíž o legislativně upravenou dávku. 

4.11 Švédsko 

4.11.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti má dvojí charakter: 1) dobrovolné pojištění v 
nezaměstnanosti (inkomstbortfallsförsäkring), jehož účelem je kompenzovat ztracený 
příjem, a 2) základní pojištění v nezaměstnanosti (grundförsäkring), kdy pojištění hradí 
zaměstnavatelé a částečně stát prostřednictvím daní. Základní pojištění v nezaměstna-
nosti má za účel zabránit chudobě, nikoli nahradit zaniklý příjem. Vzhledem k participaci 

státu jde pouze o částečně pojistnou dávku v nezaměstnanosti. Dávka kryje všechny 
zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, kteří jsou starší 20 let a nejsou 
součástí dobrovolného pojištění v nezaměstnanosti.  

 

Financování dávek v nezaměstnanosti:  

- Pojištěnec (zaměstnanec), který se účastní dobrovolného pojištění, odvádí takzvaný 

účastnický poplatek (membership fee), který si každý pojištěnecký fond stanovuje 
individuálně, ale za dozoru a se schválením jeho výše Švédskou radou pro pojištění 
v nezaměstnanosti (IAF). 

- Zaměstnavatel odvádí 2,64 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně), a to buďto 
do fondu dobrovolného nebo základního pojištění. 
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- Osoby samostatně výdělečně činné odvádí 0,10 % z vyměřovacího základu, kterým 

jsou přiznané příjmy pojištěnce a v případě účasti na dobrovolném pojištění i 
takzvaný účastnický poplatek fondu. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným na úřadu práce. Nárok na dávku má žadatel, který je schopný a ochotný pracovat 

alespoň 17 hodin týdně a je mladší 65 let. Žadatel byl během 12 měsíců předcházejících 
ztrátě zaměstnání zaměstnán (nebo pracoval jako samostatně výdělečně činná osoba) 
alespoň po dobu 1) 6 měsíců o minimální pracovní době 80 hodin měsíčně, nebo 2) 6 
po sobě jdoucích měsíců s minimální celkovou pracovní dobou 480 hodin, kdy v žádném 
měsíci počet odpracovaných hodin neklesl pod 50 hodin měsíčně. Dodatečně, v případě 
dobrovolného pojištění, je žadatel registrován u jednoho z pojištěneckých fondů a 
prokáže tak zaměstnání/pracovní činnost probíhající po minimálně 12 po sobě jdoucích 
měsíců předcházejících žádosti o dávku.82 

 

Charakteristika dávky 

Výše dobrovolné podpory v nezaměstnanosti (inkomstbortfallsförsäkring) je 
stanovena jako procento (80 % během prvních 200 dnů v nezaměstnanosti a následně 
70 %) z průměrného denního výdělku. Maximálně lze pobírat podporu ve výši 

odpovídající přibližné 60 % průměrné mzdy v zemi.83 Průměrný výdělek se vypočítává 
na základě 12 měsíců předcházejících nezaměstnanosti. U osob samostatně výdělečně 
činných se vychází z příjmů uvedených v posledním daňovém přiznání. Základní podpora 
v nezaměstnanosti (Grundförsäkring) je paušální částkou, která odpovídá 25 % 
průměrné mzdy v zemi. Švédsko zpřístupňuje dávky i osobám, které sice o práci úplně 
nepřišly, ale byl jim nedobrovolně zkrácen úvazek. V takovém případě je výše vyplácené 
dávky přímo úměrná ztrátě pracovních hodin. Karenční doba je 7 dní. Dávky lze čerpat 
po maximální dobu 300 pracovních dní (60 týdnů). Trvá-li stav nezaměstnanosti i po 

uplynutí této doby, lze využít podpory v rámci programu Práce a rozvoje (Jobb-och 
utvecklingsgarantin): Aktivizační grant (Aktivitetsstöd) slouží jako podpora lidem, jež 
se aktivně snaží zlepšit své dovednosti, rekvalifikovat se tak, aby se jim povedl návrat 
na trh práce. 

Platí, že dávky v nezaměstnanosti nelze kombinovat s dávkami v nemoci a 
invalidním důchodem. U ostatních sociálních dávek se výše podpory v nezaměstnanosti 
úměrně krátí. Vyjma částečné nezaměstnanosti není souběh s příjmy ze zaměstnání 

možný.  

 

                                                             
82  2 z požadovaných 12 měsíců mohou být měsíce, kdy žadatel namísto vlastní ekonomické činnosti čerpal 

rodičovský příspěvek (Föräldrapenning) nebo se účastnil vojenského výcviku. 
83  Švédsko nemá legislativně nařízenou výši minimální mzdy a informace o reálně vyplácené minimální mzdě 

nejsou objektivně dohledatelné. Proto byla v případě Švédska pro účely popisu výše dávek použita výše 
průměrné mzdy ve Švédsku v roce 2018 tak, jak ji uvádí Švédský statistický úřad (SCB). 

https://www.scb.se/en/ 

https://www.scb.se/en/
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4.11.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství  

Na koho se dávka (náhrada mzdy) vztahuje/osobní rozsah 

V případě nemoci vzniká zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným 
i nezaměstnaným, kteří splňují podmínky na podporu v nezaměstnanosti, nárok na 
dávky v nemoci. Obecnou podmínkou je minimálně 25% pracovní neschopnost 
potvrzená lékařem. Dávky jsou financovány z povinných odvodů zaměstnavatelů a 
samostatně výdělečně činných osob na nemocenské pojištění (sjukförsäkring) a 
rodičovské pojištění (föräldraförsäkring).  

- Zaměstnavatel odvádí z měsíční superhrubé mzdy (základu daně) 4,35 % na 
nemocenské pojištění a 2,60 % na rodičovské pojištění. Veškeré odvody za 
zaměstnance hradí zaměstnavatel. 

- Osoby samostatně výdělečně činné odvádí na nemocenské pojištění mezi 4,80-
3,62  % z vyměřovacího základu, kterým jsou přiznané příjmy pojištěnce. Konkrétní 
výše odvodů závisí na zvolené karenční době mezi 1 a 90 dny. Odvod na rodičovské 
pojištění se neliší od osob v zaměstnání. 

 

Charakteristika a podmínky pro poskytnutí dávky (náhrady mzdy) 

V případě nemocenské by měl zaměstnanec nejprve požádat o potvrzení pracovní 
neschopnosti lékařem. Aby zaměstnanci vznikl nárok na náhradu mzdy zaměstnavate-
lem (2. až 14. den nemoci ve výši 80 % příjmu zaměstnance), musí pracovní neschopnost 
zaměstnavateli nahlásit během prvního dne nemoci. Švédské obdobě správy sociálního 
zabezpečení stačí nemoc nahlásit se zpožděním, jelikož je uzákoněno retrospektivní 
proplácení dávky, a to až 7 dní ode dne nahlášení nemoci. Karenční doba, po kterou 
nemocný nepobírá žádný příjem, je 1 den pro zaměstnance a nezaměstnané. Osoby 
samostatně výdělečně činné si délku karenční doby volí společně s výší odvodů (viz 
výše) a může trvat od 1 dne do 90 dnů. Standardně je dávka v nemoci vyplácena po 
dobu 364 dnů (80 % příjmu zaměstnance). Následně může nemocný zažádat o 
prodloužení trvání dávky z důvodu trvání nemoci. V takto dlouhodobých případech klesá 
benefit na 75 % příjmu zaměstnance před vznikem pracovní neschopnosti.84 Legislativa 
stanovuje strop referenční mzdy pro výpočet dávky, a to 7,5násobek hodnoty běžného 
spotřebního koše (prisbasbelopp). V případě těžké vleklé nemoci (například čekání na 
transplantaci) je vyplácena takzvaná dlouhodobá dávka v nemoci (fler dagar med 
sjukpenning på normalnivå), kdy po 364 dnech nedochází ke krácení dávky. Legislativa 
nestanovuje limit pro vyplácení dávky v nemoci, nicméně u dlouho trvající pracovní 
neschopnosti je zkoumána možnost trvalé pracovní neschopnosti. 

Na podporu v mateřství a rodičovství mají, stejně jako u dávky v nemoci, nárok 
zaměstnaní a samostatně výdělečně činní obyvatelé, kteří legálně pobývají ve Švédsku. 

Rodičovské pojištění kryje 3 druhy dávek.  

1) Podpora v mateřství (graviditetspenning) je vyplácena ženám, jejichž zaměstnání je 
ze své podstaty fyzicky náročné a fyzická práce by mohla být pro těhotnou ženu 

                                                             
84  Výše dávky samostatně výdělečně činných osob se odvíjí od průměrného příjmu z podnikání v uplynulých 

třech letech před vznikem pracovní neschopnosti. Pokud samostatná výdělečná činnost netrvá déle než 24 
měsíců, je výše dávky odvozena od průměrného výdělku osob v zaměstnaneckém poměru vykonávajících 

podobnou činnost. Procentuálně je výše dávky počítána stejně jako v případě zaměstnanců.  

https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/prices-and-consumption/consumer-price-index/consumer-price-index-cpi/pong/statistical-news/Prisbasbelopp/
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nebezpečná. Dávka je vyplácena po dobu 50 dní počínaje 60. dnem před plánovaným 

dnem porodu nebo po delší dobu, jsou-li restrikce pro práci těhotné ženy uvedeny 
přímo v popisu její práce (specifické profese). Švédskou podporu v mateřství lze 
přirovnat k českému vyrovnávacímu příspěvku v těhotenství a mateřství. Výše dávky 
odpovídá dávce v nemoci.  

2) Rodičovský příspěvek (föräldrapenning) je vyplácen rodičům (i adoptivním), za něž 
byly odváděny odvody po dobu alespoň 240 dnů před nástupem na rodičovskou/ 
mateřskou dovolenou. Švédský rodičovský příspěvek kombinuje svojí podstatou 
českou podporu v mateřství a rodičovský příspěvek. Čerpat jej lze už 60 dní před 
plánovaným porodem a celkem lze na dítě čerpat 480 dní rodičovské dovolené. Nárok 
vzniká rodičům společně, ale 90 dní (tedy celkem 180 dní) je mezi rodiči nepřevo-
ditelných. Prvních 390 dní je vypláceno na úrovni dávky v nemoci (se státem danou 
minimální výší dávky: přibližně 25 % průměrné mzdy v zemi) a následujících 90 dní 
je paušálně stanovenou částkou odpovídající přibližně 15 % průměrné mzdy v zemi. 
96 dní z rodičovské dovolené lze čerpat i po 4. roku života dítěte, a to až do jeho 12. 

narozenin.  

3) Dočasný rodičovský příspěvek (tillfällig föräldrapenning) odpovídá českému příspěvku 
na ošetřovné s tím, že je omezen na péči o dítě. Je vyplácen v případě onemocnění 
dítěte do věku 12 let. Celkem lze každý rok čerpat 120 dní na dítě a výše dávky 
odpovídá Dávce v nemoci. Při těžké nemoci nebo postižení dítěte lze daný benefit 
čerpat až do 21 let věku dítěte. Pro podporu v mateřství a dočasný rodičovský 
příspěvek platí pro výpočet dávky stejný strop referenční mzdy jako u Dávky v 
nemoci. Strop referenční mzdy pro výpočet rodičovského příspěvku je vyšší: 
10násobek hodnoty běžného spotřebního koše. 

České dávce otcovské poporodní péče odpovídá ve Švédsku takzvaná 
“dovolená z důvodu porodu/adopce” (tillfällig föräldrapenning i samband med 
barns födelse eller adoption) a není definována jakožto dovolená pro otce, ale 
pro druhého rodiče dítěte. Její délka je 10 dní a výše dávky je opět totožná s 
dávkou v nemoci. 

Vedle dočasného rodičovského příspěvku, omezeného na péči o nemocné dítě, 
existují v rámci kategorie trvalé nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti 2 typy 
příspěvku na péči. Obecný příspěvek na péči (Assistansersättning) je určen osobám 
mladším 65 let85, jež jsou v rozsahu větším než 20 hodin týdně odkázány na péči druhé 
osoby. Místní samospráva zajišťuje a přímo i hradí prvních 20 hodin péče týdně. Nad 
tuto časovou dotaci dostává osoba, jež je na péči závislá, příspěvek na péči. Výše 
příspěvku je stanovena dle individuálních potřeb jedince a počtu extra hodin péče 

dotyčný dle hodnocení sociálního pracovníka místní samosprávy potřebuje. Příspěvek 
na péči o dítě s postižením (Vårdbidrag) je vyplácen rodičům/opatrovníkům, jež se 
starají o dítě mladší 19 let, které v důsledku postižení vyžaduje extra péči a dozor. Výše 
příspěvku je opět stanovena individuálně dle specifických potřeb na péči, ale maximální 
příspěvek odpovídá 250 % hodnoty běžného spotřebního koše ročně. Příspěvky na péči 
jsou přístupné všem osobám legálně pobývajícím ve Švédsku. Tyto dávky jsou 
doplňkovými dávkami podpory v nemoci nebo v invaliditě a starost o osoby závislé na 

péči druhých není tudíž ve Švédsku řešena jakožto samostatná kategorie sociálního 
zabezpečení. Obecně je pak péče o druhou osobu řešena na úrovni místních samospráv, 
a to primárně prostřednictvím poskytnutí relevantní služby, jejíž finanční úhrada je v 
gesci úřadů, nikoli jednotlivců. Další typy finančních příspěvků, včetně možného 
příspěvku ošetřujícím osobám, jsou spíše výjimkou a opět plně v gesci místních 

                                                             
85  Je-li příspěvek přiznán osobě mladší 65 let, výplata dávky může v případě trvající potřeby pokračovat i 

po překročení důchodového věku. 
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samospráv. Švédsko nemá legislativně daná pravidla, jež by nastavovala formát pro 

dlouhodobou péči na centrální úrovni. Sociální odbor místní samosprávy nastavuje jak 
způsob hodnocení potřeb, tak způsob poskytované podpory v oblasti dlouhodobé péče. 

4.11.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činné 
osoby mají povinnou účast na úrazovém pojištění. Stát hradí pojištění osobám na 
rodičovské dovolené, nemocenské, na povinné vojenské službě a během univerzitních 
studií. Na dávku mají nárok všechny výše zmíněné skupiny pojištěnců. Legislativa 
neumožňuje dobrovolné pojištění. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Musí existovat oficiálně potvrzený vztah mezi úrazem nebo nemocí a 
zaměstnáním žadatele. Žádost o přiznání dávky musí být podána okamžitě, jakmile jen 
je to možné po rozpoznání nemoci/úrazu. Úraz, ke kterému dojde na cestě do/ze 
zaměstnání, je klasifikován jako pracovní úraz. V případě nemoci z povolání není 
zaveden oficiální seznam nemocí a přiznání dávky je posuzováno individuálně.  

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bez trvalých následků je 

poškozenému poskytnuta péče v rámci nemocenské. V případě trvalých následků, tedy 
trvá-li lékařsky potvrzená pracovní neschopnost déle než rok, má poškozený nárok na 
invalidní důchod. Zároveň musí poškozený doložit minimální ztrátu příjmů 1/15 
původního výdělku (6,66 %). Vyjma běžného invalidního důchodu vzniká nárok na 
úrazovou rentu (anuita, livränta). Úrazová renta má za cíl dorovnat poškozenému ztrátu 
příjmu. Příjemcům invalidního důchodu dorovnává rozdíl mezi původním příjmem ze 
zaměstnání a invalidním důchodem. Strop referenční mzdy pro výpočet dávky je opět 
totožný jako u dávky v nemoci. Minimální referenční mzda je 24 % hodnoty běžného 
spotřebního koše. Příjem úrazové renty se nevylučuje s příjmy ze zaměstnání, ale ve 
vztahu k jejich výši částka úrazové renty klesá. V případě úmrtí, vzniká nárok na 
úrazový důchod pro pozůstalé. Podmínky definující možné příjemce dávky jsou totožné 
s běžným pozůstalostním důchodem. Pozůstalý partner do 65 let věku má nárok na 45 
% úrazové renty zesnulého, alternativně 20 %, pokud měl pozůstalý děti. Potomek do 
18 let věku (20 let v případě studia) má nárok na 40 % úrazové renty. S každým dalším 

dítětem se 40 % úrazové renty určené sirotkům navyšuje o 20 %. Maximálně lze takto 
rozdělit 100 % nároku na úrazovou rentu po zesnulém. V neposlední řadě vzniká v rámci 
úrazového pojištění v případě úmrtí nárok na pohřebné (30 % hodnoty běžného 
spotřebního koše)86.  

4.11.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody ve Švédsku jsou kombinací průběžného financování Pay-As-You-Go 
(PAYG) a kapitálového financování. Specificky v případě Švédska lze důchody dále 

                                                             
86  Pohřebné, jakožto dávka pro osoby v nouzi, není dávkou ustanovenou na národní úrovni.  
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rozdělit na takzvaný nepojistný základní (garantovaný) starobní důchod (garantipen-

sion), pojistný starobní důchod (inkomstpension) vedený jako PAYG a důchodové 
připojištění (premiepension). Účast na systému důchodového pojištění je povinná. 
Pojistná a nepojistná část důchodového systému se pak, ač se z velké části překrývají 
a doplňují, každá vztahuje k lehce odlišným skupinám společnosti. Základní starobní 
důchod pokrývá všechny obyvatele legálně pobývající ve Švédsku a nárok na čerpání 
důchodu vzniká při minimální délce pobytu 3 let. Pojistný starobní důchod a důchodové 
připojištění pokrývají zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Nárok na 
pojistnou část důchodu je odvozen od placení odvodů, které pojištění a následný důchod 

financují. Placení odvodů jsou zproštěny osoby s příjmy, které nedosahují 0,423 hodnoty 
běžného spotřebního koše, a dále osoby s příjmy, které přesahují 8,06 hodnoty běžného 
spotřebního koše. 

 

Odvody na důchod (pojistná část systému)87: 

- Pojištěnec odvádí 7 % z měsíční hrubé mzdy na starobní důchod (plus 0,03 % na 

administrativní výdaje spojené s pojištěním starobního důchodu a 0,35 % s 
důchodovým připojištěním). Odvody jsou placeny jen z části příjmu pod 8,06 hodnoty 
běžného spotřebního koše. Odvody jsou kompenzovány daňovými úlevami, které 
přímo odpovídají odvedeným částkám.  

- Zaměstnavatel odvání 10,21 % z měsíční superhrubé mzdy na starobní důchod a 
0,7  % na pozůstalostní důchod. 2,5 % z celkových odvodů na starobní důchod 

(pojištěnce a zaměstnavatele) je určeno k financování důchodového připojištění.  

- Osoby samostatně výdělečně činné odvádí z přiznaných příjmů stejné procento jako 
zaměstnaní pojištěnci a jejich zaměstnavatelé dohromady. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Starobní důchod (ålderspension) 

Standardní důchodový věk je 61 let pro pojistnou část důchodů a 65 let pro 
Základní starobní důchod. Zatímco pojistná část důchodů nepracuje s konceptem plné 
penze, nejvyšší možný (plný) základní starobní důchod lze čerpat při pobytu 40 a více 
let strávených mezi 16. a 65. rokem života ve Švédsku.88  

Zatímco Švédská legislativa neumožňuje čerpání takzvaného předčasného 
důchodu, lze odchod do důchodu oddálit, a to na libovolně dlouhou dobu. Pozdější 
odchod do důchodu vede k přepočtu nároku na důchod, kdy roli hraje jak předpokládaná 
délka života (a tudíž pozdějším odchodem do důchodu zkrácená doba jeho výplaty), tak 
doba odkladu. Při důchodu lze dále pracovat a příjem ze zaměstnání nemá vliv na výši 
vypláceného důchodu. Nesplňuje-li osoba starší 65 let věku podmínky, za kterých lze 
nárokovat důchod, může alternativně zažádat o nepojistnou podporu ve stáří 
(äldreförsörjningsstöd). Podpora ve stáří je podmíněna věkem a nízkým příjmem 
domácnosti. Její výše činní 1,473 hodnoty běžného spotřebního koše. 

Platí pro všechny typy důchodu: Ve specifických případech, kdy jedinec platbu 
pojištění přeruší, započítává se takzvaná náhradní doba pojištění. Jedná se například o 
období péče o děti, studia, během pobírání dávek v nemoci. V případě, že dotyčný 

                                                             
87  Financování Invalidního důchodu spadá pod nemocenské pojištění. 
88  Na základě nařízení (EK) č. 883/2004 je v případě občanů EU brána v potaz a sčítána doba důchodového 

pojištění kdekoli v zemích EU, EHS, Švýcarsku. 
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pobýval určitou dobu v zahraničí (mimo EU), toto období se mu do doby důchodového 

pojištění nepočítá a nelze ji ani zpětně dokoupit/dobrovolně uhradit.  

 

Invalidní důchod (Førtidspension) 

Žadatel musí disponovat lékařským potvrzením, které deklaruje vyšší než 25% 
pracovní neschopnost. Typ dávky závisí na věku žadatele o dávku, míře postižení, je-li 
postižení trvalé nebo je šance na zlepšení zdravotního stavu postižené osoby. Invalidní 

důchod (sjukersättning) je obecně vyplácen osobám starším 29 let a v okamžiku 
dovršení důchodového věku přechází příjemce dávky na starobní důchod. Mezi 19. a 29. 
rokem je vyplácena takzvaná dlouhodobá dávka v nemoci (aktivitetsersättning) a pouze 
u plné a prokazatelně trvalé invalidity vzniká osobám mladším 30 let nárok na klasický 
invalidní důchod. Dlouhodobá dávka v nemoci je poskytována na maximálně 3 roky, po 
jejichž uplynutí dochází k přezkumu stavu pracovní neschopnosti příjemce dávky. Jak 
je již zmíněno v úvodu kapitoly, existuje nepojistný základní invalidní důchod (garanti-
ersättning), který je podmíněn 3 lety pobytu v Švédsku. Pojistná verze invalidního 

důchodu/dlouhodobé dávky v nemoci je podmíněna 1 rokem odvodů ze zaměstnanec-
kého nebo podnikatelského příjmu. Minimální výši odvodů je třeba prokázat během 
období 5 let (osoby ve věku 53 let a starší) až 8 let (osoby ve věku 46 let a mladší) 
předcházejících vzniku pracovní neschopnosti. Při částečné invaliditě dochází ke krácení 
výše dávky na 3/4 až 1/4 plného invalidního důchodu. Ani jednu ze dvou uvedených 
dávek nelze kombinovat s příjmy ze zaměstnání. Souběh je naopak možný v případě 
čerpání invalidního důchodu/dlouhodobé dávky v nemoci a jednoho z příspěvků na péči.    

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a splněním podmínek pro 
čerpání důchodu zesnulé osoby. Vedle pozůstalé manželky/manžela platí stejné 
podmínky pro registrované partnerství. Manželé/partneři spolu museli sdílet domácnost 
po dobu alespoň 5 let. Alternativně vzniká nárok na dávku pozůstalému partnerovi/ce, 

kteří se v okamžiku úmrtí partnera/ky starají o dítě mladší 18 let. Důchod je vyplácen 
buďto po dobu 12 měsíců nebo dokud trvá výchova dětí do jejich 18. (20.) narozenin. 
Rozvedeným partnerům žádný nárok na pozůstalostní dávky nevzniká. Sirotčí důchod 
je přiznáván dětem mladším 18 let (20 let v případě pokračujících studií).  

 

Charakteristika dávky 

Výše základního (starobního a invalidního) důchodu je pevně stanovenou 
částkou, jejíž výše se odvíjí od délky pobytu příjemce dávky ve Švédsku či v jiné zemi 
EU, EHS, ve Švýcarsku (takzvaná plná penze). Plná výše dávky v případě základního 
starobního důchodu odpovídá 2,13 hodnoty běžného spotřebního koše (plná výše 
základního invalidního důchodu je přibližně o 15 % vyšší). Částka je úměrně ponížena 
u osob, které sdílejí domácnost s další osobou/osobami. Dále je dávka krácena s 
ohledem na výši standardního pojistného důchodu. Standardní pojistný starobní důchod 
závisí na 1) výši odvodů (jež se odvíjí od výše příjmu), 2) věku, ve kterém dotyčný o 
důchod žádá, a s ním související anuitě, jež vychází z průměrné délky života, 3) 
procentuálně daném předpokladu pro kontinuální růst mezd (1,6 %). Každoročně pak 
dochází k valorizaci důchodů. U pojistné verze invalidního důchodu se výše dávky odvíjí 
od míry postižení a výše ročních příjmů ve třech nejlépe platově ohodnocených letech 
předcházejících pracovní neschopnosti (během období 5 až 8 let, dle věku invalidního 
důchodce). Nejvyšší možný invalidní důchod při plné invaliditě odpovídá 64,7 % 
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původního příjmu příjemce dávky. Stát stanovuje absolutní strop dávky. V neposlední 

řadě, výše důchodového připojištění plně odpovídá výši odvodů a jejich investičního 
zhodnocení. 

 

Specifické znaky vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

Výše pozůstalostního důchodu se odvozuje od výše invalidního nebo starobního 
důchodu, na který měl zemřelý dle délky účasti na důchodovém pojištění nárok. Nárok 

pozůstalých je vyjádřen jako procento z invalidního nebo starobního důchodu. 
Procentuální výše důchodu závisí na vztahu k zesnulé osobě (pozůstalý partner, sirotek 
po jednom nebo obou rodičích). Nevzniká-li nárok na sirotčí důchod, má sirotek nárok 
na nepojistnou podporu sirotkům, jejíž výše se odvozuje od hodnoty běžného 
spotřebního koše. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Při částečné invaliditě a předpokladu alespoň částečné možnosti uplatnění na 
trhu práce je povolen souběh účasti na rekvalifikačním kurzu a příjmu invalidního 
důchodu. Stejně tak, má-li dlouhodobě nemocný větší šanci k návratu na trh práce po 
absolvování rekvalifikačního kurzu, může během jeho průběhu čerpat podporu při 
rehabilitaci (Rehabiliteringspenning). Osoby ve věku 19 až 65 let89, jež jsou v důsledku 
postižení odkázány na pomoc druhých a/nebo jim v důsledku postižení vznikají extra 

náklady v každodenním životě, mají nárok na příspěvek v postižení (handikappe-
rsättning). Výše příspěvku je individuální dle potřeb jednotlivce s ročním stropem, který 
pro maximální čerpání dávky stanovuje stát. Má-li postižení vliv na možnosti pohybu 
osoby a je-li tato osoba tímto limitována v možnostech užívání veřejných dopravních 
prostředků, vzniká jí nárok na příspěvek na mobilitu (bilstöd). Nárok má osoba ve věku 
18 až 65 let a lze jej využít k nákupu vozidla (státem pevně stanovená maximální 
částka/strop). Dále lze v rámci dávky a na bázi individuálních potřeb hradit jiné potřebné 
fyzické úpravy v místě bydliště spojené s mobilitou. Úhrada zvláštních pomůcek a dalších 

nákladů spojených s invaliditou je řešena na úrovni zdravotního pojištění a 
prostřednictvím místní samosprávy. 

4.11.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

Švédsko nemá legislativně upravenou rodičovskou dovolenou a příspěvek tak, 

jak je zaveden v České republice. Rodičovská dovolená (Föräldraledighet) s příslušným 
příspěvkem je legislativně i prakticky součástí stejného schématu dávek společně s 
mateřskou a otcovskou dovolenou, na které plynule navazuje. Dávka je tudíž společně 
s podporou v mateřství popsána v části věnované dávkám v nemoci a mateřství. 

Přídavek na dítě (Barnbidrag) je dávkou nepojistného charakteru. Nárok na 
přídavek na dítě má jeho rodič či jiný opatrovník. Přídavek na dítě je podmíněn pobytem 
rodiče/opatrovníka a dítěte ve Švédsku90. Dávka má paušální charakter a je vyplácena 
měsíčně. Výše dávky je jednotná, neliší se ani na základě věku dítěte, příjmu či počtu 
dětí v domácnosti a odpovídá 3 % průměrné mzdy v zemi. Dávka je vyplácena 

                                                             
89  Je-li příspěvek přiznán osobě mladší 65 let, výplata dávky může v případě trvající potřeby pokračovat i po 

překročení důchodového věku. 
90  Opustí-li dítě Švédsko (nebo v souladu s nařízením (EK) č. 883/2004 EU, EHS, Švýcarsko) na méně než 6 

měsíců, nárok na dávku nezaniká. 
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rodiči/opatrovníkovi, se kterým dítě sdílí domácnost, a to do 16 let věku dítěte. 

Pokračuje-li dítě v 16 a více letech v povinné školní docházce je vyplácen takzvaný 
prodloužený přídavek na dítě (Förlängt barnbidrag). Od běžného přídavku na dítě se liší 
pouze tím, že je od věku 16 let dítěte vyplácen přímo dítěti, nikoli jeho rodiči/ 
opatrovníkovi. Vedle obecného přídavku na dítě existuje přídavek pro vícečlenné rodiny 
(Flerbarnstillägg), kdy je k přídavku na dítě vyplácena extra paušálně daná částka dle 
počtu dětí v domácnosti. Maximálně je domácnosti s 5 a více dětmi vyplácena extra 
částka odpovídající 120 % přídavku na dítě. Švédsko nemá dávky zaměřené na 
pěstounskou péči ani porodné91.  

4.11.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi ve Švédsku je příspěvek na živobytí 
(Ekonomiskt bistånd). Příspěvek, stejně jako v České republice, slouží k pokrytí 
základních potřeb domácnosti, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná 

(životní minimum dle výpočtu hodnoty specificky sestaveného koše komodit a služeb). 
Na dávky mají nárok osoby v nouzi, které již vyčerpaly zbylé možnosti (dávky), jak 
situaci nouze vyřešit. Žadatelé mají ve Švédsku trvalý nebo dočasný pobyt. Výše 
příspěvku vychází z osobní situace, v jaké se žadatel nachází. Stav nouze pak právě na 
základě životní situace žadatele posuzuje (a následně na pravidelné měsíční bázi 
ověřuje) pověřený zaměstnanec místní samosprávy, pod kterou žadatel spadá. Pravidla 
pro dávky pomoci v hmotné nouzi jsou nastaveny centrálně na úrovni státu, ale 

spravovány jsou lokálně místními samosprávami. Referencí pro daný posudek je výše 
životního minima daná legislativou (Socialtjänstförordningen: 2001:937) a každoročně 
upravovaná dle vývoje cen a mezd v zemi. Výše životního minima pro jednotlivce, tedy 
jednočlenné domácnosti, odpovídá přibližně 10 % průměrné mzdy ve Švédsku. Výše 
životního minima reflektuje potřeby vícečlenné domácnosti a liší se tudíž pro 
dvoučlennou domácnost a vícečlennou domácnost s dětmi. Příspěvek na živobytí pak do 
výše životního minima dorovnává příjmy domácnosti, které jsou posuzovány po 

odečtení daní a dalších povinných odvodů. Trvá-li vyplácení dávky 6 měsíců (a 
maximálně 2 roky), má příjemce dávky - při posuzování jeho/její životní úrovně - nárok 
na odečtení 25% výše příjmů, které tak nejsou brány v potaz při výpočtu nároku na 
výši dávky. S příspěvkem na živobytí je spojen extra příspěvek na běžné potřeby 
domácnosti (Gemensamma hushållskostnader), jehož základní výše má hodnotu 
přibližně třetiny příspěvku na živobytí a narůstá s počtem členů domácnosti (až do 
domácnosti o 7 členech). U nezaměstnaných jsou dávky pomoci v hmotné nouzi 
podmíněny spoluprací s úřadem práce a účastí na aktivizačních programech 

rekvalifikace, školeních, pracovních stážích apod., dle individuální domluvy s úřadem 
práce. V případech, kdy nezaměstnaný s úřady nespolupracuje, může být příjem dávky 
pozastaven. Nicméně, z povinnosti místní samosprávy zajistit přístup k životnímu 
minimu všem svým obyvatelům vyplývá, že vede-li pozastavení nároku na příspěvek na 
živobytí k nevyhovující sociální situaci domácnosti, zváží místní samospráva ad hoc 
Mimořádnou pomoc. 

Doplňkovou dávkou je příspěvek na bydlení (Bostadsbidrag). Nárok a následná 

výše příspěvku je posuzována místní samosprávou případ od případu dle výše nákladů 
na bydlení, lokality, příjmů a složení domácnosti. Nárok na příspěvek na bydlení má jak 
nájemník, tak majitel nemovitosti. V případě příjemců starobního důchodu a dávek v 
nemoci vzniká dále nárok na doplatek na bydlení (Bostadstillägg). Samospráva může 

                                                             
91  Jednorázový grant mohou čerpat domácnosti pouze při adopci ze zahraničí. 
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dále rozhodnout o ad hoc pomoci domácnostem dle potřeb spojených zejména s náklady 

na bydlení, cestovným (do zaměstnání). 

4.12 Nizozemsko 

4.12.1 Dávky v nezaměstnanosti 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Podpora v nezaměstnanosti (Werkloosheidswet, WW Benefit) je svým 
charakterem pojistnou sociální dávkou. Povinnost přispívat do systému sociálního 
pojištění, který dávky v nezaměstnanosti financuje, mají pouze zaměstnavatelé. 
Podpora v nezaměstnanosti se nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné. Nárok 
na podporu v nezaměstnanosti není vázán ani na občanství ani na trvalý pobyt v 

Nizozemsku. 

- Zaměstnavatel odvádí 2,64 % z měsíční superhrubé mzdy (základu daně) do 
takzvaného Fondu nezaměstnanosti (Algemeen werkloosheidsfonds, Awf) a další 
1,36 % (průměr) do takzvaného Fondu odstupného (sectorfondsen, Sfn). Platový 
strop pro odvody je nastaven na hodnotě odpovídající přibližně 270 % minimální 
mzdy. 

 
Podmínky pro poskytnutí dávky 
 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nezaměstnaným žadatelům registrova-
ným u úřadu práce.92 Nárok na dávku má žadatel, který byl během 36 týdnů 
předcházejících nezaměstnanosti alespoň 26 týdnů zaměstnán. Do doby pojištění, a 
jakožto alternativa k zaměstnání, se počítá čas strávený péčí o dítě do 5 let nebo péčí o 
druhou osobu. Rok strávený péčí o dítě či druhou osobu se započítává jako půl roku 
stráveného v zaměstnání. Nárok na dávku vzniká nejen při úplné ztrátě zaměstnání, ale 
i v případě zkrácení pracovní doby minimálně o polovinu a minimálně o 5 pracovních 
hodin týdně. Nárok je omezen věkem: žadatel nesmí být v důchodovém věku. Osoby, 
které přijdou o práci v důchodovém věku, mají namísto podpory v nezaměstnanosti 
nárok na starobní důchod. Do roku 2020 je možné nárokovat takzvaný příjem pro 
nezaměstnané v předdůchodovém věku (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen, 
IOW). V případě, že se nezaměstnaným stane osoba ve věku 60 let a starší, pobírá 
podporu v nezaměstnanosti až do důchodového věku. Počínaje rokem 2020 se situace 

mění a nezaměstnanost v předdůchodovém věku bude řešitelná pouze odchodem do 
předčasného důchodu, který však existuje pouze u vybraných sektorů/typů zaměstnání.      

 

Charakteristika dávky 

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procento (75 % v prvních 2 
měsících nezaměstnanosti a 70 % následně) z průměrného denního čistého výdělku a 
vypočítává se na základě ročního vyměřovacího základu 12 měsíců předcházejících 
žádosti o dávku. Výše dávky nezávisí na věku ani důvodech, které vedly ke ztrátě 
zaměstnání. Je-li vyměřená výše dávky nižší než životní minimum (sociaal minimum), 
vzniká nárok na sociální přídavek k dávce (Toeslagenwet, TW). Dávka je vyplácena 

                                                             
92  Na úřadu práce se nezaměstnaní musí registrovat v první den nezaměstnanosti. 
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měsíčně. Maximální doba, po kterou lze dávku čerpat, závisí na odpracovaných 

(pojištěných) letech žadatele. 

- Žadatel, jež odpracoval alespoň 1) 26 týdnů v období 36 týdnů předcházejících 
nezaměstnanosti, a zároveň odpracoval 2) 208 hodin ve 4 z 5 let předcházejících 
žádosti o dávku:  

- Čerpání dávky: pro prvních 10 let zaměstnání platí, že za 1 odpracovaný rok lze 
nárokovat 1 měsíc podpory v nezaměstnanosti; počínaje 11. odpracovaným rokem 
je 1 odpracovaný rok ohodnocen 1/2 měsíce podpory v nezaměstnanosti. 

Maximálně lze podporu v nezaměstnanosti čerpat po dobu 24 měsíců. 

- Žadatel, jež odpracoval 26 týdnů během 36 týdnů předcházejících nezaměstnanosti, 
ale již nesplňuje počet odpracovaných hodin během 5 let předcházejících žádosti o 
dávku: 

-   Čerpání dávky: 3 měsíce. 

Dávky v nezaměstnanosti lze kombinovat s jinými dávkami i příjmy ze 
zaměstnání. Dávka je v takovém případě krácena a od její celkové výše se odečítá 
částka odpovídající 70 % příjmu ze zaměstnání.  

4.12.2 Dávky nemocenského pojištění a péče o dlouhodobě 

nemocné 

Dávka v nemoci (nemocenské) a v mateřství  

Na koho se dávka (náhrada mzdy) vztahuje/osobní rozsah 

V případě nemoci zaměstnance má zaměstnavatel povinnost poskytnout náhradu 
mzdy, a to až v rozsahu 104 týdnů trvání nemoci zaměstnance. Nárok na dávku v 
nemoci je možné uplatnit pouze přijde-li nemocný v době nemoci o zaměstnání a v 

případě dobrovolných pojištěnců, kteří nemají zaměstnavatele (kupříkladu dobrovolně 
pojištěných samostatně výdělečně činných osob). Zaměstnavatel je stále zodpovědný 
za platbu sociálního pojištění, které je nicméně spojenou nádobou s pojištěním v 
nezaměstnanosti a výše odvodů je tudíž uvedena výše v části věnované nezaměstna-
nosti. Výše odvodů se liší u dobrovolně pojištěných samostatně výdělečně činných osob: 
9 % z vyměřovacího základu, kterým jsou přiznané příjmy pojištěnce. 

 

Charakteristika a podmínky pro poskytnutí dávky (náhrady mzdy) 

V případě nemocenské, musí zaměstnanec nejprve požádat o potvrzení pracovní 
neschopnosti na základě lékařské inspekce. Oznámení o stavu nemoci musí proběhnout 
během počátečních 24 hodin. Karenční doba, po kterou nemocný nepobírá žádný příjem, 
se uplatňuje pouze v případě dávky a trvá 2 dny. V okamžiku, kdy inspekce nemoc 
potvrdí, vyplácí zaměstnavatel nemocnému zaměstnanci 70 % mzdy, a to až do výše 
270 % minimální mzdy. Výše náhrady mzdy/dávky zůstává stejná a není tudíž závislá 
na délce nemoci. Stejně jako u jiných pojistných dávek, je-li výměra dávky/náhrady 
mzdy pod hranicí životního minima, vzniká dotyčnému nárok na sociální přídavek k 
dávce (TW Benefit). 

Na podporu v mateřství má nárok nadcházející rodička, která se účastní 
nemocenského pojištění: povinně jsou to všechny zaměstnané ženy, samostatně 
výdělečně činné ženy pak v případě dobrovolných odvodů. Samostatně výdělečně činné 
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ženy, které se dobrovolně nepřipojí k sociálnímu pojištění, jsou kryty dávkou v mateřství 

pro samostatně výdělečně činné (ZEZ-uitkering), která je na rozdíl od podpory v 
mateřství financována z daní. Mateřskou dovolenou lze čerpat po dobu 16 týdnů, kdy 
maximálně 6 a minimálně 4 týdny jsou určeny pro dobu před stanoveným termínem 
porodu. Od 7. týdne mateřské dovolené lze mateřskou dovolenou a podporu čerpat v 
částečném režimu, a to až v délce trvání 30 týdnů od data porodu. V případě vícerčat 
je doba mateřské dovolené delší o 4 týdny s povinností nastoupit na mateřskou alespoň 
8 týdnů (maximálně 10 týdnů) před stanoveným termínem porodu. Dávka ze 100 % 
nahrazuje příjem ženy po dobu mateřské dovolené. Strop dávky odpovídá přibližně 270 

% minimální mzdy v Nizozemsku. Výše dávky je totožná v případě adopce, ale 
maximálně lze čerpat 4 týdny dovolené na rodiče. Podporu v mateřství i mateřskou 
dovolenou lze převést na druhého rodiče pouze v případě úmrtí matky. České dávce 
otcovské poporodní péče v Nizozemsku odpovídá náhrada mzdy (100 %) poskytovaná 
po dva dny otcům v zaměstnaneckém poměru. Dále mají otcové nárok na 3 dny 
neplaceného volna. Placené i neplacené volno mohou otcové čerpat během prvních 4 
týdnů od porodu. Nizozemsko nemá zavedenu obdobu českého vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství. 

