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Úvod 

ed 90 lety, dne 1. 7. 1926 vstoupil v ú innost zákon . 221/1924 Sb. o pojišt ní 

zam stnanc  pro p ípad nemoci, invalidity a stá í. V d jinách eské zem  se jednalo 

o významný právní p edpis a vzor do dalších let pro oblast sociálního pojišt ní.  

Dne 1. zá í 2015 uplynulo 25 let od vzniku eské správy sociálního zabezpe ení 

SSZ) a spolu s ní i Okresních správ sociálního zabezpe ení (OSSZ). Tato význa ná 

a v rámci státní správy výjime ná finan ní instituce se podílí na uskute ování díl í 

ásti sociální politiky v eské republice ( R). 

Sociální politika velmi ovliv uje b žný život lidí ve spole nosti. Ne každý si uv domí, 

že provází lov ka po celý jeho život. Porod, mate ství, nemoc, stá í, invalidita, 

nezam stnanost, úmrtí – tento vý et p edstavuje životní situace, se kterými se lze 

vypo ádat bez pomoci jiných lidí nebo lidmi vytvo ených institucí jen zna  obtížn , 

v n kterých p ípadech v bec ne.  

Proto také nemoc automaticky nep edstavuje ztrátu zam stnání a chudobu, 

a nezam stnanost není p edzv stí vy azení jedince na okraj spole nosti a hluboké 

nouze. 

Žádné moderní lidské spole enství se neobejde bez sociální politiky. Tak jak se m ní 

ekonomické i sociální podmínky státu, m ní se i funkce a úloha sociální politiky. 

Ekonomický vývoj každého státu z velké ásti závisí na úrovni a velikosti sociálního 

rozvoje a na uskute ování koncep ní sociální politiky. Pro úrove  sociálního rozvoje 

je zase ur ující prospívající výkonná ekonomika a koncep ní hospodá ská politika, 

které produkují nutné finan ní zdroje pro provád ní sociální politiky a celkový blahobyt 

lidí. 

Tržní ekonomika zobrazuje rozdíly v p íjmech jednotlivých osob, existují rozdíly ve 

vzd lání a ve schopnostech jednotlivc . S prohlubujícími se rozdíly dochází ke 

zv tšování majetkového nepom ru v osobním vlastnictví jedinc , což je ale p irozená 

vlastnost konkuren ního prost edí. Ve spole nosti existuje p íjmová nerovnost mezi 

ob any. A nastupuje sociální politika, jako nástroj pomoci p i ešení krátkodobých 

negativních d sledk  p sobení trhu a p edcházení negativních sociálních jev , 

respektující lidská práva a d stojnost lov ka.  
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1 Cíl a metodika bakalá ské práce 

1.1 Cíl práce 

Cílem bakalá ské práce je definovat postavení ú adu Okresní správy sociálního 

zabezpe ení v sociální politice eské republiky, analyzovat její innosti po 

transformaci v roce 1990 a zhodnotit její vývoj do roku 2015.  

V eské republice všeobecn  p evládá negativní názor na ú ady a ú edníky, p esto 

tšina lidí ani p esn  nezná, jakou práci vykonávají, jaké mají kompetence. P evážná 

ást ob an  soudí, že vykonávají nenáro nou práci, bez velké námahy a požívají 

spousty jistot. 

1.2 Metodika práce    

Pojem sociální politika nelze jednozna  definovat, jeho vnímání m že být velmi 

zné, proto se první ást práce (druhá kapitola) zabývá pojmem sociální politiky 

a jejího len ní. 

etí kapitola se zam uje na vývoj sociální politiky na eském území v období p ed 

rokem 1989 ve snaze najít d ležité události a mezníky, které m ly zásadní význam pro 

její další vývoj. Na základ  zjišt ných historických fakt  jsou stanoveny základní 

charakteristické rysy sociální politiky v eskoslovensku p ed rokem 1989.  

tvrtá kapitola práce navazuje transformací sociální politiky po listopadu 1989. 

Vzhledem k tomu, že sféra sociální politiky je velmi rozsáhlá a téma bakalá ské práce je 

ohrani eno institutem sociálního zabezpe ení, je bakalá ská práce orientována do 

oblasti systému sociálního zabezpe ení. D raz je kladen na sociální pojišt ní a orgány 

zabývající se výkonem jeho správy v jednotlivých obdobích vývoje eskoslovenského 

státu. 

Pátá kapitola se zam uje na instituci ze sféry sociálního zabezpe ení s významným 

postavením v oblasti sociálního pojišt ní, a která problematiku této oblasti zp ístup uje 

pro b žného ob ana, a to Okresní správu sociálního zabezpe ení. Je p iblížena doba 

vzniku instituce v roce 1990, problémy, se kterými se musela vyrovnat, i její p em na 

v moderní ú ad, kde na prvním míst  stojí spokojený klient. 