Starost o osoby závislé na péči druhých je v Nizozemsku řešena na úrovni 
pojištění dlouhodobé péče (Wet langdurige zorg, WLZ). Zaměstnanec odvádí 9,65 
% z měsíční superhrubé mzdy (základu daně). Platový strop pro odvody je nastaven na 
hodnotě odpovídající přibližně 590 % minimální mzdy. Péče o druhou osobu je ve většině 
případů řešena poskytnutím relevantní služby, kterou pak hradí přímo pojišťovna. 
Alternativně může pojištěná osoba, jejíž stav vyžaduje péči, zažádat o příspěvek na 

péči (persoonsgebonden budget, PGB), který umožňuje individuální výběr 
poskytovatele péče. Příspěvek je nicméně podmíněn využitím oficiálně uznané pečova-
telské služby/pečovatele. Nizozemsko nemá speciální dávky, obdobné českému 
příspěvku na ošetřovné, které by hradily péči na neformální úrovni, poskytovanou 
například členy rodiny. I v případě individuálního výběru poskytovatele péče pojištěnec 
neobdrží příspěvek na péči v hotovosti, ale službu vyúčtuje pojišťovně, která ji následně 
uhradí. Zdravotní stav a s ním spojené nároky na péči vyhodnocuje takzvané Centrum 
péče o druhé (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ), instituce s celostátní působností, 
jež k vyhodnocování stavu žadatelů o péči využívá klasifikaci Světové zdravotnické 

organizace (ICF). Není nicméně zaveden systém kategorií závislosti na péči a stav 
každého pojištěnce je hodnocen individuálně. Stanovisko ke stavu závislosti na péči 
druhých má platnost nejdéle 5 let, kdy je třeba stav pojištěnce přehodnotit. 

4.12.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Nizozemsko nemá zavedeno speciální pojištění pro případy pracovních úrazů a 
nemocí z povolání. Namísto této zvláštní kategorie jsou případy úrazů/nemocí z povolání 
bez trvalých následků kompenzovány stejně jako v případě jiné krátkodobé pracovní 
neschopnosti. Trvalé následky úrazu/nemoci jsou řešeny v rámci systému dávek trvalé 
invalidity a v případě úmrtí následkem pracovního úrazu/nemoci z povolání mají 
pozůstalí nárok na běžný pozůstalostní důchod. Detaily dávek jsou popsány v kapitolách 
relevantních pro danou situaci (dávky nemocenského pojištění, Dávky důchodového 
pojištění). 
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4.12.4 Dávky důchodového pojištění 

Na koho se dávka vztahuje/osobní rozsah 

Důchody v Nizozemsku jsou kombinací průběžného financování Pay-As-You-Go 
(PAYG) a kapitálového financování. Státní PAYG systém (gesetzliche Rentenversicherung 
GRV) zastřešuje první pilíř financování starobního důchodu, invalidní důchod a pozůsta-
lostní důchody. Druhý pilíř důchodového pojištění funguje na bázi kapitálového 

financování organizovaného na úrovni zaměstnavatelů. Doplňuje státní financování 
starobních a pozůstalostních důchodů. Druhý pilíř je pro zaměstnance ze zákona povinný 
a je navázán na pracovní smlouvy zaměstnanců. Tím, že je druhý pilíř spravován na 
úrovni zaměstnanců a soukromých pojišťoven (důchodových fondů), nejde o součást 
veřejného systému sociálního zabezpečení. Zatímco první pilíř pokrývá všechny 
obyvatele Nizozemska a osoby, které v Nizozemsku pracují a v zemi odvádí daň ze 
mzdy, druhý pilíř je určen pouze zaměstnancům, nikoli už osobám samostatně 
výdělečně činným. Dobrovolně se do státního systému důchodového pojištění mohou 
zapojit osoby žijící v zahraničí, které dříve alespoň po dobu 1 roku měly v Nizozemsku 
trvalý pobyt/ zaměstnání. Maximální doba, po kterou lze pojištění takto dobrovolně 
platit, je 10 let. 

 

Odvody na důchod (PAYG systém): 

- Pojištěnec v zaměstnaneckém poměru odvání 18 % (17,9 % na starobní důchod 

a  0,1 % na důchod pozůstalostní) z měsíční hrubé mzdy. Stát stanovuje strop 
pojištění. Zaměstnanec ze své hrubé mzdy neodvádí žádnou částku na invalidní 
důchody. Odvody určené na invalidní důchody jsou financovány ze superhrubé mzdy 
(viz odvody zaměstnavatelů). 

- Zaměstnavatel odvání 6,27 % z měsíční superhrubé mzdy. Stát stanovuje strop 
pojištění. Odvody zaměstnavatelů financují pouze invalidní důchody. 

- Osoby samostatně výdělečně činné odvádí 18 % (17,9 % na starobní důchod a 0,1  % 
na důchod pozůstalostní) z vyměřovacího základu, kterým jsou přiznané příjmy 
pojištěnce. Stát stanovuje minimum i příjmový strop pro odvody. Účast na pojištění 
invalidity je pro osoby samostatně výdělečně činné dobrovolná: 7,04 % z 
vyměřovacího základu. 

 

Podmínky pro poskytnutí dávky a charakteristika dávky  

Starobní důchod (Algemene Ouderdomswet, AOW) 

Standardní důchodový věk se postupně navyšuje. Současných 66 let a 4 měsíce 
se v roce 2021 dostane na 67 let a počínaje rokem 23 bude důchodový věk vázán na 
předpokládanou délku života v Nizozemsku.  

Plnou výši důchodu lze čerpat při nepřerušené účasti na důchodovém pojištění v 

délce 50 let, které předcházely odchodu do důchodu. Obecně platí, že v Nizozemsku 
nelze odejít do důchodu dříve a čerpat takzvaný předčasný důchod (výjimky existují na 
úrovni specifických povolání). Stejně tak nelze pobírání důchodu oddálit. Pokračuje-li 
osoba v důchodovém věku ve svém zaměstnání, umožňuje Nizozemsko souběh příjmů 
ze zaměstnání a důchodu z prvního pilíře důchodového systému. 

Vzhledem k tomu, že se výše důchodu z prvního pilíře odvíjí od pobytu v 
Nizozemsku, nikoli od samotné platby pojištění, nebylo třeba zavádět náhradní dobu 
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pojištění. Alternativou k náhradní době pojištění pro osoby žijící dočasně mimo 

Nizozemsko je výše zmíněná dobrovolná platba pojištění v maximální délce 10 let. 

 

Invalidní důchod (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA) 

Žadatel musí disponovat lékařským potvrzením, které deklaruje vyšší než 35% 
pracovní neschopnost.93 Míra snížené schopnosti pracovat se posuzuje v kontextu 
zdravotního stavu postiženého a schopnosti zapojit se na trhu práce na úrovni plně 

práceschopných osob o stejné kvalifikaci a v profesi, kterou žadatel o dávku dříve 
vykonával. Při míře pracovní neschopnosti 35-79 % a schopnosti dále vykonávat 
pracovní činnost na úrovni alespoň 50 % (měřeno výší odměny za práci) své původní 
kapacity jde o částečnou/dočasnou invaliditu. Při míře pracovní neschopnosti 80 % a 
vyšší jde o trvalou invaliditu. Nizozemsko neuplatňuje minimální dobu pojištění jako 
podmínku pro přiznání jedné z dávek pro osoby se sníženou pracovní schopností. Nárok 
na dávku však vzniká až po uplynutí 104 týdnů, kdy práceneschopné osobě vyplácí 
náhradu mzdy zaměstnavatel. Věk žadatele musí být minimálně 18 let a nesmí být v 

důchodovém věku, kdy je invalidní důchod nahrazen starobním důchodem. Osoby, jež 
jsou plně invalidní před dovršením 18 let věku (nebo se stanou invalidní během studií, 
ne však později než ve věku 30 let) mají nárok na důchod při invaliditě od mládí (Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wajong). 

 

Pozůstalostní důchod 

Nárok na důchod je dán vztahem k zesnulé osobě a existující účastí na pojištění 
zesnulé osoby v době úmrtí. Vedle pozůstalé manželky/manžela platí stejné podmínky 
pro pozůstalé osoby, jež se zesnulým/zesnulou oficiálně sdílely domácnost. Nárok 
vzniká pouze tehdy, má-li pozůstalý partner v péči dítě mladší 18 let nebo disponuje-li 
minimálně 45% pracovní neschopností. V případě rozvedených partnerů pokračuje 
vyplácení přiznaných alimentů. Sirotčí důchod je přiznáván dětem, které přišly o oba 
rodiče, a to do věku 16 nebo 18 let (v případě invalidity dítěte) nebo 21 let (v případě 

studia nebo péče o dalšího mladšího sirotka).  

 

Charakteristika dávky 

Výše starobního a pozůstalostního důchodu z prvního pilíře je pevně stanovenou 
částkou, jejíž výše se odvíjí od statusu příjemce dávky. U starobního důchodu je vyšší 
částka plného důchodu přiznávána osobám, jež nesdílí domácnost, oproti osobám žijícím 

v páru. Plná výše starobního důchodu osob nesdílejících domácnost a vdovského/ 
vdoveckého důchodu odpovídá 70 % minimální mzdy. Plná výše starobního důchodu 
osob, které sdílejí domácnost s další osobou, odpovídá 50 % minimální mzdy. 
Nedisponuje-li osoba, jež dosáhla důchodového věku, 50 lety účasti na důchodovém 
pojištění, za každý chybějící rok se od celkové částky důchodu odečítají 2 %. Zatímco 
starobní důchodce může dále pobírat příjem ze zaměstnání, jež neovlivňuje výši 
vypláceného důchodu, pozůstalostní důchod je v případě příjmů překračujících 50 % 
minimální mzdy (při plném úvazku) proporčně krácen a přesahují-li příjmy pozůstalého 
150 % minimální mzdy, nárok na pozůstalostní důchod zaniká úplně. Stejně tak nárok 
na vdovský/vdovecký důchod zaniká na základě nového sňatku/soužití s novým 

                                                             
93  Vyhodnocení míry pracovní schopnosti žadatele o dávku posuzuje nejprve lékař v místě zaměstnání 

žadatele o dávku a následně ji schvaluje lékař a odpovědná osoba pojišťovny. 
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partnerem. Zatímco příjem ze zaměstnání automaticky nevede ke krácení pozůstalost-

ního důchodu, nelze jej kombinovat s jinými dávkami sociálního zabezpečení, vyjma 
dávek v hmotné nouzi. Výše sirotčího důchodu je závislá na věku dítěte, kdy do 10 let 
věku je vypláceno 25 % minimální mzdy, následně je měsíční důchod navýšen a po 16. 
roce dítěte se výše důchodu narovnává s vdovským/vdoveckým důchodem. 

Výše invalidního důchodu se odvíjí od míry postižení a mzdy příjemce důchodu 
před vznikem pracovní neschopnosti. Trvale práceneschopní příjemci invalidního 
důchodu pobírají 75 % své původní mzdy před vznikem pracovní neschopnosti. 
Částečně/dočasně práceneschopní pobírají po dobu 2 měsíců 75 % své původní mzdy 
před vznikem pracovní neschopnosti a následně výše dávky o 5 % klesá. Částečný 
invalidní důchod lze pobírat po dobu 3 až 38 měsíců v závislosti na době, po kterou byl 
příjemce dávky před vznikem pracovní neschopnosti zaměstnán. V případě, kdy příjemce 
částečného invalidního důchodu pracuje, je dávka v prvních 2 měsících pokrácena o 75 
% příjmu ze zaměstnání a v následujících měsících o 70 %. Zanikne-li nárok na částečný 
invalidní důchod, může jeho příjemce zažádat o 1) přídavek ke mzdě při částečné 

invaliditě (Loonaanvullingsuitkering, LAU). Přídavek lidem, kteří při částečné invaliditě 
pobírají příjem ze zaměstnání odpovídající alespoň 50 % původní mzdové kapacity, ze 
70 % narovnává rozdíl mezi jejich aktuální mzdou a mzdou před vznikem částečné 
invalidity. Částečně invalidním osobám, jež nepracují nebo jejich výdělek nedosahuje 
50% výdělku před vznikem částečné invalidity, je určena 2) dlouhodobá podpora při 
částečné invaliditě (Vervolguitkering, VVU), která odpovídá 28-50,75 % minimální 
mzdy, a to v závislosti na míře pracovní neschopnosti. Obě dávky lze stejně jako trvalý 
invalidní důchod čerpat až do dovršení důchodového věku. 

 

Podpora osob s postižením nad rámec invalidního důchodu 

Zaměstnavatelé mohou využít snížení výše odvodů, zaměstnávají-li osoby ve 
věku 50 let a starší, jež čerpají (částečný) invalidní důchod. Zároveň má zaměstnavatel, 
který přijme do zaměstnání osobu čerpající (částečný) invalidní důchod, nárok na 
kompenzaci nákladů spojených s náhradou mzdy v případě nemoci zaměstnance. Osoba 

s postižením, jež pracuje nebo si najde zaměstnání/začne podnikat, může žádat o 
poskytnutí relevantních zvláštních pomůcek a vozidla k osobní přepravě. 

4.12.5 Dávky pro rodiny s dětmi 

V Nizozemsku mohou rodiče v zaměstnaneckém poměru uplatnit nárok na 
neplacenou rodičovskou dovolenou. Rodiče mají nárok na rodičovskou dovolenou v 
délce až 26 týdnů s garantovaným návratem do zaměstnání do 8 let věku dítěte. 
Pracuje-li rodič na zkrácený pracovní úvazek, délka neplacené rodičovské dovolené je 
úměrná úvazku rodiče. Neplacenou rodičovskou dovolenou lze čerpat najednou nebo po 
částech. Zaměstnanec musí o záměru neplacenou rodičovskou dovolenou využít 
informovat zaměstnavatele alespoň s dvouměsíčním předstihem. Při absenci rodičov-
ského příspěvku mohou pracující rodiče s nízkými příjmy zažádat o přídavek na péči o 

dítě (kinderopvangtoeslag), který má kompenzovat náklady spojené s péčí o dítě. Dítě 
musí být oficiálně zapsáno v registru předškolních zařízení. Nárok a výše dávky (v rámci 
státem stanoveného stropu) závisí primárně na příjmu domácnosti, dále jsou brány v 
potaz samotné náklady na péči, složení domácnosti a typ zařízení, které o dítě pečuje. 
Jde o dávku nepojistného charakteru. 

Přídavek na dítě (Kinderbijslag) je dávkou nepojistného charakteru. Nárok 
na přídavek na dítě má jeho opatrovník: rodič, prarodič, adoptivní rodič, pěstoun, který 
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s dítětem sdílí domácnost. Na dávku má nárok vždy jen jeden z opatrovníků. Přídavek 

na dítě je podmíněn trvalým pobytem nebo zaměstnáním, ze kterého rodič odvádí daň 
ze mzdy v Nizozemsku. Další podmínkou je bydliště dítěte v Nizozemsku, EU, jedné ze 
zemí EEA nebo v zemi, se kterou má Nizozemsko uzavřenou bilaterální smlouvu o 
koordinaci sociálního zabezpečení. Dítě nesmí být starší 18 let. Přídavek je vyplácen 
každé čtvrtletí a paušálně stanovená částka narůstá s věkem dítěte. Nárok na 
dvojnásobek přídavku má příjemce, jehož dítě žije mimo domácnost z důvodu studia 
nebo postižení nebo pečuje-li rodič na úkor svého zaměstnání o dítě ve věku 3-18 let. 
V případě domácí péče o postižené je rodičům samoživitelům každoročně vyplácen 

jednorázový extra příplatek. Vedle přídavku na dítě mohou nízkopříjmové rodiny žádat 
o doplatek k přídavku na dítě (Kindgebonden). Doplatek je vyplácen měsíčně 
domácnostem, jež jsou příjemci přídavku na dítě a prokážou nízké příjmy, které jsou 
hodnoceny dle počtu a věku dětí v domácnosti. Výše doplatku se též odvíjí od počtu a 
věku dětí v domácnosti. Rodiče samoživitelé spadající do kategorie nízkopříjmových 
domácností mají jednou do roka nárok na jednorázový extra příplatek. Průměrná výše 
jak přídavku na dítě, tak doplatku se pohybuje kolem 5 % minimální mzdy. Příplatek 
samoživitelům odpovídá přibližně 15 % minimální mzdy.94 Nizozemsko nemá dávky 
zaměřené na pěstounskou péči ani porodné. 

4.12.6 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi v Nizozemsku je příspěvek na živobytí 

(Participatiewet), jež má za cíl dorovnávat životní standard osob s nízkými příjmy na 
úroveň minimální mzdy. Příspěvek, stejně jako v České republice, slouží k pokrytí 
základních potřeb domácností, a to na úrovni, která je pro společnost v zemi přijatelná 
(úroveň minimální mzdy). Na dávky mají nárok osoby v nouzi, které již vyčerpali zbylé 
možnosti (dávky), jak situaci nouze vyřešit. Žadatelé jsou starší 18 let a mají v 
Nizozemsku trvalý nebo dočasný pobyt. Výše příspěvku vychází z osobní situace, v jaké 
se žadatel nachází. Stav nouze pak právě na základě životní situace žadatele posuzuje 

pověřený zaměstnanec místní samosprávy, pod kterou žadatel spadá. Výše dávky je 
rozdílem mezi životní situací, respektive příjmy žadatele a státem stanovené hodnoty 
minimálního příjmu. Mezi příjmy žadatele se počítají i pojistné dávky, které žadatel 
pobírá. Z kalkulace příjmu žadatele 1) mladšího 27 let je možné po dobu prvních 
6  měsíců pobírání dávky vyjmout pouze část příjmu o maximální výší odpovídající 
přibližně 12 % minimální mzdy a 2) u rodičů samoživitelů část příjmu o maximální výší 
odpovídající přibližně 8 % minimální mzdy. Existenční minimum má odlišnou hodnotu 
dle složení domácnosti a jeho výše se tudíž liší pro: jednotlivce, pár, vícečlennou 

domácnost. 

Doplňkovou dávkou je příspěvek na bydlení (Huurtoeslag), o který mohou žádat 
osoby v nájmu. Stát stanovuje strop výše nájmu, který opravňuje k žádosti o příspěvek. 
Dále stát stanovuje výši takzvané standardní výše nájmu, kterou nájemce hradí z 
vlastních zdrojů. Stát dorovnává rozdíl mezi standardní výší nájmu a částí reálné ceny 
nájmu, a to zhruba do výše částky odpovídající polovině (stropu) nájmu, který vytváří 
nárok na příspěvek. 

Další dávkou, tentokrát plně v kompetenci místních samospráv, je mimořádná 
pomoc (bijzondere bijstand). Jde o dávku, kterou lze využít, ocitnou-li se 
domácnosti/jednotlivci v situaci, kterou nejsou svépomocí schopni vyřešit. Specifika 

                                                             
94  Hodnota dávek a jejich měsíční výše je porovnávána s hodnotou měsíční minimální mzdy v Nizozemsku. 

https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage  

https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage
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dávky, co a za jakých okolností mimořádná pomoc pokryje, si určují místní úřady 

nezávisle na centrální vládě. Jak je již zmíněno výše, dávky v hmotné nouzi chápe 
nizozemská legislativa jako poslední instanci sociální pomoci od státu, kdy příjem ze 
zaměstnání, pojistné dávky nejsou schopny zajistit dotyčné osobě/domácnosti životní 
úroveň příjmově odpovídající minimální mzdě. Pomoc v hmotné nouzi tedy může být 
vyplácena společně s jinými dávkami nebo při zaměstnání, ale příjmy z obojího (s výše 
uvedenými výjimkami) jsou brány v potaz při vyhodnocování životní situace žadatele o 
dávku. 
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Tabulka č. 4 Existence dávky ANO/NE a její pojistný/nepojistný charakter 

Sociální dávka v českém 
systému sociálního zabezpečení 

Porovnání se zeměmi EU: sociální dávky plnící stejný nebo podobný účel jako daná dávka v ČR  

Rakousko Slovensko Německo 

Dávky v nezaměstnanosti       

Podpora v nezaměstnanosti 
Ano (plus dlouhodobá podpora v 
nezaměstnanosti) 

Ano (plus Ochranný príspevok: 
nepojistná dávka) 

Ano (plus Ochranný príspevok: 
nepojistná dávka) 

Podpora při rekvalifikaci 

Ano (Rekvalifikační příspěvek: 
podpora dočasně práce 
neschopných, nikoli 
nezaměstnaných) 

Ano (Rekvalifikační příspěvek: podpora 
dočasně práce neschopných, nikoli 
nezaměstnaných) 

Ano (Rekvalifikační příspěvek: 
podpora dočasně práce 
neschopných, nikoli 
nezaměstnaných) Ano (Aktivačný príspevok) 

Dávky nemocenského pojištění       

Nemocenské  Ano Ano Ano 

Peněžitá pomoc v mateřství Ano Ano Ano 

Otcovská poporodní péče Ano Ne Ne 

Ošetřovné Ano (Příspěvek na ošetřovné) Ano Ano (ošetřování dětí) 

Vyrovnávací příspěvek v 
těhotenství a mateřství 

Ne (vyrovnání mzdy v podobných 
případech je povinností 
zaměstnavatele) 

Ano 
Ano (povinnost/náklady 
zaměstnavatele, jen v době mateřské 
dovolené) 

Dávky důchodového pojištění       

Starobní důchod Ano   Ano   Ano   

Invalidní důchod Ano   Ano   Ano   

Rehabilitace  
Podpora při rehabilitaci (součást 
nemocenského pojištění) 

Ne (Rehabilitace je součástí zdravotní 
péče) 

Podpora pro návrat na pracovní trh 
(Rehabilitace) 

Vdovský a vdovecký důchod Ano   Ano   Ano   

Sirotčí důchod Ano   Ano   Ano   

Dávky státní sociální podpory       

Porodné Ne Ano Ne 

Rodičovský příspěvek Ano (pojistná i nepojistná varianta) Ano Ano  

Přídavek na dítě 
Ano (financováno z daní + příspěvky 
zaměstnavatelů) 

Ano Ano 

Příspěvek na bydlení Ano (součást Příspěvku na živobytí) Ano Ano 

Pohřebné 
Ano (pojištění pracovních úrazů, 
nemocí z povolání) 

Ano 
Ano (pojištění pracovních úrazů, 
nemocí z povolání) 

Dávky pomoci v hmotné nouzi       

Příspěvek na živobytí Ano Ano (Dávka v hmotnej núdzi) Ano 

Doplatek na bydlení Ano Ne Ne 

Mimořádná okamžitá pomoc 
Ano (Doplatek na topení, Podpora v 
mimořádné situaci)  

Ano (Jednorazová dávka, Dotácia na 
stravu a školské potreby) 

Ano (Doplatek na topení, Podpora v 
mimořádné situaci)  

Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby     

Příspěvek na péči Ano Ano 
Ano  (pojistná dávka v rámci pojištění 
dlouhodbé péče) 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením     

Příspěvek na mobilitu Ano (pomůcky a školení) 

Ano (príspevok na prepravu, kúpu 
zdvíhacieho zariadenia, kúpu/úpravu 
osobného motorového vozidla, úpravu 
bytu) 

Ano (integrační příspěvek, úpravu 
pracovního místa - součást 
důchodového pojištění) 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Ano (pomůcky a úprava pracovního 
místa) 

Ano 
Ano (v rámci pojištění dlouhodobé 
péče) 

Dávky pěstounské péče       

Příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ano  (Opakovaný príspevok dieťaťu) 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Odměna pěstouna 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ano (Opakovaný príspevok 
náhradnému rodičovi) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na převzetí dítěte 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ano (Jednorazový príspevok dieťaťu) 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na zakoupení 
osobního motorového vozidla 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek při ukončení 
pěstounské péče 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ano (Jednorazový príspevok dieťaťu) 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 
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pokračování tabulky 

Sociální dávka v českém 
systému sociálního zabezpečení 

Porovnání se zeměmi EU: sociální dávky plnící stejný nebo podobný účel jako daná dávka v ČR  

Polsko Francie Itálie 

Dávky v nezaměstnanosti       

Podpora v nezaměstnanosti Ano Ano Ano 

Podpora při rekvalifikaci 
Ano (vyšší podpora v 
nezaměstnanosti, úhrada 
rekvalifikačních a jiných kurzů) 

Ano 
Ano 

Ano 

Dávky nemocenského pojištění       

Nemocenské  Ano Ano Ano 

Peněžitá pomoc v mateřství Ano Ano Ano 

Otcovská poporodní péče Ano Ano Ano 

Ošetřovné 
Ano (pojistná varianta: 14 dní/rok, 
nepojistná varianta: dlouhodobé 
ošetřovné při pracovní neschopnosti) 

Ano 

Ano (nikoli samostatná dávka ALE 
nárok na placené volno v rámci 
nemocenské při péči o postižené 
členy domácnosti) 

Vyrovnávací příspěvek v 
těhotenství a mateřství 

Ne Ne Ne 

Dávky důchodového pojištění       

Starobní důchod Ano   Ano   Ano   

Invalidní důchod Ano   Ano   Ano   

Rehabilitace  
Podpora při rehabilitaci (součást 
nemocenského pojištění) 

Ne (jakožto součást pojištění limitováno 
pouze na případy pracovních úrazů a 
nemocí z povolání) 

Ne (Rehabilitace je součástí zdravotní 
péče) 

Vdovský a vdovecký důchod Ano   Ano   Ano   

Sirotčí důchod Ano   Ano   Ano   

Dávky státní sociální podpory       

Porodné Ano (nízkopříjmové rodiny) Ano Ano 

Rodičovský příspěvek Ano (pojistná i nepojistná varianta)  Ano   
Ano  (prodloužená verze 
mateřské/otcovksé dovolené, 
součást nemocenského pojištění) 

Přídavek na dítě Ano Ano   
Ano  (+ další doprovodné dávky: 
nepojistného charakteru) 

Příspěvek na bydlení 
Ne (ale může být pokryto z 
Mimořádné pomoci) 

Ano   Ano   

Pohřebné 
Ano (pojištění: pracovních úrazů, 
nemocí z povolání; důchod. pojištění) 

Ano (pojištění: pracovních úrazů, 
nemocí z povolání; invalidní důchod)  

Ano (pojištění pracovních úrazů, 
nemocí z povolání) 

Dávky pomoci v hmotné nouzi       

Příspěvek na živobytí Ano Ano   Ano   

Doplatek na bydlení Ne Ano   Ne 

Mimořádná okamžitá pomoc 
Ano (zahrnuje/lze využít k úhradě 
poplatků za topení) 

Ano   Ne 

Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby     

Příspěvek na péči Ano Ano   Ano   

Dávky pro osoby se zdravotním postižením     

Příspěvek na mobilitu 
Ano (Příspěvek na rehabilitaci - 
součást nemocen. pojištění, úprava 
prac. místa pouze při prac. úrazech) 

Ne (ALE individuální možnost zažádat o 
proplacení nákladů na dopravu, úpravu 
domu) 

Ne (ALE individuální možnost zažádat 
o příspěvek na úpravu/pořízení 
vozidla) 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
NE (ALE proplácení jednotlivých 
pomůcek za základě žádosti) 

NE (ALE proplácení jednotlivých 
pomůcek za základě žádosti) 

NE (ALE proplácení jednotlivých 
pomůcek za základě žádosti) 

Dávky pěstounské péče       

Příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Odměna pěstouna 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na převzetí dítěte 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na zakoupení 
osobního motorového vozidla 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek při ukončení 
pěstounské péče 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 



4. Mezinárodní srovnání 
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pokračování tabulky 

Sociální dávka v českém 
systému sociálního zabezpečení  

Porovnání se zeměmi EU: sociální dávky plnící stejný nebo podobný účel jako daná dávka v ČR  

Estonsko Dánsko Švédsko 

Dávky v nezaměstnanosti       

Podpora v nezaměstnanosti Ano Ano Ano 

Podpora při rekvalifikaci Ano 
Ano (Rekvalifikační příspěvek: podpora 
dočasně práce neschopných, nikoli 
nezaměstnaných) 

Ano  (Program "Práce a rozvoje" a 
Aktivizační grant) 

Dávky nemocenského pojištění       

Nemocenské  Ano Ano Ano 

Peněžitá pomoc v mateřství Ano Ano 
Ano (kombinace Peněžité pomoci v 
mateřství a Rodičovského příspěvku) 

Otcovská poporodní péče Ano Ano Ano 

Ošetřovné Ano (rodinných příslušníků: 7-14 dní) Ano (péče o umírající a děti) Ano (péče o dítě) 

Vyrovnávací příspěvek v 
těhotenství a mateřství 

Ano Ne Ano (Podpora v mateřství) 

Dávky důchodového pojištění       

Starobní důchod Ano 
Ano  (kombinace o nepojistného a 
doplňkového pojistného systému) 

Ano   

Invalidní důchod 
Ano (Podpora při pracovní 
neschopnosti) 

Ano  (kombinace o nepojistného a 
doplňkového pojistného systému) 

Ano   

Rehabilitace 
Ne (Rehabilitace je součástí zdravotní 
péče) 

Ne (Rehabilitace je součástí zdravotní 
péče) 

Ano   

Vdovský a vdovecký důchod Ano   
Ano  (kombinace o nepojistného a 
doplňkového pojistného systému) 

Ano   

Sirotčí důchod Ano   Ano Ano   

Dávky státní sociální podpory       

Porodné Ano Ne (pouze grant při adopci ze zahraničí)  
Ne (pouze grant při adopci ze 
zahraničí) 

Rodičovský příspěvek Ano 
Ano (součást mateřské, pojištění v 
nemoci)  

Ano (součást dávek v 
mateřství/rodičovství, rodičovské 
pojištění)  

Přídavek na dítě Ano Ano   Ano   

Příspěvek na bydlení Ano (součást Příspěvku na živobytí) Ano   Ano   

Pohřebné 
Ano (v kompetenci místních 
samospráv) 

Ano   
Ano (pojištění pracovních úrazů, 
nemocí z povolání) 

Dávky pomoci v hmotné nouzi       

Příspěvek na živobytí Ano Ano   Ano   

Doplatek na bydlení Ne Ne 
Ano  (dostupný pro příjemce 
důchodu, podpory v nemoci) 

Mimořádná okamžitá pomoc 
Ne (ad hoc v kompetenci místních 
samospráv) 

Ne (ale speciální přídavky spojené s 
topením pro příjemce důchodu) 

Ne (ad hoc v kompetenci místních 
samospráv) 

Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby     

Příspěvek na péči 

Ne (místní samospráva může 
v individuál. posuzovaných případech 
příspěvek poskytnout namísto přímé 
služby) 

Ano   
Ano  (podpůrné dávky při Invalidním 
důchodu) 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením     

Příspěvek na mobilitu 

Ne (ALE individuální možnost zažádat 
u místní samosprávy o proplacení 
nákladů na dopravu, úpravu domu, 
pracoviště) 

Ne (ALE individuální možnost zažádat o 
příspěvek na technickou úpravu 
pracoviště) 

Ano (pomůcky a školení) 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
NE (proplácení pomůcek v rámci 
zdravotního pojištění) 

NE (proplácení pomůcek v rámci 
zdravotního pojištění) 

NE (proplácení pomůcek v rámci 
zdravotního pojištění) 

Dávky pěstounské péče       

Příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Odměna pěstouna 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na převzetí dítěte 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na zakoupení 
osobního motorového vozidla 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek při ukončení 
pěstounské péče 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 



4. Mezinárodní srovnání 
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pokračování tabulky 

Sociální dávka v českém 
systému sociálního zabezpečení 

Porovnání se zeměmi EU: sociální dávky plnící stejný nebo podobný účel jako daná dávka v ČR  

Nizozemsko Irsko UK 

Dávky v nezaměstnanosti 
   

Podpora v nezaměstnanosti Ano 
Ano (plus dlouhdobá podpora jako 
nepojistná dávka) 

Ano (plus dlouhdobá podpora jako 
nepojistná dávka) 

Podpora při rekvalifikaci 

Ne (pouze v případě programu 
"práce na zkušenou", spojeného 
s fyz. rehabilitací a návratem na trh 
práce, pokračuje po omezenou dobu 
vyplácení dávek souběžně s platem 
ze zaměstnání) 

Ne (pouze Rekvalifikační kurzy, které 
jsou chápany jako přidružené služby k 
Rehabilitaci v rámci zdravotního 
pojištění) 

Ne (pouze Rekvalifikační kurzy, které 
jsou chápany jako přidružené služby 
v rámci rekonvalescence práce 
neschopných) 

Dávky nemocenského pojištění    

Nemocenské  Ano Ano 
Ano (existuje i verze nepojistného 
charakteru)  

Peněžitá pomoc v mateřství Ano Ano 
Ano (existuje i verze nepojistného 
charakteru)  

Otcovská poporodní péče Ano Ano Ano 

Ošetřovné 

Ne (pojištění dlouhodobé péče ANO, 
ale ošetřování řešeno pomocí 
přímých služeb/asistence nebo 
Příspěvku na péči) 

Ano Ano 

Vyrovnávací příspěvek v 
těhotenství a mateřství 

Ne Ne Ne 

Dávky důchodového pojištění    

Starobní důchod Ano   Ano Ano 

Invalidní důchod Ano   Ano 
Ano (pokračování Nemocenské, 
nikoli princip důchodu) 

Rehabilitace Ne (Rehabilitace je součástí zdr.péče) Ne (Rehabilitace je součástí zdrav.péče) Ne (Rehabilitace je součástí zdr.péče) 

Vdovský a vdovecký důchod Ano   Ano Ano 

Sirotčí důchod Ano   
Ne (přídavek k vdovskému/vdoveckému 
důchodu nebo Dávka Opatrovníka) 

Ne (přídavek k vdovskému/vdoveckému  
důchodu nebo Dávka Opatrovníka) 

Dávky státní sociální podpory    

Porodné Ne 
Ano (financováno v rámci zdravotního 
pojištění) 

Ano   

Rodičovský příspěvek 
Ne (neplacená rodičovká dovolená 
ALE nízkopříjmové domácnosti mají 
nárok na Přídavek na péči o dítě)  

Ne (neplacená rodičovká dovolená)  
Ne (pouze mateřská/otcovská 
dovolená) 

Přídavek na dítě Ano   Ano   Ano   

Příspěvek na bydlení Ano   Ano   Ano   

Pohřebné Ne 
Ano (pouze u pracovních úrazů, nemocí 
z povolání) 

Ano  (pouze pozůstalým příjemcům 
jiné nepojistné dávky: lze chápat jako 
součást dávek v hmotné nouzi) 

Dávky pomoci v hmotné nouzi    

Příspěvek na živobytí Ano   Ano   Ano   

Doplatek na bydlení Ne Ne Ne 

Mimořádná okamžitá pomoc  
Ne (ale speciální přídavky spojené s 
topením, zimním období) 

Ne (ale speciální přídavky spojené s 
topením, zimním období) 

Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby   

Příspěvek na péči 
Ano (namísto peněžitého příspěvku 
je vyúčtování služby delegováno 
pojišťovně, která ji zpětně proplácí) 

Ano  (vyjma Příspěvku v rámci 
Pracovních úrazů je dávka vyplácena 
pečujícím nikoli lidem v péči) 

Ano   

Dávky pro osoby se zdravotním postižením   

Příspěvek na mobilitu 
Ne (ALE individuální možnost zažádat 
o příspěvek na úpravu/poř. vozidla) 

Ne (pouze Grant na úpravu pracoviště)  
Ne (pouze Grant na úpravu 
pracoviště) 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Ne (ALE individuální možnost zažádat 
o příspěvek na pořízení zvláštních 
pomůcek) 

Ne (pouze Grant na úpravu pracoviště) 
Ne (pouze Grant na úpravu 
pracoviště) 

Dávky pěstounské péče    

Příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Odměna pěstouna 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na převzetí dítěte 
Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek na zakoupení 
osobního motorového vozidla 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Příspěvek při ukončení 
pěstounské péče 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva jako 
rodiče biologičtí) 

Ne (adoptivní rodiče: stejná práva 
jako rodiče biologičtí) 

 

Legenda Dávka pojistého charakteru Dávka nepojistého charakteru 
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Tabulka č. 5 Zdanění sociálních dávek 

Sociální dávka v českém systému 
sociálního zabezpečení 

Porovnání se zeměmi EU: sociální dávky plnící stejný nebo podobný účel jako daná dávka v ČR  

Rakousko Slovensko Německo Polsko Francie Itálie Estonsko Dánsko Švédsko Nizozemsko Irsko UK 

Dávky v nezaměstnanosti 

Podpora v nezaměstnanosti Ne   Ne   Ne   Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Dávky nemocenského pojištění 

Nemocenské  Ano Ne   Ne   Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Peněžitá pomoc v mateřství Ano Ne   Ne   Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Otcovská poporodní péče Ano N/A N/A Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Ošetřovné 
Ano (Příspěvek 
na ošetřovné) 

Ne   Ne   Ano Ne   Ano Ano Ano Ano N/A Ano Ano 

Dávky důchodového pojištění 

Starobní důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Invalidní důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ne   Ano Ano Ano Ano Ano 

Vdovský a vdovecký důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Sirotčí důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ano Ano Ano Ano N/A N/A 

Dávky státní sociální podpory 

Rodičovský příspěvek Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ano   Ne   Ne   Ne   N/A N/A 

Přídavek na dítě Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   
Ne  (daň jen u 
vysokých příjmů) 

Příspěvek na bydlení Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ano Ne   Ne   Ne   Ne   

Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Příspěvek na živobytí Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ano Ne   Ne   Ne   Ne   

Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

Příspěvek na péči Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   N/A Ne   Ne   Ne   
Ano (vyjma 
Příspěvku na 
péči o dítě) 

Ne   

             

Legenda             

Dávka podléhá zdanění             

Dávka nepodléhá zdanění             
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Tabulka č. 6 Odvody - sociální pojištění 

Sociální dávka v českém systému 
sociálního zabezpečení 

Porovnání se zeměmi EU: sociální dávky plnící stejný nebo podobný účel jako daná dávka v ČR 

Rakousko Slovensko Německo Polsko Francie Itálie Estonsko Dánsko Švédsko Nizozemsko Irsko UK 

Dávky v nezaměstnanosti 

Podpora v nezaměstnanosti Ano Ne Ano Ano 
Ano (možnost výjimky 

při nízké výši dávky) 
Ne Ano  Ano Ne Ano Ne Ne 

Dávky nemocenského pojištění 

Nemocenské  Ano Ne   Ne   Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne 

Peněžitá pomoc v mateřství Ano Ne   Ne   Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne 

Otcovská poporodní péče Ano N/A N/A Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne 

Ošetřovné 
Ano 
(Příspěvek na 

ošetřovné) 

Ne   Ne   Ano Ano Ne Ne Ano Ne N/A Ne Ne 

Dávky důchodového pojištění 

Starobní důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

Invalidní důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

Vdovský a vdovecký důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

Sirotčí důchod Ano   Ne   Ano   Ano   Ano   Ano   Ne Ne Ne Ano N/A N/A 

Dávky státní sociální podpory 

Rodičovský příspěvek Ne   Ne   Ne   Ne   

Ano (částečně: Fond 

splácení sociálního 
dluhu - Ano, sociální 

pojištění: Ne)  

Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   N/A N/A 

Přídavek na dítě Ne   Ne   Ne   Ne   

Ano (částečně: Fond 

splácení sociálního 
dluhu - Ano, sociální 

pojištění: Ne)  

Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   

Příspěvek na bydlení Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   Ano   Ne   Ne   Ne   Ne   

Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Příspěvek na živobytí Ne   Ne   Ano   Ne   

Ano (částečně: Fond 
splácení sociálního 

dluhu - Ano, sociální 
pojištění: Ne)  

Ne   Ne   Ano   Ne   Ne   Ne   Ne   

Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

Příspěvek na péči Ne   Ne   Ne   Ne   Ne Ne   N/A Ne   Ne   Ne   Ne   Ne   

             

Legenda             

Odvody na sociální pojištění: Ano             

Odvody na sociální pojištění: Ne             
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5. Dávkový systém sociálního zabezpečení v ČR 

Cílem této kapitoly je identifikace klíčových sociálních dávek a systémů v ČR a 
jejich rozdělení na charakter pojistný či nepojistný – klíčové dávky jsou vyznačeny 
barevně. 

 

Nepojistné sociální dávky  

1. Dávky státní sociální podpory  
 

a. porodné 
 

b. rodičovský příspěvek 
 

c. přídavek na dítě 
 

d. příspěvek na bydlení 
 

e. pohřebné 
 

2. Dávky pomoci v hmotné nouzi 
 

a. příspěvek na živobytí 
 

b. doplatek na bydlení 
 

c. mimořádná okamžitá pomoc (5 situací) 
 

i.  hrozba vážné újmy na zdraví 
 

ii.  vážná mimořádná událost 
 

iii. nezbytný jednorázový výdaj  
 

iv. náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů 
dlouhodobé potřeby 

 

v. náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte 
a zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí 

 

vi. sociální vyloučení 
 

3. Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby 
 

a. příspěvek na péči 
 

4. Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 

a. příspěvek na mobilitu 
 

b. příspěvek na zvláštní pomůcku 
 

5. Dávky pěstounské péče 
 

a. příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
 

b. odměna pěstouna  
 

c. příspěvek při převzetí dítěte 
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d. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 
 

e. příspěvek při ukončení pěstounské péče 
 

 

Pojistné sociální dávky  

6. Dávky v nezaměstnanosti  
 

a. podpora v nezaměstnanosti 
 

b. podpora při rekvalifikaci 
 

7. Dávky nemocenského pojištění  
 

a. nemocenské 
 

b. peněžitá pomoc v mateřství 
 

c. dávka otcovské poporodní péče 
 

d. ošetřovné 
 

e. dlouhodobé ošetřovné 
 

f. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
 

8. Dávky důchodového pojištění 
 

a. starobní důchod 
 

b. invalidní důchod + invalidita z mládí jako zvláštní případ 
 

c. vdovský a vdovecký důchod 
 

d. sirotčí důchod 
 

9. Zdravotní a dlouhodobá péče  
 

10. Úrazové pojištění  

5.1 Nepojistné dávky v sociálním systému ČR 

Geneze a vývoj systému nepojistných sociálních dávek ČR po roce 1990 - vznik 
systému 

Jako součást fundamentální přestavby společenského a ekonomického systému 
v Československu v roce 1990 byla formulována zadání pro nově koncipovanou sociální 
politiku a provedena zásadní rekonstrukce systémů sociálních dávek.  

Jakkoliv se první zásadní přístupy deklarovaly již v dokumentech Občanského 
fóra, prvním zásadním konkrétnějším dokumentem bylo Programové prohlášení vlády 
ČSFR z 3. června 1990 (2), kde byla pregnantně vyhlášena principiální změna role státu 
v sociální politice v podmínkách tržní ekonomiky a akcentována odpovědnost jednotlivce 
za osud svůj a své rodiny. Bylo deklarováno jednoznačně snížení rozsahu sociálních 
redistribucí. Již v tomto dokumentu se projevil určitý zvláštní rys, opakující se potom v 
řadě dalších dokumentů, totiž současné vyjádření nejobecnějších přístupů a vyslovení 
zcela konkrétních představ o řešení. Tak citované vládní prohlášení dále uvádí, že "vláda 
připraví nový systém přídavků na děti. Jejich výše bude diferencovaná podle věku dítěte, 
jak to odpovídá rostoucím nákladům na výživu a výchovu". Vláda akcentovala možnost 
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volby mezi osobní péčí o děti a zaměstnáním (mateřský a poté rodičovský příspěvek). 

Zdůraznila garanci státu za zajištění minimálních životních podmínek všem občanům. 

Potřeba vyjasnit obsah pojmů populační politika, rodinná politika a sociální 
zabezpečení a redefinice těchto pojmů v nových podmínkách byla požadována i z 
teoretické oblasti, jak o tom svědčí např. závěry z vědecké konference Československé 
demografické společnosti při ČSAV ze září 1990. Přitom byly vysloveny požadavky na 
transparentnost systému podpory rodin, odmítnut paternalismus a vyslovena další 
doporučení a názory. 

V průběhu roku 1990 byly vypracovány důležité koncepční dokumenty, 
naznačující další orientaci sociální politiky. Byl to především Scénář sociální reformy, 
který zdůraznil klíčové místo rodiny v sociální ochraně člověka, odmítl propopulační 
hlediska, orientoval pozornost státu na podporu funkcí rodiny, a to v průběhu celého 
životního cyklu, zopakoval budoucí řešení přídavků na děti v závislosti na věku, nikoliv 
počtu a vyjádřil nutnost garance životního minima. 

Současně ovšem Scénář sociální reformy, přijatý tehdejší federální vládou 

akcentoval především to, že vláda bude preferovat pro nadcházející dva roky "vytvoření 
nástrojů pro tlumení důsledků inflace, především pro nejvíce sociálně ohrožené, tj. děti, 
zdravotně postižené a staré občany". Poprvé uvedl potřebu vytvořit "Záchrannou 
sociální síť", i když její roli spatřoval především v sociální oblasti, což jak se později 
ukázalo, nebylo zcela dostačující. 

V dubnu 1991 předložila federální vláda Federálnímu shromáždění zprávu o své 

sociální politice. V tomto dokumentu jsou již podrobněji specifikovány možné kroky k 
řešení růstu nákladů na děti a životní úrovně rodin obecně. Oceňuje se v ní zavedení 
rodičovského příspěvku od 1. října 1990 a zvýšení podpory při narození dítěte, konstatují 
se závažné dopady růstu životních nákladů na rodiny s dětmi. Vláda deklarovala tři 
možná řešení: Posílení příjmů všech rodin s dětmi buď zvýšením státního vyrovnávacího 
příspěvku jednotně, nebo v závislosti na věku dítěte. Druhou cestou bylo účinnější 
posílení sociálních příjmů pouze rodin, "které je možné identifikovat jako sociálně slabé" 
a třetí cestou byla garance životního minima. Vláda prohlásila, že žádná z uvedených 

cest sama o sobě nezabezpečuje optimální řešení a proto zváží jejich kombinované 
a vyvážené využití.95  

Požadavky na změny a zadání směřovaly především k zajištění transparentnosti 
sociální politiky s cílem zbavit ji politických manipulací dávek s ohledem na aktuální 
politické zájmy (volby, sjezdy vládnoucí strany).   

Sociální politika měla nadále plnit dvě základní role. Roli instrumentální a roli 
koncepční. Rolí instrumentální bylo zabezpečit politickou průchodnost ekonomické 
transformace, kompenzovat negativní sociální důsledky jednotlivých transformačních 
kroků, dbát aby nebyl překročen práh sociální únosnosti. Ten byl definován jako "hraniční 
mez rizika narušení sociálního smíru, do které je obyvatelstvo ochotno podporovat 
praktické kroky ekonomické reformy a disciplinovaně nést jejich případné negativní 
důsledky" (z projevu ministra práce a soc. věcí ČSFR P. Millera na semináři VŠE v říjnu 
1991). Druhým úkolem byla role koncepční, totiž úkol vypracovat nový systém sociální 

ochrany obyvatel, který by odpovídal podmínkám demokratického státu s tržní 
ekonomikou. Toto vymezení rolí je v zásadě obsaženo ve Scénáři sociální reformy. 

                                                             
95  Od té doby se projednávají zpravidla jen návrhy na změny dávek, bez diskuse o cílech, jichž má být 

dosaženo.  
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Prvním krokem bylo v roce 1990 uskutečnění zásadní inventury sociálních dávek 

Jejich občas ad hoc nahodilý vznik a zařazení (pojistné, nepojistné) představoval 
závažný kvalitativní i kvantitativní chaos. Tato skutečnost odrážela dva aspekty.  

Prvním je téměř do současnosti existující české specifikum, bylo a je řešit různé 
nové cíle, zájmy a potřeby vytvořením nové sociální dávky, popř. její změnou. Namísto 
řešení takového problému v hlavním proudu resortních politik. Takovými příklady byly 
dávky na podporu vytápění naftou, po změně cen nafty dávkou na nákup jiného 
otopného tělesa, doprava a úprava bytů pro zdravotně postižené.96 Zadání tehdy znělo: 

vytvořit koncepčně nový systém dávek nahrazují více než 64 dávek dosavadních.  

Druhým aspektem bylo, že vývoj sociální situace přinášel nejen v tuzemsku 
pragmatickou praxi ad hoc zařazování nových dávek, řešících aktuální potřeby do již 
fungujících systémů vyplácejících dávky. A to, i když byla povaha dávky, popř. její 
teoretický koncept různý (pojistný, nepojistný). I v řadě zahraničních dávkových 
systémů takové smíšení trvalo a trvá. Historickou připomínkou může být, že přídavky 
na děti byly až do roku 1994 dávkou „nemocenského pojištění“! Realizovatelnost úplně 

nového sociálněpolitického záměru v dávkové oblasti „na zelené louce“ je možná jen 
„po válkách a revolucích“. V roce 1990 tedy šlo o zcela mimořádnou příležitost takovou 
rekonstrukci provést. Na počátku 90. let byl pro takovou rekonstrukci klíčový silný 
společensko-politický konsens, otevřenost ke změnám a existence zadání, stanovení 
konkrétních cílů a rozvoj nových technických možností. 

 

Volba systému pojistných a nepojistných dávek  

„Čisté“ rozdělení dávkových systémů na pojistné a nepojistné, jakož i koncipování 
dalších sociálněekonomických veličin (např. minimální, mzda, minimální důchod, 
podpora v nezaměstnanost) vyžadovalo v první řadě jednotící „základní kámen“ a jeho 
uplatnění ve všech systémech. Klíčovým tak bylo prosadit životní minimum jako základní 
etalon97. Jeho použití jako kalkulačního základu pro indexaci dávek a jeho povinné 
indexování v návaznosti na růst cen zabezpečilo cca 10leté zachování jeho reálné 

hodnoty, a tedy i reálné hodnoty na něj navázaných dávek.98 Skutečnost „povinné 
indexace“ dávek, jakkoliv představovala ročně náklady okolo 2 mld. Kč, a nevytvářela 
tak rizika vysokých nákladů pro budoucí změny, byla permanentně středem kritiky 
ministerstva financí, až nakonec zanikla. Nelze ani vyloučit, že tímto automatickým 
mechanismem přicházely politické garnitury právě o to, čemu se tím chtělo zabránit. 
Politickým hrátkám s dávkami před volbami. 99 Makroekonomicky byl tento kontinuální, 
vyvažující mechanismus výhodný.  

Jako klíčový koncept sociální politiky byla koncipována tzv. Záchranná sociální 
síť a přizpůsobování mzdových a sociálních příjmů vývoji životních nákladů (FMPSV 

                                                             
96  Aktuálně takový stav trvá u dávky doplatek na bydlení, která opakovaně řeší problémy (v rámci boje proti 

„byznysu s chudobou“), které jsou v kompetenci jiných orgánů (hygienická služba, stavební úřad, obchodní 

inspekce, finanční a živnostenský úřad). 
97  Existence takového etalonu měl pro veřejnou diskusi velký význam. Bylo možno výstižně a srozumitelně 

charakterizovat různé úrovně příjmů uvedením jejich vzdálenosti k etalonu. Např. „vyšší než životní 

minimum, jeho dvojnásobek“ a podobně. Vymezení „vzdálenosti k ŽM“ se pak stalo jedním z algoritmických 
řešení dávek státní sociální podpory.  

98  Poněkud nepříznivá byla skutečnost, že se v určitém období zastavil růst cen na úrovni 1,9 % roční změny 

a trval stav cca 2 roky. Nebyl dosažen indexační limit 2 %. Vytvořil se tak určitý „dluh“ ve vztahu 

k příjemcům dávek.  
99  viz např. tzv. Kolodějská jednání, květen 2003 
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4.  února 1991)100. V únoru 1991 po projednání v národních vládách přijala dokument 

federální vláda a v jarních měsících byly po kontroverzních jednáních v tripartitě 
dokončeny práce na přípravě návrhu zákona o životním minimu. Ten byl potom v říjnu 
1991 Federálním shromážděním přijat.  

Byla otevřena diskuse (pod vedením náměstka ministra Prof. Tomeše) o 
principech, na nichž musí být nástroje sociálních transferů konstruovány, aby mohly 
plnit co nejlépe zadané a sledované záměry. Jde o to, že různé nástroje lze použít 
optimálně pouze k určitým sociálněpolitickým cílům a naopak, že různé cíle je možné 
realizovat optimálně právě jen určitými nástroji. Tato diskuse odrážela tehdejší 
historicky konkrétní sociálněpolitickou realitu. Systém dávek byl rozdělen do tří sfér. Do 
sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci/péče (zákon o sociální 
pomoci pak nebyl v roce 1995 přijat). Zákony s takovým obsahem byly přijaty až v roce 
2006.  

Byla vedená diskuse a formulována následující tvrzení a důvody pro jejich 
rozčlenění do jednotlivých systémů (pojistných či nepojistných). Byly formulovány 

a akceptovány tři výchozí teze.  

První tezí bylo, že v sociální oblasti je pojištění výlučně nástrojem řešení sociální 
události/situace, kterou je ztráta příjmu. Jednotnou a pro všechna řešení jednotící 
pojistnou událostí je tedy ztráta nebo omezení příjmu. Výše pojistných dávek (např. 
starobní nebo invalidní důchod) se odvozuje od výše příjmů. Naopak, nepojistné dávky 
(jednorázové i opakující se) jsou nástrojem řešení zvýšených nákladů. Jako příklad 
pozdějšího rozdělení lze uvést invalidní důchody jako náhrada příjmu (nebo části příjmu) 
a vedle nich nepojistné dávky na krytí zvýšených nákladů na pomůcky, dopravu apod. 
Výše nepojistných dávek se odvozuje od výše společensky uznaných nákladů. 

Druhou výchozí základní tezí bylo, že je třeba oddělit od sebe rodinnou politiku 
a sociální pojištění, a to proto, že založení rodiny a výchova dětí není sociálním rizikem, 
ale přirozenou biologickou událostí, není tedy vhodným produktem sociálního pojištění 
a protože zájem na natalitě a na výchově zdravých a vzdělaných dětí má celá společnost 
a měla by být předmětem co nejširší povinné sociální solidarity (tedy nejenom 

pojištěnců).101  

Třetí tezí byla časová disparita sociální události v oblasti podpory rodiny a životní 
běh. K sociální události vzniku rodiny dochází na počátku životního běhu, což přináší 
řadu otázek: Například krátká doba tvorby zdrojů z příspěvků pojištěnců, platba 
příspěvků i po uskutečnění plnění (pak by šlo o půjčku).   

Tyto teze byly obecně přijaty a začalo se pracovat na zákonech o důchodovém 
pojištění, o státních sociálních dávkách (dnes státní sociální podpoře) a o sociální péči. 
Nedořešen zůstal problém invalidního důchodu z mládí, který stojí skutečně na pomezí 
obou dávkových koncepcí a byl navrhován na zařazení do nepojistných dávek.  

Rozsáhlejší diskuse (jen ale interní) byla vedena o rodičovském příspěvku. Kdyby 
byla dávkou pojistnou odrážela by výši předchozího platu. Když byla pojata jako státní 
nepojistná dávka („náhradní státní plat“), vyplácela se všem ve stejné výši. Stejná výše 
pro každého pak ovšem znamená „různou reálnou hodnotu“ ve vztahu k předchozímu 

                                                             
100  Je vhodné uvést, že dokument vláda projednávala dvakrát a vyžádala si doplnění o možnosti a návrhy 

emergentních opatření pro případ ekonomického kolapsu státu. Byly zvažovány takové situace jako 

rozklad ekonomiky a dopravy, rozklad měnového systému, ztráta hodnoty peněz a nutnost naturální 

realizace pomoci apod. Je třeba brát v úvahu, že v té době dosahovala inflace v některých transformujících 
se evropských zemích i 1 % denně a 250 % ročně apod. Dodatek nebyl zveřejněn.  

101  Igor Tomeš: Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva 1955-2015, Praha 2017, rukopis 

před vydáním 
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příjmu. Diskuse se vedla o dvou principech. První byl přístup „za stejnou péči – stejný 

plat“. Druhým bylo „stejný plat má různou hodnotu ve vztahu k předchozím příjmům“ 
a protože je více atraktivní pro nízkopříjmové, je pro matky s vyššími příjmy nespraved-
livý a diskriminační. Přitom se argumentovalo také problémem kvality populace. Bylo 
zvoleno řešení stejného (státního) platu pro všechny jako alternativa pracovní výdělečné 
aktivity. Nikoliv tedy „náhrada mzdy“, která by patřila do systému pojištění.  

Současně byly akceptovány názory, že u pojistných dávek jde o „dlouhodobé“ 
systémy, jde o odložení části spotřeby pro budoucí možnou nebo očekávanou (rizikovou) 
událost a solidární plnění, databáze jsou zpravidla vzdálené - v centru. Nepojistné dávky 
jsou (zpravidla) krátkodobé, podmínky i nároky jsou měnitelné podle aktuální potřeby, 
existuje možnost rychlého rozhodování, možnost testu aktuálního příjmu a situace. 
Databáze jsou „blízko“. Tyto úvahy vycházely také z tehdejšího stavu výpočetní 
techniky.  

Na počátku 90. let byla tedy akceptována následující stručná charakteristika tří 
systémů sociální ochrany: 

Sociální pojištění, představuje odložení části spotřeby (dobrovolné i povinné) 
na budoucí nejistou nebo pravděpodobnou událost nebo situaci a v určitém rozsahu a 
po určitou dobu zachovává předchozí dosažený standard životní úrovně občanů. 
Představuje nejvýznamnější část sociální ochrany obyvatel. 

Státní sociální podpora je systém, jehož úkolem je přispět podporou příjmů k 
tomu, aby velké skupiny obyvatel, zejm. rodin s dětmi nepropadly do chudoby a mohly 

řešit konsenzuálně dohodnuté sociální situace na společensky uznané úrovni. Jde o 
systém nárokových dávek akcentující podporu rodinám nacházejícím se v příjmovém 
pásmu nad životním minimem. 

Sociální pomoc je určena k zabezpečení základních životních potřeb v situaci 
absolutního nedostatku hmotných prostředků (hmotná nouze) nebo při situacích 
a událostech, kdy občané nejsou schopni zabezpečit své potřeby vlastním přičiněním 
ani s pomocí blízkých osob (sociální nouze). 

Jako "čtvrtý ze tří pilířů“ byl deklarován systém státní intervence ve prospěch 
zdravotně postižených občanů, který bude koncipován na základě individuálního 
ohodnocení sociálního handicapu a nikoliv jako dosud na základě medicinských měřítek 
a postižením občana taxativně stanovenou nemocí.  
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Schéma č. 12 Systém sociální ochrany v ČR 

 

 

Pokud jde o nepojistné dávky, byly rozděleny do dvou sfér, do státní sociální 
podpory a do sociální péče/pomoci.  

Hlavním zadáním připravovaného systému státní sociální podpory, včetně 
vytvoření institutu životního minima, bylo zabezpečit, aby velké skupiny rodin s dětmi 
nepropadly do chudoby. Byl akceptován preventivní charakter podpory rodin.102  

Byl vysloven požadavek vyjádřit „co dávky věcně znamenají“. To odráželo kritiku, 
že zejm. u přídavků na děti nebyl stanoven věcný obsah (např. podíl krytí životního 
minima dítěte) a to umožňovalo hrát politické hry s těmito dávkami a jejich zvyšování 

před sjezdy komunistické strany a volbami. Přídavky na děti nebyly např. od roku 1985 
do roku 1993 zvýšeny pro odpor slovenské reprezentace (obava z růstu počtu Romů).   

Šlo také o stanovení jasné koncepce dávky a také adekvátní mechanismus 
indexace. Různé dávky mají „různou věcnou roli“. Jde-li o náhradu mzdy (pak důvod 
zvyšování je růst mezd) nebo jde o příspěvek na krytí nákladů. Pak je třeba zvyšování 
navázat na růst cen a na vývoj životního minima. Docházelo k situacím, kdy dávka 
představovala sice náhradu mzdy (za péči), ale indexace byla odvozena od růstu 

životních nákladů.  

                                                             
102  Po roce 2006 došlo bez povšimnutí k zásadní doktrinální změně, která v zásadě opustila základní princip 

prevence a vznikem dávek v pomoci v hmotné nouzi se orientuje spíše na řešení zjištěných handicapů 

rodiny. Tedy na místo prevence, jde zejména o kurativu.  
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Konkrétní situace a limity pro tvorbu těchto systémů byly ovšem mnohem 

složitější. Zadání bylo vícero.  

Byl formulován úkol současně s tvorbou nového systému snížit podíl výdajů na 
rodinné dávky na národním důchodu. Požadavek vyšel z jednání se Světovou bankou 
a MMF v souvislosti s jednáním o připravované půjčce. Šlo zjevně o protichůdná zadání. 
Udržet politickou podporu obyvatel - za snížení výdajů do rodin, a to při očekávání 
kritických situací (nástup nezaměstnanosti). Tolerováno bylo ale i jen zpomalení růstu 
výše dávek a ve vztahu k růstu ND.103,104  

Na formulacích tohoto v zásadě velmi střídmého a opatrného postupu korekcí 
podpory rodin s dětmi se tedy projevily intenzivní aktivity Světové banky, které se 
uskutečnily v závěru roku 1990 a v prvním pololetí roku 1991. Mezi zásadní závěry, 
které byly vládou akceptovány, byl požadavek "snížit reálnou hodnotu přídavků na děti, 
která je ve srovnání s mezinárodním standardem příliš vysoká",105 bylo doporučeno 
vytvořit systém sociálních úřadů, schopný zabezpečit administraci dávek, převést 
postupně státní vyrovnávací příspěvek do přídavků na děti, stanovit závazné životní 

minimum, sjednotit přístup občanů k sociální péči a další. Členové mise upozornili, že 
stávající systém sociální administrativy by nebyl technicky schopen administrovat dávky 
takového typu, jenž odpovídá zamýšleným doktrinálním změnám (dávky testované 
příjmem). 

V závěrech mise byla obsažena i doporučení na valorizaci některých dávek. I 
když se v dalších letech nutnost čerpat půjčku SAL ukázala ne zcela nezbytnou, odborná 
doporučení uvedené mise se realizovala a jejich smysluplnost se potvrdila. Důležitým 
doporučením této mise bylo mj. poněkud jiné chápání smyslu záchranné sociální sítě. 
Totiž nikoliv jen chápání její role jako programu sociální ochrany, nýbrž pojetí tohoto 
instrumentu jako jedné z nepominutelných podmínek strukturální přestavby ekonomiky, 
jako odvětví zachycující a zabezpečující pracovní sílu na její meziodvětvové "pouti" od 
ztráty jednoho zaměstnání k získání nového. To vedlo k akcentování aktivní role sociální 
sítě, tj. zejm. oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Šlo o to, že pracovní sílu je třeba 
chránit přiměřeně tak, aby nedošlo k její pauperizaci, dezorganizaci, destabilizaci 

a dezintegraci a politické radikalizaci. A aby byla připravena k novému ekonomickému 
angažmá v jiných odvětvích a v jiných vlastnických formách.106  

Nové řešení dávek zabezpečilo, že ke dni zavedení nebyl stávající dávkový příjem 
nikomu snížen, dávky SSP byly koncipovány na bázi tehdejších reálných nominálních 
příjmů, které měly rodiny z předchozí sestavy různých dávek. K pozdějším diferenciacím 
docházelo postupně v návaznosti na vývoj cen a ŽM a na změny koeficientů u 

                                                             
103  Problém byl v tom, že kritika SB a MMF směřovala primárně na špatnou mzdovou politiku, která musela 

být „napravována“ rodinnými dávkami. S tím, že tyto dávky mzdovou politiku znehodnocovaly - 
nivelizovaly příjmy ze sociálních, nikoliv však výkonnostních důvodů. V hodnocení mise Světové banky se 

uvádí, že vysoké dětské přídavky v ČSFR jsou výsledkem špatné mzdové politiky v minulosti. Diferenciace 
ve mzdách umožní snížit nezbytnost obecně tak vysokých dávek a vůbec všeobecného systému rodinných 

přídavků, který vyžaduje přehodnocení.  Změna ale byla provedena jen u rodinných dávek (snižování 
podílu na ND) nikoliv však ve mzdové politice. Důsledky jsou patrné dodnes.  

104  V roce 1990 činila tato podpora zhruba 3,5 % HDP, v současné době tvoří necelé 1%. Kdyby k tomuto 

snížení nedošlo, výdaje státního rozpočtu by nečinily současných 40 miliard (plus cca 25 mld. rodinných 
příjmů z daňových slev) ale cca 140 miliard.  

105  Paradoxní je, že v současnosti jsou u přídavků na děti průměrné náklady na tuto dávku v EU desetkrát 

vyšší, než je tomu v ČR. 
106  Klíčovým bylo, že šlo o komplexní přístup, kterého bude patrně znovu zapotřebí k řešení důsledků 

konceptu 4.0.   
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jednotlivých dávek. Je třeba také připomenout, že tehdy byl k dispozici příjmový model 

českých domácností.107  

Pro tvorbu nového systému byly nastoleny ale i politické a další cíle:  

Bylo požadováno zrušit „totalitní“ povinnost pracovat. V dávkové oblasti to 
znamenalo koncipovat prorodinné dávky jako nárokové (nárok dítěte) a zrušit je jako 
dosavadní dávky nemocenského pojištění, na něž vznikl nárok právě výkonem 
zaměstnání.108 Z kruhů vysokoškolských studentů byl vyvinut tlak na řešení nároku 
zletilých dětí. Dávka „přídavek na dítě“ byla proto koncipována jako nárok dítěte a po 

dovršení 18 let byla vyplácena přímo studentům.  

 

Všechny toto aktivity sledovaly i další aspekty/cíle.  

• Prvním byl záměr odebrat správu a výplatu rodinných dávek z rukou odborové 
organizace (ČSNP) a tím snížit vliv odborového hnutí na výkon sociální politiky státu.  
 

• Druhým bylo převzít výplatu rodinných dávek z rukou cca 40 tis. zaměstnavatelů. Byl 
prosazen názor, že soukromý zaměstnavatel nemá znát ty sociální problémy svých 
zaměstnanců, které řeší stát. S tím, že jejich znalost může využít v neprospěch svých 
zaměstnanců.  
 

• Třetím byl předpokládaný nárůst nezaměstnanosti a problém budoucí podpory 
nezaměstnaných s dětmi.    
 

• Čtvrtým pak záměr převzetí dávkové aktivity z rukou obcí tam, kde byly v systému 
angažovány. Byl zde stejný argument, totiž, že jde o „státní sociální ochranu“. Ta 
musí být zásadně jednotná na celém území státu, stejně jako je jednotný způsob 
tvorby prostředků cestou daní. Tedy s tvrzením, ať se obce angažují v tom, co naopak 
musí odrážet místní potřeby a zájmy a to jsou sociální služby.109 Tyto principy byly 
v následujících letech opakovaně deformovány.  
 

• Spíše mocenským aspektem byla snaha decizních orgánů státu mít celý nově tvořený 

dávkový systém „pod kontrolou“ s možností operativních řešení ad hoc podle potřeby. 
K tomu záměru vedla tehdejší zkušenost z mocensky vlivné organizace spravující 
důchody (Úřad důchodového zabezpečení), který (po dobu možnosti, že bude vyplácet 
nové dávky) nepříznivě zasahoval do přípravy systému státní sociální podpory, 
diktoval si podmínky, a to pod účinnou hrozbou narušení řádné výplaty důchodů.  
 

• Posledním aspektem bylo, že při konstrukci nových dávek byla realizována snaha 
dotčených rezortů zbavit se dotací na děti v této oblasti. Proto byl vytvořen např. 

příspěvek na dopravu namísto slev. Rodiče sice obdrželi finanční podporu, ale dopravci 
nezajistili spoje. Později se to proto muselo změnit.  

 

Z výše uvedených důvodů se od samotného počátku prací jednalo o vytvoření 
systému nových plátců. Náročnost spočívala v tom, že šlo o zcela nové dávky(1), nové 
plátce(2) a nutně nově zaregistrované příjemce(3). Údaje o cca 1,6 mil. rodin nebylo 

                                                             
107  V té době to bylo možné, protože česká společnost byla výrazně homogennější, než je dnes. Nehledě na 

skutečnost, že míra entropie ve společnosti spíše poroste i nadále. Na druhou stranu, i dnes je možné 
vytvořit příjmový model a dokonce byl několikrát vytvářen.  

108  Vynechání směn znamenalo ztrátu nároků, což mělo pro určitou skupinu obyvatel význam pro jejich 

integraci a provedená změna měla pro ni závažné negativní důsledky. 
109  Paradoxně je toto klíčové rozdělení kompetencí celá desetiletí zpochybňováno, stát významně ingeruje do 

sociálních služeb a obce opakovaně usilují o vliv na výplatu “státních“ prostředků dávkami.  
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reálné zejm. technicky získat od více než 40 tis. zaměstnavatelů. Na základě zkušeností 

z Velké Británie a s podporou rozvojového projektu PHARE pak byly vytvořeny orgány 
Státní sociální podpory aktivitou okresních úřadů. V úvahu připadalo i vytvoření nestátní 
agentury a další řešení. Náročné zavedení nového dávkového systému proběhlo bez 
konfliktů během několika dní.   

V roce 2000 byl v souvislosti s rušením okresních úřadů vypracován komplexní 
návrh na vytvoření Českého sociálního úřadu, který vláda nepřijala.110 V obdobném 
obsahu pak byl takový orgán (úřad práce) vytvořen až v roce 2012. Pro zachování čistoty 
rozdělení systémů nebyla využita technicky reálná možnost, že by „státní nepojistné 
dávky“ vyplácel Úřad důchodového zabezpečení, který spravoval důchody.  

Po 29letém časovém odstupu je třeba připomenout tehdejší sociálně politickou 
situaci. Po všeobjímajícím, navenek jednotně působícím socialistickém státu a všech 
jeho součástí, bylo nezbytné vymezit přesně role takových entit jako je stát, obec, 
zaměstnavatel, odbory, nestátní neziskový sektor a občan. Chápat jejich legitimní zájmy 
a připustit i možnou rozpornost takových zájmů, přesně vymezit kompetence státu 

a hledat nástroje hledání konsenzu (např. tripartita). Je třeba uvést roli prof. Igora 
Tomeše, CSc., který prosadil v oblasti sociální politiky jasné a čisté schéma nového 
rozdělení zájmů, rolí, působností a odpovědností mezi stát, občana, odbory, zaměstna-
vatele, obec a nestátní sektor, což bylo pro nový společenský systém klíčové.111  

Pro analýzu celého období je častý problém dokumentace. Zejm. v letech 1990 
– 1993, kdy se systém tvořil, se v tehdejší atmosféře mnohá řešení přijímala a měnila 
na základě ústních jednání a dohod, občas bez dokumentace.112 Teprve po roce 1994 
se spíš sporadicky vytvářely a uchovávaly dokumenty výpočetní technikou a v roce 1993 
byl více méně ztracen archiv FMPSV z této oblasti.  

Až do současnosti v některých směrech taková situace trvá a často není možné 
detekovat, kdo uplatnil vliv na změny návrhů. Závažným problémem pro analýzy 
sociálněpolitických opatření státu v dávkové oblasti je mnohostrannost vlivů, které se 
při jejich přípravě, schvalování a realizaci uplatňují. Po zpracování počátečního koncepč-
ního návrhu dochází ke korekcím v připomínkovém řízení, změny navrhují ještě poslanci 

při schvalování zákonné normy a podobně. Tyto korekce nelze prakticky dodatečně 
vysvětlit na základě těch dokumentů, které jsou potom veřejně dostupné.  

V zásadě lze využít především, a často i pouze, přijatá znění zákonů a vyhlášek, 
realizujících ty či ony kroky. Součástí těchto dokumentů nejsou důvodové zprávy, ani 
RIA, kde se vysvětlují základní věcné, právní a ekonomické důvody a argumenty. 
Samotný zákon pak říká pouze "co", nikoliv však "proč".113 Není možné konfrontovat 
původní pracovní návrhy, výsledky připomínkového řízení a důvody, které vedly ke 

změnám. Není ani dodatečně zjistitelné, které orgány a kteří odborníci a z jakých pozic 
podpořily nebo torpédovaly navržená řešení. Vypracované, ale nepřijaté dokumenty 

                                                             
110  Přestože pracovníci sociálních odborů okresních úřadů tvořili 60 % všech jejich pracovníků. 
111  Tehdejší národní výbory byly orgány lidosprávy i státní správy. 10letá práce na odděleném modelu skončila 

reformou veřejné správy a znovu chybným společným modelem veřejné správy. Trvá situace, že stát má 
řadu ústavních a mezinárodněprávních povinností, ale nemá nástroje na jejich řešení, protože se nacházejí 

v „samostatné působnosti obcí“.  
112  Například když jednání bezvýznamné sociální komise Legislativní rady vlády převedlo kompetenci 

provádění změn 35 koeficientů u 9 dávek v systému SSP z vlády na Parlament. To systém znehybnilo 
a jako pružný, operativní nástroj státní sociální politiky v zásadě do budoucna  zničilo.  

113  Federální a později česká legislativa se zásadně vyhýbala formulacím typu „preambule“. Zákony obsahují 

pojmy, práva, nároky, povinnosti a procesy. Nikoliv zámysl zákonodárce. 
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zmizí zcela114. Dokumenty, které nevyústí v právní normu, projevy vedoucích rezortů, 

materiály pro mezinárodní organizace a konference se objeví nejvýše v podobě článků. 
To značně deformuje vidění, praxi a výstupy decizní sféry zvenčí.  

Typickým problém jsou změny, které jsou provedeny v rámci poslaneckých 
iniciativ, případně i za nesouhlasu vlády. Ty není dodatečně možné vysvětlit, protože 
odrážely názor opřený o individuální zkušenost poslance. Ke změnám dochází také na 
základě politických dohod či lobování, které jsou z hlediska analýzy anonymní 
a nedokumentovatelné.115 

 

Etapizace geneze systému nepojistných sociálních dávek 

V další analýze geneze nových nepojistných sociálních dávek je účelné detekovat 
a oddělit několik období, v nichž nový systém sociální dávek vznikal. Období od roku 
1990 – do roku 1994/5, kdy vstoupil postupně v účinnost systém státní sociální podpory, 
je možné rozdělit na období, kdy byly aktivity v kompetenci federálních orgánů, reálně 

do konce roku 1992, a následné období, kdy se systém rozvíjel na české úrovni, pod 
vedením vlády vedené prof. Klausem. První reformní zadání, pramenící z idejí 
Občanského hnutí, byla později pregnantněji vyjádřena v politice nové vlády, a to již po 
volbách v roce 1992. Nicméně i v tomto období ještě existují programové dokumenty 
vyjadřující cíle sociální politiky, nasměrování solidarity, definice cílových skupin apod. 
V následujících letech se až na výjimky116 takové dokumenty nevyskytují a jednání se 
vedou přímo o úpravách dávek nikoliv o cílech, kterých má být dosaženo. Dávky 

současného systému vznikly přijetím zákona o pomoci v hmotné nouzi v roce 2006 
s účinností od roku 2007. 

 

Období před vznikem systému Státní sociální podpory  

V období do vzniku SSP (1990-1995) realizovaly vlády řadu dílčích kroků 
reagujících na okamžité potřeby, nicméně tyto postupy a zkušenosti z nich se potom 
projevily při koncipování SSP. V této „praktické“ politice vlád, v jejichž kompetenci bylo 
v průběhu reformního období realizovat zásadní sociálněpolitické akty (tj. do konce roku 
1992 federální vláda - ve skutečnosti jen do konce září 1992 a poté vláda České 
republiky), se uplatnila řada prvků pozitivně přispívajících k její společenské akceptaci. 

Šlo o praxi zveřejňování reformních kroků, o otevřené deklarování jejich 
sociálních důsledků, deklaraci způsobu sociální ochrany ohrožených skupin obyvatel a 
následující splnění vlastních slibů. Šlo také o tripartitní vyjednávání, o snahu o „veřejnou 

transparentní“ politiku a další. Samozřejmě hlavní byly skutečné aktivity směřující ke 
kompenzaci negativních sociálních důsledků jednotlivých kroků ekonomické 

                                                             
114  V roce 1995 byl předložen návrh zákona o sociální pomoci, který „došel“ až do Parlamentu ale nakonec 

nebyl vůbec projednán a přijat, protože nenastala kritická sociální situace, která se předpokládala 
v návaznosti na  očekávanou, ale nenaplněnou hrozbu vysoké nezaměstnanosti. Kdo o tom rozhodnul, 

není známo, prostě nebyl zařazen na program jednání Parlamentu. Návrh byl převzat a úspěšně uplatněn 
ve Slovenské republice a korigován až po roce 2000. 

115  Např. NKÚ vyslovil podiv nad významnými změnami provedenými bez vysvětlení v návrhu zákona o pomoci 

v hmotné nouzi v roce 2006 v procesu jeho projednávání. Rozhodnutí bylo sděleno telefonem jako pokyn 

nadřízeným podřízenému pracovníkovi. V důsledku takového lobbingu byl již několikrát bez vysvětlení 
„vrácen“ autorům návrh zákona o sociálním bydlení. 

116  Návrh Sociální doktríny České republiky, září 2001, která přes koaliční smlouvu tehdy vzniklé vlády prošla 

jen Tripartitou a nebyla dále diskutována. 
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transformace. Realizovala se tak zmíněná instrumentální role sociální politiky. V této 

době existovala dále uvedená sestava dávek a jejich poslání.  

Státní vyrovnávací příspěvek. V souvislosti s liberalizací cen byla od 1. 7. 
1990 zavedena nová dávka určená pro všechny občany – státní vyrovnávací příspěvek 
(SVP). Ve výši 140 Kč měsíčně byla tato dávka určena ke kompenzaci zvýšených 
životních nákladů v souvislosti s růstem spotřebitelských cen, zejména potravin. Od 
1.  května 1991 byl SVP zvýšen o 80 Kč měsíčně tj. na 220 Kč nezaopatřeným dětem 
a  důchodcům, a to v souvislosti se zvýšením cen paliv a tepelné energie. V souvislosti 
s přijetím státního rozpočtu na rok 1992 byl nárok na SVP od 1. ledna 1992 zrušen 
osobám ekonomicky aktivním a ponechán v nezměněné výši důchodcům a nezaopatře-
ným dětem. Byl také ponechán osobám, které pobíraly rodičovský příspěvek ve výši 
140 Kč. Přijetí tohoto opatření znamenalo, že nárok na SVP ztratili rodiče nezaopatřených 
dětí, kteří činili cca 60 % ekonomicky aktivních osob. Roční příjem úplné rodiny se snížil 
o 3 360 Kč. Další změny, které se týkaly okruhu příjemců SVP, nastaly v roce 1993. S 
účinností od 1. 1. 1993 nenáležel SVP poživatelům důchodů, jejichž příjem z výdělečné 

činnosti dosáhl výše minimální mzdy (2 200 Kč) nebo byl vyšší. S účinností od 1. 4. 1993 
se zavedlo další omezující kritérium pro nárok na SVP pro nezaopatřené děti a poživatele 
rodičovského příspěvku, a to sice příjem do výše dvojnásobku životního minima 
společně posuzovaných osob. 

U státního vyrovnávacího příspěvku od roku 1991 byl tak postupně omezován 
okruh příjemců této dávky. Z dávky, která byla při svém vzniku zcela plošnou, 
"všelidovou" dávkou se tak postupně stala dávka sociální a adresně vyplácená, tj. 
testovaná příjmem a určená dětem, žijícím v rodinách s nízkým příjmem. Nakonec byla 
zrušena a věcně transformována do systému státní sociální podpory. 

Přídavky na děti a výchovné k důchodům. Tyto dávky byly dosud dávkou 
nemocenského (popř. důchodového) pojištění a od roku 1985 až do roku 1993 nebyly 
upravovány ani systémově měněny. Přídavky na děti byly vypláceny ve výších 
stanovených podle počtu dětí v rodině. Na jedno dítě činily 200 Kč, na dvě děti 650 Kč, 
na 3 děti 1 210 Kč a na 4 děti 1 720 Kč a na každé další dítě 350 Kč měsíčně. Za sociálně 

nespravedlivé se považovalo, že nejde o nárok dítěte, ale že je dávka dávkou 
nemocenského pojištění a nárok na ně se pozbyl při neplnění pracovních povinností 
(zameškané směny) rodičem. Výše dávky na dítě také závisela na počtu sourozenců. 
Proto byl ve Scénáři sociální reformy zdůrazněn nárok dítěte na tuto dávku. Zvyšování 
přídavků v této podobě by prohlubovalo tyto nežádoucí konsekvence a bylo jedním z 
důvodů, proč nebyly valorizovány. 