Poslední, šestá kapitola, shrnuje v p ehledných tabulkách podle zvolených etap od roku 

1918 instituce s významnou funkcí v oblasti sociálního pojišt ní a sociálního 
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zabezpe ení a vymezuje rozsah jejich p sobení. P ed úplným záv rem práce je 

definováno postavení OSSZ v sociální politice R.     

ímé rozd lení na ást teoretickou a praktickou není v p ípad  této bakalá ské práce 

vhodné. Práce vychází z teoretických poznatk  získaných z r zných odborných knih 

a publikací, právních p edpis  a elektronických zdroj . Vedle rešeršního postupu je dále 

použita metoda analýzy a následné zhodnocení. Práce je dopln na statistickými daty 

z oblasti d chodového a nemocenského pojišt ní. U n kterých p ehled  vývoje jsou 

využity statistické údaje zve ejn né do roku 2014. V dob  odevzdání bakalá ské práce 

nebyla n která statická data za rok 2015 zve ejn na. 
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2 Pojem sociální politika 

Sociální politiku lze vnímat jako druh lidské innosti nebo jako v du. Denn  dochází 

k situacím, kdy nezodpov dní jedinci svým chováním vyvolají sociální problémy nebo 

jiní do nich bez vlastního p in ní spadnou. Denn  se rozhodují a eší sociální 

problémy lidí zp sobené nezam stnaností, nemocí, nedostate nými p íjmy v rodin , 

stá ím. A politici slibují a na sociální sliby vábí voli e (Tomeš 2010). 

Každý ob an se ur itým zp sobem ú astní sociální politiky, spoluvytvá í jí, a  už se 

týká  jeho  samotného,  nebo  života  jeho  rodiny,  života  spole nosti.  Zárove  je  také  

vystaven sociálním podmínkám, které nem že ovlivnit, jsou objektivn  dané 

(Pot ek 1995). 

Sociální politika jako v da volí mezi politickými cíli a zám ry z hlediska jejich 

formulace, prosazování a realizování. lení sociální problémy a jevy ve spole nosti, 

zkoumá je, analyzuje snahy o jejich ešení i zp soby, jakými je vývoj sociálních jev  

ovliv ován. Na základ  úsp šnosti ešení definuje záv ry o jeho efektivnosti, nebo 

usiluje o hledání dalších alternativ. Jak uvádí Tomeš (2010), nelze studium sociální 

politiky odd lit od studie spole nosti jako celku s ohledem na všechny její rozli né 

sociální, ekonomické a politické stránky. 

Sociální politika jako každá jiná v da má své u ení - metodologii tvorby, realizace 

a hodnocení. K tvorb  a realizaci sociální politiky se tedy p istupuje zejména 

metodologicky, jako k profesionální dovednosti. Politik by m l definovat cíle, nap . ve 

volebním programu, a odborník hledat cesty k jeho úsp šnému dosažení. V historii se 

taková d lba inností ukázala jako velmi užite ná a její výsledky m ly delší p sobení 

než politická rozhodnutí p ijatá z populistických d vod  p ed volbami (Tomeš 2010). 

ed uvedením vlastní definice sociální politiky, je vhodné vysv tlit význam slov 

sociální a politika.  

Slovo sociální1, latinského p vodu, znamená spole enský, týkající se spole nosti lidí, 

a úsilí o zmírn ní i nápravu problém  ve spole nosti.  

 

_________________________________ 
1 Sociální. ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. [cit. 28.11.2015]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni 
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Slovo politika2, eckého p vodu, je pojem s více významy. Vyjad uje „vztahy mezi 

státy, ve ejnou innost, správu v cí ve ejných, ízení státu, um ní vládnout, úsilí 

o udržení nebo zm nu systému.“ 

Pokud ob  slova spojíme, vznikne pojem sociální politika. Pojem vyzna ující zájem, 

úsilí o udržení, zm nu nebo zlepšení spole enských pom .  

Již na po átku 20. století definoval profesor Engliš (1921, s. 9) sociální politiku „jako 

praktické snažení, aby spole enský celek byl vyp st n a p etvo en co nejideáln ji“. Tato 

definice zahrnuje veškerou politiku. V užším smyslu se pak zam uje na zvýšení výroby 

a produktivity, zvýšení zdravotních podmínek, kulturní úrovn , snaží se o co 

nejspravedliv jší rozd lení výsledk  lidské innosti, podporou rozvoje vyrovnává 

sociální protiklady. „Sociální politika nevšímá si jednotlivc , … , zabývá se jen celými 

skupinami, vrstvami, t ídami, jichž stav a osud není pro stav a vývoj spole enského 

celku lhostejný. Akty milosrdenství v i jednotlivc m nenáleží do sociální politiky. 