Podstatnou systémovou změnou bylo, že se konstrukce přídavků odvodila od 

životního minima, které je odlišné u různých věkových skupin. Výše přídavků na děti 
byla koncipována jako jedna třetina částky na výživu a ostatní základní potřeby dítěte 
podle tehdy platné sazby životního minima. Měsíční částky přídavků na děti činí od 
1.  11. 1993 340 Kč na dítě ve věku do 6 let, 380 Kč na dítě ve věku od 6 do 10 let, 
450  Kč na dítě ve věku od 10 do 15 let a 490 Kč na nezaopatřené dítě starší 15 let. 
Tato úprava byla prvním krokem k realizaci nového systému státní sociální podpory. 
Zavěšení této dávky na významnou makroekonomickou veličinu, která byla navíc ze 

zákona valorizována, bylo dlouhodobou snahou a vytvořilo předpoklady pro to, aby i 
přídavek na dítě byl v souvislosti s růstem životních nákladů a na to navazujícím růstem 
životního minima valorizován. Při následném zvýšení životního minima však tato korekce 
s ohledem na blížící se celkovou přestavbu systému (vznik SSP) nebyla provedena.117 

                                                             
117  Jako zmínku je třeba uvést, že celá diskuse o této úpravě se vedla zejména o stanovení podílu ze životního 

minima, a tak byl navržen i zákon. Pro legislativní pojednání však bylo tehdy ještě obtížné akceptovat 
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Rodičovský příspěvek. K 1. 10. 1990 byla uzákoněna nová státní nároková 

dávka – rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek nahradil dosavadní mateřský 
příspěvek, který náležel pouze matce při péči o jedno dítě do jednoho roku věku a při 
péči o dvě děti do dvou let věku nejmladšího dítěte (pokud se narodilo do 1. 1. 1988). 
Pokud se narodilo po tomto datu, vyplácel se tento příspěvek do tří let věku dítěte. 
Zákon o rodičovském příspěvku sjednotil poskytování této dávky do 3 let věku dítěte, a 
to v jednotné částce 900 Kč měsíčně. Odstranilo se tím znevýhodnění rodin s prvním 
dítětem. Stanovením jednotné výše příspěvku se vyjádřilo základní pojetí této dávky 
jako sociálního příjmu rodiče v době péče o dítě. Tím vyvrcholily diskuse o možném pojetí 

této dávky jako dávky typu pojistného, dávky nahrazující mzdu, jejíž výše by byla 
individuálně odvozena od mzdy. 

Jednorázový příspěvek. Obtížnou finanční situaci rodin s dětmi s nízkými 
příjmy se rozhodla v roce 1993 řešit vláda adresnou formou, a to výplatou jednorázového 
příspěvku. Konstrukce této dávky vycházela již z "filozofie" a matematického kalkulač-
ního aparátu připravovaného systému státní sociální podpory.118 Rozsah příjemců byl 

určen příjmem nižším než 1,25násobek životního minima. Výhodnější kritéria byla 
zvolena u poživatelů výchovného a u dětí žijících pouze s jedním (osamělým rodičem). 
Tomuto okruhu náležel jednorázový příspěvek do výše příjmu nižšího než dvojnásobek 
jejich životního minima. Důvodem odchylné úrovně nároku byla dlouhodobě nepříznivá 
sociální situace rodin osamělých rodičů. 

Ke zvýhodnění podmínek pro poskytování této dávky došlo i u dětí v pěstounské 
péči, kde byl jednorázový příspěvek poskytnut bez ohledu na příjmy v rodině, a to s 
poukazem na skutečnost, že jsou v tomto případě děti vychovávány osobami, které k 
nim nemají vyživovací povinnost. 

Jednorázový příspěvek byl vyplacen v srpnu 1993 na každé dítě žijící v 
domácnosti se závislými příjmy (do stanovené hranice), a to ve výši částky životního 
minima stanovené k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb podle věku dítěte, tj. 
ve výši 1 020, 1 130, 1 360 a 1 470 Kč. Rozhodným příjmem pro zjištění a stanovení 
nároku na tuto dávku byl příjem dosažený ve 2. čtvrtletí roku 1992.119 

Rozhodnutí vytvořit jednorázový příspěvek padlo v orgánech vlády České 
republiky již na podzim 1992 a toto rozhodnutí mělo významnější konsekvence, než se 
z potom uskutečněného vývoje může odvodit. Pro jejich osvětlení je třeba uvést, že 
mezi tehdejším vedením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a vedením Federálního 
ministerstva práce a sociálních věcí existovaly jisté napjaté vztahy, které překračovaly 
rámec objektivně vysvětlitelného vztahu dvou orgánů, z nichž jeden tvoří koncepce 
a politiku a druhý je musí realizovat. Tato skutečnost se projevila bohužel i v řadě 

věcných řešení s dalekosáhlými důsledky. Tak např. tehdejší vedení českého 
ministerstva zablokovalo vytvoření sociálních úřadů v době, kdy bylo možné tyto úřady 
zřídit (obdobně jako úřady práce) a prosadilo, že na rozdíl od vlády slovenské, česká 

                                                             
stanovení výše částky jako procentuální podíl jiné částky, dokonce z jiného zákona. V zákoně se proto 
objevily vypočtené pevné částky, které svoji konstrukci zamlžily. Že jde o třetinu příslušné částky životního 

minima je uvedeno v důvodové zprávě, a ta se nepublikuje. 
118  Nově vytvářený systém SSP a jeho koncepce byly několik let opakovaně prezentovány v tisku, až se ještě 

před svým vznikem stal určitým normativem pro jiné aktivity státu v dávkové oblasti a brzdícím faktem 

pro amatérské zásahy poslanců.    
119  Je vhodné připomenout, že návrh na jednorázové posílení příjmů rodin byl uvažován a navrhován již na 

konci roku 1991. S tímto cílem byl na FMPSV připraven návrh jednorázové (vánoční) dávky. Ten byl před 

předložením do Federálního shromáždění osvojen skupinou levicových poslanců a předložen jako posla-

necký návrh. Nebyl přijat, a proto byl předložen upravený návrh ministerstva vyplatit jednorázový 
příspěvek jen na děti do rodin, do nichž byly po dobu několika měsíců v průběhu roku vypláceny dávky 

sociální péče, a byla přitom ověřena jejich sociální ohroženost. Tento návrh neprošel ve FS o jediný hlas. 
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vláda neschválila v květnu 1992 tehdejší první návrh zásad zákona o státní sociální 

podpoře. Když bylo zřejmé, že federální stát končí, vyslovil jeden z tehdejších vedoucích 
pracovníků českého ministerstva názor o pochybnosti celého - federálním ministerstvem 
připraveného konceptu sociální politiky, odmítl potřebu valorizovat ke konci roku 1992 
životní minimum, což se předpokládalo s ohledem na vývoj životních nákladů 
a zpochybnil jeho funkci a smysluplnost vůbec. Jakýmsi náhradním „českým“ řešením 
se stal právě návrh na jednorázový příspěvek. Ten pak svým pojetím přinesl mnoho 
komplikací a příkladnou ukázku sociální pasti. Po odchodu reprezentantů těchto postojů 
a po převzetí plné odpovědnosti za koncepci sociální politiky na MPSV ČR ztratily tyto 

postoje oporu a smysl a na koncepcích se opět začalo pracovat. Zde je třeba hledat 
vysvětlení, proč např. ke konci roku 1992 nebylo zvýšeno životní minimum. Dokumenty 
o této epizodě neexistují. V této souvislosti nelze nepřipomenout, že ve druhém pololetí 
1992 zaniklo federální ministerstvo práce a sociálních věcí, kde byly do té doby 
připravovány všechny koncepční návrhy a jen malá část jeho pracovníků přešla do 
struktur MPSV České republiky. Tato připomínka naznačuje jak citlivý je systém 
nepojistných dávek a jak snadno se tam uplatní osobní přístupy relevantních, ale 

nekompetentních osob.120  

Vedle dávek, které se týkaly velkých skupin rodin, existovala řada dávek co do 
rozsahu poskytování méně významných, jejichž výplata byla však pro řešení individuální 
sociální situace jejich příjemců velmi významná. 

 

Podpora při narození dítěte  

Šlo o jednorázovou dávku nemocenského pojištění, kterou se přispívalo 
k částečnému pokrytí nákladů vznikajících v souvislosti s narozením dítěte. V průběhu 
let 1990-1994 byla tato dávka zvýšena celkem třikrát. Poprvé k 1. 3. 1991 z dosavadních 
2 000 Kč na 3 000 Kč. Od 1. 5. 1993 byla podpora při narození dítěte zvýšena na 4 000 
Kč a s účinností od 1. 10. 1994 na 4 500 Kč. Každé toto zvýšení bylo odůvodněno 
zvýšením cen potřeb pro novorozence a kojence. Pro zvýšení nařízením vlády nebyl 
právní úpravě věcně vymezen startovací moment valorizace. 

Zaopatřovací příspěvek a příspěvek na byt vojáka. Šlo o dávky, které byly 
vypláceny v době konání základní (náhradní) vojenské služby. Zaopatřovací příspěvek 
byl zvýšen od 1. 8. 1991 pro manželku vojáka z 650 Kč měsíčně na 750 Kč měsíčně a 
pro dítě vojáka ze 400 Kč na 500 Kč měsíčně. Současně byla upravena i horní hranice 
příspěvku na úhradu za užívání bytu vojáka z 300 na 400 Kč měsíčně. 

Od 1. 1. 1994 byly tyto dávky zvyšovány již systémově, a to v souladu s návrhem 
státní sociální podpory, ve kterém se počítalo stanovit tento příspěvek pro manželku 
vojáka a dítě ve výši 2/3 částky životního minima potřebné k zajištění jejich výživy a 
ostatních osobních potřeb. Zaopatřovací příspěvek pro manželku vojáka byl tedy takto 
zvýšen na 910 Kč měsíčně a pro dítě vojáka na 680 Kč měsíčně. To byly právě 2/3 z 
tehdy platných příslušných částek životního minima dospělé osoby a dítěte do 6 let věku. 
Horní hranice příspěvku na úhradu za užívání bytu se zvýšila k témuž datu na 600 Kč, 
tedy na stejnou částku, jakou činila v té době částka životního minima stanovená jako 

potřebná k úhradě nezbytných nákladů na domácnost u jednotlivce. 

Dávky pěstounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se poskytoval 
dětem svěřeným do pěstounské péče z důvodu, že jejich výchova u rodičů není nebo 
nemůže být zajištěna. Pěstoun byl povinen o dítě osobně pečovat, ale nemá k dítěti 
vyživovací povinnost. Odměna pěstouna, která za výkon pěstounské péče náležela, 

                                                             
120  Viz později přijaté, ale neústavní dodatky k zákonu o pomoci v hmotné pomoci. 
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představovala společenské ocenění této činnosti a neměla jiný věcný obsah. Valorizační 

mechanismus zákona zmocňoval vládu zvýšit částky příspěvků na úhradu potřeb dítěte 
v pěstounské péči, jestliže růst životních nákladů u nezaopatřených dětí činil alespoň 10 
% a současně byla vláda zmocněna ke zvýšení odměny pěstounovi, a to s přihlédnutím 
k růstu životních nákladů a růstů příjmů z výdělečné činnosti. 

Kromě uvedených dávek byly určeny pro rodiny s dětmi, jejichž příjem 
nedosahoval částek životního minima, další dávky. Jednalo se o dávky sociální péče 
určené rodičům nezaopatřených dětí a těhotným ženám a dále příspěvek na výživu. 

Dávky sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi se poskytovaly na základě 
zákona o sociální potřebnosti a při splnění daných podmínek sociální potřebnosti, pokud 
se ocitly svými příjmy pod hranicí životního minima. Vývoj této dávky zaznamenal 
značný nárůst, a to jak v počtech příjemců (ze 49 tis. v roce 1990 na 238 tis. v roce 
1993), tak i ve vynakládaných peněžních prostředcích. V roce 1990 bylo na tuto dávku 
vyplaceno 98 mil. Kč a v roce 1993 již 1,08 mld. Kč. Dávky se poskytovaly ve věcné i 
peněžní formě, jednorázově i opakovaně, vždy na žádost a po doložení skutečností, 

které způsobily nepříznivou sociální situaci. 

Zatímco počet poživatelů těchto dávek se zvýšil pětinásobně, náklady na tuto 
dávku se zvýšily desetinásobně. To by mohlo být interpretováno jako zrychlení sociálního 
propadu části sociálně ohrožených skupin rodin pod pásmo životního minima. Nebyl 
ovšem důvod nepředpokládat, že tento segment příjmových skupin se pohybuje 
odtrženě od těch, které se nacházejí nad životním minimem. Naopak, předpokládalo se 
sesouvání části rodin do pásma nad životní minimum, což posílilo nutnost zavést systém 
státní sociální podpory, který právě pro (preventivní) ošetření této skupiny měl svůj 
adresný nástroj - sociální příplatek. 

Příspěvek na výživu. Byl určen sociálně potřebnému nezaopatřenému dítěti, 
na které povinná osoba neplatí soudem stanovené výživné. Počet příjemců této dávky 
se od roku 1990 postupně snižoval. V roce 1993 pobíralo tuto dávku celkem 23 tis. 
příjemců. 

Vývoj nákladů na výše uvedené dávky ukazuje následující tabulka. 

 

  



5. Dávkový systém sociálního zabezpečení v ČR 

 

 

211  

Tabulka č. 7 Náklady na dávky peněžní pomoci rodinám s dětmi (v mil. Kč) 

 1985 1989 1990 1991 1992 1993 

CELKEM 14 684 14 871 17 360 22 427 24 307 24 633 

v tom:       

přídavky na děti 10 396 10 360 10 191 9 808 9 502 9 615 

výchovné k důchodům 566 294 290 340 337 344 

státní vyrovnávací příspěvek - - 2 340 6 292 7 181 6 079 

peněžitá pomoc v mateřství 1 173 1 341 1 349 1 397 1 441 1 623 

rodičovský příspěvek 1 020 1 080 1 504 3 013 3 817 4 431 

podpora při narození dítěte 271 258 258 349 356 423 

podpora při ošetřování 538 826 730 560 566 656 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství 20 21 21 15 10 18 

zaopatřovací příspěvek 99 112 71 46 49 40 

pěstounská péče 51 53 53 53 67 77 

příspěvek na výživu 43 43 55 85 84 56 

soc. dávka rodičům s nezaop. dětmi  
a těhotným ženám 

35 80 98 243 688 1084 

státní příspěvek k půjčkám 271 246 251 219 209 187 

stipendia 201 157 149 71) - - 

1) jen na středních školách 

 

Změny v systémech pojistných dávek.  

Také v nemocenském pojištění došlo již v roce 1990 k řadě změn, jak pokud 
jde o stránku hmotného zabezpečení, tak o stránku organizační. Od 1. 9. 1990 došlo 
ke sjednocení organizační struktury orgánů sociálního zabezpečení. V oblasti dávek 
došlo k prodloužení doby nároků na poskytování podpory při ošetřování člena rodiny s 

pěti na sedm pracovních dnů a u osamělých osob na 13 pracovních dnů. 

V březnu 1991, byly schváleny další změny v nemocenském pojištění. Byly 
zvýšeny maximální částky, za kterých se stanoví denní nemocenské, peněžitá pomoc 
v mateřství a podpora při ošetřování člena rodiny, a to na 180 Kč u zaměstnanců 
a členů JZD a na 129 Kč jen za kalendářní den u osob samostatně výdělečných činných 
a osob v ozbrojených silách 

Rozbor vývoje pracovní neschopnosti v roce 1990 ukazoval, že výrazně rostlo 
procento pracovní neschopnosti zejména v krajích, které vykazovaly také vyšší 
nezaměstnanost, například v Severomoravském, Jihočeském a Jihomoravském. Vývoj 
nemocnosti a obtíže s kontrolou dodržování režimu práceneschopných vedlo k 
myšlence přenést náklady na zabezpečení v nemoci v prvních dvou až čtyřech týdnech 
nemoci na zaměstnavatele spolu s adekvátním snížením jejich daňového zatížení. Tuto 
citlivou otázku chtěla vláda dříve, než by navrhla právní změnu, pečlivě posoudit.121 

Závěrem této etapy geneze dávkového systému je možné akceptovat hodnocení, 
že v průběhu transformačních procesů nezůstala rodina bez podpory státu. Po roce 1990 
byly opakovaně zvyšovány ty sociální dávky, které byly nasměrovány do klíčových, 
sociálně obtížných životních situací rodin s dětmi, nebo které byly orientovány do těch 
rodin, které byly z nějakého důvodu sociálně více ohroženy. Naproti tomu reálná 

                                                             
121  Zpráva o sociální politice federální vlády 5. dubna 1991 
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hodnota (paušálně plošně vyplácených) přídavků na děti se snížila zhruba o třetinu 

oproti roku 1989.  

Současně se ovšem uplatňovala snaha snížit, v minulosti příliš vysokou, míru 
závislosti rodin na sociálních příjmech a vytvořit stav, kdy rodiny budou moci uspokojo-
vat své potřeby v co možno největší míře z pracovních příjmů ("Zpráva o stavu rodiny" 
z prosince 1994). Této změny bylo pak postupně dosahováno růstem reálných příjmů. 

Rodina, jako sociální a ekonomická jednotka, projevila v transformačním období 
vysokou míru adaptability a odolnosti (resistence) na měnící se ekonomické podmínky. 
Možných vysvětlení této odolnosti je více. Např. zvýšení příjmů (často změnou 
zaměstnání), racionalizace, úspornost a změny struktury spotřeby, kvality spotřeby 
a  podobně. 

 

Zadání pro vznik SSP 

Tvorba nových systémů sociální ochrany obyvatel představovala koncepční roli 

sociální politiky. Potřeba zásadní přestavby celého systému sociálního zabezpečení byla 
při různé míře komplexnosti a přesnosti deklarována ve všech koncepčních vládních 
dokumentech zejm. ve volebních programech těch politických stran, které vytvořily po 
volbách v roce 1992 vládní koalici. Konkrétně např. ODS vyjádřila opakovaně základní 
tezi o "nahrazení principu plošné a všeobecné sociální podpory principem cílené sociální 
pomoci těm občanům, kteří ji skutečně potřebují". Vzhledem k tomu, že se na 
koncepčních řešeních již delší dobu pracovalo,122 mohlo dojít k přesnějšímu definování 

koncepčních reformních kroků v Programovém prohlášení vlády České republiky po 
volbách v roce 1992.  

Postupně byly vymezeny, formulovány a deklarovány základní cíle sociální 
reformy, které lze shrnout tak, že je třeba vytvořit takový systém sociální ochrany, který 
by omezil státně paternalistický přístup a přenesl více odpovědnosti za vlastní osud na 
občana samotného, ale také zajistit více reálných možností jak toho občan může 
dosáhnout. Bylo konstatováno, že sociální politika by neměla deformovat, ale jen účinně 

korigovat příjmové rozdělení vytvořené na trhu práce. Měla by garantovat základní 
životní podmínky. Rozsah pomoci by měl odpovídat snaze občana vyřešit vlastní 
problémy vlastními silami. Součástí reformy bylo i odstranění státního monopolu v této 
oblasti, demokratizace a decentralizace systému. Sociální pomoc státu by měla být 
adresnější a zaměřena na ty, kteří ji skutečně potřebují. Významnější roli by měly hrát 
obce.  

Dalším, nikoliv nevýznamným, faktorem urychlujícím změny byl proces zmenšo-
vání výrobních jednotek v České republice jako projev procesu privatizace a strukturál-
ních změn. To je podstatné vzhledem k tomu, že významné dávky současného sociálního 
systému pro rodiny s dětmi vypláceli právě zaměstnavatelé. Jestliže v roce 1989 
vyplácelo přídavky na děti v průměrném okrese 70 plátců, v roce 1995 to bylo více než 
300 plátců s počtem zaměstnanců větším než 25. Menším zaměstnavatelům dávky 
vyplácely Okresní správy sociálního zabezpečení. Přídavky na děti v roce 1995 vyplácelo 
okolo 28 tis. plátců. To přinášelo všestranná rizika. 

Dosavadní systém sociálních dávek neobsahoval nástroje k řešení nových 
sociálních situací. Šlo např. o situace, které vznikly uskutečněným procesem likvidování 
nepřímých dávek - dotací na bydlení, školní dojíždění, dotací ve prospěch vysokoškol-
ských studentů a další. Nebyly ošetřeny situace, kdy o děti pečuje zdravotně postižený 

                                                             
122  V podstatě již od roku 1988, a to na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí ve spolupráci s některými 

pracovníky Federálního ministerstva práce a soc. věcí.  
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rodič nebo oba zdravotně postižení rodiče, kdy o dítě pečuje osamělý rodič, kdy je 

v rodině chronicky nemocné dítě a další. Je zřejmé, že tyto situace bylo třeba řešit jen 
v případě, že občan, resp. rodina zvýšené náklady není schopna uhradit. Dosavadní 
systém dávek však "nalézt" tyto občany neuměl. 

Pokud byly hledány možnosti učinit z původně "všelidové dávky" dávku sociální, 
a pak dokonce testovanou příjmem (jako tomu bylo u státního vyrovnávacího 
příspěvku), vytvořil by se administrativně velmi pracný a komplikovaný systém 
vykazování příjmů. Není-li dávka koncepčně jako testovaná založena, je dodatečně jen 
velmi obtížné či nemožné schůdným způsobem adaptovat ji k jinému účelu. Prosté 
ukončení výplaty na vymezené hranici příjmu vede k sociální pasti, jako se to stalo u 
jednorázového příspěvku. Testovat příjmovou situaci k ověření nároku navíc neznamená 
jen vymezit tak nárok, ale také vytvořit organizační předpoklady pro ověřování 
podmínek. 

Vycházelo se z toho, že nikoliv nevýznamná část rodin je ohrožena propadem do 
pásma pod hranici chudoby, do pásma, v němž jsou pro poskytování pomoci používána 

individuální kritéria, vyžadující také individuální práci a šetření. Propad většího podílu 
občanů do tohoto systému by bylo nejen společensky nepřijatelné, ale také tímto 
systémem nezvládnutelné. Proto byla podpora příjmů občanů s nízkými příjmy (jako akt 
prevence) jedním z nejvýznamnějších cílů nově koncipovaného systému státní sociální 
podpory a v něm obsažené nové dávky - sociálního příplatku. 

Navržený systém státní sociální podpory byl chápán jako základní nástroj pro 
sociální transfer prostředků ve prospěch rodin s dětmi a ke krytí nákladů spojených s 
péčí o děti. Šlo o podporu příjmů (Income Support). Východiskem pro navržení nového 
systému státní sociální podpory bylo definování sociálních situací, u nichž stát považuje 
za potřebné a účelné podílet se na jejich řešení formou nárokových dávek. První z 
takových situací je například narození dítěte. Náklady související se založením rodiny, 
narozením dítěte a péčí o toto dítě nemohou být velmi často kryty ani úsporami, ani 
vlastním příjmem rodičů, a to tím spíše, že příjem je omezen společensky žádoucí péčí 
o děti.  

Výše uvedené teze odůvodňovaly nutnost redistribuce prostředků zejména ve 
prospěch rodin s dětmi. Státní sociální podpora se ve stanovených případech týkala i 
občanů, kteří nežili v rodině a podporu státu vzhledem ke své sociální situaci potřebovali 
(např. příspěvek na bydlení a pohřebné). V zásadě šlo o to, že stát podporoval příjmy 
takto vybraných skupin rodin s cílem, aby mohly uspokojovat své potřeby v definovaných 
sociálních situacích společensky přijatelným způsobem.    

Přitom byly deklarovány dva základní směry sociálních redistribucí. Od 

bezdětných k rodinám s dětmi a od bohatších k chudším. Jejich odlišení bylo důležité 
pro konstrukci jednotlivých typů dávek. Byl uplatněn názor, že stát má nepochybně 
právo žádat na bezdětných občanech, aby cestou daní přispívali na podporu rodin s 
dětmi, například proto, že i "cizí" děti budou v budoucnu v rámci mezigenerační solidarity 
přispívat na tvorbu zdrojů důchodového zabezpečení bezdětných občanů.123 Má také 
právo požadovat na příjmově bohatších přispívat na podporu rodin s nízkými příjmy s 
cílem, aby všechny děti měly zabezpečen určitý základní standard výživy, podmínek pro 

vzdělání, všestranný rozvoj, bydlení apod. a nebyly pro další život handicapovány 
skutečností, že vyrůstaly v rodině, jejíž hmotnou situaci nemohly ovlivnit. To je nesporný 
zájem každého občana, tedy i bezdětného.  

                                                             
123  Redistribuce od bezdětných k "dětným" má i dimenzi redistribuce od těch, kteří již nemají nezaopatřené 

děti, k těm, které je právě mají. Tuto dimenzi nazval Dr. Konopásek „solidaritou životního běhu“. 
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Současně bylo konstatováno (návrh zásad zákona o státní sociální podpoře), že 

rozměr této redistribuce by neměl deformovat, nýbrž pouze účelně korigovat sociální 
rozvrstvení vytvořené na trhu práce.  

 

Návrh zákona o státní sociální podpoře přinášel v podstatě čtyři základní změny:  

• sjednocoval státní sociální dávky vyjadřující podporu státu občanům a rodinám s 
dětmi do jednoho komplexu a nově definoval v tomto systému i ty dávky, které byly 

dosud součástí jiných systémů, např. nemocenského pojištění nebo sociální pomoci;  

• koncipoval jednotlivé dávky jako ucelený systém, který je plně variabilní 
a parametrický, umožňující reagovat na vývoj makroekonomických veličin i životních 
a sociálních podmínek rodin; 

• zavedl nové dávky, reagující na dosud neřešené sociální situace;  

• zásadně změnil koncepci tehdy nejvýznamnějších peněžitých dávek rodinám, a to 

přídavků na děti a státního vyrovnávacího příspěvku. 

 

Prakticky celá konstrukce dávek státní sociální podpory byla odvozena od částek 
životního minima. Životní minimum, jako státem uznané minimální částky potřebné k 
zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb členů rodiny a částky na 
domácnost, se používalo jednak pro stanovení hranic příjmu, do kterého bude dávka 
vyplácena, jednak pro určení výše vyplácených dávek. Životní minimum jako základní 
stavební článek systému dávek bylo použito ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že byl 
akcentován záměr "zavěsit" dávky na veřejně známou a transparentní makroekonomic-
kou veličinu, a za druhé pro skutečnost, že životní minimum bylo ze zákona valorizované 
podle růstu životních nákladů, což vytvářelo možnost pro trvalé udržování reálné 
hodnoty dávek v procesu růstu životních nákladů.    

Kombinací těchto dvou možností vznikl základní nástroj pro stanovení dávek 

státní sociální podpory. Příjmová situace konkrétní domácnosti, která žádá o státní 
dávku, je individuálně posuzovaná ve vztahu k životnímu minimu této domácnosti. Tím 
byla zajištěna srovnatelnost příjmové situace rodin rozdílné velikosti a struktury. Příjem 
domácnosti ve vztahu k životnímu minimu determinoval míru podpory státu této 
domácnosti - s rostoucím příjmem se rozsah a úroveň celkové podpory snižoval.    

Na rozdíl od sociální pomoci se systém státní sociální podpory zaměřoval na 
rodiny, které se svými příjmy nacházejí nad úrovní životního minima avšak pod 
stanoveným limitním násobkem životního minima (který je různý u jednotlivých dávek) 
a přitom se nezkoumaly majetkové poměry rodin.    

Dávky státní sociální podpory byly dvojího druhu. Šlo o univerzální dávky, které 
jsou vyjádřením přerozdělení od bezdětných rodin k rodinám s dětmi. Pro univerzální 
dávku se v zahraničí užívá též označení horizontální řešení. Dávka se vyplácí oprávně-
ným ve stejné výši. Výplata univerzálních dávek může být variantně ukončena při vyšší 
příjmové úrovni. Příjem je zkoumán za období předcházejícího roku, v němž se dávka 

přiznává. V navrhovaném systému státní sociální podpory představoval tento druh dávek 
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné a zaopatřovací příspěvek. Obdobný 
charakter (univerzální) měl příspěvek na dopravu a pohřebné.    

Druhým typem byly dávky stanovené na základě testování skutečné celkové 
příjmové situace rodiny. V tomto případě se jedná o přerozdělení od rodin vysoko- 
příjmových k rodinám nízkopříjmovým. Tyto dávky bývají označované jako řešení 
vertikální. Jde o podporu rodiny do okamžiku, kdy dosáhne svými příjmy určité úrovně, 



5. Dávkový systém sociálního zabezpečení v ČR 

 

 

215  

přičemž s rostoucím příjmem se výše dávky postupně snižuje. Příjem byl zkoumán za 

předchozí kalendářní čtvrtletí. Ve státní sociální podpoře byly tímto typem dávky sociální 
příplatek a příspěvek na bydlení. Tyto dávky umožňovaly poměrně rychlou reakci na 
měnící se poměry v rodině.    

Jednotlivé dávky byly od samého počátku konstruovány "technicky a technolo-
gicky" záměrně tak, aby byly algoritmizovatelné a bylo možné celý systém realizovat 
pomocí výpočetní techniky. Po vložení informací uvedených v žádosti o příslušné dávky, 
provedl počítač výpočet a uved i jednotlivé prvky, z nichž se výsledná částka podpory 
skládala. Jednou z významných předností navrženého systému státní sociální podpory 
byla vysoká schopnost variability, umožňující měnit změnou koeficientů (v počtu 35 u 9 
dávek) jak celkovou úroveň státní podpory, tak měnit rozsah podpory v různých 
životních situacích rodin s dětmi i různých ekonomických podmínkách státu. 

Sociální příplatek.  Sociální příplatek124 byl systémově chápán jako nejvýznam-
nější dávka státní sociální podpory a představoval v systému dávek principiálně nový 
prvek. Šlo125 o vertikální dávku, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje sociální redistri-

buce od bohatších k chudším. Jeho prostřednictvím se stát podílel na krytí životních 
nákladů rodin s dětmi, jejichž příjem nedosahoval stanovené hranice. Byl určen rodinám 
v pásmu nízkých příjmů nad životním minimem. Výše tohoto příspěvku byla výrazně 
diferencována. Maximální výši obdržela rodina, která svými čistými peněžními příjmy 
zabezpečila výživu a ostatní základní osobní potřeby a náklady na domácnost na úrovni 
životního minima. Všechny rodiny stejné velikosti a typu s nižším vlastním příjmem 
obdržely sociální příplatek ve stejné výši (tj. nezvyšoval se) a případný schodek do 

životního minima se za splnění příslušných podmínek vyrovnal dávkami sociální péče.    

U sociálního příplatku se ve stanovených případech (např. zdravotní postižení 
dítěte či za jiné sociální situace rodiny) částky životního minima zvyšovaly prostřednic-
tvím určených koeficientů. Tím se životní minimum dítěte, resp. rodiny zvýší (zvýšené 
životní minimum). Toto zvýšené životní minimum se ve vzorci používalo pro stanovení 
bonifikace. Výpočet konkrétní výše dávek se uskutečňoval podle příslušného 
matematického aparátu. 

Pro posuzování nároku na sociální příplatek byl rozhodný příjem za období 
předcházejícího čtvrtletí. U přídavku na dítě to byl předcházející rok. Tato kombinace 
umožnila zohlednit dlouhodobou sociální situaci rodiny (vznikem nároku na přídavek na 
dítě) i změny této situace vznikem nároku na sociální příplatek.  

Sociální příplatek byl zvýšen v případě, že v rodině je zdravotně postižené dítě 
(ve třech stupních postižení), zdravotně postižený rodič nebo oba rodiče, dále v případě, 
že rodina pečuje o žáka, který se připravuje na povolání mimo bydliště rodičů, nebo 

když se v rodině narodily současně dvě nebo více dětí. Také v případě, že v rodině pečuje 
o děti osamělý rodič. Příslušnými koeficienty, které tyto situace ocenily, násobila se 
částka na osobní potřeby dítěte nebo osoby, které se to týká, a výsledné celkové životní 
minimum bylo pak vyšší. Toto zvýšení se projevilo jednak ve výši sociálního příplatku, 
jednak v tom, že pomoc je poskytována do vyššího příjmu, protože násobek vyššího 
životního minima představuje vyšší příjmovou hranici pro vznik nároku.    

Konstrukce sociálního příplatku a možnosti jeho zvýšení vycházejí z prostého 
předpokladu, že tyto vybrané sociální situace v rodině objektivně zvyšují náklady rodiny. 
Rodinám s nižšími příjmy je na krytí těchto nákladů třeba přispět. Zdravotně postižené 
dítě se takto matematicky vyjádří jako dítě dražší, jako dítě, jehož životní minimum je 

                                                             
124  Ve smyslu sociální příplatek k přídavku na dítě 
125  Sociální příplatek byl v roce 2011 zrušen.  
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vyšší, zvýšené násobkem s příslušným koeficientem. Sociální příplatek nahradil státní 

vyrovnávací příspěvek, který v této souvislosti zanikl. Tato dávka velmi jemně 
individualizovala příjemce přídavků na děti a činila celý systém adresným. To byly hlavní 
důvody, proč byl příspěvek tak oceňován, reagoval preventivně na diference v životních 
situacích rodin a také, to je důležité, nahradil řadu dávek (a jejich individuálních 
zvyšování) z minulého systému.  

Rodičovský příspěvek. Zavedení rodičovského příspěvku sledovalo zkvalitnění 
potřebné individuální péče o děti, zlepšení jejich zdravotního stavu, sociální situace rodin 
s malými dětmi, zrovnoprávnění obou rodičů při péči o děti a snížení podílu dětí v jeslích. 
Předpokládalo se, že bude mít i vliv na žádoucí prodloužení intervalů mezi porody, které 
byly v ČSSR v průměru kratší než 3 roky, což bylo z medicínských pohledů považováno 
za nevyhovující.  

Výše rodičovského příspěvku byla upravována vždy v návaznosti na úpravy 
částek životního minima tak, aby jeho úroveň sledovala vždy úroveň částky potřebné k 
zajištění výživy a základních potřeb dospělé osoby pečující o dítě. Valorizační mechanis-

mus byl v zákoně pojat z dřívějšího pojetí právní úpravy a váže se na růst průměrné 
mzdy. Při pobírání rodičovského příspěvku musela být splněna podmínka osobní řádné 
celodenní péče o dítě, avšak při splnění této podmínky zákon umožnil rodiči i výdělečnou 
činnost. Ta byla omezena buď časově - max. 2 hodiny denně - nebo výší výdělku - v té 
době 1 800 Kč měsíčně brutto. Smyslem této úpravy bylo vytvořit možnost pro zlepšení 
sociální situace rodiny při zachování smyslu dávky. Výdělečná činnost nebyla omezena 
u osamělého rodiče. Podmínkou však v každém případě bylo, že dítě není umístěno v 
jeslích nebo obdobném zařízení a rodič musí potřebnou péči zajistit po dobu výdělečné 
činnosti jinou osobou. Tyto podmínky byly změkčeny při péči o zdravotně postižené dítě. 
Příspěvek se vyplácel do 7 let věku a dítě mohlo navštěvovat předškolní zařízení, a to 
ohledem na potřebu rehabilitace a sociální integrace. 

Touto dávkou kryl stát životní minimum osoby pečující o dítě a umožnil ji, další 
částku ve výši životního minima si vydělat, a to do tří let věku dítěte (resp. 7 let). Jednalo 
se o významnou a světově unikátní dávku. 

V pozadí „bohatého dotování“ rodičovského příspěvku bylo více aspektů. Bylo 
nutno reagovat na ostrou kritiku nadměrného zasahování socialistického státu do 
rodinných záležitosti. Byla vyslovována kritika existence jeslí a mateřských škol, 
ekonomicky vnucená kolektivní výchova. K tomu byl vytvořen finančně dobře nasta-
vený rodičovský příspěvek, který měl umožnit ženám volbu mezi prací a péči o děti. 
Vycházelo se také z obavy, že při očekávané velké nezaměstnanosti budou především 
matky s dětmi vytlačovány z trhu práce a tato dávka jim měla poskytnout dobrou 

alternativu. Obsahem té dávky bylo „oddálení matek z trhu práce“ a byly stanoveny 
striktní podmínky zabraňující zařazení žen do ekonomické aktivity a současně umístění 
dětí do zařízení. Tedy garance osobní péče.126  

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi  

V roce 1995 byl připraven návrh zákona o sociální pomoci, který měl v nových 

podmínkách nahradit dosavadní zákon o sociální potřebnosti. Navržený systém sociální 
pomoci se redefinoval z tehdejší sociální péče. Pojmoslovná změna nikoliv náhodou 
vyjadřovala, že stát nadále nebude o občana pečovat, ale garantuje mu právo na pomoc 
k překonání obtížné sociální situace, a to v souladu se zněním Listiny základních práv 

                                                             
126  Byla vyslovena i myšlenka, že v případě vysoké nezaměstnanosti by sociální statut “osoby pečující za 

státní plat o děti“ byl vyšší než statut a situace „nezaměstnaného“, což by se mohlo projevit v porodnosti.  
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a  svobod. Návrh zásad zákona o sociální pomoci (1) definoval situace hmotné a sociální 

nouze.127 Hmotnou nouzí se rozuměl stav, v němž nejsou základní životní potřeby 
zajištěny v důsledku poklesu příjmu pod hranici životního minima, sociální nouzí pak 
stav, v němž občan není schopen z důvodu věku či zdravotního stavu zabezpečit své 
potřeby vlastními silami. Do systému měla patřit i sociálně právní ochrana a sociální 
prevence. 

Mezi deklarované odlišnosti od systému sociální péče patřil akcent na vlastní 
snahu a součinnost, rozšíření stávajícího rozsahu sociálněprávní ochrany, stanovení tří 
úrovní pomoci (podmínky na přežití, životní minimum, sociální minimum), oddělení 
působnosti státu a samosprávných obcí, změna dotační politiky vůči obcím a jiným 
nestátním subjektům a další. 

V roce 1995 byl návrh zákona o sociální pomoci předložen do Parlamentu, ale 
nakonec nebyl vůbec projednán a přijat, protože nenastala kritická sociální situace, 
která se předpokládala v návaznosti na očekávanou, ale nenaplněnou hrozbu vysoké 
nezaměstnanosti. Kdo o tom rozhodnul, není známo, prostě nebyla zařazena na program 

jednání Parlamentu. Návrh byl převzat, přeložen do slovenštiny a úspěšně uplatněn ve 
Slovenské republice a korigován až po roce 2000. Ekvivalentní zákon začal v Česku platit 
od roku 2007. Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, který 
přinesl nové nepojistné sociální dávky.   

 

Identifikace a vývoj klíčových nepojistných sociálních dávek  

Identifikovat klíčové nepojistné dávky a realizovat analýzu jejich vývoje lze 
realizovat z více aspektů. Je možné analyzovat podle změn legislativního konceptu 
dávky, změny podmínek jejich poskytování, podle vývoje nákladů, vývoje působení 
a účinnosti dávky jako součásti příjmů příjemců, počtu příjemců a podobně. Podstatné 
je ale posouzení celkového účelu/smyslu poskytované dávky. Vhodným se jeví 
analyzovat dávky, které jsou nejnákladnější a popř. se týkají velkého počtu příjemců. 
Ze zadání vyplývá záměr analyzovat vývoj dávek s ohledem na potenciální potřebu 

změny konstrukce dávky z nepojistného na pojistný koncept, popř. naopak a o případné 
navržení nové pojistné dávky. Druhým kritériem, je proto posouzení, zda rozlišení 
sociálních dávek na pojistné a nepojistné i nadále odpovídá principům, na jejichž základě 
při vzniku systémů k rozlišení došlo. Popř. zda není účelné definovat principy nové.  

Klíčovými dávkami systému státní sociální podpory jsou v tomto pohledu 
porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. V systému 
pomoci v hmotné nouzi jsou to pak příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. 

Příspěvek na péči má samostatný status v zákoně o sociálních službách.  

 

  

                                                             
127  Vyhledání a použití tradičních českých pojmů bylo reakcí na eufemismus tehdejší právní praxe - např. 

sociálně potřebný na místo chudý.  
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Státní sociální podpora 

v roce 2018   

                               počet příjemců            výdaje         podíl dávkách systému 

rodičovský příspěvek                280 tis.              24 mld. Kč            71 % 

přídavek na dítě                       277 tis.            2,5 mld. Kč        0,8 % 

příspěvek na bydlení                187,1 tis.         7,9 mld. Kč        2,7 % 

 

Pomoc v hmotné nouzi 

příspěvek na živobytí                71,2 tis.         3,4  mld. Kč      64 % 

doplatek na bydlení                   34   tis.          1,9 mld. Kč      35 % 

 

Příspěvek na péči                   357 tis.          26 mld. Kč       

 

V systémech nepojistných dávek došlo za 29 let k významným posunům 
věcným i strukturálním. Došlo k redukci počtu dávek a k hypertrofii některých dávek 
v rámci jejich systému. Příkladem budiž státní sociální podpora. Ekvivalent současného 

rodičovského příspěvku činil na počátku vzniku systému 18 % celkových výdajů, 
v současnosti 71 %. Přídavek na dítě tvořil 40 % výdajů dávkového systému a nyní 
0,8 %. Jen z těchto údajů je patrné, že se celý systém zásadně transformoval. Došlo 
i ke změně koncepce podpory státu nebo je to jen výsledkem nahodilých změn?   