Hybným pérem sociální politiky není milosrdenství, nýbrž spravedlnost a spole enská 

elnost“ (Engliš 1921, s. 20). Engliš sociální politiku chápal jako nástroj pro vyrovnání 

spole enských nerovností, d ležitost p ikládá užite nosti a ú elnosti jednání. 

Podle Krebse a kol. (2010) moderní koncepce sociální politiky hojn  využívá dv  

pojetí.  

V prvním, širším pojetí je sociální politika vymezena jako „konkrétní jednání zejména 

státu, ale i ostatních subjekt , kterými je ovliv ována sociální sféra spole nosti. 

Sociální politika je vnímána jako aktivity vážící se bezprost edn  k životním 

podmínkám lidí. Toto vymezení je významné p edevším pro dlouhodobé koncep ní 

úvahy o sociální politice, souvisí s volbou typu sociální politiky, s tvorbou ur itého 

sociálního programu“ (Krebs a kol. 2010, s. 25). 

 

 

 

_________________________________ 
2 Politika. ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. [cit. 28.11.2015]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/politika 



11 
 

 

Druhý p ístup definuje sociální politiku v užším pojetí. V eské republice se v rámci 

tohoto vymezení také hovo í o resortní sociální politice, nebo  jde o innosti pat ící do 

sobnosti resortu Ministerstva práce a sociálních v cí. „Cílem takové sociální politiky 

je p edevším reagovat na sociální rizika, respektive jejich možné negativní d sledky, 

nap . stá í, nemoc, invalidita, a eliminovat sociální tvrdosti, které doprovázejí fungování 

tržního mechanismu, nap . nezam stnanost, chudoba“ (Krebs a kol. 2010, s. 25). 

V tomto pojetí sociální politika zam uje svá opat ení p edevším na oblast 

zam stnanosti a sociálního zabezpe ení. Významná je také pro pr h ekonomické 

transformace a zajiš ování sociálního smíru. Jak podotýká Pot ek (1995, s. 31) „takto 

pojatá sociální politika asto funguje jako ochotná služka ekonomie, vždy p ipravená 

sesbírat lidské trosky, které po sob  zanechaly ekonomické transformace.“  

Francová, Novotný (2008) zmi ují ješt  t etí p ístup, který vymezuje sociální politiku 

v nejužším pojetí. „Sociální politika je redukována více mén  na nouzová ešení, na 

soubor opat ení, která jsou p ijímána ve prosp ch osob, jejichž životní úrove  je 

alespo  po ur itou dobu zajiš ována do ur ité míry nikoliv bezprost edn  na základ  

rozd lování podle pracovního výkonu, ale cestou ve ejné spot eby“ (Francová, Novotný 

2008, s. 18). 

 už se jedná o první, druhý, nebo t etí p ístup, sociální politiku je možné formulovat 

jako innosti vztahující se ke zlepšování nebo zm  spole enských pom , sm ující 

k rozvoji nebo podpo e životní úrovn  jedince, kvality jeho života, namí ené na 

fungování nebo p em nu sociálního systému a ovliv ující systém nerovností ve 

spole nosti.  

2.1 Sociální politika a solidarita 

Sociální politika úzce souvisí se solidaritou. Solidarita m že vytvá et svým rovným, 

spravedlivým p ístupem pozitivní klima ve spole nosti. Naopak v p ípad , že 

zvýhod uje jedny a poškozuje druhé, p sobí nep irozen , kontraproduktivn . Solidarita 

cílen  p sobí proti vylou ení ob an  ze spole nosti, usiluje o jejich sociální za len ní, 

zachovává dostupnost zdroj  a služeb jako zdravotních, vzd lávacích, sociálních. 

Solidarita m že také plnit úlohu instrumentální a fungovat jako nástroj k získání jiných 

cíl i skupinových zájm , nap . vít zství v politickém boji o moc (Tomeš 2010).   
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Se solidaritou se ve spole nosti setkáváme denn  na r zných úrovních, mezi jednotlivci, 

skupinami, nebo na spole enské úrovni ve vztahu k jednotlivci i skupin , anebo i na 

úrovni mezinárodní. O solidarit  lze hovo it i mezi jednotlivými generacemi, v tomto 

ípad  se jedná o mezigenera ní solidaritu nap . ekonomicky aktivního obyvatelstva 

s obyvateli neaktivními, nebo o solidaritu zdravých s nemocnými, zam stnanými 

s nezam stnanými, i bezd tných ob an  s rodinami s d tmi (Francová, Novotný 2008). 

V moderních spole nostech se solidarita uskute uje zejména prost ednictvím 

redistribu ní a transferové politiky státu. Stoupá ale význam solidarity jednotlivc  

i r zných spolk  a ob anských sdružení, vycházející z dobro innosti, dárcovství, 

charity, dobrovolnosti, a stojící mimo státní redistribu ní systém (Kolibová 2011). 

Protože solidarita p sobí jak pozitivn , tak i negativn  – nap . vyšší zdan ní s cílem 

zvýšit p íjmy sociáln  a ekonomicky slabším jedinc m, je pot eba odhadnout ú elný 

rozsah jejího uplat ování ze strany státu (Francová, Novotný 2008). 

„Solidarita není jen záležitostí t ch, kdo z p íslušných fond erpají, ale i t ch, kdo do 

nich p ispívají“ (Francová, Novotný 2008, s. 47). Solidarita by za žádných okolností 

nem la potla ovat ekonomické aktivity jedinc  a snižovat jejich odpov dnost p i 

uskute ování vlastních životních podmínek (Duben 1999).  

V sociální politice se uplat ují formy p erozd lování, avšak nejde o rovnoprávné 

vztahy, nebo  práva a povinnosti stran v nich nejsou v rovnováze. Jedna strana vždy 

co postupuje ve prosp ch druhé strany, a to obvykle nerovnocenn  (Tomeš 2010). 

Celospole enská solidarita je tedy významná ve vztahu v p ístupu k jednotlivc m 

a skupinám, kte í mají snížené schopnosti a síly, a sami si nedokáží pomoci. Stát by m l 

vytvo it takové podmínky, aby tyto subjekty požadovaly solidaritu co nejmén  

(Francová, Novotný 2008). 

2.2 Sociální politika a spravedlnost 

V p edchozím textu bylo zmín no slovo „spravedlnost“. Spravedlnost lze vnímat 

jednak v právním významu jako souhrn právních norem a zásad, ale také ve smyslu 

sociálním. „Sociální spravedlnost lze vymezit pravidly, podle nichž jsou ve spole nosti 

rozd lovány p íjmy a bohatství a také životní p íležitosti a p edpoklady (nap . vzd lávat 

se, uplatnit se na trhu práce atd.) mezi jednotlivé ob any p ípadn  sociální skupiny“ 

(Krebs a kol. 2010, s. 28). 
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V sociální politice jsou významné ob  linie, nebo  zákonodárství a právní normy tvo í 

zákonnost podstaty i projev  sociální spravedlnosti (Krebs a kol. 2010). 

Sociální spravedlnost je tedy spojená s procesy rozd lování a p erozd lování p íjm  

a p íležitostí. Je vnímána jako nezbytná pomoc slabým a pot ebným ob an m na 

základ  ur itých opat ení p ijatých spole ností. Vyjad uje fakt, že jednotlivci a r zné 

sociální skupiny jsou rozdílné jak ve svých schopnostech a dovednostech, tak i ve svých 

oprávn ných pot ebách a zájmech (Duben 1999).   

i zvažování otázky co je a co není sociáln  spravedlivé, je významný subjektivní 

pohled jednotlivce, který posuzuje skute nost ze své pozice, ze svého hlediska. Sociální 

spravedlnost i nespravedlnost, sociální a ekonomická rovnost a nerovnost, vyjad ují 

skute nosti vážící se k sociálnímu smíru i nap tí ve spole nosti. Jsou charakteristické 

svým silným politickým aspektem, který je ur ující pro stabilitu státu i úsp šnost 

vládních politik. Proto tém  každá politická strana i vláda prohlašují, že spole nost má 

být spravována na základ  principu sociální spravedlnosti (Krebs a kol. 2010). 

Sociální spravedlnost je ale pojem relativní. Problémy je nutné posuzovat z r zných 

hledisek, p ihlížet k podstat  a charakteru konkrétní sociální situace. Podle 

Krebse (2010) se pro posouzení sociální spravedlnosti rozlišují principy výkonu 

a zásluhy, souladu mezi vstupy a výstupy, rovnosti, rovných p íležitostí a sociální 

pot ebnosti.  

Krebs a kol. (2010) s odvoláním na Macka (1925) formuluje mimo jiné ješt  jednu 

zásadu, nazvanou zásada života. Ta p edpokládá v konkrétní sociální situaci výb r t ch 

princip  nebo zásad, jejichž význam lze vyjád it slovy „nejv tší št stí nejv tšího po tu“. 