Všeobecně dost neuspokojivá situace okolo některých sociálních dávek, odráží 
do značné míry skutečnost, že jsou trvale prováděny korekce v jednotlivých dávkách, 
vynucené aktuálními problémy a zjištěními, ale nejsou konfrontovány a projednány 

základní cíle, pro něž byly tyto dávky vytvořeny a zpravidla není dostatek času na 
tvorbu koncepčně nového uspořádání a rozdělení dávek (obecně finančních nástrojů) 
směřujících do rodin, do bydlení, do řešení chudoby apod. Stávající dávkové systémy 
a jednotlivé dávky jsou mylně brány jako nezměnitelné „status quo“, které je možné 
trvale opravovat. To je zřejmě nesprávné, popř. nelze tak činit do nekonečna.  

Ukazuje se, že současný nepojistný dávkový systém byl koncipovaný 
v historicky jiných sociálněekonomických podmínkách, s jiným zadáním, žije svým 

vlastním životem, spočívajícím v rušení některých a ve zvyšování dávek zůstávajících. 
Stávající dávkové systémy jsou na hraně své existence. Skutečnost je taková, že 
například dávky státní sociální podpory byly za 23 let 64 krát novelizovány. Některé 
dávky byly zrušeny, mnohé opakovaně změněny až po úplnou záměnu jejich smyslu, 
který je opakem důvodu, pro který byly vytvořeny. Rodina a rodičovství je “dlouhodobý 
program“ a vyžaduje také stabilitu státní podpory.  

Je zjevné, že je třeba zahájit práci na nové strategii státní sociální ochrany, (po 

25, popř. po 13 letech) položit fundamentální otázky jako např. koho podporovat, proč, 
s jakým cílem, kdy, jak, za jakých podmínek a jaká má být role státu a jaká může být 
účast dalších subjektů. Jinak řečeno, je akutně potřebné formulovat rozsah a cílové 
skupiny státem organizované solidarity. Nekonečné „opravy“ nejsou řešením.128 

                                                             
128  Ostatně, změna dávkového systému je např. podle britských zkušeností jednou ze zbraní proti stavu, když 

se příjemci „naučí“ používat dávkový systém až do stavu, kdy je to v rozporu se záměrem zákonodárce. 
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Klíčové dávky státní sociální podpory 

Generálním cílem celého systému SSP, včetně vytvoření institutu životního 
minima, bylo zabezpečit, aby velké skupiny rodin s dětmi nepropadly do chudoby. Byl 
akceptován preventivní charakter podpory rodin. Byl vytvořen systém jemného 
a přesného zacílení. Lze usuzovat, že skutečnost, že Česká republika patří mezi země 
s nízkým podílem osob ohrožených chudobou, je právě stále ještě výsledkem této 
preventivní role.  

Nicméně po roce 2005 došlo k zásadní doktrinální změně, která opustila 
základní princip prevence a vznikem dávek v pomoci v hmotné nouzi postupuje nadále 
tak, že systém počká, až rodina s dětmi klesne pod hranicí chudoby a pak jí pomůže 
(jen) na tuto hranici. Zákonodárce měnil zákon, popř. rušil dávky, ale této zásadní 
změny si nevšiml. Ze systému vypadla velmi zajímavá dávka „sociální příplatek“ 
reagující na individuální sociální handicapy v rodině. Vypadlo ekonomicky bezvý-
znamné, ale velmi funkční tzv.“pastelkovné“ a nebylo nahrazeno poskytováním 
pomůcek školami. 

Rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý 
kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, 
a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. (Zdroj 
MPSV) 

Více než dvě třetiny veškerých výdajů na státní sociální podporu jdou právě na 
opakovaně měněnou dávku „rodičovský příspěvek“, jejíž cíl nikdo nově nedefinoval. 

Jde o odměnu za narození dítěte, nebo přídavek na malé děti? Významnější dávková 
pomoc rodinám s dětmi končí ve čtyřech letech a přitom náklady na děti s věkem dětí 
trvale rostou.  

Také z pohledu evropských dávkových nástrojů směrem k rodinám s dětmi 
vynakládá ČR nejvíce na rodičovský příspěvek. Je to cca sedmkrát více, než je průměrná 
hodnota obdobné dávky v zemích EU. Naopak, na přídavek na děti jsou průměrné 
náklady na tuto dávku v EU dokonce desetkrát vyšší, než je tomu v ČR. Zatímco 

rodičovský příspěvek reprezentuje v ČR více než dvě třetiny všech dávkových výdajů na 
hmotnou podporu domácností s dětmi, v zemích EU nedosahuje jeho objem ani 5 %. Je 
doloženo, že vliv nepojistných dávek na redukci chudoby domácností s dětmi se 
zejména po roce 2002 snižuje. To také naznačuje potřebu rekonstrukce. Některé sociální 
situace v životě rodin nejsou pokryty. Například pokles sociálního statusu u rodiny 
nezaměstnaného.129  

Právě na rodičovském příspěvku lze ukázat zmatení pojetí této dávky. 
Obsahem/cílem této dávky bylo „oddálení matek z trhu práce“ a byly stanoveny 
striktní podmínky zabraňující zařazení žen do ekonomické aktivity a současně umístění 
dětí do zařízení. Tedy garance osobní péče. Paradoxně, v současnosti má tatáž dávka 
právě opačné tendence, v posledních letech v ní byly rozvíjeny prvky umožňující 
dřívější návrat žen na trh práce. Samotný rodičovský příspěvek byl novelizován 25krát, 
a to vždy na základě poslaneckých iniciativ a vždy za nesouhlasu tehdejších vlád (!?). 
Všechny návrhy na novelizace (na základě rodinných zkušeností poslanců) uvolňovaly 

možnosti, aby děti mohly navštěvovat předškolní zařízení, aby mohly matky stále více 
pracovat a podobně. Všechny tyto kroky šly proti původnímu smyslu dávky a zadání, 
na jehož základě byla dávka koncipována. v rodině. Táž dávka je dnes používána 
k zcela jinému přístupu. Je umožněn rychlý návrat matek do zaměstnání, je 

                                                             
Např. téměř polovina příspěvku na péči se stává příjmem domácností a nefinancuje soc. služby, které jsou 

totálně podfinancované.  
129  Alchymie nepojistných sociálních dávek, Průša, Víšek, Jahoda, Praha 2014 
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podporována obnova předškolních zařízení všeho druhu. Aniž by se hodnotila relevanci 

této politiky, jde paradoxně právě o opačný cíl než pro který byla dávka stvořena. 
Vzhledem k uvolněným podmínkám pro získání rodičovského příspěvku má 
v současnosti charakter zvýšených univerzálních přídavků na malé děti. 

Přídavek na dítě. Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou 
poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,7násobku životního 
minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a ve dvou 
výměrách podle druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží, pokud některá ze 
společně posuzovaných osob má příjem z výdělečné činnosti nebo z určitých dávek 
(zdroj MPSV). 

Obdobně kritickou je situace týkající se přídavku na děti. Na počátku systému 
tato dávka tvořila 40 % a nyní 0,8 % výdajů systému a stala se de facto chudinskou 
dávkou. Charakter této původně významné dávky se zcela změnil. Lze jen těžko 
detekovat, zda jde o programové řešení nebo vývoj zmíněných, nahodilých novelizací 
dávek SSP.  

Příspěvek na bydlení. Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení 
rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník 
nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) 
příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 
35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem 
(zdroj MPSV). 

Tato dávka má, jakkoliv je realizována v systému sociálních dávek, specifický 
charakter v tom smyslu, že jejím účelem je posílit koupěschopnost obyvatel s nižšími 
příjmy na trhu s bydlením. V určitém pohledu je to komplementární dávka podporující 
fungování trhu s bydlením. Jakkoliv se občas tvrdí, že je „to“ příliš nákladné, „bohaté“ 
evropské země vyplácejí sociálními dávkami na podporu bydlení relativně 
mnohonásobně více prostředků. V Česku se vyplácí zhruba do 4 % domácností. Byly 
zveřejněny informace o přípravě korekčních opatření v oblasti dávek na bydlení.  

Současně je třeba s uspokojením konstatovat, že došlo k růstu systému 
daňových úlev pro rodiny s dětmi a význam prorodinných dávek jako nástroj řešení 
hmotné podpory rodin s dětmi se snižuje (s výjimkou vysokého rodičovského 
příspěvku). Cesta daňových úlev pro rodiny (ale také stipendií) se do budoucnosti jeví 
jako významná, komplementární k dávkové, a to vzhledem ke specifické situaci v 
České republice, kde se vyskytuje jistý, nevelký, ale viditelný podíl obyvatel, o kterém 
je všeobecně vyslovován soud, že dávkový systém zneužívají. Daňová úleva je určená 
lidem, kteří pracují, lidem, kteří mají dětí a lidem, kteří do dětí „investují“. To je přesný 

cílový příjemce.  

 

Klíčové dávky pomoci v hmotné nouzi 

I pokud jde o systém pomoci hmotné nouzi, který je funkční zhruba 11 let (ale 
odráží poznatky cca z roku 2004 a ještě např. nebyly k dispozici výsledky tzv. 
Gabalovy studie o vyloučených lokalitách), dochází neustále k dílčím korekcím. Za 
dobu působnosti byl novelizován 29krát, tj. více než dvě novely ročně. Úpravy chtějí 
reagovat na okamžitá zjištění, napravovat dílčí problémy zneužívání dávky a podobně. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o regulaci podmínek života lidí, je takový počet novel 
absurdní a nepřijatelný. Přitom lze předpokládat, že se většina úprav týká jen určitého 
omezeného okruhu problémů. Po 11 letech by proto bylo nezbytné v tomto systému 
zásadním způsobem detekovat klíčové problémy (zkušenosti z praxe), vazby na státní 
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sociální podporu a formulovat nově zásadní principy. Opět tedy “koho podporovat, 

proč, kdy, jak, za jakých podmínek a jaká má být role státu a obce a jaká může být 
účast dalších subjektů“.  

Britská zkušenost ukazovala na alternaci dvou krajních úprav zabezpečení 
pomoci v chudobě od legislativní garance pomoci za splnění standardních podmínek, 
až po produkt sociální práce v terénu (street byrocracy). Obě byly postupně natolik 
konfliktní, že musely být vzájemně zaměněny. Při velmi omezených možnostech 
„správního uvážení“ platí v Česku legislativní alternativa garance. Je si to uvědomo-
váno? Odráží to skutečně všeobecný názor a zájem státu? Viz všeobecná diskuse o 
zneužívání „nárokových“ dávek.  

Příspěvek na živobytí. Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která 
pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí 
vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje 
příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou 
osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Dávka zabezpečuje 

sociální ochranu před propadem do chudoby a její výskyt odráží skutečnost, že Česko 
je zemí s nejnižším výskytem chudoby v EU (zdroj MPSV). 

Klíčovou otázkou této dávky je výše životního a existenčního minima. Je vhodné 
vrátit se ke genezi tohoto institutu. Odrážel tehdejší ekonomickou realitu a tehdejší 
(částečně nenaplněné) predikce vývoje na počátku 90. let. Očekávala se vysoká 
nezaměstnanost, a proto byl tlak na jeho nižší úroveň tak, aby byl státu schopen ji 
„ufinancovat“. V některých sousedních poskomunistických zemích muselo být vysoké 
startovací životní minimum skutečně korigováno. Nebyly zkušenosti s chudobou 
a výchozí koncept například předpokládal maximálně 6měsíční setrvání „na životním 
minimu“. Realita pak byla zcela jiná. Lze usoudit, že celková úroveň životního minima 
je nízká.  

Doplatek na bydlení. Tato dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek 
příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny 
včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována 

vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, 
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby pro 
individuální či rodinnou rekreaci, která splňuje zákonem dané stavebně technické 
standardy kvality bydlení (zdroj MPSV). 

Je třeba vědět a počítat s tím, že na pozadí diskuse o sociálním bydlení 
a dávkové podpoře probíhá diskurs, který má téměř ideologickou podstatu, totiž pokud 
jde o zaviněnou a nezaviněnou chudobu v oblasti bydlení. Tento spor komplikuje 

všechna dosavadní vyjednávání. Stávající sociálněpolitická doktrína nezná pojem 
zaviněná nebo nezaviněná chudoba, respektive zaviněné sociální vyloučení. Zákon 
o sociálních službách sice připouští „životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu 
se společností“ ale sociální vyloučení je chápáno spíše jen jako důsledek nepříznivých 
vnějších okolností. Začleňování, jako řešení, se týká vnějších faktorů. Mareš130 definuje 
4 důvody vyloučení, minimálně jeden je subjektivní. Lidé z praxe umí definovat 
zaviněné sociální vyloučení (až po ztrátu bydlení) vzniklé neplněním povinností 

a zvyklostí souvisejících s užíváním bytu a občanským soužitím. Proto i tento zákon 
vyžaduje korekce. Tento zákon byl od svého vzniku 30krát novelizován.  

K celkovému mylnému vidění doplatku na bydlení navíc přispívají dva aspekty. 
Prvním je již dříve zmíněná obtížnost vysvětlit povahu a průběh vzniku sociálních 

                                                             
130  Petr Mareš, Faktory sociálního vyloučení, VÚPSV 2004 
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dávek, zde pak subjektu její správy. První návrh této dávky předpokládal, že ji budou 

vyplácet obce, které znaly konkrétní situaci a mohly mít šanci zabezpečit levnější 
bydlení (nebo slevu na nájemném) – s cílem ušetřit výdaje na dávky. To vyvolalo odpor 
reprezentací samospráv a bylo tedy navrženo, aby sice dávky vyplácely obce, ale 
každoročně je „naúčtovaly“ státu, který by je uhradil. I tento návrh lobováním vypadl 
z návrhu zákona.131  

Druhým aspektem je mediální difamace a přetrvávající mýty. Tzv. sociální 
bydlení je sice medializovaná, ale marginální záležitost, týkající se necelého jednoho 
procenta domácností. Skutečný závažný národní problém je „dostupné bydlení“. 
Výdaje na dávky do bydlení a do ubytoven nestoupají, ale klesají. Přestože náklady na 
bydlení rostou. Do ubytoven se vyplácí jen 17 % dávek z tak vymezeného bydlení. 
Každý bojuje s „obchodníky s chudobou“ a nikdo si neklade otázku, kdo a kde by 
ubytoval jejich nájemníky, kdyby s byznysem skončili. Obce totiž prodaly přes 90 
procent svých bytů, poté co jim je stát v 90. letech předal, a nové nestaví. Pod 
mediálním tlakem a politikou korektnosti dochází k podceňování reálných kritických 

poznatků z praxe. A nejistotě přispívají i pozoruhodné aktivity zákonodárců, když 
přijímají neústavní dodatky k sociálním zákonům. Samozřejmě klíčovou překážkou 
řešení sociálního i dostupného bydlení a budoucího osudu doplatku na bydlení je 
skutečnost, že bytová politika byla zařazena do samosprávných aktivit obcí, bez 
možnosti účinné ingerence státu.  

Příspěvek na péči. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci 
jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo 
jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních 
životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou 
jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, 
registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu. Dávka se vyplácí ve 4 stupních (zdroj MPSV). 

Předobrazem této dávky byly dávky „Pflegegeld“ v Německu, který byl 
koncipován jako pojistná dávka a obdobná rakouská (nepojistná) dávka se sedmi 

stupni. Oba systémy trpí řadou závažných problémů. Německý systém zvýšil pojistnou 
částku postupně z 1,5 na 2,25 % příjmu, disponuje čtyřmi stupni závislosti ale se 64 
variacemi. Rakouský systém se potýká se snahou příjemců o opakované zvyšování 
stupně závislosti.  

Vznik příspěvku na péči provázala od počátku řada závažných pochybení a jejich 
důsledky nese tento systém do současnosti. Především pro usnadnění průchodnosti 
návrhu byl do systému přezvat bez revize celý institut dávky “zvýšení důchodu pro 

bezmocnost“ který se týkal příjemců v řádu statisíců. Toto zvýšení se de facto 
přiznávalo jen s ohledem na stanovený věk a byl to užívaný bonus k důchodu.132 
Druhým problémem bylo, že přestože se vědělo, že se dávka bude týkat zejména 
seniorů, významná byť malá skupina zdravotně postižených („vozíčkáři“) vylobbovala 
výhradně peněžní výplatu, na místo možnosti účetně (bezhotovostně) proplácet 
poskytnutou službu nebo poskytovat účelové vouchery. Významná část vypláceného 
příspěvku na péči se tak stává příjmem „pečující“ rodiny a „nedojde“ do sociálních 

služeb, které jsou podfinancovány. Růst výdajů na tuto dávku jako by (také – vedle 
růstu mezd) demonstroval zhoršování zdravotního stavu populace, a to ještě před 
gradací procesu stárnutí populace. To vyvolává vážnou pochybnost, kterou lze 

                                                             
131  Lze doložit ze závěrů následné kontroly NKÚ 
132  Opět k připomenutí: tuzemský zvyk při neschopnosti zajistit sociální služby - zvýšení důchodu přestože 

služby nakoupit nešlo. Problém se řeší/neřeší dávkou.  
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definoval jako axiom, že „čím větší výhodu dávka přináší, tím víc lidí se ji naučí 

získat“.133 

Celá oblast sociálních služeb stojí před mimořádně závažnými a nákladnými 
úkoly, zejména s ohledem na dvě skutečnosti. První je budoucí dramatický vývoj stárnutí 
populace v Česku a druhou velmi závažnou skutečností je kritická podvybavenost 
sociálními službami obecně a zejména pak ústavními službami pro seniory. Krýt tyto 
budoucí výdaje systémem pojistných dávek by bylo krajně obtížné a riskantní. A to tím 
spíše, že tato kritická podvybavenost investičně i mzdově zatím není všeobecně decizní 

sférou uvědomována a makroekonomicky zohledňována.134  

 

Závěr 

Celý komplex obou nepojistných dávkových systémů, ale také opakovaně 
vznikající zákon o sociálním bydlení, popř. zákon o dostupném bydlení a další nelze 
považovat jen za „problém dávek a financí“ a věc dávkových specialistů. Jde o potřebu 

formulace zásadního doktrinálního postupu České republiky v této oblasti, o stanovení 
doktrinálních priorit, nastavení dlouhodobého směru uplatňování potřeb a zájmů státu, 
kde sociální ochrana a podpora státu na všech úrovních může sehrát nejen ochranou 
roli, ale především roli rozvojového (růstového) faktoru.  

Takový přístup vyžaduje jak svobodný, primární multioborový inovativní přístup 
včetně detekce klíčových problémů, tak v dalších etapách jednání v politickém spektru. 

Takový přístup byl učiněn v roce 1990 při tvorbě Scénáře sociální reformy a v roce 
2001, při tvorbě návrhu Sociální doktríny České republiky. Na tuto práci (která přes 
koaliční smlouvu tehdejší vlády prošla jen Tripartitou a nebyla dále diskutována) by 
bylo možné navázat. 

Na závěr je potřebné vyslovit obecnější komentář k výše kritizovanému jevu 
mnohých novelizací sociálních zákonů. Česká republika se úspěšně rozvíjí a prospe-
ruje. Úspěšně se rozvíjejí i obce a města a roste kompetentnost a sebevědomí jejich 

samospráv. Trvají migrační pohyby obyvatel z venkova do měst. Logicky se mění i 
celková sociální atmosféra, životní situace, potřeby a aspirace lidí. Mění se i jejich 
očekávání na podporu státu. U příjemců podpory a logicky i u „plátců daní“. Rostou 
průměrné i minimální mzdy. Vytvářejí se nové proporce „stavebních kamenů“ 
dávkových systémů (min. mzda, životní minimum, min. důchod apod.). Poněkud 
paradoxně rostou současně úspory i zadlužení občanů. Vlády se po 4 letech střídají 
a legislativní proces trvá i tři roky. V takové situaci není dostatek prostoru a někdy i 
vůle otevřít obecnější diskusi na „velké“ téma sociálních redistribucí. Přitom je dávno 
zřejmé, že tzv. „pravolevé vidění“ je již překonáno. Pak nezbývá než provádět ad hoc 
reakce na kritické problémy. To by se mělo změnit a formulovat novou sociální strategii 
státu, jejímž jedním z nástrojů jsou a budou také sociální dávky. A to tím spíše, že lze 
očekávat nové vlivy deglobalizace/relokace a Průmyslu 04.  

Skutečnosti, že koncepce (struktura, věcné vymezení, podmínky) nepojistných 
dávek přestávají odpovídat potřebám cílových skupin a nově se měnící příjmové 

struktuře obyvatel, napovídá fakt, že dávky státní sociální podpory i pomoci v hmotné 
nouzi (které směřují k příjmové nedostatečnosti) vykazují řadu let trvalý pokles. 
Současný a zejména očekávaný vývoj příjmů rozhodně neznamená růst na celé 

                                                             
133  Hlavní autor zákona o pomoci v hmotné nouzi Dr. Niederle „statisticky prokázal“, že čím je v Česku dražší 

benzín, tím více „je“ zdravotně postižených nárokem na příspěvek. Nikdo nechápe jak je možné, že je 

v Česku relativně dvakrát více invalidů než v Rakousku 
134  Příspěvek na péči, Věra Jeřábková, Ladislav Průša, VÚPSV, Praha, v. v. i. 2013 
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příjmové škále a při růstu inflace může současná sestava dávek a jejich vymezení 

směřovat jinam, než by bylo zapotřebí (s výjimkou rodičovského příspěvku, která se 
chudobou nezabývá, a příspěvku na péči, který řeší jiné problémy). Je zřejmě třeba 
nově specifikovat některé oblasti a situace, v nichž má stát finanční podporou 
ingerovat.  

Žádná z předchozích kritických poznámek135) ale nesměřuje k potřebě 
měnit vymezení pojistných a nepojistných dávek v této oblasti. Poukazuje na 
potřebu rekonstrukce systému a redefinice některých nepojistných dávek.  

5.2 Pojistné dávky 

Dávky v nezaměstnanosti 

Politiku zaměstnanosti lze charakterizovat jako soubor opatření, kterými se stát 
snaží vytvářet podmínky pro rovnováhu na trhu práce a pro efektivní využití 
disponibilních pracovních sil. Aktéry politiky zaměstnanosti jsou vedle státu zpravidla 
také zaměstnavatelé, zaměstnanci a odbory. V posledních letech v souvislosti se 
vstupem České republiky do EU je i politika zaměstnanosti modifikována opatřeními 
přijatými či převzatými z jurisdikce EU. 

Základním právním předpisem na úseku pracovního práva je zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje především právní 
vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu závislé práce nebo v souvislosti 
s ním. Stanoví tedy primárně soubor základních práv a povinností smluvních stran 
základních pracovněprávních vztahů, kterými jsou pracovní poměr a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 
činnosti). 

Politiku zaměstnanosti dělíme na aktivní a pasivní. Pasivní politika spočívá 

v řešení důsledků nezaměstnanosti formou dávek a aktivní politika spočívá ve snaze 
státu o návrat občanů na trh práce. Tuto agendu vykonávají úřady práce, které jsou 
vedle toho ještě jednotným výplatním místem všech nepojistných dávek. Legislativně 
je politika zaměstnanosti zakotvena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Úlohou pasivní politiky zaměstnanosti je sociálně zabezpečit nezaměstnané, 
zejména prostřednictvím vyplácených dávek, úlohou aktivní politiky zaměstnanosti je 
pak napomáhat tvorbě nových pracovních míst na trhu práce a motivovat zaměstnava-

tele k zaměstnávání osob, které na trhu práce obtížněji hledají uplatnění. 

Úřad práce ČR je správní úřad s celostátní působností, který je účetní jednotkou. 
Úřad práce plní úkoly v několika oblastech: zaměstnanost, ochrana zaměstnanců při 
platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpora, dávky pro osoby se 
zdravotním postižením, příspěvek na péči a inspekce poskytování sociálních služeb 
a  pomoci v hmotné nouzi.  

Jedním z hlavních úkolů úřadu práce je zprostředkování zaměstnání občanu 
hledajícímu pracovní uplatnění. Pro občana je tato služba bezplatná a evidence na úřadu 
práce mezi uchazeči o zaměstnání přináší řadu výhod. Uchazeč o zaměstnání je 

                                                             
135  Autor byl ředitelem odboru sociální politiky na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, vedl práce 

na přípravě návrh zákona o Státní sociální podpoře, byl předsedou komise pro tvorbu zákona o životním 

minimu a spolupracoval na tvorbě zákona o pomoci v hmotné nouzi.  
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nezaměstnaná osoba bez výdělečné činnosti, které může při splnění zákonem 

stanovených podmínek vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti. Uchazeč o 
zaměstnání je automaticky státním pojištěncem z pohledu placení zákonného pojištění. 

Podpora v nezaměstnanosti je tzv. pojistnou (zásluhovou) dávkou, na níž má 
nárok ten uchazeč o zaměstnání, který byl v posledních dvou letech před vstupem do 
evidence úřadu práce důchodově pojištěn a získal dobu pojištění v délce alespoň 12 
měsíců. Uchazeč o zaměstnání musí úřad práce o dávku požádat a zároveň nesmí být 
poživatelem starobního důchodu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nenáleží, pokud 
byl předchozí pracovní poměr ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. 
Uchazeč o zaměstnání pozbývá nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě účasti 
na rekvalifikaci pořádané úřadem práce. V tomto případě mu namísto podpory 
v nezaměstnanosti náleží podpora při rekvalifikaci.  

Pokud uchazeč o zaměstnání nesplní podmínku získání 12 měsíců doby 
důchodového pojištění v předchozích dvou letech před zařazením do evidence úřadu 
práce, může využít tzv. institutu náhradní doby zaměstnání, která je pro účely zjištění 

nároku na podporu v nezaměstnanosti započítávána do potřebné doby pojištění. Za 
náhradní dobu zaměstnání se považuje doba: 

a)  přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, 

b)  pobírání plného invalidního důchodu, 

c)  výkonu vojenské základní (náhradní) služby, 

d)  výkonu civilní služby, 

e)  osobní péče o dítě ve věku do 4 let nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě 
těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, 

f)  osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně 
bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale 
žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-
li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, 

g)  výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím v průměru 
alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající 
organizací, které byla udělena akreditace ministerstvem vnitra. 

Tímto opatřením je sledováno zohlednění snahy návratu na trh práce po období 
nezaměstnanosti, které bylo způsobeno sociální událostí hodnou zřetele státu. 

Doba pobíraní podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče o 
zaměstnání v době podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pro uchazeče o 
zaměstnání ve věku do 50 let je podpůrčí doba 5 měsíců, pro uchazeče o zaměstnání ve 
věku 50-55 let je podpůrčí doba 8 měsíců a pro uchazeče o zaměstnání staršího 55 let 
je podpůrčí doba 11 měsíců. 

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného 
měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání v jeho posledním ukončeném 

zaměstnání (vyměřovacího základu). V prvním a druhém měsíci podpůrčí doby (doby 
pobírání podpory v nezaměstnanosti) náleží uchazeči o zaměstnání 65 %, ve třetím a 
čtvrtém měsíci podpůrčí doby náleží uchazeči 50 %, v pátém a dalším měsíci náleží 
uchazeči 45 %. V případě podpory při rekvalifikaci organizované úřadem práce náleží 
uchazeči o zaměstnání 60 % vyměřovacího základu. Podpora v nezaměstnanosti se 
neposkytuje uchazeči o zaměstnání, který měl z posledního zaměstnání nárok na 
odstupné, po dobu, která je tímto odstupným kryta. V případě, že neexistuje vyměřovací 
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základ (např. z důvodu získání pouze náhradní doby zaměstnání), vypočítává se podpora 

z nezaměstnanosti z průměrné mzdy.  

Nemocenské dávky 

Nemocenské pojištění je velmi důležitým prvkem sociálního zabezpečení. 
Poskytuje náhradu pracovních příjmů v náhodně se vyskytujících situacích, jako je 
nemoc nebo mateřství (Tomeš, 2012). V podobě využívající mechanismů sociálního 
pojištění se poprvé objevilo v Německu během vlády kancléře Bismarcka (Lehmann-
Hasemeyer & Streb, 2017) a od té doby se rozšířilo do mnoha sociálních systémů ve 
vyspělých zemích. V současném tržním hospodářství založeném na peněžních tocích 
a elastických penězích (Hülsmann, 2013) je zachování přiměřených finančních toků 
a efektivní poptávky i v době nemoci ještě důležitější než v době vzniku sociálního 
pojištění. 

Samozřejmě, jako v každém sociálním subsystému, existuje spousta sporů 

o nemocenské pojištění, ať už se jedná o jeho charakter – sociální, povinné nebo 
soukromé, dobrovolné (Vostatek, 2000), kryté sociální situace a úroveň dávek, 
postavení ve veřejných rozpočtech a role zaměstnavatelů v nemocenském pojištění 
zaměstnanců. Diskutována byla i motivace k práci a možné morální strategie vyhýbání 
se riziku při zachování ochranné funkce nemocenského pojištění (Røed, 2012; 
Markussen, Mykletun & Røed, 2012). Každý systém tedy hledá kompromis a ve veřejné 
volbě možná až příliš často padají návrhy na změny systému tím či oním směrem. 

V Česku jsme rovněž svědky tohoto vývoje. Například během poslední 
hospodářské krize (2008-2010) byla zavedena karenční doba 3 dny (Legierská, 2012) 
a doba ochrany po skončení pracovního poměru byla snížena na pouhých 7 dní. V 
loňském roce (2018) byly zavedeny dvě nové dávky a karenční doba byla k 1. 7. 2019 
opět zrušena. Asi jde o přílišné zjednodušení, ale z českého veřejného diskurzu můžeme 
mít dojem, že pravicové strany by chtěly buď udržet sociální pojištění především pro 
krytí závažnějších onemocnění s delší neschopností (klasický konzervativní přístup), 

nebo je nahradit soukromým pojištěním tam, kde je to možné (neoliberální přístup). 
Levicové strany se snaží o všeobecné pokrytí tak, aby i nižší příjmová sociální skupina 
měla slušnou úroveň ochrany a na konci měsíce, v němž onemocní, neměla problémy s 
chybějícími příjmy domácnosti a současně celkově byl v nemocenském pojištění 
adekvátně vysoký náhradový poměr (kombinované univerzalistické + výkonové pojetí). 
V sociální politice musíme najít kompromis mezi těmito přístupy, který poskytuje jak 
adekvátní ochranu, tak neposouvá sociální situaci do jiných segmentů sociální politiky, 
jako je sociální podpora nebo sociální pomoc, pokud by mohly být velmi dobře vyřešeny 
a pokryty sociální pojištěním. V tomto smyslu bychom měli vnímat sociální pojištění jako 
nejvyšší úroveň sociálního zabezpečení, která staví na ekonomické aktivitě pojištěných 
osob a na základě toho jim poskytuje odpovídající ochranu.  

Z hlediska vývoje jsou významnými milníky českého nemocenského pojištění 
zákon 221/1924 Sb., který zavedl do českého právního řádu principy a organizaci 
sociálního pojištění nemoci. Dalším byl zákon č. 54/1956, o nemocenském pojištění 

zaměstnanců, který přetrval s řadou novel 50 let a byl jako celek nahrazen až zákonem 
č. 187/2006, o nemocenském pojištění. Návrh zákona z roku 2006 ve své důvodové 
zprávě deklaroval snahu o posílení pojistného principu v systému, zachování souladu 
s vývojem mezd, finanční vyrovnanost a autonomii systému, účast zaměstnavatele na 
zabezpečení zaměstnanců, princip rovného zacházení s muži a ženami, jednotnost 
systému, povinnost účasti pro zaměstnance a dobrovolnost pro OSVČ, solidaritu mezi 
zdravými a nemocnými, solidaritu mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými (Česko, 



5. Dávkový systém sociálního zabezpečení v ČR 

 

 
 

227  

2006). Rovněž se zabýval souladem navrhované právní úpravy s mezinárodními 

dokumenty EU a Mezinárodní organizace práce. Tento zákon potvrdil existenci 
4 základních dávek nemocenského pojištění a aktualizoval jejich nastavení.  

Chceme ukázat strukturu přínosů a financování českého sociálního nemocen-
ského pojištění a ukázat důsledky nastavení systémových komponent. Využíváme 
nejnovější data ze sociální správy a provádíme analýzu významných vlastností systému. 
Metodicky poukazujeme na to, kdy je nebo by mohl být využit jeden ze základních 
modelů a principů sociální politiky (univerzální, konzervativní, liberální a neoliberální) 
(Krebs, 2015;  Titmuss, 1974), provádíme klasifikaci dávek podle sociálních situací. 
Ukážeme vliv redukčních hranic na výši dávek a provedeme celkovou syntézu situace v 
tomto důležitém segmentu sociálního zabezpečení.  

 

V té souvislosti odpovídáme na tyto výzkumné otázky: 

• Jaká je struktura nemocenských dávek, včetně nedávných změn? 

• Která sociální situace se týká nemocenského pojištění? 

• Jak ovlivňuje parametrické nastavení systému jeho ekvivalenci a solidaritu? (Krebs, 
2009) 

• Jaká je celková bilance systému? 

 

Základní logika nemocenského pojištění je následující: když člověk nemůže 
pracovat z důvodu nemoci nebo úrazu, což lze prokázat objektivním lékařským posouze-
ním, je omluven z práce a pobírá dávky na základě zaplaceného pojistného ze svého 
pracovního příjmu. Naštěstí je téměř všeobecně akceptováno, že neschopnost pracovat 
ze zdravotních důvodů je sociální událost, která by měla být pokryta sociálním 
zabezpečením. V případě zaměstnanců musí být zaměstnavatelem uznán jako důvod 
pro omluvenou nepřítomnost v práci bez (přímých) negativních důsledků pro zaměst-

nance, který nemůže být sankcionován za to, že je nemocný nebo zraněný. Pouze 
extrémní liberálové mohou namítat, že zaměstnanec by měl zaměstnavateli vzniklou 
situaci kompenzovat (a obstarat si krytí „svobodně“ sám), protože nepřítomnost 
zaměstnance způsobila situaci, která je pro podnik nepříznivá. Téměř všeobecně platí 
opak a v některých případech se část nemocenských dávek vyplácí jako náhrada mzdy 
přímo od zaměstnavatelů. 

Existují dva typy nemocenského pojištění: sociální a soukromé (Lehmann-
Hasemeyer & Streb, 2017). V tomto výzkumu se zaměříme pouze na sociální, a to proto, 
že pro standardní scénáře má soukromé pojištění několik omezení pro širší využití 
a sociální pojištění se jeví jako optimální pro běžné domácnosti (Rochet, 1991). Hlavními 
překážkami jsou rozdíly ve zdravotním stavu obyvatelstva a výši výdělku, jejichž 
existence činí soukromé zdravotní pojištění velmi nákladným nebo dokonce nedostup-
ným pro starší nebo chronicky nemocné osoby. V případě soukromého pojištění je krytí 
založeno na schopnosti platit a obsahu smlouvy, což by mělo za následek, že sociální 

skupiny s nižšími příjmy zůstanou podpojištěné, protože by si vyloučily dražší rizika ze 
svých smluv, nebo by se dokonce vzdaly krytí vůbec, protože potřebují a použijí peníze 
na něco jiného. V neposlední řadě má sociální pojištění nižší administrativní a nulové 
marketingové náklady a je automaticky vázáno na ekonomickou aktivitu, zatímco 
soukromé pojištění musí být spravováno a prodáváno zvlášť, což může být pro mnoho 
typických účastníků nepohodlné. V kontextu vazby nemocenského pojištění na pracovní 
poměr stojí za to připomenout, že zkrácení ochranné doby v sociálním nemocenském 
pojištění na pouhých 7 dní po skončení pracovního poměru v roce 2008 (z předchozích 



5. Dávkový systém sociálního zabezpečení v ČR 

 

 

228 

42 dnů) je velmi diskutabilní krok – tato délka nepokrývá ani inkubační dobu běžných 

nemocí, tedy když občan nenalezne nové zaměstnání rychle a onemocní, např. 10 dní 
po skončení pracovního poměru, dostává jen dávky v nezaměstnanosti. Opětovné 
prodloužení délky této ochranné lhůty, např. na 1 měsíc, by tedy stálo za úvahu.  

Velmi důležitým atributem sociálního nemocenského pojištění je jeho institucio-
nální autonomie – vláda pouze „provozuje“ systém s vlastními příjmy a výdaji, založený 
na pojistné matematice, která vymezuje hranice pro požadované pojistné a výši dávek. 
Tím se liší od nepojistných dávek, které jsou placeny z všeobecných daní, jsou tedy 
mnohem více předmětem fiskálních a rozpočtových sporů a nesouvisejí automaticky 
s úrovní mezd, jak je tomu u sociálního pojištění. I když jsou tyto skutečnosti teoreticky 
definovány (Vostatek, 2000), v praxi veřejné volby to někdy není pochopeno, natož 
zdůrazněno a plně využito. 

 

Struktura nemocenských dávek a zabezpečované životní situace 

Nemocenské  

Dávka nemocenského je základní dávkou nemocenského pojištění a jejím 
smyslem je pokrýt pracovní neschopnost vzniklou kvůli nemoci, úrazu nebo nařízené 
karanténě a vedoucí k výpadku pracovních příjmů. Pojistná událost je v případě této 
dávky náhodnou osobní událostí pojištěnce a logika jejího krytí v sociálním pojištění je 
proto zřejmá. Kontroverze jsou zejména v rozložení krytí mezi pojištěnce, zaměstnava-

tele a sociální pojišťovnu (případně stát) a v úrovni pojistného krytí ve vazbě k předchozí 
mzdě (náhradový poměr). To se projevuje v diskusích o nastavení dávek v rámci 
příjmového spektra a času, jakož i v důvodových zprávách k příslušné legislativě (Česko, 
2006), které se opakovaně zabývají dopadem nastavení nemocenského na zúčastněné 
aktéry.  

Analyticky je užitečné provést obecné členění možných fází výplaty nemocen-
ského, neboť jak vyplývá z mezinárodní komparace a retrospektivní analýzy, nastavení 

se liší podle sociálních modelů i aktuálních politických preferencí ve veřejné volbě. Lze 
rozlišit následující fáze výplaty dávek nemocenského pojištění, z nichž základní 
a nezbytná je pouze fáze C, v případě absence fází A, B nebo D ji lze rozšířit na příslušné 
úseky místo nich.  

A – Na straně pojištěnce může být uplatněna karenční (čekací) lhůta, po kterou zprvu 
není vypláceno nemocenské ani náhrada mzdy, a tudíž ztrátu mzdy nese pojištěnec sám 

(ze svých úspor).  

B – Na straně zaměstnavatele může být uplatněn systém náhrady mzdy, kdy zprvu není 
vypláceno nemocenské, ale zaměstnavatel je povinen vyplácet náhradu mzdy. Tato fáze 
přesouvá riziko na zaměstnavatele po stanovenou dobu výměnou za snížení potřebného 
pojistného. 

C – Na straně sociální pojišťovny od určitého data vzniká povinnost vyplácet dávku 
nemocenského, při splnění kritérií pro její přiznání.  

D – Z časového hlediska, se zvyšující se sociální závažností déletrvajících onemocnění, 
může být náhradový poměr zvýšen s pokračující pracovní neschopností.  

E – Při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu pojištěnce lze převést zabezpečení 
pojištěnce do režimu invalidity a invalidní penze.  
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Všechny tyto mechanismy lze aplikovat adekvátním nastavením v rámci sociálního 

pojištění, a mají vliv na sazbu pojistného i bilanci systému.  

 

Tabulka č. 8 Fáze krytí v rámci nemocenského pojištění 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

Konkrétní nastavení v českém systému nemocenské je následující:  

Fáze A – karenční doba pro zaměstnance 3 dny, bude zrušena od 1. 7. 2019 

Fáze B – výplata náhrady mzdy zaměstnavatelem prvních 14 dní (s výjimkou případné 
karenční lhůty), stanoví se stejně jako nemocenské, ale náleží za pracovní dny 

Fáze C a D – výplata nemocenského ve výši 60 % (první měsíc), 66 % (druhý měsíc) 
a 72 % (další měsíce) vyměřovacího základu (viz dále kapitola výše dávek) 

Fáze E – po 365 dnech pobírání nemocenské možnost přechodu na invalidní penzi, trvá-
li nepříznivý stav 

 

Co se týče situace zaměstnavatelů, z jejich pohledu vidíme (celé) výdaje na 

nemocenské pojištění jako součást nákladů na pracovní sílu, čímž jsou dány i jejich 
postoje k problematice. Platba náhrady mzdy je tedy z jejich pohledu posunem mezi 
placením „plného pojistného“, kdy nemají povinnost platit dávku nemocným zaměstnan-
cům (protože ji platí sociální pojištění) a platby náhrady mzdy po určitou dobu, 
potenciálně snižující placené pojistné, protože část dávek platí zaměstnavatel přímo 
zaměstnanci ve výši určené zákonem. Mezi většími a menšími zaměstnavateli existuje 
samozřejmě více variací, kdy menší zaměstnavatelé mohou obtížněji nést riziko nemoci 
svých zaměstnanců než velcí. Dále je zřejmé, že pro osoby samostatně výdělečně činné 

část B odpadá a týkají se jich pouze fáze C a D. 