Smysl slov lze p eložit jako „rozvoj, prosperitu, prosp ch jedinc  a sou asn  i stále 

širších a širších skupin lidí, prosperitu a prosp ch lidského spole enství“ (Krebs a kol. 

2010, s. 29). 

Uplatn ní princip  v praxi závisí vždy na konkrétní sociální situaci. Pokud má sociální 

politika napomáhat ekonomickému rozvoji a motivovat ho, pak s pomocí jejich 

prost edk  je nutné podn covat výkonové hledisko ve vnímání sociální spravedlnosti. 

Pokud sociální politika sp je k sociální harmonii a rovnováze, pak je nezbytné klást 

raz na rovnost (Krebs a kol. 2010). 
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Ve vysp lých zemích sociální spravedlnost stojí na zásluhovém principu, hovo í se 

o modelu pevného dna a otev eného stropu. Sociální spravedlnost je vnímána jako 

primární podpora jedince p i jeho úsilí o svoji seberealizaci, tj. stav otev eného stropu, 

ale zárove  ukazuje v li a ochotu pomoci sociáln  slabým a pot ebným ob an m, tj. 

pevné dno, a záchranné nástroje a opat ení, které nedopustí jedinci spadnout na úplné 

dno (Kolibová 2011). 

Hodnocení a vnímání sociální spravedlnosti a nerovností závisí p edevším na aktuálním 

postavení jedinc . Jedinec, který se nalézá na vzestupné životní dráze a mí ící 

k vyššímu sociálnímu postavení, nap . vysokoškolák, podnikatel, vnímá sociální 

spravedlnost pozitivn . Naopak jedinec, nacházející se v sestupné fázi, nap . 

nezam stnaný, p íjemce sociálních dávek, manuální pracovníci, hodnotí sociální rozdíly 

jako nespravedlivé (Krebs a kol. 2010). 

Je tedy z ejmé, že sociální spravedlnost je nutné chápat z více hledisek, její obraz je 

tvo en rozli nými subjektivními hodnoceními a vnímáním existujících rozdíl  

a nerovností. Jejím výsledkem by m l být maximální po et t ch jednotlivc , usilujících 

o zlepšení svého sociálního postavení (Francová, Novotný 2008). 

Vedle již zmín ných princip  jsou v sociální politice rozlišovány další principy, jako 

princip ekvivalence, subsidiarity, participace (Duben 1999), univerzality, adekvátnosti, 

komplexnosti, garance (Krebs a kol. 2010), jejichž propojenost a r zná míra uplatn ní 

v praxi vede k vytvo ení r zných typ  sociálních politik. P esto princip solidarity 

a spravedlnosti p edstavují klí ové principy uskute ování sociáln  politických opat ení 

spole nosti (Kolibová 2011). 

2.3 Sociální politika a sociální stát 

Pojem sociální stát pat í k b žn  užívaným pojm m, jak u v dních obor , nap . 

sociologie, ekonomie, politologie, ale objevuje se i v textech odborných novin 

a asopis , i v citacích odborných publikací (Pot ek 1995).  

Sociální stát podle Pot ka (1995, s. 35) „ozna uje stát, v n mž se v zákonech, ve 

domí a postojích lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice prosazuje myšlenka, 

že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen v cí jedinc i rodin, nýbrž i v cí 

ve ejnou“. Každý ob an státu získává alespo  minimální podporu i pomoc v r zných 

neo ekávaných životných situacích, které u n ho i jeho rodiny mohou nastat.     
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Musil (1996, s. 9) tímto pojmem vyjad uje „situaci, v níž ob ané moderního státu 

v okamžiku oslabení nebo ztráty své schopnosti zabezpe it sob  nebo t m, kte í jsou na 

nich závislí, o ekávanou ekonomickou nebo sociální podporu, nejsou odkázáni na 

dobrovolnou pomoc p íbuzných a spoluob an  a mají právní nárok na poskytnutí 

pomoci.“  

Ve a (1996, s. 28) definuje sociální stát, jako „stát, ve kterém demokraticky 

organizovaná moc prost ednictvím sociálního zákonodárství a innosti státních orgán  

a institucí: (1) garantuje základní p íjem pro každého jedince a rodinu na úrovni 

životního minima, (2) poskytuje sociální dávky umož ující p edejít, zmírnit nebo 

ekonat d sledky sociálních událostí, (3) zajištuje poskytování ve ejných sociálních 

služeb (zejména v oblasti školství a zdravotnictví) pro všechny jedince bez ohledu na 

jejich sociální postavení.“ 

Z vyjmenovaných definic je z ejmá jejich vzájemná konvergence. Základní princip 

vychází z aktivní úlohy státu na zabezpe ení p ijatelného života ob an  a právního 

nároku na zákonnou úrove  sociálního zabezpe ení.  