Pokud jde o smysl karenční doby, dostáváme se do konfliktu přístupů. Chceme-
li dosáhnout toho, aby běžné nemoci významně nesnižovaly příjmy domácnosti v 
průběhu měsíce, kdy se vyskytnou, neměli bychom mít karenční dobu, protože snižuje 
úroveň dávek a potenciálně i životní úroveň během kratších pracovních neschopností. 
V konečném důsledku i snižuje míru vzájemnosti zdravých a nemocných v rámci 

sociálního nemocenského pojištění – např. porovnáme-li si socioekonomickou situaci 
pojištěnce, který během roku nebyl nemocen vůbec, a chronicky nemocného pojištěnce, 
který např. třikrát za rok je 7-10 dnů v pracovní neschopnosti. Pokud vezmeme 
nemocenské pojištění jako ochranu pro závažnější (a méně často se vyskytující) nemoci 
a chceme platit nižší sazbu pojistného, karenční doba může dávat smysl. Karenční doba 

je v zahraničí (v EU) relativně běžným a osvědčeným nástrojem. Stejně tak je zejména 

zaměstnavateli akcentován problém zneužívání nemocenské v některých sociálních 
skupinách a diagnózách. Problém je v tom, že v tomto případě musíme najít jiné 
mechanismy pro krytí výskytu běžných nemocí a pro mnoho účastníků s nižšími příjmy 
to nemůže být individuální úspora, jak je často navrhováno, protože typicky spotřebují 
většinu své mzdy během měsíce. Navíc může existovat fenomén „přecházených 
nemocí“, což je špatné jak pro jednotlivce (riziko komplikací), tak pro kolegy (šíření 
nemocí v případě infekčních). V tomto kontextu lze tedy zrušení karenční doby spolu s 
některými autory považovat za pozitivní krok (Klesla, 2017), i když může mírně zvýšit 
počet kratších vyplácených dávek nemocenského. 

A B C D E 
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Ošetřovné 

Dávka ošetřovné (podpora při ošetřování člena rodiny) pokrývá výpadek 
pracovních příjmů vzniklý kvůli nutnosti pečovat o krátkodobě nesoběstačného člena 
rodiny (domácnosti). Tento člen rodiny, např. malé dítě, nemůže sám zabezpečit své 
životní potřeby či zůstat samostatně v domácím ošetření. Pojistná událost tak vzniká u 
osoby závislé na pojištěnci, ale přímo ovlivní výdělečnou schopnost osoby poskytující 
krátkodobou péči. Nastavení této dávky je poměrně jednoduché, ve smyslu pokrytí 
krátkého časového úseku jednou výší dávky.  

Významné je, z pohledu návaznosti na další dávky sociálního zabezpečení, že 
pokud jiná osoba, která může pečovat o dítě, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 
nebo rodičovský příspěvek, na ošetřovné již nárok nevzniká.  

Peněžitá pomoc v mateřství 

Peněžitá pomoc v mateřství kryje výpadek příjmů vzniklý pozdní fází těhotenství 
a ranou fází péče o dítě. Žena v této fázi života nemůže pracovat z důvodu fyzických 
a psychických změn vyvolaných těhotenstvím a porodem, současně nastávají intenzivní 
potřeby novorozeného dítěte v kontaktu s matkou a celodenní péče o něj. 

Můžeme zdůraznit, že zejména během prvních 6-12 měsíců života dítěte je vztah 
mezi matkou a dítětem tak těsný, že nemůžeme omezit hodnocení efektivnosti dávky 
jen na schopnost matky nebo její touhu znovu pracovat (Rossin, 2011), ale také je 
nutno zohlednit stupeň závislosti dítěte a celkový význam času raného rodičovství pro 

rozvoj dítěte a život rodiny (Schulte, Durana, & Stout, 2017). Z těchto důvodů je velmi 
důležité, aby nástroje založené na sociálním pojištění poskytovaly matkám finanční 
podporu tak, aby mohly přerušit ekonomickou aktivitu a věnovat se bez finančního 
stresu mateřským povinnostem.  

Samozřejmě existuje otázka, do jaké míry by měla být péče o dítě financována 
z nemocenského pojištění a kde náleží rodinné politice financované z všeobecného 
zdanění. U matek, které před narozením dítěte pracovaly, je optimální navázat na 
ekonomickou aktivitu sociálně-pojistnou dávkou ve vazbě na předchozí výdělek. Je to 
významné i z hlediska vazby na životní úroveň, jež pro ně byla před těhotenstvím 
obvyklá a jejíž výrazné snížení zapříčiněné péčí o dítě může snížit motivaci mít děti a být 
dobrým pečujícím rodičem. Současně však bude vždy existovat menší skupina žen, 
které výdělek (vyměřovací základ) před narozením dítěte mít nebudou, ať už z důvodu 
studia, nezaměstnanosti, OSVČ nepřihlášené k nemocenskému pojištění apod. Pro tyto 
případy se v současné době sociálně-pojistný princip nepoužívá a je to řešeno převodem 

těchto žen rovnou na rodičovský příspěvek. 

Z hlediska výše dávky sledujeme trend poskytovat vyšší náhradový poměr 
z důvodu těhotenství a mateřství než z důvodu nemoci. Jak ukážeme dále, v případě 
peněžité pomoci v mateřství se to projevuje jak plným zápočtem výdělku do první 
redukční hranice, tak vyšším procentem z vyměřovacího základu pro výpočet dávky.  

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Tato dávka je zaměřena na specifickou situaci, která ale je významná z hlediska 
malé skupiny pojištěných žen, jichž se týká. Vyplácí se, pokud z důvodu těhotenství 
a mateřství žena nemůže vykonávat tak náročnou a placenou práci jako vykonávala 
předtím, a musí být proto převedena na jinou práci s nižším výdělkem (a současně není 
indikace pro rizikové těhotenství ve smyslu pracovní neschopnosti). Je zřejmé, že 
v minulosti bylo fyzicky náročných či specificky obtížných prací, jejichž výkon byl 
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typickým důvodem pro přiznání této dávky, více než dnes, i v současné době však je 

tento scénář reálný. Tato dávka může být i mezistupněm mezi plnou pracovní 
neschopností a přiznáním nemocenského z důvodu rizikového těhotenství, umožňující 
částečnou participaci v zaměstnání v průběhu těhotenství. 

Otcovská poporodní péče 

Tato dávka byla zavedena do systému nemocenského pojištění nově v roce 2018. 
V literatuře lze najít dílčí zjištění ukazující významnost role otce při příchodu dítěte do 

rodiny (Kim, Kang, Yee, Shim, & Chung, 2016). V české důvodové zprávě (Česko, 2017) 
se uvádí, že tato dávka podpoří zapojení otců do péče o novorozené dítě v citlivém 
období života rodiny. Novou dávku otcovské poporodní péče lze tak vnímat jako malý 
krok podporující roli otců v péči o děti ve smyslu motivační a osvětové funkce 
a vyvážených rodičovských kompetencí. 

Obecně platí, že by vláda neměla přímo určovat jednu nejlepší formu rozdělení 
mateřských rolí, oba rodiče by si měli rozhodovat především sami o tom, co je pro ně 

nejlepším způsobem, jak se postarat o dítě a vést rodinný život, i ve smyslu slučitelnosti 
pracovního a rodinného života na straně jedné a času pro rodinu na straně druhé. Vláda 
by však měla nabízet reálné možnosti včetně finančních kompenzací, jichž mohou 
v případě zájmu rodiče během vývoje dítěte využívat; tím jim umožní skutečně svobodné 
rozhodnutí. 

Dlouhodobé ošetřovné 

Dlouhodobé ošetřovné zavedené od roku 2018 (Česko, 2017) reaguje na potřebu 
postarat se o člena rodiny déle a ve vážnějších případech, než umožňuje běžné ošetřovné 
existující v nemocenském pojištění. Dlouhodobé ošetřovné řeší výskyt náročné situace 
péče o člena domácnosti, který onemocní a nemůže se o sebe starat, což je v současném 
socioekonomickém systému komplikovanější k pokrytí než v minulosti (Tiefenbachová, 
2016). Pečující osoba nemůže v tu dobu pracovat a tato dávka jí kompenzuje ušlý 

příjem. Oproti variantě umožnit prosté prodloužení tohoto ošetřovného byla zvolena 
koncepce zavedení další dávky nemocenského pojištění, zjevně ve vazbě na odlišný 
charakter sociálních situací, v nichž je poskytována. Nejvýznamnější je vazba na 
závažný zdravotní stav, která se projevila v podmínce hospitalizace předcházející 
domácímu ošetřování a očekávaná doba nesoběstačnosti alespoň 30 dní. Současně je 
zřejmé, že podmínka hospitalizace by měla být do budoucna předmětem pozorování, 
neboť je otázka, jak se v praxi osvědčí, i ve vazbě na praxi např. jednodenní chirurgie 
a léčebných metod zkracující doby hospitalizací u některých diagnóz a terapií. 

Jak vidno, původní sociální situace individuální pracovní neschopnosti byla 
v průběhu času rozšířena v nemocenském pojištění ve dvou hlavních směrech. První z 
nich je osobní péče pojištěnce o osoby ve společné domácnosti, které onemocní – 
krátkodobě (ošetřovné), střednědobě se ztrátou soběstačnosti (dlouhodobé ošetřovné). 
Druhá je prenatální, novorozenecká a raná dětská péče rodičů (peněžitá pomoc 
v mateřství a otcovská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).  

Pro přehlednou charakteristiku těchto dávek je lze shrnout do následující tabulky. 
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Tabulka č. 9 Dávky nemocenského pojištění a jejich specifikace 

dávka Zabezpečovaná životní situace 

nemocenské 
Pokrývá individuální neschopnost pracovat z důvodu 
nemoci nebo zranění 

ošetřovné 
Pokrývá neschopnost pracovat kvůli krátkodobé 

nemoci dítěte (člena domácnosti) 

peněžitá pomoc v mateřství 
Pokrývá neschopnost pracovat z důvodu pozdního 

těhotenství, porodu dětí, péče o děti v raném věku 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
Zahrnuje sníženou schopnost pracovat a snížený 

výdělek z důvodu těhotenství a raného mateřství 

otcovská poporodní péče 

(od 1.2.2018) 

Pokrývá krátkodobou pracovní neschopnost z důvodu 

účasti otce na péči o malé děti 

dlouhodobé ošetřovné 

(od 1.6.2018) 

Pokrývá střednědobé poskytování péče 

nesoběstačnému členu domácnosti 

Zdroj: autor, část dat (ČSSZ, 2018) 

 

Chceme-li vidět poměr využití jednotlivých dávek, můžeme si nakreslit graf (viz 
graf č. 20) počtu vyplacených dávek v prosinci 2018. Tento poměr se během měsíců 
podstatně nemění, proto uvedený graf poskytuje dobrý přehled o relacích mezi dávkami 
včetně nových, které byly zavedeny během roku 2018. 

 

Graf č. 20 Počet osob pobírajících dávky nemocenského pojištění (prosinec 

2018) 

 

Zdroj: (ČSSZ, Otevřená data, 2018) 
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Existuje ještě jeden aspekt českého nemocenského pojištění, a to je povinnost 

účasti. Pro zaměstnance je účast povinná, a tak je pojistné odváděno automaticky, když 
pobírají mzdu na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. To je 
základní atribut sociálního pojištění pro zaměstnance. Pro osoby samostatně výdělečně 
činné je účast dobrovolná, nemusí platit pojištění, pokud se k nemocenskému pojištění 
nepřihlásí. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok pouze na 4 dávky z uvedených 
6, nemohou využít ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Logika 
je dána povahou samostatné výdělečné činnosti, která sama rozhoduje o objemu a 
charakteru jejich pracovní zátěže a také výsledky minulých jednání o právních předpi-

sech v oblasti nemocenského pojištění, kde zástupci osob samostatně výdělečně činných 
neprosazovali, aby účast na nemocenském pojištění pro ně byla povinná. Do budoucna 
je však vhodné situaci OSVČ v nemocenském pojištění věnovat další výzkumnou 
pozornost.  

 

Výše dávek nemocenského pojištění  

Výpočet jednotlivých dávek nemocenského pojištění má řadu společných prvků, 
a proto ho uvádíme pro všechny dávky najednou – tím se ukážou i parametrické rozdíly 
mezi dávkami. Základní systém výpočtu dávek nemocenského pojištění spočívá ve 
stanovení denního vyměřovacího základu odpovídajícího u zaměstnanců hrubé mzdě do 
výše stropu, z níž je odváděno pojistné. Z vyměřovacího základu se počítá i výše 
příslušné denní dávky na pokryté období. Pokud jde o výši a dobu výplaty dávek 
v současné době, mohou být s trochou zjednodušení shrnuty do následující tabulky. 

 

Tabulka č. 10 Výše a doba výplaty dávek 

dávka výše dávky  čas a délka poskytování dávky 

nemocenské 

60 % redukovaného základu 
prvních 30 dní 

66 % redukovaného základu 
dalších 30 dní 

72 % redukovaného základu dále 

od 15. dne nemoci, maximálně 

1 rok 

ošetřovné 60 % redukovaného základu 
max 9 dnů, samoživitelé 16 

dnů 

peněžitá pomoc v mateřství 70 % redukovaného základu  28 týdnů, 37 týdnů u vícerčat 

vyrovnávací příspěvek  
v těhotenství a mateřství 

část rozdílu mezi původním  
a sníženým příjmem na jiné pozici 

Počet dnů na jiné pracovní 
pozici 

otcovská poporodní péče 
(od 1. 2. 2018) 

70 % redukovaného základu 
7 dnů, v prvních 6 týdnech 
života dítěte 

dlouhodobé ošetřovné 
(od 1. 6. 2018) 

60 % redukovaného základu maximálně 90 dnů 

Zdroj: kompilace autora, data z (ČSSZ, Dávky, 2018) 

 

Pokud jde o výpočet "redukovaného základu", je třeba zdůraznit, že v českém 
nemocenském pojištění existuje snížení vyměřovacího základu pomocí redukčních 

hranic, které nejsou plně v souladu s principy sociálního pojištění, které nemusí mít 
žádný redukční mechanismus a místo toho obvykle využívá poměrně nízkých stropů pro 
platby pojistného (v zahraničí např. 2násobek průměrné mzdy, zatímco v České 
republice je strop 4násobek průměrné mzdy v národním hospodářství). Mechanismus 
výpočtu redukovaného základu je následující (s údaji za rok 2019): 
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Existují 3 úrovně redukce (denní částky) 

1) 0 – 1 090 Kč – redukce 90 % (u peněžité pomoci v mateřství 100 %) 
 

2) 1 090 Kč – 1 635 Kč – snížení o 60 % 
 

3) 1 635 Kč – 3 270 Kč – snížení o 30 % 

 

Z částky vyšší než třetí redukční hranice (3 270 Kč) se nezapočítá nic. Chceme-
li stručně znázornit, jak tento mechanismus funguje pro různé příjmové úrovně, 
můžeme nakreslit následující graf pro parametry roku 2019, ukazuje redukovaný denní 
vyměřovací základ pro jednotlivé úrovně hrubé mzdy. První redukční hranice se tedy 
pohybuje až kolem průměrné mzdy v národním hospodářství. Tento redukovaný denní 
vyměřovací základ se pak používá pro výpočet skutečných dávek. Výpočet se provádí 
takto: Vezmeme částku, ze které se odvádí pojistné na sociální pojištění (obvykle hrubá 
mzda, až do stropu), přepočteme ji na den a snížíme ji podle výše uvedených specifikací. 
Když aplikujeme na redukovaný denní základ odpovídající procento z výše uvedené 
tabulky č. 2, dostaneme skutečnou úroveň dávky. Obecné schéma výpočtu dávky 
nemocenského pojištění lze tedy vyjádřit následujícím řetězcem: 

VZ (hrubá mzda) – redukce – redukovaný VZ – procentní sazba – dávka 

Má-li například osoba hrubou mzdu v rozhodném období 35 000 Kč, redukovaný 

denní vyměřovací základ je 1 018 Kč, dávka nemocenského je 611 Kč na den v prvních 
30 dnech (60 % z 1 018). Výše samotných dávek závisí na výši procentní sazby 
z redukovaného základu a liší se tak pro jednotlivé dávky i fázi pobírání nemocenské, 
avšak tvar níže uvedené křivky se významně nemění, protože příslušné procento dávky 
je stejné pro všechny příjmové kategorie, to, co se mění podle příjmu, je redukovaný 
denní vyměřovací základ, z něhož se dávky počítají. 

 

Graf č. 21 Snížený denní vyměřovací základ pro různé příjmové úrovně (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Účelem popsaného mechanismu redukčních hranic je zvýšit solidaritu v rámci 

systému nemocenského pojištění a zejména poskytovat nízkopříjmovým výdělečně 
činným občanům vyšší náhradový poměr dávek nemocenského pojištění než vysoko-
příjmovým skupinám. To technicky funguje ve smyslu integrace dodatečné solidarity do 
jedné poskytované dávky, ale je diskutabilní, do jaké míry má být tento princip 
aplikován (pokud vůbec). Původní konzervativní sociální model by totiž pravděpodobně 
navrhoval zrušení (či alespoň snížení) těchto redukčních hranic a jejich dílčí substituci 
zdaněním nemocenských dávek. Na druhou stranu, pokud to ceteris paribus uděláme, 
pojistné by pravděpodobně muselo být zvýšeno, protože osoby s vyššími příjmy budou 

mít poté vyšší dávky, než které mají nyní, a osoby s nižšími příjmy by měly přibližně 
stejné. Nebo by mohlo zvýšení úrovně dávek pro skupiny s vyššími příjmy být provedeno 
za stejné pojistné, ale s nižšími dávkami pro nízkopříjmové sociální skupiny, což naráží 
na sociální akceptabilitu takového nastavení.  

Pokud bychom uvažovali ještě více teoreticky a technicky, chceme-li mít větší 
míru solidarity bez přítomnosti redukčních hranic, můžeme kompenzovat lidem s nízkými 

výdělky vzniklou sociální situaci z jiných nepojistných sociálních systémů, případně 
analogicky jako v případě návrhů reformy důchodového systému (Vostatek, 2016) 
poskytnout „základní nemocenské“ stejné pro každého účastníka a navázat prostým 
sociálním nemocenským pojištěním, tedy podílem z neredukovaného vyměřovacího 
základu (hrubá mzda, z níž bylo odvedeno pojistné – konzervativní výkonový přístup). 
Taková změna by upustila od potřeby redukčních hranic, ale klade vyšší nároky na 
nepojistné sociální dávky, respektive zavádí nový prvek základní dávky v nemoci 
(univerzální). To se však jeví u krátkodobě poskytovaných a fiskálně nepříliš náročných 

dávek nemocenského pojištění jako nadbytečné řešení zasahující do dalších systémů 
sociálního zabezpečení (zatímco stávající poskytuje pokrytí celé situace jednou pojistnou 
dávkou), proto zůstává teoretickou možností. Pokud v české praxi chceme mít větší 
solidaritu, než poskytuje čisté sociální pojištění, a současně roli redukčních hranic 
částečně oslabit, může být vhodným kompromisem snížit strop sociálního pojištění na 
2-3násobek průměrné mzdy a ponechat pouze 1-2 redukční hranice, což by dále posílilo 
princip ekvivalence v dávkách nemocenského pojištění.  

 

Bilance systému nemocenského pojištění  

Současná pojistná sazba sociálního pojištění je 2,3 % ze základu (hrubá mzda), 
pro zaměstnance je to součást nákladů práce, kterou v současné době platí zaměstnava-
telé. Samostatně výdělečně činní platí toto pojistné, když se rozhodnou účastnit se 
nemocenského pojištění a sami si stanovují vyměřovací základ v rozmezí zákonem 

určené minimální a maximální výše. Změny v systému nemocenského pojištění se 
finančně projevují primárně v ročních bilancích systému, zvláště pokud se jedná o 
drobnější úpravy, neboť změny v procentu pojistné sazby jsou politicky citlivější než 
věcné úpravy. Jak je uvedeno v pojistně-matematických statistikách, současná pojistná 
sazba byla v posledních letech o něco vyšší, než je potřebná pojistná sazba (což je 
výhodné, protože její příliš častá změna by byla těžkopádná), ale rozdíl již není příliš 
velký. Potřebná výše pojistného na nemocenské pojištění se vypočítává z několika 

rovnic, které jsou popsány v literatuře (MPSV, 2017). Bilance systému není přímo závislá 
na počtu účastníků, ale především na úrovni dávek, pojistné sazbě, úspěšností výběru 
pojistného, výše správních nákladů a míry výskytu pojistných událostí, např. nemocí 
(průměrné procento pracovní neschopnosti). 

Z analytického hlediska by se proto větší změny v pojistných událostech a/nebo 
úrovních dávek měly odrazit v pojistných sazbách založených na matematice sociálního 
pojištění. Rovněž by se mělo uvažovat o makroekonomickém prostředí, například v 
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posledních letech, kdy ekonomický vývoj byl příznivý, celková bilance systému byla 

kladná, ale pokud hospodářský cyklus dospěje do recese, systém se může dostat do 
deficitu. Toto riziko je žádoucí zdůraznit při nedávných změnách legislativy, které 
změnily parametry karenční lhůty a snížily pojistnou sazbu na 2,1 % od 1. 7. 2019. To 
je myšleno jako kompenzace pro zaměstnavatele za zvýšené výdaje spojené se 
schválenými změnami (zvýšení výdajů zaměstnavatelů na náhrady mzdy po zrušení 
karenční lhůty), ale ohrožuje celkovou bilanci nemocenského pojištění, neboť financování 
těchto operací je založeno právě na stávající bilanci systému a dobré makroekonomické 
situaci.  

 

Graf č. 22 Příjmy a výdaje nemocenského pojištění jako celku, 2016-2018 
(miliardy Kč) 

 

Zdroj: graf vlastní zpracování, data z (ČSSZ, 2018) 

 

Fiskálně některé z dávek jsou významné (např. nemocenské dávky a dávky v 

mateřství) a jiné málo významné; to však nekoreluje s významem a smyslem sociální 
situace, kterou řeší. Proto by nastavení pro pokrytí dávek nemocenského pojištění mělo 
být vždy výsledkem konsenzuálního hodnocení a reálného posouzení situace, na kterou 
se vztahuje, včetně případových studií jednotlivých osob a socioekonomického výzkumu 
(Koštuříková, 2016), a to nejen fiskálním objemem dávek, nebo počtu lidí, kteří jej 
obdrží. Měli bychom také prozkoumat způsoby, jak integrovat složky systému s jinými 
sociálními subsystémy, z nichž nejvýznamnější jsou invalidní důchody a rodinná politika 

obecně, protože obklopují sociální situace, na něž se vztahuje nemocenské pojištění 
(nemoc, těhotenství / první fáze mateřství). 

Co se týče přehledu výdajů na jednotlivé dávky, může být užitečný následující 
graf, který ukazuje strukturu výdajů v roce 2018. Metodicky musíme konstatovat, že 
údaje za tyto dvě nové dávky pokrývají pouze část roku a budou mít v roce 2019 
pravděpodobně vyšší podíl, ale úhrnný objem těchto dávek je tak nízký (kumulativně 
jen 25 milionů Kč v roce 2018), že to celkový obraz příliš nemění.  
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Graf č. 23 výdaje na nemocenské dávky (miliardy korun, 2018) 

 

Zdroj: graf vlastní zpracování, data z (ČSSZ, Přehled vybraných statistických a ekonomických ukazatelů, 

2018) 

Dávky důchodového pojištění 

V předcházejícím převážně jednotném komunistickém důchodovém systému byly 
důchody nemálo závislé na značně nivelizovaných výdělcích s tím, že režim zvýhodňoval 
vybrané „pracovní kategorie“ (horníky, jiné rizikové profese) a diskriminoval již téměř 
neexistující soukromé rolníky a živnostníky. S těmito výjimkami se jednalo o univerzální 
dávkově definovaný, pojistný penzijní systém; důchody se vypočítávaly z finální mzdy 

(mzdový průměr pěti nejlepších let z posledních deseti let). Oficiálně se jednalo o státní 
„důchodové zabezpečení“, nikoliv o sociální důchodové pojištění – šlo o veřejný výdajový 
program, financovaný z daní. Konstrukce důchodů byla ale výrazně bismarckovská. 

Běžný zaměstnanec s průměrnou mzdou obdržel v roce 1989 po 45 započtených 
letech poměrně vysoký důchod ve výši 85-90 % čisté mzdy. Po 20 letech pobírání 
důchodu však mohl očekávat důchod na úrovni minima („sociální důchod“), které ovšem 
bylo na úrovni dnešních 9 097 Kč. Relace celostátního průměrného důchodu a čisté mzdy 
byla tehdy 64 %, relace k hrubé mzdě pak 50 %. Typickým jevem byla nedostatečná 
indexace důchodů; její nedostatečnost byla fakticky způsobena zejména tzv. skrytým či 
oficiálně nepřiznávaným růstem cen (dlouhodobý průměr skrytého růstu maloobchod-
ních cen byl asi 2,5 % ročně); jednorázové kampaňovité zvyšování důchodů tento skrytý 
růst cen nebralo na zřetel. K redukci vyšších výdělků při výpočtu důchodu se používaly 
redukční hranice; tehdejší redukční koeficienty (procentní sazby) se zachovaly až do 
roku 2010 (s jednou drobnou odchylkou). První redukční hranice v roce 1989 byla ale 

na úrovni 92 % mediánové mzdy, což bylo podstatně (o 78 %) více než v roce 2010. 
Mzda do první redukční hranice nebyla a není ani dnes redukována. Oficiálně se jednalo 
o státní „důchodové zabezpečení“, nikoliv o sociální pojištění – šlo o veřejný výdajový 
program, financovaný z daní (tehdejší experti – ideologové by řekli, že rozhodujícím 
zdrojem příjmů státního rozpočtu byly odvody čistého důchodu státních podniků). 
Ostatně bylo tehdy ideologicky scestné samotné použití termínu sociální pojištění.  

Otcovská 0,22 Dlouhodobé 
ošetřovné 0,03

Nemocenské 
22,68

peněžitá pomoc v 
mateřství

9,4

Vyrovnávací 
příspěvek 0,01

Ošetřovné 1,63
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V předchozím československém systému „důchodového zabezpečení“, platném 

u nás do roku 1995, existoval „sociální důchod“ s koncepcí a konstrukcí typu testované 
sociální penze. Sociální důchod mohl být přiznán občanu, jehož životní potřeby nebyly 
zabezpečeny, jestliže dosáhl věku 65 let, nebo byl invalidní. Sociální důchod byl 
poskytován až do výše 1 000 Kčs měsíčně, byl-li jediným zdrojem příjmu důchodce; měl-
li důchodce též jiný důchod nebo příjem, mohl být sociální důchod přiznán do takové 
výše, aby úhrn sociálního důchodu a jiného důchodu nebo příjmu činil 1 000 Kčs měsíčně. 
Tato výše sociálního důchodu představovala v roce 1989 asi 40 % průměrné čisté 
celostátní mzdy. Dávka byla sice fakultativní, nicméně byla na žádost obvykle 

poskytována.  

Po sametové revoluci byla diskriminace soukromého sektoru zrušena a v zásadě 
byly zrušeny i preferované pracovní kategorie. Reálná úroveň vyplácených penzí v relaci 
ke mzdám poklesla, ač byla zavedena pravidelná indexace penzí. Sociální důchod nebyl 
indexován až do svého zrušení koncem roku 1995 a jeho reálná výše v tomto období 
poklesla na 16 % průměrné čisté celostátní mzdy. Po roce 1992 v univerzálním systému 

důchodového zabezpečení docházelo cíleně k posílení progresivity (solidarity) výrazným 
posunem reálných redukčních hranic směrem dolů (na úroveň téměř srovnatelnou se 
základním penzijním systémem v USA). Lze to dát do souvislosti s tehdy prosazovanými 
liberálními tendencemi, které mohly vyústit až v přeměnu „důchodového pojištění“ na 
rovný, univerzální důchod.   

Některé myšlenkové stereotypy a konstrukce z dřívější doby u nás přežívají 
dodnes. Máme „důchodové pojištění“, bez přívlastku sociální či veřejné, které je 
veřejným výdajovým programem, resp. státním zaopatřením; máme pojistné na toto 
„pojištění“, které je neúčelovým příjmem státního rozpočtu, stejně jako např. daň 
z přidané hodnoty či daň z příjmů. Ujasnění si toho, jaký penzijní systém máme či 
chceme mít, by tak přispělo i v samotných odborných diskusích. Teorie penzijních 
sociálních modelů může pomoci při analýzách jednotlivých penzijních systémů.  

Klausova vláda v zásadě odstranila pro dřívější komunistický režim typické tzv. 
preferované pracovní kategorie, do nichž bylo zařazeno asi 10 % zaměstnanců v nejvíce 

rizikových zaměstnáních. Náhradním řešením pro tyto kategorie mělo být podle představ 
MPSV zaměstnanecké penzijní pojištění, návrh však odmítl premiér Klaus z principiálních 
důvodů, formulovaných ultraliberálem Friedmanem. Zaměstnanecké penze a podobné 
zaměstnanecké benefity jsou podle této vize vysoce neefektivní, protože mnozí 
zaměstnanci touto cestou dostávají dávky, které by si jinak nekoupili – dali by přednost 
jiné spotřebě, s vyšším užitkem. Optimálním soukromým zabezpečením jsou osobní 
penze, které si zakoupí zaměstnanci a jiní občané u soukromých společností. Klausova 
vláda zavedla v první polovině 90. let takto koncipované „penzijní připojištění se státním 

příspěvkem“ s tím, že na účty občanů u specializovaných privátních penzijních fondů 
mohou přispívat i jejich zaměstnavatelé (ze zisku po zdanění sazbou 45 %). Penzijní 
připojištění bylo v praxi v podstatě jednoduchým a srozumitelným bankovním spořicím 
produktem: po skončení roku se na osobní účet klienta připisovalo zhodnocení, klienti 
neplatili žádné poplatky.  

„Důchodové zabezpečení“ bylo reformováno na „důchodové pojištění“ od roku 

1996, při daňové reformě bylo již od roku 1993 zavedeno pojistné důchodového 
pojištění. Tato terminologie však neodpovídala „kvalitě“ tohoto systému: inflace v první 
polovině 90. let podstatně snížila reálnou, relativní úroveň redukčních hranic, navíc byl 
již v roce 1990 zaveden státní vyrovnávací příspěvek pro všechny občany, který byl 
transformován u důchodců na základní výměru důchodů od roku 1996. Tím vším došlo 
ke kvalitativní změně: důchody se staly převážně nezávislými na předchozích výdělcích: 
od „Bismarcka“ jsme v průběhu pěti let téměř plynule přešli k „Beveridgeovi“. Je to až 



5. Dávkový systém sociálního zabezpečení v ČR 

 

 
 

239  

ironie: dávky důchodového zabezpečení byly primárně pojistné (více závislé na výdělku), 

nové dávky důchodového pojištění jsou převážně nepojistné (méně závislé na výdělku). 

Složkou všech dnešních českých veřejných penzí je od roku 1996 jednotná 
„základní výměra“ důchodu. Druhou složkou je „procentní výměra“ důchodu; u starob-
ních důchodů se vypočítává z průměrných výdělků (od roku 1986), valorizovaných na 
dnešní mzdovou úroveň a poté redukovaných redukčními sazbami. Procentní výměra 
starobního důchodu je výrazně „progresívní“ dávkou, díky systému redukčních hranic 
a koeficientů, který byl formálně převzat z předrevolučního důchodového zabezpečení 
a fakticky, obsahově, je variantou základního amerického veřejného penzijního systému, 
jenž je derivátem liberálního, Beveridgeova státního důchodu. Po roce 1996 docházelo 
k drobným korekcím relace základní a procentní výměry formou jejich indexace.  

Do historie české penzijní politiky se zapsal Ústavní soud ČR svým nálezem z roku 
2010. Ideově zřejmě vyšel z názoru, že české „důchodové pojištění“ by mělo být 
sociálním pojištěním, které dnes, zejména v Německu, je založeno především na 
principu (pojistné) ekvivalence mezi výší důchodu a objemem odvedeného pojistného. 

Platné redukční hranice, obsažené v § 15 zákona o důchodovém pojištění, prohlásil za 
protiústavní, „neboť ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními parametry a stávající 
konstrukcí důchodového systému negarantuje dostatečně ústavně zaručené právo na 
přiměřené hmotné zabezpečení dle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a 
vede k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami důchodových pojištěnců“ 
(Ústavní soud, 2010). Zrušený § 15 obsahoval 2 redukční hranice a 3 redukční 
koeficienty: 10 500 Kč (zápočet 100 % do této výše) a 27 000 Kč (zápočet 30 % do 
této hranice a 10 % nad ní). Soud v této souvislosti v nálezu také uvedl, že „celá složitá 
konstrukce důchodového systému je natolik netransparentní, že je pro své adresáty de 
facto zcela nesrozumitelná; pro většinu pojištěnců se tak vypočítaná výše důchodové 
dávky stává neverifikovatelnou“. 

Nález českého ústavního soudu by měl být zásadním poučením pro českou 
důchodovou politiku. Podnětem k němu byla stížnost jednoho invalidního důchodce na 
nízký náhradový poměr, konkrétně 19 % z jeho osobního vyměřovacího základu – což 

podle jeho názoru není přiměřené hmotné zabezpečení, které je jako právo deklarováno 
v Listině základních práv a svobod. Stěžovatel to považoval za naprostou nerovnost – 
za stavu, kdy průměrný náhradový poměr za všechny starobní a invalidní důchody činil 
44 %. Ústavní soud dal stěžovateli za pravdu, přitom vycházel z toho, že od roku 1996 
u nás máme – v této oblasti – systém „veřejného sociálního pojištění“.  

Ústavní soud odvodil podstatu systému fakticky z názvu zákona – o „důchodovém 
pojištění“. V podstatě mu asi nic jiného nezbývalo, protože nikde v zákoně, ani jinde 

(např. v ústavě) není uvedena definice „důchodového pojištění“, chybí nám charakteris-
tika celého sociálního systému – na rozdíl třeba od Německa, které má sociální zákoník 
s ucelenou koncepcí. Mj. nám chybí i důležitý „detail“ v názvu zákona: jedno přídavné 
jméno navíc, které by zákonné „důchodové pojištění“ odlišilo od soukromého penzijního 
pojištění. V praxi to vede ke komplikovaným formulacím typu „důchodové pojištění, 
upravené zákonem o důchodovém pojištění“. Termín veřejné důchodové pojištění či 
sociální důchodové pojištění není u nás právně zakotven, nemluvě již o výše uvedeném 

hypertrofovaném sousloví „veřejné sociální pojištění“.  

Ústavní soud neodmítl intragenerační redistribuci, spojenou s existencí redukč-
ních hranic a koeficientů, ač by tak mohl učinit s ohledem na vývoj systémů sociálního 
důchodového pojištění v Evropě po druhé světové válce. V tomto smyslu ústavní soud 
mohl odmítnout i existenci základní výměry důchodu, popř. ji „připustit“, ale zcela 
odmítnout redukce u procentní výměry důchodu. Z pohledu penzijních sociálních modelů 
by základní výměra měla být buďto zrušena, nebo nahrazena univerzálním důchodem – 
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pro všechny rezidenty, nejen pro pojištence s dobou pojištění přes 30 let. Na takto 

dalekosáhlou „revoluci“ v českém „důchodovém pojištění“ si soud zjevně netroufl. 
Ústavní soud „jen“ zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, obsahující platné redukční 
hranice, používané ke stanovení redukovaného osobního vyměřovacího základu pro 
účely výpočtu procentní výměry důchodu, a donutil vládu a parlament rychle jednat. 
Obecným poučením z této kauzy je to, že název a obsah zákona by měly být vždy 
v souladu. Pokud chceme mít sociální důchodové pojištění, tak by důchody měly být 
převážně či (ještě lépe) výhradně závislé na zaplaceném pojistném (popř. na výdělcích, 
z nichž bylo placeno pojistné).  

Česká vláda se v první reakci na nález ústavního soudu neztotožnila s jeho 
výkladem ústavy – odmítla posílení zásady ekvivalence a dala jasně najevo, že jejím 
dlouhodobým cílem je přechod na rovný důchod, ve výši např. 6 500 Kč. Vládě se 
vlastně „nevyplatilo“ to, že máme zákon o důchodovém pojištění a že tomu (podstatnou 
měrou) neodpovídá konstrukce starobních (a dalších) důchodů.  

Vláda a parlament musely zareagovat rychle, protože § 15 byl zrušen k 30. září 

2011. Reakce nebyla zásadní, jak by odpovídalo nálezu ústavního soudu. První redukční 
hranice byla nově jen parametrizována jako 44 % všeobecného vyměřovacího základu 
(PM), do této hranice se výdělky i nadále neredukují. Největší změnou bylo stanovení 
druhé redukční hranice na 400 % PM, místo dosavadních cca 114 % s tím, že do této 
podstatně zvýšené hranice bude nově (po přechodném období) platit redukční sazba 
26 % a nad ní 0 %. De facto se jednalo o zrušení dosavadní druhé redukční hranice. 
Graf č. 24 ukazuje, kdo na malé důchodové reformě významněji „vydělal“ – zaměstnanci 
s výdělky řekněme nad 150 % průměrné celostátní mzdy. Invalidní důchodce, který 
uspěl u ústavního soudu, by dnes dostal významněji vyšší důchod. V rozmezí hrubé 
mzdy do 40 000 Kč měsíčně byly změny poměrně malé, dotkly se ale dosti pojištěnců – 
a řada z nich předčasně odešla do starobního důchodu, s odpovídajícím dopadem i do 
státního rozpočtu. Na grafu č. 25 ukazujeme významný detail z grafu č. 24; je na něm 
zřetelně vidět „narovnání“ penzijní křivky v klíčovém intervalu od první redukční hranice 
nahoru, resp. faktické zrušení dosavadní druhé redukční hranice. To má nemalý význam 
i pro možnou reformu našeho „důchodového pojištění“. 

 

Graf č. 24 Závislost čistého důchodu na hrubé mzdě před malou důchodovou 
reformou 2011 a po ní 2015 (45 let pojištění), v Kč 

 

Pramen: autor 
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Graf č. 25 Klíčový detail závislosti čistého důchodu na hrubé mzdě před malou 

důchodovou reformou 2011 a po ní 2015 (45 let pojištění), v Kč 

 

Pramen: autor 

 

Když se česká vláda rozhodla, v reakci na nález Ústavního soudu, zachovat 
systém redukčních hranic a sazeb, tak měla – ze systémového hlediska – zrušit základní 

výměru důchodu. I v tomto případě by ovšem bylo žádoucí odborně vysvětlit, proč jsou 
či mají být redukční hranice a sazby na té či oné úrovni. Fakticky se lze opírat pouze o 
existenci takového systému v USA, a to je z pohledu penzijní teorie a politiky málo. 
Víme, jak u nás redukční hranice vznikly – před sametovou revolucí, klíčová první 
redukční hranice byla ovšem na úrovni 77 % průměrné hrubé mzdy; od roku 1996 
poklesla na úroveň zhruba 52 % PM a pak dále postupně klesala (s malými výkyvy) až 
na 42 % PM; od malé důchodové reformy je parametrizována (každoročně upravována) 
na 44 % PM, resp. všeobecného vyměřovacího základu. V roce 2019 první redukční 

hranice činí 14 388 Kč. Čili víme, jak redukční hranice vznikly a jak se vyvíjely, nikdo se 
ale ani nesnaží vysvětlit, proč klíčová redukční hranice je zrovna na úrovni 44 % PM.  

Česká vláda se v roce 2010 rozhodla „diverzifikovat“ důchodový systém zřízením 
tzv. „druhého“ penzijního pilíře. Tento pilíř byl připravován ve velkém chvatu. Proti 
reformě se postavila nejen opozice, ale i prezident Klaus, který tento pilíř – ze svých 
liberálních pozic – považoval za nadbytečný, vytvořený v zájmu příslušných finančních 

skupin. Výchozí, v podstatě jen marketingový, materiál vytvořil „Poradní expertní sbor“, 
tzv. druhá Bezděkova komise, která doporučila zavedení povinného pilíře částečně podle 
švédského vzoru (prémiová penze), s vyvedením 3 % ze mzdy ze státního rozpočtu 
a  s poskytováním anuit životními pojišťovnami. Návrh odpovídal zájmům středních 
a  malých finančních skupin a byl podpořen Národní ekonomickou radou vlády. Po 
odsouhlasení záměru vládou následovala negativní reakce prezidenta republiky Klause 
a nejmenší koaliční strana si vynutila změnu koncepce na dobrovolný opt-out. Novou 
koncepci připravili bývalí manažeři velkých finančních skupin; koncepce již nezahrnovala 

švédské prvky. Ti, kteří využili opt-out, museli ze svého zdaněného příjmu přispět 
dalšími 2 % ze mzdy (add-on), důvod vláda neuvedla.  

Reforma v zásadě neměla reálnou šanci – jednak byly známy výsledky podobných 
reforem v zahraničí, nepomohlo ani vyložené lhaní ve vládní kampani na podporu 
reformy. Jistou roli sehrála i regulace provizí; dobře míněná regulace se obrátila proti 
rozjezdu reformy. Negativně přispěl i zmíněný add-on. Celkově vzato se prokázalo, že 
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nedostatečná znalost (penzijní) ekonomie se nevyplácí. V roce 2016 byl tento nový 

penzijní pilíř (s necelými 85 000 účastníků) zrušen. 

Základním problémem českých veřejných penzí od konce minulého století je 
jejich nesrozumitelnost, vyvěrající především z jejich značné komplikovanosti a vnitřní 
rozporuplnosti. Ústavní soud je v roce 2010 prohlásil navíc za protiústavní a ihned konal: 
zrušil klíčové redukční hranice a navazující koeficienty, používané při výpočtu procentní 
výměry starobního důchodu, k 30. 9. 2011. Vláda na to nebyla připravena, protože byla 
druhou Bezděkovou komisí nasměrována výhradně k zeštíhlení sazby pojistného na 
důchodové pojištění. Vláda zareagovala rychlým polovičatým řešením – znovuzavedením 
redukčních hranic a koeficientů. Ovšem s tím, že fakticky došlo ke zrušení jedné redukční 
hranice, což podstatně usnadňuje potřebnou reformu.  

Základní výměra důchodů je rovným důchodem, od roku 2019 ve výši 10 % PM 
(3 270 Kč měsíčně) a procentní výměra starobního důchodu je v intervalu 44-400 % PM 
původní, historickou formulí důchodu ze sociálního pojištění, ovšem s velmi nízkou 
sazbou důchodu za 1 rok pojištění: 0,39 % (1,5 % * 26 % = 0,39 %) z průměrného 

valorizovaného výdělku klienta, doplněnou o druhý rovný důchod ve výši 21 % PM 
(6 867 Kč měsíčně v roce 2019). Součet oficiálního rovného důchodu 3 270 Kč 
a skrytého rovného důchodu 6 867 Kč představuje 10 137 Kč. Skrytý rovný důchod (21 
% PM) je více ne dvojnásobkem oficiální základní výměry důchodu (10 % PM) – a to je 
hlavní důvod nesrozumitelnosti „důchodového pojištění“ pro lidi. 

Jinak je tomu u osob s průměrným výdělkem do 44 % PM: tam chybí druhý rovný 
důchod a platí tam oficiální sazba důchodu za 1 rok pojištění 1,5 %. „Naštěstí“ se jedná 
o zcela okrajový interval a jeho adaptace na standardní interval je poměrně jednoduchá. 
Když se tohoto okrajového intervalu zbavíme, tak dojde k významné racionalizaci 
výpočtu penzí. Realizace je jednoduchá: stávající základní výměru starobního důchodu 
zvýšíme na 31 % PM (10 137 Kč v podmínkách roku 2019) s tím, že současně snížíme 
zápočet let pojištění do procentní výměry důchodu z 1,5 % na 1,5 % * 26 % = 0,39 %. 
To je celý základ navrhované racionalizace starobních penzí – viz následující graf.   

 

Graf č. 26 Narovnání nízkých starobních důchodů zrušením redukční hranice: 
starobní důchod v závislosti na hrubé mzdě (% PM, v podmínkách roku 2019) 

 

Pramen: autor 
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Graf č. 27 Starobní důchod a příspěvek na bydlení v závislosti na hrubé mzdě 

(% PM, 2019, osamělý důchodce, 43 let pojištění, nájemní bydlení v obci s 50 
000 až 99 999 obyvateli) 

 

Pramen: autor 

 

Nejchudší starobní důchodci na racionalizaci základní a procentní výměry příliš 
nevydělají, protože mají nárok na příspěvek na bydlení, který podstatně zvyšuje jejich 

důchod. (Problémem je ovšem to, že většina důchodců se v této dávce nevyzná, a proto 
ji nevyužívá. Příspěvek je též nekomfortní – měl by být přiznáván na dobu jednoho roku, 
jako jinde v zahraničí.) Naprostá většina důchodců bude mít důchod po této racionalizaci 
zcela stejný.  

 

Graf č. 28 Starobní důchod a příspěvek na bydlení v závislosti na hrubé mzdě 

(% 2 * PM, 2019, dvojice důchodců, 43 let pojištění, nájemní bydlení v obci s 
50 000 až 99 999 obyvateli) 

 

Pramen: autor 

 

Graf č. 27 ukazuje dnešní vazbu výše starobního důchodu a příspěvku na bydlení 
na valorizovanou průměrnou hrubou mzdu klientů. U příspěvku na bydlení zde 
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předpokládáme osamělého starobního důchodce, bydlícího v nájemním bytě ve městě 

s 50 000 – 99 999 obyvateli, který plně využívá normativu nákladů na bydlení ve výši 
6 233 Kč měsíčně. Graf č. 28 znázorňuje totéž pro dvojici důchodců, v přepočtu na 
jednoho důchodce vč. normativu nákladů na bydlení 4 354 Kč měsíčně. Úspory 
z rozsahu u bydlení ve dvou jsou zřejmé.   

Příspěvek na bydlení hraje v řadě zemí významnou úlohu v zabezpečení seniorů, 
je součástí nepojistných penzijních dávek a jako takový je též poskytován veřejnými 
penzijními pojišťovnami, souběžně se základními penzijními dávkami. Základní variantou 
je vyměřování seniorského příspěvku na bydlení jednou do roka – s tím, že změny 
v průběhu roku je třeba průběžně hlásit. I u nás doporučujeme uplatnit tuto „většinovou“ 
variantu, včetně rozčlenění příspěvků na bydlení do 3 typů: pro seniory, pro rodiny 
s dětmi a pro ostatní. Význam seniorských příspěvků by se pak u nás mohl i významněji 
zvýšit.  

Na výše uvedené narovnání nízkých starobních důchodů může navázat (nebo být 
jeho součástí) přeměna základní výměry starobního důchodu na (nepojistný) základní 

státní důchod a transformace procentní výměry starobního důchodu na (pojistný) druhý 
státní důchod, který bude důsledně pojat jako sociální starobní pojištění – viz graf č. 29. 
Celková výše již vyplácených důchodů se při této malé racionalizační reformě nezmění. 
Přitom je žádoucí současně zpřehlednit i indexaci/valorizaci důchodů – stávající 
(neodůvodněná) dílčí vazba indexace procentní výměry na valorizaci základní výměry 
důchodu zanikne. Odstranit tuto nelogičnost je možné již v rámci výše uvedeného 
narovnání nízkých starobních důchodů.  

Dalším racionalizačním krokem je diferenciace (dalších) parametrů obou 
penzijních pilířů, jako je zákonný důchodový věk, minimální doba trvání sociálního 
starobního pojištění (lze zkrátit na 3-5 let), minimální doba pobytu či placení pojistného 
anebo daně z příjmů pro nárok na plný rovný důchod (např. 35 let) apod.  

 

Graf č. 29 Dva základní penzijní pilíře pro Česko: starobní důchody po narovnání 

nízkých důchodů, v závislosti na hrubé mzdě (% PM, v podmínkách roku 2019)  

 

Pramen: autor 
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Ve světě se používají 3 moderní systémy sociálního starobního pojištění: 

• Průběžně financovaný systém NDC (např. Norsko, Polsko), s konverzí výsledného 
stavu individuálního účtu na starobní důchod pojištěnce podle zásad pojistné 
matematiky (včetně průběžně aktualizovaných generačních úmrtnostních tabulek 
důchodců) a s každoroční valorizací kont klientů a vyplácených důchodů podle 
zákona,  
 

• Bodový systém (např. Německo), kdy za každý rok pojištění klient dostane zlomek: 
v čitateli je jeho výdělek (do výše výdělkového stropu) v daném roce a ve jmenovateli 
průměrná celostátní mzda (PM) v tomto roce; na účtech klientů se akumulují body 
za jednotlivé roky až do okamžiku přiznání starobního důchodu, zákon a vláda stanoví 
pro každé roční období (v Německu od července do června příštího roku) sazbu 
(hodnotu) bodu (např. 31,03 €), a tím je dána aktuální výše vypláceného důchodu, 
 

• (Rakouský) systém penzijních účtů (Rentenkontensystem), na něž se každým 
rokem jednotlivým klientům připisuje dílčí důchodový nárok, vypočtený podle penzijní 
formule ve tvaru např. 1,78 % * roční výdělek pojištěnce (do výše výdělkového stropu 
– stejně je tomu ve všech předchozích případech), s valorizací důchodových nároků 
na penzijních účtech podle růstu mezd (finální stav penzijního účtu = roční výše nově 
přiznaného důchodu), s indexací vyplácených důchodů podle zákona.    

Pro úplnost uveďme, že uvedený systém penzijních účtů i bodový systém bývají 
přiřazovány k systémům NDC. Již z konstrukce bodového systému vyplývá, že indexace 
vyplácených důchodů je shodná s pomyslnou valorizací průběžných (dílčích) důchodo-

vých nároků. Systém penzijních účtů se používá pouze v Rakousku a zejména tamní 
odboráři si nemohou vynachválit jeho jednoduchost, transparentnost a jistotu (a také 
výši nově přiznávaných důchodů, jež je koncipována tak, aby plná penze před zdaněním 
byla na úrovni 80 % předchozích (valorizovaných) výdělků – při odchodu do penze po 
45 letech pojištění ve věku 65 let (1,78 % * 45 = 80 %). Německý bodový systém i 
rakouský systém penzijních účtů jsou sice odděleny od státního rozpočtu (jak je zvykem 
v segmentovaných systémech sociálního pojištění), jsou však ve velkém rozsahu 
ze státního rozpočtu cíleně dotovány. V Rakousku financují dotace asi třetinu výdajů na 

penze, pojistné na sociální důchodové pojištění zaměstnanců činí celkem 22,8 % 
ze mzdy. I v Německu stát nejenže financuje nepojistné prvky systému (např. body za 
výchovu dětí), ale i v základním systému sociálního pojištění výrazně omezuje růst 
sazby pojistného v zájmu konkurenceschopnosti ekonomiky – a i z tohoto důvodu je 
tento systém dotován ze státního rozpočtu (Blank a kol., 2016). 

Rakouský systém penzijních kont je pro lidi srozumitelnější než systém NDC, 

v němž se akumulují úspory a ty se při penzionování konvertují na doživotní důchod 
podle aktuální prognózy očekávané střední délky života. Je to dáno také tím, že rakouský 
systém penzijních kont neobsahuje žádné automatické stabilizátory, na rozdíl od 
(generických) penzijních účtů NDC, doporučovaných Světovou bankou.  

Přechod na systém rakouských penzijních účtů si u nás vyžádá bezpodmínečně 
jen drobné, v zásadě technické úpravy např. vyloučených dob – vše se musí podřídit 
tomu, že po skončení roku se vypočte důchodový nárok. Je ovšem účelné u nás provést 
řadu dalších dílčích reformních kroků, např. zrušení druhého důchodového věku, 
podmíněného dobou pojištění „jen“ 20 let (bez náhradních dob 15 let). Pro systém 
univerzálního sociálního důchodového pojištění jsou tyto minimální doby pojištění příliš 
dlouhé; v Rakousku je nárok na výplatu důchodu po 3 letech pojištění. V systému 
rovného důchodu je ovšem ve světě typické požadovat aspoň 35 let pobytu či placení 
daní. U budoucího českého základního státního důchodu by to mělo být obdobně. 
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I z těchto hledisek je důležitá racionalizace českých starobních důchodů – rozdělením 

na 2 penzijní pilíře.  

„Sečtený“ český rovný důchod ve výši 31 % PM je ekvivalentní 41,23 % čisté 
průměrné celostátní mzdy v podmínkách roku 2019. Vyšší rovný důchod pro jednotlivce 
má ve světě jen Nový Zéland: 42 % čisté PM. Ten však poskytuje dvojicím jen 66 % 
čisté PM, kdežto u nás k promítnutí úspor z rozsahu při bydlení ve dvou do výše rovného 
důchodu nedochází: dvojice u nás dostane celkem 82,46 % čisté PM. Když bychom výše 
důchodů jednotlivců a dvojic „zprůměrovali“, tak je zřejmé, že dnes vcelku máme 
nejvyšší rovný důchod na světě. Pro navrhované narovnání starobních důchodu z toho 
bezprostředně nic dalšího nevyplývá. Ostatně můžeme připomenout, že diferenciaci 
(poměrně vysokého) rovného důchodu podle úspor z rozsahu u nás (zatím spíše 
teoreticky) realizuje (seniorský) příspěvek na bydlení.  

Poté, co přejdeme na pro lidi srozumitelnou koncepci starobních důchodů, lze 
předpokládat, že dojde k diferenciaci penzijní politiky podle jednotlivých sociálních 
penzijních modelů. Nejvíce by mohli být spokojeni liberálové, díky zcela zásadní roli 

rovného důchodu. Zcela opačnou politiku by měli dělat zastánci křesťansko-demokratic-
kého modelu: výrazně posilovat sociální pojištění (např. postupným zvyšováním 
parametru 0,39 %, jen do budoucna) i na úkor rovného důchodu (např. jeho valorizací 
jen podle cenového indexu). Od zastánců sociálnědemokratického modelu lze očekávat 
obdobnou politiku, především růst pojistných důchodů.   

České invalidní důchody koncepčně „kopírují“ starobní důchody – v tomto 
směru jde o aplikaci křesťanskodemokratického modelu sociálního důchodového 
pojištění. České starobní důchody jsou přitom ovšem velmi daleko od tohoto modelu – 
pokud jde o relaci pojistných a nepojistných dávek. I u invalidních důchodů se tak 
fakticky nejvíce přimykáme k liberálnímu modelu. Další adaptace invalidních důchodů 
by měla především brát v potaz doporučovanou adaptaci starobních důchodů a v „pravý 
čas“, kdy padne rozhodnutí o dalším modelovém směrování starobních důchodů, by 
mělo padnout i rozhodnutí o dalším nasměrování koncepce invalidních důchodů. Zvláštní 
pozornost je přitom třeba věnovat analýze využívání a zneužívání invalidních důchodů.  

V dnešním světě se nejeví optimální, aby invalidní důchody kopírovaly koncepci 
starobních důchodů, je velmi účelný samostatný přístup v kontextu pracovní 
(ne)schopnosti a (ne)zaměstnanosti. Koncepční „kopírování“ naopak vychází z toho, že 
invalidita je předčasné zestárnutí – jinak ani nelze vysvětlit, proč by invalidní důchod 
měl mít analogickou konstrukci, která se v zásadě liší jen tím, že „chybějící roky“ (v 
důsledku vzniku invalidity) se při výpočtu invalidního důchodu dopočtou. Z trendů ve 
světě vyplývá, že by se  

• invalidní důchody měly přemístit do nemocenského pojištění a provázat s nemocen-
ským (pojistná varianta), nebo dále pokračovat v integraci a  
 

• invalidní důchody měly provázat s dávkou v nezaměstnanosti a se široce pojatými 
dávkami sociální pomoci (převážně nepojistné dávky).  

OECD (2010) doporučuje přeměnit nemocenské a invalidní dávky na dávky 
motivující k opětnému nástupu do zaměstnání (re-employment benefits), což může 
vyústit až do neoliberální koncepce, aplikované dnes ve Velké Británii v rámci nově 
zaváděného systému dávek Universal Credit. Těžiště je zde výrazně posunuto 
k nepojistným dávkám. 

České vdovské a vdovecké důchody v zásadě také navazují na starobní 
(a invalidní) důchody – i zde se jedná o historickou vazbu. Velkorysá řešení, např. 
bezpodmínečný nárok na důchod pro vdovu po úředníkovi, odvozený z modelu jednoho 
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živitele rodiny, se dnes hodí tak akorát do výuky historických sociálních modelů. Evropa 

spíše směřuje ke skromným modelům, k poskytování pojistné dávky po dobu několika 
měsíců (pomoc při adaptaci na nové životní a příjmové poměry); v tomto směru je 
velkorysé rakouské řešení – pokračující poskytování starobního důchodu zemřelého po 
dobu jednoho roku. To by mohlo být střednědobým cílem naší penzijní politiky v tomto 
ohledu.  

České sirotčí důchody rovněž navazují na starobní a invalidní důchody. 
V liberálních a sociálnědemokratických penzijních a sociálních systémech se prosadily 
rovné sirotčí důchody. Za daného stavu sirotčích důchodů, rodinných dávek a dávek 
pěstounské péče u nás není skromnost na místě; nové (nepojistné) důchody pro 
jednostranné sirotky by mohly činit např. 25 % PM (8 175 Kč měsíčně), pro oboustranné 
sirotky např. 40 % PM (13 080 Kč měsíčně, obojí v podmínkách roku 2019). Reformu 
sirotčích důchodů je účelné provést současně s reformou vdovských a vdoveckých 
důchodů.  

Nastíněnou modernizací českých veřejných penzí – s využitím světového know-

how – dojde k diverzifikaci dnešních starobních důchodů na poměrně vysoký nepojistný 
starobní důchod na úrovni 31 % celostátní průměrné mzdy a na poměrně nízký pojistný 
důchod, vyměřovaný z ročních výdělků koeficientem 0,39 % (dnes 1,5 %). Invalidní 
důchody budou při modernizaci přemístěny do nemocenského (a invalidního) pojištění, 
popř. zapojeny do ještě většího balíku sociálních dávek. Vdovské a vdovecké důchody 
čeká útlum, adaptace na krátkodobou, překlenovací dávku. Sirotčí důchody se naopak 
přetvoří na vyšší nepojistné dávky, zásadním způsobem doplňující nepojistnou 

univerzální dětskou dávku.    

5.3 Český systém financování zdravotní a dlouhodobé 

péče 

Předválečný československý systém zdravotní péče plně odpovídal křesťansko- 
demokratickému modelu, převažovalo velmi roztříštěné sociální nemocenské pojištění, 
se samosprávnými nemocenskými pokladnami. V roce 1951 byla zdravotní péče 
vyčleněna z „národního pojištění“ a přešlo se k sovětskému „Semaškovu modelu“, což 
byl vlastně Beveridgeův model státní zdravotní správy s výhradně státními poskytovateli 
zdravotní péče. (Kvalitativní úroveň čs. zdravotní péče byla poměrně dobrá, na rozdíl 
od např. sovětského zdravotnictví.) Po sametové revoluci mohl dosavadní základ 
systému státní zdravotní správy fungovat dále, stačilo jen převzít zkušenosti té či oné 

západní země se systémem Národní zdravotní správy. Z různých důvodů se tak však 
u nás nestalo. Jednak byl obecně přitažlivý systém sociálního pojištění, který většina 
postkomunistických zemí měla v minulosti. Vedle toho se zde začaly výrazně projevovat 
osobnosti a zájmové skupiny, především lékaři. U obyvatelstva se vyvolala vysoká 
očekávání, pokud jde o možnosti uplatnění svobodné volby a zvýšení kvality 
v poskytování zdravotní péče. Ve většině ostatních evropských postkomunistických zemí 
byly vytvořeny monopolní zdravotní pojišťovny, které v podstatě převzaly hlavní váhu 
ve zprostředkování financování univerzální zdravotní péče. Současně bylo zaváděno 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Ve většině těchto států došlo v tomto směru 
především k formálním změnám, které systém veřejného zdravotnictví především 
zkomplikovaly: přešlo se k „vícezdrojovému“ systému financování. 

Jedním ze základních pilířů reformy zdravotnictví podle usnesení české vlády v 
roce 1991 mělo být znovuzavedení zdravotního pojištění Bismarckovského typu jako 
dominantního způsobu financování zdravotní péče. Došlo k privatizaci zdravotnických 
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zařízení, zejména ambulantního typu. Z hlediska občana byla nejvýznamnějším 

přínosem svobodná volba zdravotnického zařízení (Němec, 2001). „Reforma českého 
zdravotnictví byla připravována zejména uvnitř zdravotnických kruhů s celkem malou 
účastí nezdravotnické veřejnosti. Jako hnací motiv celkem zřetelně vystupovala snaha 
zajistit stabilně vyšší úroveň financování zdravotnictví a vytvořit prostor pro privatizaci 
zdravotnických služeb. Je otázkou, zda uvedená reforma dostatečně akcentovala zájmy 
občanů jakožto daňových poplatníků a spotřebitelů zdravotní péče.“ (Němec, 2001). 

Od roku 1992 vznikla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která „provádí 
všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové 
a podnikové zdravotní pojišťovny“. Následovala liberální politika v oblasti vzniku 
„resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven“ od roku 1992, 
které se zaměřily na příslušné zaměstnanecké skupiny, a tudíž inkasovaly podstatně 
vyšší pojistné za své klienty; hlavně z tohoto (absurdního) motivu vzniklo (celkem) 27 
pojišťoven. Předmětem přerozdělování pojistného mezi zdravotními pojišťovnami bylo 
pouze 50 % vybraného pojistného. Až od roku 2005 se přerozděluje 100 % vybraného 

pojistného. Liberální regulace nově vznikajících zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven 
a důraz na platby za výkony (fee-for-service) lékařských praxí počátkem 90. let vyvolaly 
nákladovou explozi, podstatné zvýšení veřejných výdajů na zdravotnictví v relaci k HDP 
během několika let (Roberts, 2009). Přitom před zavedením plateb za výkony nás 
výslovně varovala Světová banka. Nákladová exploze byla zastavena formou vydávání 
úhradové vyhlášky počínaje rokem 2006; tím byl v podstatě obnoven systém podrob-
ného centrálního řízení. Většina nových zdravotních pojišťoven zanikla. Dnes máme 
systém „veřejného zdravotního pojištění“, poskytovaného Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou ČR a 6 „zaměstnaneckými“ zdravotními pojišťovnami. Konkurence mezi 
těmito neziskovými pojišťovnami je v zásadě jen formalita, přesto bývá náš systém 
v mezinárodních přehledech charakterizován (z neznalosti) jako konkurenční. 

Funkční trh zdravotních služeb nikdy nebyl u nás realizován ani rámcově, poměry 
v jednotlivých segmentech poskytovatelů těchto služeb jsou významně odlišné. Na tom 
nic podstatného nemění ani průlomová dohoda všech segmentů poskytovatelů před 
vydáním letošní úhradové vyhlášky. Zákon o veřejném zdravotním pojištění již více než 
25 let stanoví, že úhrady za zdravotní služby se mají stanovovat dohodou mezi 
poskytovateli a pojišťovnami; ministerská vyhláška má optimálně být jen potvrzením 
dohody „tržních partnerů“. 

Pojistné veřejného zdravotního pojištění je u nás běžně považováno za „zdravotní 
daň“, přestože plyne od poplatníků k jednotlivým zdravotním pojišťovnám. Forma této 
daně připomíná pojistné v modelu sociálního pojištění - sazba je procentní, navíc se 
v letech 2008-2012 používal (vysoký) výdělkový strop. Za tzv. státní pojištěnce 

(důchodci, děti apod.) platí stát paušální pojistné; jeho výše je určována podle fiskální 
úvahy vlády a zákonodárce, bez ohledu na skutečné náklady na zdravotní péči státních 
pojištěnců. Tzv. osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jsou povinny platit (jiné) paušální 
pojistné samy, a to ve výši 13,5 % z oficiální minimální mzdy (letos ve výši 1 803 Kč 
měsíčně); asi polovina těchto osob pojistné fakticky neplatí a pojistné je od nich složitě 
vymáháno. 

Dnešní český „systém“ zdravotního pojistného vznikl při daňové reformě od roku 
1993, kdy došlo k rozdělení daně ze mzdy na malou daň z příjmů ze závislé činnosti 
a na malé zaměstnanecké pojistné. Představa, že za každého pojištěnce musí být 
zaplaceno (stejné) pojistné, odpovídá pouze neoliberálnímu modelu povinného soukro-
mého zdravotního pojištění. Čím více se toto pravidlo (v neoliberálním systému) poruší, 
tím větší nesmysl z toho vyjde. Tak je tomu i dnes u nás: pojistné za státní pojištěnce 
je asi pětinou, pojistné osob bez zdanitelných příjmů zhruba třetinou a pojistné OSVČ 



5. Dávkový systém sociálního zabezpečení v ČR 

 

 
 

249  

asi polovinou průměrného pojistného za zaměstnance - viz graf č. 30. Neoliberální 

systém financování zdravotní péče u nás nemáme, a tak české zdravotní pojistné je 
jednoznačně nespravedlivou daní. Veškeré pojistné na všeobecné zdravotní pojištění je 
u nás plně přerozdělováno podle nákladových indexů pro tyto účely, které stanoví 
ministerstvo zdravotnictví každoročně vyhláškou. Nákladové indexy jsou diferencovány 
podle věku a pohlaví, jsou obdobou kapitačních plateb z německého Zdravotnického 
fondu. Z toho mj. vyplývá, že zdravotním pojišťovnám může být zcela lhostejné, jakou 
podobu mají příjmy, které se uvedeným způsobem získávají. Tímto příjmem vůbec 
nemusí být pojistné! Ze systémového hlediska dokonce není existence pojistného vůbec 

oprávněná, protože poskytování zdravotních služeb je u nás (v základním, zcela 
převažujícím systému veřejné zdravotní péče) univerzální, nezávislé na výdělku. 

 
Graf č. 30 Průměrné měsíční pojistné zdravotního pojištění v Česku podle 
skupin pojištěnců 
 

 
 

Pramen: OECD (2018) 

 

 
Od konce 90. let byly u nás (opakovaně) intenzívní snahy o privatizaci zdravotních 

pojišťoven a o rozdělení pojistného na zdravotní pojištění do dvou částí: na solidární 
(základní) část, která by byla pro všechny pojištěnce stejná (např. 9 % ze mzdy), a na 
smluvní část pojistného podle volby pojištěnce (např. v průměru kolem 4,5 % ze mzdy), 
která by nebyla předmětem přerozdělování (Vepřek a kol., 2001). Řada autorů výslovně 
prosazovala zavedení tzv. nominálního pojistného podle nizozemského vzoru (nominální 
pojistné podle nich mělo být nízké, aby se nemusel zavádět systém dotací tohoto 
pojistného) či zavedení zdravotního spoření podle singapurského vzoru. 

K problematice financování zdravotní péče se výrazně vyslovil Evropský 
parlament, který „bere na vědomí rostoucí popularitu tržních řešení a privatizace ve 
financování zdravotní péče jako všelék na nákladovou explozi, neefektivnost a problémy 
s kvalitou péče, zejména mezi novými členskými státy; bere na vědomí narůstající 
skutečnost, že praktická privatizace systémů sociálního zdravotního pojištění, ziskový 

motiv a konkurence mezi finančními zprostředkovateli obvykle prodražuje správu 
systémů zdravotní péče, zatímco její blahodárné efekty v podobě tlaku na náklady, 
efektivnost a kvality péče jsou nejisté; z tohoto důvodu doporučuje, aby členské státy 
se single-payer modelem si tento model zachovaly; ... upozorňuje, že systémy zdravotní 
péče financované převážně příspěvky na sociální pojištění zaměstnavatelů a/nebo 
zaměstnanců mohou benefitovat z rozšíření této příjmové základny tak, aby tato 
zahrnovala nepracovní příjmy.“ (European Parliament, 2008). 
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Klasifikace českého systému veřejného zdravotního pojištění není zcela jednodu-

chá, neboť jde o směs, resp. pozůstatek různých systémů. Věcně je mu nejblíže sociálně-
demokratický model, vzhledem ke stávající univerzalitě veřejné zdravotní péče a ke 
státní regulaci. Nejjednodušší reformou by tedy bylo zrušení všech zdravotních 
pojišťoven a zrušení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. „Český systém 
zdravotního pojištění, resp. existence více zdravotních pojišťoven je paskvil, který zde 
udržuje při životě skupina  lobbistických  skupin... Stát by měl tyto mafie a lobby skupiny 
zlikvidovat jedním jediným efektivním řešením - sloučením všech zdravotních pojišťoven 
do jednoho státního úřadu. Sníží se tím administrativní  náklady... zvládne celou agendu 

zdravotních pojišťoven obhospodařit jeden menší úřad... Zdravotní pojišťovny spravují 
systém plateb ve zdravotnictví 4,36x méně efektivněji než ČSSZ a 3,86x méně 
efektivněji než finanční úřady!!... Zdravotní pojišťovna má být jen jedna, dokázal bych 
si představit, že by tuto práci zvládla stejně dobře ČSSZ. Celkové snížení nákladů lze 
odhadnout přibližně na 10 až 13 mld. Kč ročně!“ (Rotschedl, 2019). 

Návrh na zrušení zdravotních pojišťoven narazí na silné zájmy těchto institucí 

(Žaloudík, 2019). Proto je účelné se zabývat všemi reformními návrhy, které směřují k 
(byť i jen dílčí) racionalizaci českého systému financování zdravotnictví. Nedávno do 
médií z ministerstva zdravotnictví unikl pracovní návrh ministryně financí na zvýšení 
sazby zaměstnaneckého pojistného zdravotního pojištění o 3,7procentních bodů. 
Motivací tohoto návrhu bylo zbavit se zdravotního pojistného za státní pojištěnce, které 
platí stát (státní rozpočet). Uvedený návrh na zrušení pojistného za státní pojištěnce 
nezvyšuje celkové daňové zatížení práce, naopak je součástí návrhu na snížení a 
zpřehlednění zdanění práce. Zvýšení sazby pojistného o 3,7 % z hrubé mzdy je v návrhu 

více než kompenzováno přechodem od zdanění superhrubé mzdy ke zdanění hrubé 
mzdy se sazbou 15 %, což představuje snížení sazby daně o 5,1 % z hrubé mzdy. 
Otázkou ale je, zda je samotné zrušení pojistného za státní pojištěnce dostatečným 
přínosem k racionalizaci financování zdravotní péče a zda je „systémové“ snižovat 
efektivní (základní) sazbu daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. daně z osobních 
příjmů. 

V souladu s minimálně dvěma sociálními modely zdanění osobních příjmů 
bychom základní sazbu této daně měli naopak zvýšit na minimálně 30 % z hrubé mzdy. 
Toho lze poměrně snadno dosáhnout zahrnutím celého zaměstnaneckého pojistného do 
české daně z osobních příjmů. Při jednoduchém provedení této operace se sazba daně 
z příjmů ze závislé činnosti zvedne na 31,1 % z hrubé mzdy, přitom odpadne i koncept 
zdanění superhrubé mzdy. Současně odstraníme nevýznamné solidární zvýšení této 
daně (7 % z hrubé mzdy nad 400 % průměrné mzdy) již z toho důvodu, že je téměř 
shodné s efektem zastropování vyměřovacího základu pojistného na důchodové pojištění 

(6,5 % z hrubé mzdy nad 400 % průměrné mzdy). Dosáhneme tak výrazné racionalizace 
souhrnného zdanění mzdy zaměstnanců, které je výrazným pozitivem samo o sobě. Lze 
to považovat i za odstranění chyby v daňové reformě z roku 1993. Tehdy bylo naopak 
cílem zavést co nejvíce „pojistného“, i na úkor daně z příjmů. 

Zdravotní péče není „pojistnou dávkou“ sociálního zabezpečení, protože výše této 
věcné dávky (ani její samotná existence) není závislá na výdělku „pojištěnce“. Proto 
také není nutná a potřebná existence zdravotního pojistného jako takového. Pokud by 
si i do budoucna resort zdravotnictví prosadil existenci účelové („omašličkované“) daně 
jako zdroje příjmů zdravotnického svěřenského fondu, tak můžeme nabídnout ekvivalent 
zdravotní daně v podobě odpovídajícího rozpočtového určení daní (RUD). Eventuálně 
umíme i ponechat zdravotní daň/pojistné, se sazbou např. na schillerovské úrovni 
13,5 % + 3,7 % = 17,2 % z hrubých mezd, placené ovšem zaměstnavateli. 

Dnešní veřejné důchody jsou z ekonomického hlediska pojištěním jen zhruba 
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z 30 %, takže se převážně jedná o nepojistné dávky. Sazba pojistného, postačující 

k financování pojistné části důchodů (závislé na výdělcích) je tak zhruba 8,4 % z hrubých 
mezd. Dnešní sazbu důchodového pojistného tak můžeme snížit o cca 19,6 % z hrubé 
mzdy. Nepojistné dávky mají být financovány z obecných daní, nikoliv formou 
pojistného. 

Restrukturalizace celého českého daňového mixu není předmětem této stati. 
Spokojíme se zde proto s konstatováním, že v souvislosti s potřebným a účelným 
integrováním zaměstnaneckého pojistného v celkové výši 11 % z hrubé mzdy do daně 
z příjmů ze závislé činnosti budou zaměstnavatelé odvádět i nadále pojistné se sazbou 
34 % z mezd, které může obsahovat zdravotní pojistné se sazbou 17,2 % - a na sociální 
pojistné tak zbyde 16,8 % z mezd. Sociální pojistné se dnes skládá z důchodového 
pojistného se sazbou 28 % a z ostatního sociálního pojistného 3,5 % z mezd. Po reformě 
daně z příjmů se sazba důchodového pojistného sníží na 16,8 % - 3,5 % = 13,3 %, což 
je více než dost - k financování pojistné složky veřejných penzí. 

Návrhy na snižování efektivní sazby daně z osobních příjmů jsou z modelového i 

praktického hlediska nesystémové (mohou sledovat čistě marketingové cíle). Návrh na 
zrušení zdravotního pojistného za státní pojištěnce je naopak systémový. Za této situace 
je navazujícím racionalizačním opatřením zrušení pojistného, které mají platit osoby bez 
zdanitelných příjmů (OBZP). Toto pojistné je nesystémové; fiskálně představuje zhruba 
1-2 % příjmů zdravotních pojišťoven. Jedinou otázkou tak je, čím nahradit výpadek 
příjmů systému v důsledku zrušení pojistného OBZP. I zde je řešení jednoduché, „díky“ 
tomu, že dosud nebyla realizována reforma označovaná jako zavedení jednotného 

inkasního místa (JIM). 

Z pohledu racionality není nejmenší důvod pro to, aby zdravotní pojistné vybíralo 
7 zdravotních pojišťoven, když je může vybírat finanční správa nebo Česká správa 
sociálního zabezpečení. Z obecně ekonomického hlediska, resp. podle JIMu by pojistné 
měla vybírat finanční správa, v zájmu rychlé „průchodnosti“ však doporučujeme převzetí 
agendy výběru zdravotního pojistného ČSSZ - zdravotní pojistné lze totiž prostě začlenit 
do sociálního pojistného. Příslušné pojistné může plynout do případného zdravotnického 

svěřenského fondu i prostřednictvím státního rozpočtu, lze využít i systému RUD. Režie 
zdravotních pojišťoven se tak sníží o cca 5 % všech jejich příjmů (Rotschedl, 2019), z 
této úspory uhradíme výpadek pojistného OBZP ... a ještě něco zbyde. 

Dlouhodobá péče je u nás částečně poskytována ve zdravotnických zařízeních 
podle pravidel veřejné zdravotní péče a její druhá, převažující část, je regulována 
zákonem o sociálních službách. V 90. letech bylo dřívější podrobné centrální řízení 
nahrazeno podrobnou centrální regulací dotací ze strany MPSV. Univerzální „příspěvek 

na péči“ od roku 2007 nahradil 2 předchozí dávky: „zvýšení důchodu pro bezmocnost“ 
a „příspěvek na péči o osobu blízkou“. Přechod na univerzální nepojistnou dávku byl 
motivován snahou přejít od dotování (financování) institucí dlouhodobé péče k 
poskytování peněžité dávky přímo klientům, kteří si (údajně) sami nejlépe poradí, jak 
peněz využijí. 

Při zavádění příspěvku na péči si MPSV myslelo, že kopíruje britský systém, leč 
byl využit rakouský systém. Pečovné v Česku, Rakousku i Německu preferuje neformální 

péči o klienty, na rozdíl od sociálnědemokratického modelu, který preferuje poskytování 
služeb v pracovním či podobném poměru (třeba i rodinnými příslušníky). Důsledkem 
těchto rozdílů je v Česku velmi častý přístup, kdy příspěvek na péči je chápán jako 
příjem (širší) domácnosti. 

Individuální dotace poskytovatelům sociálních služeb ze státního rozpočtu měly 
podle zákona skončit do roku 2012, nestalo se tak dodnes a patrně s tím již nikdo 
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nepočítá. Za více než 10 let se ministerstvo zdravotnictví nebylo schopno domluvit s 

ministerstvem práce a sociálních věcí na jednotném způsobu financování sociálně 
zdravotní péče. Částečným vysvětlením může být nevhodné administrativní členění 
Česka: máme 6 259 obcí, optimální počet municipalit je asi 200. Municipality by se měly 
věnovat sociálním službám včetně dlouhodobé péče - podle zahraničních zkušeností. 
Státní zdravotní správa by měla zase být soustředěna především na úrovni krajů. 
V single-payer systému není třeba mít příspěvek na péči. 

Mnoho nám nepomůže rada OECD motivovat krajské úřady k zajištění dostateč-
ného počtu institucí dlouhodobé péče na jejich území. Odpovědnost za dlouhodobou péči 
by měla být přenesena na „obce s rozšířenou působností“, což je dnes u nás jen stupeň 
státní správy, transformovatelný ovšem v budoucnu na základní článek obecní 
samosprávy. Než poskytovat příspěvek na sociální péči s přihlédnutím k příjmům 
jednotlivce, tak je jednodušší takovou státní dávku zrušit a poplatek za institucionální 
péči diferencovat podle příjmů opečovávané osoby. Regulace a financování zdravotní 
a dlouhodobé péče tak může být třístupňová: celostátní, regionální (krajská) a munici-

pální (z úrovně obcí s rozšířenou působností. 

Nejjednodušší a nejefektivnější pro Česko je přechod k single-payer systému ve 
financování zdravotní péče i dlouhodobé péče. Dlouhodobou péči lze začlenit do systému 
zdravotní péče. Je účelné a efektivní zrušit jak pojistné všeobecného zdravotního 
pojištění, tak i univerzální příspěvek na péči. Poradenství OECD naopak směřuje k 
liberálnímu či neoliberálnímu modelu, což je ostatně pro OECD typické. 

 

Závěry ke zdravotní a dlouhodobé péči 
 

Beveridgeův systém Národní zdravotní služby odpovídá sociálně-demokratickému 
sociálnímu modelu. Je i dnes nejčastěji používaným systémem financování zdravotní 
péče v zemích OECD, což lze přičíst i v průměru nižším nákladům při poskytování balíku 
základní péče - ve srovnání s ostatními používanými sociálními modely. Tento model 
financování veřejné zdravotní péče se obejde bez jakékoliv účelové zdravotní daně, což 
je samo o sobě významnou nákladovou úsporou. Systém jedné veřejné zdravotní 
pojišťovny, používaný v převážné většině postkomunistických zemí, je modifikací 
sociálnědemokratického modelu, spočívající v existenci účelové daně, která je hlavním 
či modelově jediným zdrojem financování balíku základní péče v tomto submodelu. Tato 
účelová zdravotní daň, označovaná v praxi jako pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 
může představovat jiné rozvržení břemene veřejných výdajů na zdravotní péči, než je 
charakteristické pro systém veřejných příjmů v dané zemi. Z pohledu teorie lze doporučit 

nahrazení zdravotní daně obecnými daněmi, zejména daní z osobních příjmů. Systém 
jedné veřejné zdravotní pojišťovny je, sám o sobě, jen institucionální podobou existence 
jednoho celostátního Svěřeneckého zdravotního fondu. Systém jedné veřejné zdravotní 
pojišťovny nevyžaduje existenci účelové zdravotní daně, může však využívat (český 
systém) rozpočtového určení daní. 