V sociálních státech jsou p íjmy primárn  rozd lovány trhem, toto rozd lení je však 

korigováno sekundární redistribucí uskute ovanou státem, která zabezpe uje jistý 

íjem i nevýd le inným osobám. Zárove  ovliv uje životní úrove  mén  a st edn  

majetných domácností pomocí ve ejných dávek, nebo službami ve sfé e zdraví, sociální 

pomoci, vzd lávání (Keller 2009).     

2.3.1 Welfare state                                                                                                                                                                  

Pro pojmenování sociálního státu se p evážn  používá synonymum „welfare state“.  

Tento anglický termín se pojí se jménem anglického lorda Williama Beveridge, který 

v roce 1942 zpracoval systém sociálního zabezpe ení nazvaný „Sociální pojišt ní 

a navazující služby“, kde byl použit termín „welfare state“. Zám rem takto 

navrhovaného Beveridgem „welfare state“ bylo posílit po ádek a poslušnost v pr hu 

války. Principem byla snaha vyjád it protikladnost anglického „welfare state“ 

s n meckým „warfare state, což lze definovat jako stát orientovaný na válku proti státu 

s orientací na sociální pomoc a blahobyt. Uprost ed války ukázal lidem, že mají za co 

bojovat, že stát se o n  postará, že osud jeho ob an  mu není lhostejný. Beveridg v 

sociální stát položil základ sociálního zákonodárství – umožnil všem rovný podíl ú asti 

na rozd lování (Ve a 1996).  
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Zp t do eštiny lze tento výraz p eložit s obtížemi. R zní auto i používají r zné 

možnosti, jako nap . stát všeobecného blahobytu, asisten ní stát, sociální kapitalismus, 

stát sociálního zabezpe ení, sociální stát, stát všeobecné prosperity, stát sociálních práv.  

Pot ek (1995, s. 36) používá formulaci delším, ale výstižn jším spojením jako „stát 

ve ejných sociálních služeb“ a konstatuje, že p eklad „sociální stát“ není uspokojiv  

specifický a klade si otázku „zda je možné p edstavit si stát, který by nebyl sociálním“. 

Po átek vzniku sociálního státu se podle n kterých autor , nap . Duben (1999), datuje 

již do 19. století, konkrétn  do roku 1881, kdy byly íšským sn mem schváleny 

Bismarckovy reformy na sociální pojišt ní d lník . Tyto reformy zvýšily odpov dnost 

a funkci státu p i realizaci nové etapy sociální politiky.  

Keller (2009) na t chto dvou zakladatelích ukazuje odlišnost sociálního státu. 

Bismarckovo uspo ádání bylo zam eno na d lníky a zam stnance, kte í platili ze své 

mzdy pojistné pro zajišt ní sebe i své rodiny v p ípad  ztráty zam stnání. Beveridgova 

sociální politika naopak ešila chudobu jednotnými nízkými dávkami hrazenými z daní. 

Tento sociální stát zabezpe oval všechny pot ebné, ale v minimálním rozsahu.       

2.3.2 Typologie sociálních stát  

Neexistuje jedna b žná podoba sociálních stát . Struktura a obsah sociálních stát  jsou 

ur eny adou okolností a jev , které ve své provázanosti vytvá í jedine nost každého 

sociálního státu. Mezi faktory, které p isp ly ke vzniku sociálních stát , pat í 

industrializace, kdy s rostoucí pr myslovou výrobou docházelo k poklesu zam stnanosti 

v zem lství, rostla velká m sta a rozvíjel se m stský zp sob života, rostly požadavky 

na kvalifikovanou a solidní pracovní sílu. S industrializací souvisel rychlý r st 

obyvatelstva a další sociální zm ny, nap . m nila se forma rodiny a zp sob života ve 

spole enství. Rostla d ležitost národních stát , rozvíjely se odborné státní orgány, 

centralizovala se vládní moc, rozši ovalo se volební právo, rozvíjely se 

sociáln demokratické strany (Ve a 1996). 

Rozlišují se r zné typy sociálního státu, které vycházejí z odlišných sociálních názor , 

postoj  a p esv ení. V podstat  tyto rozdílné typy zabezpe ují své ob any proti 

totožným rizik m, jako je nezam stnanost, mate ství, nemoc, úraz, stá í, avšak konají 

tak pomocí rozli ných institucí, v odlišném rozsahu a p es r zné zp soby financování 

(Keller 2009).   
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i diferenciaci sociálních stát  se v zásad  vychází ze dvou základních koncepcí. První 

koncepce, uvád ná jako Titmussova ze 70. let 20. století, rozlišovala reziduální 

a institucionální model, který byl ješt  pozd ji Titmussem dopln n o pracovn  

výkonový i zásluhový model sociálního státu. Druhá koncepce vychází z pojetí 

G. Esping-Andersena z konce 80. let 20. století, který rozeznává liberální, 

konzervativní a sociáln demokratický model. Zam ení t chto autor  bylo sm ováno 

na liberáln  demokratické spole nosti, fungující na tržn -kapitalistických principech. 

Z tohoto d vodu bývá tento seznam dopl ován ješt  o tvrtý, paternalistický model 

sociální politiky (Rákosník, Tomeš a kol. 2012). Andersen pozd ji doplnil sv j p ehled 

ješt  o další, jihoevropský model (Keller 2009). 

2.3.2.1 Reziduální model sociálního státu 

Reziduální (liberální, anglosaský) sociální  stát  se  opírá  o  liberální  koncepci  –  tržn  

orientovaná politika s minimálními státními zásahy. Pot eby jedince jsou uspokojovány 

pomocí rodiny, ve které žije, a trhu, kterého je ú asten. Stát nastupuje až v p ípad , kdy 

tyto instance selhávají. Jeho zásahy do sociální oblasti jsou vícemén  minimální než 

optimální. Výše sociálních dávek je orientována na pokrytí základních životních pot eb. 

edpokládá existenci soukromého pojišt ní (Ve a 1996). 

Jak uvádí Rákosník, Tomeš a kol. (2012), rezidium rovná se zbytek, tzn., sociální 

pomoc tvo í pouze dopln k tržního mechanismu, pomoc pro ty, kte í z n ho v d sledku 

stá í, nemoci, apod. vypadli a jiné subjekty sociální politiky, v první ad  rodina, jim 

nejsou schopny pomoci.   

2.3.2.2 Institucionální model sociálního státu 

Institucionální sociální stát je protikladem reziduálního státu. Uskute ování sociální 

politiky je založeno na univerzalismu, vztahuje se na všechny ob any státu, bez ohledu 

na jejich výd le nou innost. Sociální innosti zasahují do oblastí zajiš ující hmotné 

pot eby, zdravotní, vzd lanostní a kulturní úrove  obyvatel. Ve ejné sociální služby 

tvo í zákonnou funkci moderního sociálního státu. Principem tohoto modelu je p edejít 

negativním d sledk m sociálních událostí s cílem zvýšení sociální rovnosti a sociálního 

bezpe í. To vede ke snížení sociálního nap tí a konflikt  ve spole nosti a sjednocuje 

spole nost. Z ekonomického hlediska je tento p ístup založen na vysoké mí e 

erozd lování. Názorov  se toto pojetí váže k demokratickému socialismu 

(Ve a 1996, Duben 1999, Rákosník, Tomeš a kol. 2012). 
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2.3.2.3 Pracovn  výkonový model sociálního státu 

Pracovn  výkonový model (konzervativní, korporativní, bismarckovský) vychází 

z principu zásluhovosti. Práva jedince tak nejsou prvotn  ur ována sociální pot ebností, 

ale podle výše p ísp vku do systému sociálního pojišt ní. lov k v p ípad  sociální 

události je zabezpe en podle jeho p edchozího úsilí, podle výše jeho finan ních 

prost edk , kterými do systému p isp l v pr hu své pracovní innosti. Klí em 

systému je tedy povinné pojišt ní, kdy pracující mají zákonnou povinnost pojiš ovat se, 

a zam stnavatelé jsou povinni toto pojišt ní áste  hradit. Z ekonomického hlediska 

tento model p edpokládá existenci p ísp vkového systému, jako je pojišt ní. Míra 

erozd lování je oproti institucionálnímu modelu nižší a stát zaru uje zabezpe ení 

pouze základních sociálních pot eb. Sou asn  vytvá í podmínky pro vstup nestátních 

subjekt  do sociální oblasti (Duben 1999, Rákosník, Tomeš a kol. 2012).  

2.3.2.4 Paternalistický model sociálního státu  

Paternalistický model zt les uje autokratickou sociální politiku. V tomto pojetí 

dochází k nad azenosti vlády nad právem, k nerovnému postavení lov ka ve 

spole nosti. Paternalismus je charakteristický svévolí mocných, držících ve svých rukou 

legislativní, právní, výkonnou a vojenskou moc. Držitelé moci sledují sv j vlastní 

prosp ch a ur ují sociální blaho ostatním. Ob an státu p edstavuje pasivní objekt státní 

politiky blahobytu (Tomeš 2010, Rákosník, Tomeš a kol. 2012). 