Původní Bismarckův systém začlenění zdravotní péče o zaměstnance soukromého 
sektoru do jejich segmentovaných systémů sociálního pojištění je výrazem křesťansko-
demokratického sociálního modelu. Prosazení zásady univerzality poskytování zdravotní 
péče v téměř všech zemích se systémy sociálního nemocenského pojištění, při 
současném zásadním rozvoji nabídky a poskytování zdravotní péče, vedlo k rozrušení 
modelu segmentovaného sociálního pojištění. Systém sociálního zdravotního pojištění, 
určený primárně pro zaměstnance, ztratil svůj modelový smysl. Obecně jsou dvě cesty 
transformace sociálního zdravotního pojištění: 
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• sociálnědemokratická - směrem k jedné zdravotní pojišťovně až po její rozpuštění ve 

veřejné správě a 

• neoliberální - směrem k privatizaci zdravotních pojišťoven a k vytvoření trhu zdravotní 
péče jako základního nástroje tlaku na kvalitu poskytování zdravotních služeb a na 
brzdění růstu nákladů na základní zdravotní péči. 

Neoliberální model financování zdravotní péče měl mnoho zastánců mezi 
teoretiky příslušné obecné ekonomické teorie, nemá ale výraznou podporu mezi politiky 

a konzumenty zdravotní péče. Některé neoliberální prvky se prosadily v řadě zemí, 
vycházejících ze sociálnědemokratického a křesťanskodemokratického modelu - při 
řízení poskytování zdravotní péče. Modelový neoliberální systém financování balíku 
základní péče se opírá o povinné soukromé zdravotní pojištění, velmi intenzívně 
regulované státem. Součástí neoliberálního modelu je paušální pojistné, v kombinaci se 
zvláštním subsystémem sociální pomoci, který umožňuje podstatné části obyvatelstva 
zaplacení tohoto pojistného. Neoliberální model se využívá v několika málo vysoko-
příjmových zemích, a to ještě s mnoha modifikacemi, např. v kombinaci s pojistným 
závislým na výdělku či s neziskovými pojišťovnami. Neoliberální charakter má Obamova 
zdravotní reforma, v jejímž rámci se zavedlo povinné soukromé zdravotní pojištění. 
Dosavadní výsledky neoliberálních zdravotních reforem nejsou pozitivní - pokud jde 
o  vývoj nákladů. Země s těmito zdravotními systémy patří k nejnákladnějším na světě. 
Konečné slovo při rozhodování o zdravotnických reformách však vždy má mechanismus 
veřejné volby. 

Český systém financován zdravotní péče má nejblíže k sociálně-demokratickému 

modelu, díky zejména tzv. úhradové vyhlášce, vydávané každoročně ministerstvem 
zdravotnictví. Tuto vyhlášku bude třeba transformovat na širší model konsenzuálního 
vyjednávání a finančního řízení. Existence více zdravotních pojišťoven je pozůstatkem 
snah o aplikaci neoliberálního modelu, který se nikde ve světě neprosadil jako efektivní 
řešení financování zdravotní a dlouhodobé péče. V single-payer systému nemají 
zdravotní pojišťovny smysl a zbytečný, resp. dokonce kontraproduktivní je i systém 
veřejného zdravotního pojištění. U nás lze snadno odbourat vybírání zdravotního 

pojistného všemi zdravotními pojišťovnami a začlenit je do sociálního pojistného, zrušit 
pojistné placené osobami bez zdanitelných příjmů a nahradit nízké, státem placené 
pojistné za tzv. státní pojištěnce zvýšením zdravotního pojistného nebo také začleněním 
celého zdravotního pojistného do systému rozpočtového určení daní. Při restrukturaliza-
cích tohoto druhu je případně k dispozici i větší část důchodového pojistného - neboť 
české důchody jsou převážně nepojistnou dávkou sociálního zabezpečení. Přitom je 
potřebné a snadné integrovat celé pojistné placené zaměstnanci do daně z příjmů 

fyzických osob. I v tomto ohledu bychom měli směřovat k odpovídajícímu sociálnímu 
modelu zdanění příjmů. Všechna tato doporučení směřují k podstatnému zvýšení 
efektivnosti dnešního veřejného zdravotního pojištění, obdobně jako tomu je při letošní 
reformě zdravotního pojištění v Rakousku, kdy dojde k poměrně velké úspoře režijních 
nákladů. Ve financování dlouhodobé péče je účelné aplikovat stejný sociální model jako 
v samotné zdravotní péči; to povede ke zrušení či podstatnému omezení stávajícího 
českého příspěvku na péči. 

5.4 Dávky úrazového pojištění 

Podle § 269 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci 
škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo 
nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  
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Úrazovými dávkami u nás jsou: 

1. náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 
 

2. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, 
 

3. náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, 
 

4. náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, 
 

5. náhrada věcné škody, 
 

6. náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 
 

7. náhrada nákladů na výživu pozůstalých, 
 

8. jednorázové odškodnění pozůstalých.  

Tyto úrazové dávky jsou financovány ze státního rozpočtu v režimu průběžného 
financování s tím, že správa systému včetně výběru pojistného je outsourcována do 
dvou soukromých pojišťoven (Kooperativa, Česká pojišťovna) za poplatek, který 

aktuálně činí 4 % z vybraného pojistného za „zákonné pojištění zaměstnavatele za 
pracovní úrazy a nemoci z povolání“. Předepsané pojistné za toto pojištění v roce 2017 
bylo podle České asociace pojišťoven 7,6 mld. Kč, náklady na pojistná plnění byly 
vykázané ve výši 4,8 mld. Kč; z toho vyplývá přebytek pro státní rozpočet 2,5 mld. Kč. 
Podle ministerstva financí nelze toto pojištění charakterizovat jako soukromé pojištění 
a jeho hlavním nedostatkem je jeho provádění dvěma soukromými pojišťovnami (MF 
ČR, 2018). Sazebník pojistného obsahuje od roku 1993 7 sazeb: 2,8 ‰, 4,2 ‰, 

5,6  ‰, 7 ‰, 8,4 ‰, 10,5 ‰ a 50,4 ‰. V pojistném systému by tento sazebník měl 
být pravidelně revidován.   

České zákonné pojištění lze charakterizovat jako univerzální systém sociálního 
úrazového připojištění. Při daném celkovém systému českého sociálního zabezpečení 
nelze uvažovat o zrušení zákonného pojištění např. podle nizozemského vzoru. Sociální 
úrazové (při)pojištění by v každém případě nemělo být upraveno zákoníkem práce. 
Současně je zřejmé, že bylo chybou přenášet tuto celou úpravu do zákona o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, který měl začít platit od roku 2008 (jen s kosmetickými 
úpravami, s paletou dávek rozšířenou na 10 položek). V tomto směru se jistě shodneme, 
že do sociálního (při)pojištění nepatří náhrada věcné škody (např. zničení oděvu) a 
náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem – to finančně „zvládnou“ zaměstna-
vatelé i bez pojištění. Do sociálního úrazového (při)pojištění také nepatří bolestné 
a  ztížení společenského uplatnění a obdobně koncipované jednorázové odškodnění 
pozůstalých – to nechme u odškodňování v případě úmyslného poškození zaměstnance 
zaměstnavatelem, viz německá úprava. K diskusi nám tak zbývá 5 dávek z výše 
uvedených 8 dávek.  

Čistý náhradový poměr u nemocenského je u nás u zaměstnance s průměrným 
výdělkem v rozmezí 71,2 % (15.-30. den pracovní neschopnosti) až 85,5 % (od 62. dne 
PN). Prostor pro sociální úrazové připojištění je zde tedy velký. Ještě více to platí pro 
úrazový invalidní důchod, resp. náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti. Pokud by došlo k žádoucí modernizaci konstrukce nemocenského 

a  invalidního důchodu, tak by se „náhrady za ztrátu na výdělku“ mohly nahradit vyšší 
sazbou nemocenského a invalidního důchodu v zákoně o nemocenském pojištění (u 
invalidních důchodů navrhujeme přeřazení z důchodového do nemocenského pojištění). 
Obdobně lze transformovat náhradu nákladů na výživu pozůstalých na souhrnný 
úrazový pozůstalostní důchod, popř. na úrazový vdovský/vdovecký důchod a úrazový 
sirotčí důchod. Optimálním řešením je všechny pojistné dávky zdaňovat – pak by sazby 
úrazového nemocenského a úrazového invalidního důchodu byly 100 %.  
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Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením by při reformě 

dnešního zákonného pojištění mohla odpadnout – vzhledem k nízké míře spoluúčasti 
pacientů na financování zdravotní péče u nás.  

Likvidace pozůstatků komunistického systému odškodňování pracovních úrazů 
a  nemocí z povolání je politicky náročná, je však účelné ji připravit a ve vhodný okamžik 
ji realizovat. Poměrně snadno realizovatelnou operací by mohlo být úplné či podstatné 
sjednocení sazeb pojistného dnešního zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – a jeho začlenění do pojistného 

placeného zaměstnavateli.     

Základní slabinou zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006 bylo 
mechanické převzetí dosavadního (post)komunistického systému odškodňování pracov-
ních úrazů a nemocí z povolání. Za dané úrovně univerzálního (sociálního) nemocen-
ského a důchodového pojištění a univerzální zdravotní péče v Česku lze realizovat 
základní podobu sociálnědemokratického sociálního úrazového modelu s využitím 
konstrukce čs. zákona o národním pojištění z roku 1948: všechny čtyři pojistné úrazové 

dávky (závislé na výdělku), tj. úrazové nemocenské, úrazový invalidní důchod, úrazový 
vdovský/vdovecký důchod a úrazový sirotčí důchod, lze transformovat na zvýšené sazby 
nemocenského a tří důchodů. Pojistné za dnešní zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatelů patří do koncepce jednoho inkasního místa se sociálním a zdravotním 
pojistným. 

Ve vazbě na koncepci a možné racionální reformy dávek sociálního zabezpečení 
lze doporučit především zjednodušení systému dávek a konstrukce pojistného sociálního 
úrazového připojištění. Nejjednodušší je reforma pojistného: sazbu pojistného lze 
unifikovat a pojistné začlenit do sociálního pojistného nebo ještě lépe do sociálního 
nemocenského pojistného, vybíraného Českou správou sociálního zabezpečení. Tuto 
akci lze propojit se zrušením několika dávek dnešního „zákonného pojištění“, např. 
náhrady věcné škody, náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem, jednorázo-
vého odškodnění pozůstalých a náhrady účelně vynaložených nákladů spojených 
s léčením. Některé z těchto náhrad mohou poskytovat zaměstnavatelé ze svého (např. 

náhrada věcné škody, náhrada nákladů na pohřeb). Náklady na léčení může hradit 
zdravotní pojištění či klienti ze svého – při stávající nízké spoluúčasti pacientů na 
financování zdravotní péče.  

Náhrady za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti 
následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání lze nahradit zvýšenými sazbami dávek 
nemocenského a důchodového pojištění – podle vzoru zákona o národním pojištění 
z roku 1948. Tak či onak se můžeme „zbavit“ i náhrady za bolest a ztížení společenského 

uplatnění. Optimálním řešením více než problematického zákonného pojištění 
zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání je tak jeho „rozpuštění“ v jiných 
pojistných dávkách sociálního zabezpečení. Není účelné se vracet k (sociálnímu) 
úrazovému pojištění (zaměstnanců). V zákoníku práce může zůstat náhrada věcné 
škody či pohřebních nákladů. 
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6. Povaha pojistných a nepojistných dávek a její 

implikace v sociálním zabezpečení 

Analýza pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení ukázala, že toto 
členění je poměrně hrubé a svým způsobem ambivalentní, protože se pod ním skrývá 
řada dílčích vlastností příslušné dávky, které souhrnně určují její zařazení do pojistného 

a nepojistného subsystému sociálního zabezpečení. Konstrukce dávek vychází primárně 
z potřeb a priorit sociální politiky, kdy zařazení dávky je výsledkem jejího věcného 
smyslu a parametrického nastavení. Současně je však užitečné pojistné a nepojistné 
dávky a subsystémy rozeznávat, protože tyto pojmy se běžně používají v teorii i praxi, 
jsou významné z hlediska motivace příjemců dávek a odpovídají rovněž základní 
typologii a hierarchii českého sociálního zabezpečení – pojistné dávky jako sociální 
pojištění, nepojistné jako sociální podpora a pomoc.   

S cílem ukázat, co se skrývá pod klasifikací dávek a co je nutno vzít v úvahu při 
aplikaci této klasifikace, byla v rámci studie definována hlavní a doplňková kritéria pro 
posouzení jednotlivých dávek. Tato kritéria jsou reálnými vlastnostmi, které lze u dávek 
identifikovat na základě jejich socioekonomických charakteristik. Těchto znaků či 
vlastností existuje obecně poměrně mnoho, a proto byla pomocí dekompozice charak-
teristik a analýzy nastavení dávek v sociálních systémech vybrána taková kritéria, která 
jsou pro vlastnosti dávky typická, u konkrétní dávky vyhodnotitelná a současně pro 
pojistný či nepojistný charakter dávky dostatečně určující. Jedná se tedy o modelové 

členění, které nutně realitu zjednodušuje. Obecně je nutno vidět, že dobře konstruovaný 
dávkový systém sociálního zabezpečení je především podřízen účelu pokrytí sociálních 
událostí a situací s ohledem na dostupné zdroje a tomu, čeho chceme v sociální politice 
věcně dosáhnout (teleologický princip). Studie průběžně demonstruje, jak jednotlivé 
dílčí prvky jsou v konstrukci dávek využity, k čemu to vede a jaký to má vliv na celkovou 
konfiguraci pojistného a nepojistného subsystému sociálního zabezpečení. V tomto 
smyslu je přínosem studie i dekompozice obecných kategorií pojistné/nepojistné do 
dílčích prvků (kritérií), které lze identifikovat u jednotlivých dávek spolehlivěji a 
konkrétněji a z nichž se fakticky souhrnné označení těchto kategorií tvoří. Jedná se o 
tato kritéria: 

• závislost na výdělku, 
 

• mechanismus financování (zdroj financování, stanovení dávky), 
 

• způsob změny výše dávek, 
 

• administrace výplaty dávky, 
 

• výchozí model sociální politiky, 
 

• primární zásada sociální politiky. 

Hlavními kritérii jsou (ne)přítomnost závislosti na výdělku, tedy ve shodě se 
světovou literaturou earnings-related („Bismarck“) a flat-rate („Beveridge“) dávky, a 

mechanismus financování. Typická pojistná dávka využívá jako zdroj financování sociální 
pojistné - procento z výdělku do výše stropu a z tohoto základu počítá výši dávky ve 
zvoleném náhradovém poměru; tím je dáno i automatické stanovení výše dávky ve 
vazbě na mzdovou hladinu jako tržní veličinu. Typická nepojistná dávka je financována 
ze všeobecných daní a je stanovena absolutně veřejnou volbou, tedy diskrečními 
opatřeními fiskální politiky. Doplňkovými kritérii jsou tedy způsob změny výše dávek, 
administrace výplaty dávky, zdanění dávky a teoretická kritéria výchozího modelu 
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a  primární zásady sociální politiky. Současně má smysl u pojistných dávek analyzovat 

rovněž míru solidarity a ekvivalence a výši náhradového poměru pro různé kategorie 
pojištěnců – tyto parametry mohou ovlivnit míru „pojistného charakteru“ dávky (resp. 
ekvivalence, kterou u dávek závislých na výdělku typicky poskytovaných z pojištění lidé 
alespoň v určité míře očekávají), a proto jim byla v textu věnována pozornost.  
Teoretická kritéria jsou podrobně rozpracována do tabulky v kapitole 3.1 a využita 
v následujících subkapitolách k podrobné mezinárodní komparaci a klasifikaci dávek 
podle sociálních modelů.  

Zařazení existujících dávek do pojistného či nepojistného subsystému ve většině 
případů odpovídá všem stanoveným kritériím. Souhrnně řečeno, dávky v nezaměstna-
nosti, nemocenského pojištění a důchodového pojištění lze považovat za pojistné dávky, 
naopak dávky státní sociální podpory (zejm. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, 
příspěvek na péči) a dávky sociální pomoci (vycházející ze životního minima, zejm. 
příspěvek na živobytí) jsou dávkami nepojistnými.  

V ojedinělých případech existují dávky nebo jejich části, jež některé kritérium 

pro pojistné či nepojistné dávky do určité míry neplní. Takový stav dokládá jistou 
ambivalenci těchto dvou subsystémů, aniž by však popíral smysluplnost jejich existence 
(k čemuž může nalezení výjimky svádět). Právě při dekompozici jednotlivých dávek se 
může ukázat, že daný subsystém obsahuje svým způsobem „cizí“, nebo kritériím 
dokonale neodpovídající prvek. Pokud k takovému řešení tvůrce sociální politiky sáhne, 
musí k tomu mít dobrý, věcně podložený důvod, pokud takový důvod není nebo je 
během času oslaben, pak to může být námět k úpravě zařazení či konstrukce příslušné 

dávky.  

Příkladem může být zmíněné zařazení přídavku na děti do nemocenského 
pojištění před rokem 1989 – v situaci, kdy existovala pracovní povinnost, a tedy (téměř) 
všichni rodiče byli zaměstnáni, bylo technicky velmi výhodné vyplácet přídavky skrze 
existenci pracovního poměru a nemocenského pojištění, které na něj bylo navázáno. 
V současné době může být příkladem tzv. invalidní důchod z mládí, který ani není 
samostatnou dávkou, ale je zařazen do pojistného systému invalidních penzí, ač jeho 

příjemci neměli nikdy výdělek, ze kterého by se jim mohl pojistným principem vypočítat. 
Zde jsou teoreticky dvě možnosti, jak k životní situaci přistoupit: buď vyčlenit dávku pro 
invalidy z mládí samostatně a hradit jim invalidní penzi z všeobecných daní při lehkém 
snížení sociálního invalidního pojistného, nebo pokračovat ve stávajícím začlenění této 
sociální skupiny do invalidních penzí, vycházet z fiktivního vyměřovacího základu ve 
vazbě na průměrnou mzdu a z lehce vyššího úhrnného pojistného než v první variantě 
jim vyplácet invalidní penzi. Vzhledem k malému počtu dotčených osob, vhodnosti 
automatické valorizace invalidních penzí a zejména toho, že posouzení jejich zdravotního 

stavu probíhá ve stejném systému posudkové služby jako u všech ostatních invalidů, se 
nabízí tato druhá varianta jako perspektivnější, jakkoli čistě z hlediska kritérií zde 
závislost na reálném předchozím výdělku logicky chybí.  

Příkladem, kde nastavení dávky v čase pokulhává a kde by bylo žádoucí se 
jasněji přiklonit k využití jedné či druhé skupiny kritérií, může být rodičovský příspěvek, 
pokrývající sociální situaci péče o dítě od ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství 

do doby, kdy dítě celodenní péči nepotřebuje či ji lze částečně zajistit pobytem ve školce 
či dětské skupině. Tato dávka vznikla jako čistě nepojistná a určená pro pečujícího rodiče 
bez výdělku, postupně však byla podmínka absence paralelního výdělku uvolňována a 
následně zavedena možnost různé výše a rychlosti čerpání v závislosti na předchozím 
výdělku, jakkoli celková částka dávky na jedno čerpání zůstala stejná pro všechny a 
valorizace je prováděna diskrečními kroky, často za značné medializace a kontroverzí. 
Osud této dávky ukazuje nepříliš vhodné nastavení dílčích kritérií i ve vazbě na 
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heterogenitu příjemců dávky (rodiče brzy se vracející do zaměstnání versus rodiče 

pečující např. do 3 let věku o dítě osobně), kterou se postupnými změnami snažil 
postihnout a kterou by stát měl do značné míry respektovat.136 Cílem této studie není 
navrhovat změny dávek, přesto ale v tomto jednotlivém případě upozorňujeme, že 
pokrytí této sociální situace bude vhodné do budoucna optimalizovat, ať už prodloužením 
principu dávky závislé na předchozím výdělku, nebo vyplácením adekvátně valorizované 
absolutní dávky. Ve shodě s prof. Tomešem lze připomenout, že narození a péče o dítě 
nemusí být chápáno jako pojistná událost (naopak pozdní těhotenství a rané mateřství 
jí nesporně je a smysl peněžité pomoci v mateřství to neoslabuje), tj. do zdrojů 

financování péče o děti lze zapojit všeobecné daně ve smyslu prosté redistribuce 
k rodinám s dětmi. Výchozím záměrem při tvorbě systémů dávek bylo oddělit od sebe 
rodinnou politiku a sociální pojištění, a to proto, že založení rodiny a výchova dětí není 
sociálním rizikem, ale přirozenou biologickou událostí. Není tedy vhodným produktem 
sociálního pojištění, také proto, že zájem na natalitě a na výchově zdravých a vzdělaných 
dětí ve funkčních rodinách má celá společnost a měla by být předmětem co nejširší 
povinné sociální solidarity (tedy nejenom pojištěnců) cestou všeobecných daní.   

Soustava nemocenských dávek pokrývá spektrum sociálních situací, které jsou 
způsobeny nemocí, těhotenstvím a raným mateřstvím. Nejčastější a fiskálně nejobjem-
nější jsou nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství, zatímco ošetřovné je časté, ale 
fiskálně méně objemné. Samozřejmě, že skutečná úroveň a délka pojistného krytí může 
být předmětem mnoha diskusí, analýz a názorů, proto se do jisté míry liší mezi 
rozvinutými zeměmi. Vzhledem k tomu, že dávky nemocenského pojištění do určité míry 
nahrazují pracovní příjmy a v pokrytých sociálních situacích příjemci dávek nemohou 

nebo nesmí pracovat, měly by zůstat na principu sociálního pojištění a měl by být 
zachován vztah ke mzdě. Vazbu na nepojistné sociální dávky jsme identifikovali ve dvou 
oblastech. Za prvé v oblasti rodinné politiky, kdy existuje sociální skupina žen, jež před 
mateřstvím nepracují, a tudíž nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. A za druhé 
v oblasti rodinné politiky jako celku, kdy je otázkou, v jaké fázi mateřství skončí pojistný 
princip z hlediska péče o dítě pro matky, které peněžitou pomoc v mateřství pobírají a 
navážou další dávky sociálního zabezpečení nepojistného charakteru.  

Kromě základní dávky při pracovní neschopnosti (nemocenského) existují dva 
směry, ve kterých můžeme vidět rozšíření pokrytí: mateřství a péče o krátkodobě či 
střednědobě nesoběstačné členy domácnosti. To má svoji racionalitu a může být 
technicky vhodně implementováno do mechanismů sociálního pojištění, ale měli bychom 
respektovat logiku mezi úrovní dávek, pravděpodobností výskytu událostí a potřebným 
(celkovým) procentem pojistného jako podílu na hrubé mzdě. To zajišťuje stabilitu 
a vyrovnanou roční bilanci systému. 

Co se týče míry ekvivalence a solidarity, je důležité shrnout, že z hlediska své 
konstrukce automaticky české sociální nemocenské pojištění obsahuje důležité prvky 
sociální solidarity, jako například nezjišťování zdravotního stavu pro účely účasti na 
pojištění, stejná sazba pojistného pro pojištěnce s dětmi a bezdětné a pro různé druhy 
zaměstnání, ochrana zaměstnanců podle zákoníku práce a některé další. Pokud je 
zapotřebí vyššího stupně solidarity, než který je v rámci sociálního pojištění implicitně 
obsažen, lze využít redukční hranice, které v České republice jsou v mezinárodním 
srovnání využity extenzivně a integrují do jedné poskytované dávky žádoucí solidaritu 
vysokopříjmových pojištěnců s nízkopříjmovými; současně se však aplikují v nemocen-
ském pojištění až cca od úrovně průměrné mzdy. Jejich zrušení či transformace na 

                                                             
136  Rodinná politika má jistě vytvářet reálné pobídky a možnosti, jichž mohou rodiče podle své volby během 

vývoje dítěte využít, ale neměla by výrazně preferovat jeden - např. historický (klasický) - model rodiny 

a péče o dítě. 
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výdělkový strop, případně částečná substituce zdaněním nemocenských dávek je 

v případě českého nemocenského pojištění příliš radikální krok, ale počet redukčních 
hranic a výše stropu pro pojistné ovlivňuje míru solidarity (a ekvivalence) v nemocen-
ském pojištění. Tyto parametry lze měnit fiskálně neutrálně (s existujícím procentem 
pojistného) nebo kombinovat s úpravou výše pojistného tak, aby úroveň nemocenských 
dávek byla dostatečně financována s ohledem na vyrovnanou bilanci celého systému 
nemocenského pojištění. Vždy je však podstatné, aby byla pro každého účastníka 
zachována adekvátní ochrana v zabezpečovaných sociálních událostech. 

Při provádění změn v invalidních důchodech a v rodinné politice by výzkumníci 
měli pečlivě sledovat „styčné body“ s nemocenským pojištěním a v případě potřeby 
upravit oba systémy tak, aby mezi nimi probíhala hladká spolupráce a přechod mezi 
zabezpečovanými životními situacemi.  

Pro budoucí výzkum je zajímavé sledovat, jak budou změny karenční doby 
a sazby pojistného účinně od 1. 7. 2019 ovlivňovat rovnováhu systému a počet 
pojistných událostí v nemocenském pojištění. A také, jak bude probíhat první „celý rok“ 

se dvěma novými (i když malými) dávkami. Jak je patrné z dílčích údajů z roku 2018 
obsažených v analýze, jejich zavedení příliš celkovou finanční situaci systému nemění, 
ale protože jsou nové, vývoj by měl být pečlivě sledován. 

Specifická situace byla identifikována u starobních důchodů. Zde jsou i po tzv. 
malé důchodové reformě parametry základní a procentní výměry důchodu nastaveny 
tak, že závislost na výdělku s rostoucím příjmem rychle klesá a míra ekvivalence je tak 
pro mnoho účastníků se středními a vyššími příjmy slabá. Spolu se zvyšováním základní 
výměry penzí v posledních letech tak lze konstatovat, že více než dvě třetiny současných 
nově přiznávaných důchodů tvoří solidární složka důchodové dávky a tudíž má smysl 
uvažovat o technickém rozdělení starobních důchodů na nepojistnou složku financova-
nou z daní (rovný důchod jako násobně zvýšená současná základní výměra) a na 
pojistnou složku financovanou ze sociálního pojistného, bez redukčních hranic, neboť 
potřebnou míru solidarity zajistíme pomocí nepojistné složky, tj. rovného starobního 
důchodu. Starobní důchod v rozvinutých zemích již dávno není doplňkem (Bismarckova) 

invalidního důchodu, kdy platilo, že „důchod starobní jest důchod invalidní, jen není 
třeba invaliditu zkoumat“ (čs. zákon z roku 1924). V typických pojistných systémech 
starobních důchodů ve světě dnes dominuje výsluhová koncepce a nepojistné složky 
těchto důchodů (především péče o děti předškolního věku) jsou financovány ze 
všeobecných daní.  

V českých podmínkách je pojistné důchodového pojištění běžným příjmem 
státního rozpočtu a jen cvičně se každoročně kalkulují příjmy a výdaje systému 

důchodového pojištění (včetně režie). Mediálně je této „bilanci“ důchodového pojištění 
většinou přisuzován větší význam, než jaký skutečně má. Případné rozdělení starobních 
důchodů na pojistnou a nepojistnou složku by umožnilo nejen reálnější pohled na stav 
a vývoj výdajů na obě tyto složky, ale i podstatné zjednodušení valorizace důchodů, 
protože v obou subsystémech by obecně (do budoucna) jistě platily jiné koncepce než 
dnes, kdy je zvýšení procentní výměry (bezdůvodně) vázáno na automatický růst 
základní výměry důchodu podle vývoje celostátní průměrné mzdy. Po zprůhlednění 

nepojistné a pojistné složky dnešních starobních důchodů lze očekávat, že veřejná volba 
bude většinově podporovat nárůst relativního významu pojistné složky a (výslovné) 
financování souvisejících nákladů rodinné politiky ze všeobecných daní.     

K obdobným procesům může dojít u českých invalidních důchodů, přitom může 
nastat oslabení jejich sounáležitosti se starobními důchody a posilování propojení či 
návaznosti na nemocenské, které může vyústit až v začlenění (pojistných) invalidních 
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důchodů do nemocenského pojištění (nemocenská koncepce: invalidita jako prodloužená 

nemoc), v souvislosti s nárůstem významu rehabilitace a rekvalifikace.  

Koncepce a úloha dávek vdovských a vdoveckých důchodů byla v minulosti 
podstatně odlišná. V posledním desetiletí se v zahraničí v pojistných systémech prosa-
zuje snižování úlohy vdovských/vdoveckých důchodů, které vyúsťuje až do varianty 
krátkodobé (např. půlroční) dávky překlenovacího charakteru. Podstatné zvýšení 
základní výměry českého starobního důchodu, resp. její transformace na relativně 
vysoký rovný důchod může mít patrně obdobné důsledky.  

Dávkám sirotčích důchodů v současné době chybí propojení s rodinnými dávkami 
a službami, včetně slev na dani z příjmů. Kvazipojistné sirotčí důchody je možné 
přeměnit i na nepojistnou dávku, kterou stát univerzálně pokryje osiření bez vazby na 
výdělek dřívějšího živitele.  

České zákonné pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání 
lze charakterizovat jako univerzální systém sociálního úrazového připojištění, spravo-
vaný ale dvěma soukromými pojišťovnami, s přidělením klientů podle historického klíče. 

Kromě neoliberálního sociálního modelu není typické, aby administraci a výplatu 
pojistných dávek prováděl soukromý subjekt; v tomto smyslu je účelná integrace 
úrazového pojištění do sociálního pojištění spravovaného Českou správou sociálního 
zabezpečení. 

 Celkově z hlediska veřejné správy lze pro „zacházení s dávkami“ doporučit 
následující postup:  

• vymezení dané sociální situace a objektivní zhodnocení jejího socioekonomického 
významu, 
 

• průzkum ochoty ve veřejné volbě schválit a poskytovat podporu/pokrytí této situace, 
 

• provedení teoretické identifikace příslušnosti jednotlivých dávek k základním 
modelům a principům sociální politiky a kritériím z této studie, 
 

• zvážení, zda v dané situaci chceme poskytovat dávku v závislosti na předchozím 
výdělku (a tedy využít sociálního pojištění), nebo pokrýt danou sociální situaci 
nepojistnou dávkou. 

 

Obecně je žádoucí u dávek závislých na výdělku konstruovat paralelně i zdroj 
financování formou odvodu pojistného procenta z výdělku a vytvořit tak příslušný 
autonomní subsystém sociálního pojištění s vlastní bilancí, který dynamicky reaguje na 
makroekonomický vývoj i úroveň mezd. Vazba zaplaceného pojistného a výše dávek je 

základním principem sociálního pojištění a pro většinu sociálních situací s prvkem 
náhodnosti ji lze efektivně využít. V dobře odůvodněných případech lze, jak ukazují 
zkušenosti z mezinárodní komparace, modifikovat parametry i dotacemi do systému ze 
všeobecných daní nebo výjimkami a zvláštním nastavením pro specifické kategorie 
pojištěnců a životních situací, což ovlivňuje jak sazbu pojistného, tak i úroveň 
a  podmínky vyplácených dávek. Nemělo by se však jednat o zásahy prováděné ad hoc 
ve veřejné volbě ve vazbě na politický cyklus nebo zásadně či bezdůvodně narušující 
obecné principy sociálního pojištění – v takovém případě dochází k erozi příslušného 
systému a riziku jeho rozplynutí ve veřejných financích, případně přechodu na nepojistné 
principy i tam, kde je žádoucí využít výkonového principu a zabezpečení vázaného na 
výdělek, jenž je kvalitativně odlišný (i ve smyslu vyšší subsidiarity jednotlivce) např. od 
nepojistných dávek sociální pomoci, kdy se již schopnost jednotlivce zabezpečit pomocí 
vlastní aktivity (práce) ztrácí a nepředpokládá.  
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U nepojistných dávek je významné odlišit, zda danou dávkou pokrýváme, resp.  

podporujeme specifickou životní situaci se zvýšenými nutnými výdaji, aniž by její 
příjemce nutně byl v situaci chudoby, tedy například výdaje na nezaopatřené děti, 
dlouhodobou péči či bydlení, a řeší se určitý sociálně politický záměr. Nebo zda se jedná 
o příjemce v situaci chudoby a jsou mu vypláceny dávky sociální pomoci, typicky 
příspěvek na živobytí a řeší se problém chudoby. Jde o dva odlišné přístupy a v zásadě 
o dvě odlišné cílové skupiny.  

Dávky státní sociální podpory i pomoci v hmotné nouzi vykazují řadu let trvalý 
pokles. To naznačuje, že koncepce (struktura výdajů na jednotlivé dávky, jejich věcné 
vymezení, podmínky) přestávají odpovídat potřebám cílových skupin a nově se měnící 
příjmové struktuře obyvatel. Zejména fakt poklesu výdajů na dávky, které směřují 
k příjmové nedostatečnosti, je závažný. Současný a zejména očekávaný vývoj příjmů 
rozhodně neznamená růst na celé příjmové škále. Spíše lze hovořit o růstu příjmové, a 
tudíž i sociální polarizace společnosti, a to včetně regionálního aspektu. Při růstu inflace 
může současná sestava dávek a jejich vymezení směřovat jinam, než by bylo zapotřebí, 

a naopak některé nízkopříjmové segmenty obyvatel ponechat bez podpory (s výjimkou 
fiskálně nejnáročnější nepojistné dávky rodičovského příspěvku, který se chudobou 
primárně nezabývá, a příspěvku na péči, který řeší jiné problémy).  

Veřejné volbě zůstane vždy konkrétní rozhodnutí mezi solidaritou a ekvivalencí, 
sociální soudržností versus individuální svobodou, zhodnocení funkcí a výsledků tržních 
schémat a finančních produktů versus jejich regulace a náhrada státem garantovanými 
povinnými systémy. Žádná z těchto kategorií není absolutní a je žádoucí jejich využití 
integrovat do koncepčního nastavení v souladu se smysluplnými variantami a modely 
konfigurace sociálních systémů. Dané rozhodnutí určuje rovněž míru výdajů na sociální 
zabezpečení v národním hospodářství, a to ve dvou formách – povinným placením daní 
jako zdroje financování nepojistných sociálních dávek, nebo povinným placením 
sociálního pojistného (vázaného na výrobní faktor práce) jako zdroje financování dávek 
pojistných.  
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7. Závěr 

Tato studie přinesla podrobný rozbor charakteru, role a nastavení pojistných a 
nepojistných dávek v českém sociálním systému. Byla provedena dekompozice dílčích 
charakteristik dávek sociálního zabezpečení, jejich teoretické vymezení a diskuse jejich 
významu pro konstrukci dávky. Následně byla vytvořena souhrnná tabulka dílčích kritérií 
pro členění dávek pojistného a nepojistného charakteru. Studie se nevyhýbá ani 
kontroverznějším aspektům členění dávek a upozorňuje na jistou ambivalenci samot-
ného členění dávek na pojistné a nepojistné, současně však tyto problémy objasňuje 
konstruktivně tak, aby čtenářům a aktérům sociálního systému pojmy vyjasnila a 
umožnila jim na teleologickém principu jednotlivé kategorie dávek dále funkčně používat 
v souladu s žádoucím účelem sociální politiky. Studie ukazuje význam sociálních modelů 
(sociálnědemokratického, křesťanskodemokratického, liberálního a neoliberálního) při 
klasifikaci sociálních subsystémů a používaných nástrojů v sociální politice, a to také 

v mezinárodním srovnání. To je užitečné pro srovnání jednotlivých možností nastavení 
a doloženo konkrétními údaji z evropských sociálních systémů ve čtvrté kapitole.  

V praktické části studie byl proveden přehled českého sociálního zabezpečení se 
zaměřením na jednotlivé významné dávky. Byl ukázán jak současný stav, tak i vývoj 
jednotlivých segmentů sociálního zabezpečení včetně historických a implementačních 
souvislostí. Pozornost je také věnována využití principů ekvivalence a solidarity 
v dávkových systémech. Nejprve jsou zmapovány nepojistné dávky a následně pojistné 
dávky v členění do tří hlavních systémů – pojištění v nezaměstnanosti, nemocenské 
a  důchodové. Přehled je doplněn rozborem financování zdravotní a dlouhodobé péče 
a  stávajícího pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy.  

Z hlediska aplikace ve veřejné a sociální politice je nejvýznamnější kapitola šestá, 
obsahující zhodnocení povahy dávek, identifikované zákonitosti a vazby mezi nimi. Jsou 
zde obsaženy také souhrnné vlastnosti dávkových systémů a možné vývojové trendy, 
vyplývající z pojistné a nepojistné podstaty dávek tak, jak byla v průběhu výzkumu 

identifikována. Může tedy sloužit jako určité vodítko, jak s dávkami dobře zacházet 
a  jaké důsledky má volba té či oné varianty konfigurace a parametrického nastavení 
dávky, aniž by v souladu se zadáním navrhovala konkrétní reformní kvantifikace. 
Ukazuje na příkladu přídavků na děti, rodičovského příspěvku a invalidity z mládí dílčí 
odchylky od teoreticky čistého nastavení a důvody pro jejich existenci. Obsahuje také 
doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovým systémem vhodně zacházet.  
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Výtahy z oponentských posudků 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 

Zpracovaná studie obsahuje podrobnou analýzu a charakteristiku pojistných a nepojist-
ných dávek v českém sociálním zabezpečení, včetně mezinárodních charakteristik 
některých států. Vzhledem ke komplexu vazeb mezi jednotlivými systémy, subsystémy 
a konkrétním pojetím sociální dávky, jejich nejasnou a vadnou interpretací je studie 
kvalitní syntézou pro vysvětlení a další využití a používání v praktickém a teoretickém 
začlenění do sociálního zabezpečení a sociální politiky.   

Výsledky práce jsou vysoce kvalitní a mají profesionální úroveň. Práce je zdařilá 
a  přínosná. Hlavním přínosem práce je komplexní zpracování problematiky, v dostupné 
literatuře nebyla tato materie v komplexu takto dosud popsána. Stejně tak výzkum této 
problematiky v tomto pojetí nebyl c ČR publikován. V tom je základní výsledný přínos 
práce. 

Studie je využitelná a přínosná pro přípravu a vlastní revizi komplexu sociálních dávek 
v ČR. Ta je vysoce aktuální, potřebná a nutná. Práce je podkladem pro další směrování, 

rozvoj a úpravu pojistných a nepojistných sociálních dávek v českém systému sociálního 
zabezpečení.  

 

 

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 

V praktické části studie byl proveden přehled českého sociálního zabezpečení se 
zaměřením na jednotlivé významné dávky. Byl ukázán jak současný stav, tak i vývoj 
jednotlivých segmentů sociálního zabezpečení s ohledem na aplikaci pojistných 
a  nepojistných prvků. Vybraná data jsou dostatečně aktuální a dobře dokreslují 
zkoumanou problematiku. 

Celkově hodnotím práci jako koncepčně a pojmově dobře ukotvenou, vystihující vybrané 
aspekty a problémové oblasti studované problematiky. Je vysoce informativní, obsahuje 
zevrubné analýzy využívající maximum dostupných dat, je napsána kultivovaně 
a  metodicky jí také nelze nic vytknout. Zejména zdařilé mi připadají ty části, které 
analyzují a formulují náměty na koncepční zlepšení (viz kapitola 6).  

Je třeba konstatovat, že jde o první takto široce tematicky pojatou práci tohoto typu, 
a  vyzdvihnout i skutečnost, že se zkušeným autorům podařilo skutečně nabídnout 
čtenáři ty nejdůležitější poznatky, náměty a doporučení. 

Právě využitelnost výsledků je silnou stránkou celé práce. Práce  může sloužit jak pro 
decizní sféru při přípravě dalších reformních kroků v daňové a sociální oblasti, rovněž je 
plně využitelná ve výzkumné činnosti i v oblasti vzdělávací. 

Závěrem lze shrnout, že práce je ve svých výsledcích významným přínosem, navazuje 
na velice solidní úroveň poznání této problematiky v minulých letech, které přinesly 
práce VÚPSV.  

Práce je vysoce profesionálně zpracovaná a prokazuje, že autoři patří k předním 

oborníkům. Je psaná čtivě a předložené návrhy jsou řádně argumentovány. Autoři se 
opírají v podstatě o všechnu relevantní odbornou literaturu (oceňuji, že vycházeli i z 
předválečné literatury K. Engliše a z řady zahraničních pramenů) a o vlastní analýzy a 
zkušenosti. Práci by si měli přečíst všichni kteří se zabývají přípravou nových zákonů. 
Práce významně obohacuje naši odbornou literaturu o sociálním zabezpečení, její vydání 
proto jednoznačně podporuji.   