2.3.2.5 Rudimentární model sociálního státu 

Rudimentární (jižní, latinský) model je typický pro evropské st edozemní státy 

(Portugalsko, Špan lsko, Itálie, ecko). Vývoj sociálního státu v t chto zemích je 

opožd n a projevuje se ur itými rozdílnostmi. Bývá také nazýván duálním státem, 

nebo  zahrnuje prvky konzervativního modelu (zabezpe ení je závislé na hrazeném 

pojišt ní z p íjm  zam stnance) i prvky sociáln  demokratického modelu (financování 

zdravotní pé e, vzd lání z daní). Objevují se ale i prvky liberálního modelu, nap . nízká 

míra sociálního zabezpe ení u p íjmov  podpr rných skupin. V tomto modelu 

významnou úlohu p edstavuje lenitá rodina, která zastáním ady sociálních funkcí 

ulevuje sociálnímu státu (Keller 2009).   
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2.3.3 Krize sociálního státu 

Zatímco 50. a 60. léta 20. století jsou ozna ována jako zlatý v k sociálního státu, 

projevující se nízkou nezam stnaností, snižováním po tu d lník , r stem st edních 

vrstev obyvatelstva, r stem životní úrovn  a všeobecného blahobytu (Ve a 1996), od 

70. let 20. století se hovo í o období krize sociálního státu (Keller 2009).  

Jako zásadní p iny nep íznivého vývoje sociálního státu jsou uvád ny tyto argumenty:   

1) Neúm rný r st náklad  – krize ekonomická. Dv  ropné krize v 70. a 80. letech 

20. století zp sobily dlouhotrvající hospodá ský pokles, což se projevilo nižším 

objemem finan ních prost edk , které bylo možné p erozd lit. Naproti tomu ve ejné 

sociální výdaje si držely sv j meziro ní r st a bylo t žké je snižovat (Francová, 

Novotný 2008).  

Keller (2009) jako další p inu spat uje v razantním úbytku pracujících v oblasti 

pr myslu a velký nár st pracovník  v sektoru služeb. Produktivita práce je ale 

v terciálním sektoru nižší než v pr myslu, p esto lidé pracující ve službách, žádají p i 

nižší produktivit  práce platy srovnatelné s platy d lnickými. Dochází k nár stu náklad  

ve sfé e vzd lávání, zdravotnictví, služby se prodražují. 

Sociální stát se stal nep im en  nákladným. Sociální výdaje vyt ují investice, 

ovliv ují rozd lení zdroj , omezují možnosti ekonomického r stu a spole enského 

rozvoje, hospodá ská výkonnost klesá (Ve era 1996). 

2) Ztráta efektivnosti sociálního státu – krize ekonomická. Zejména kritikové z ad 

liberál  ukazují na vysoké náklady na sociální stát, které jsou vynakládány neefektivn , 

systém p erozd lování je nepr hledný a t žkopádný. Vedle toho stát vytvá í p íliš 

mnoho ú ednických míst, které spolu s ú edními orgány, vy erpávají velkou ást 

prost edk  ur ených pro sociální pot eby. Navíc z výhod sociálního státu t ží p evážn  

lidé, kte í jsou informováni, a ne ti, kte í pomoc doopravdy pot ebují. Nákladnost 

mimoto iní n které sociální služby, které jsou poskytovány bezúplatn  a zájem o n  

roste, obtížn  dostupnými, což vyvolává kritiku z ad ve ejnosti (Ve era 1996).    

3) Demografické zm ny – krize demografická. Stárnutí populace vyvolává r st nap tí 

mezi jednotlivými skupinami sociální solidarity – mladí a sta í, zdraví a nemocní, 

ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní, kdy jedni jsou zatíženi zvyšováním 
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sociálního pojišt ní a r stem po tu p íjemc  sociálních dávek, aniž by m li zaru enou 

vzájemnou kompenzaci v budoucnosti (Ve era 1996, Duben 1999). 

4) Ztráta sociálního konsenzu – krize politická, legitimity. Po átek sociálního státu byl 

založen na principu plné rovnosti ob an  p i poskytování sociální pomoci (Beveridgova 

welfare state). Tato rovnost však byla v dalším období p eklenuta sociální podporou, 

vážící se k p edchozímu výd lku. Následný r st sociální rovnosti ob an  je tak zna  

nákladný a neúnosný. Neúm rné zvyšování daní zasahuje postupn  v tšinu 

obyvatelstva, ímž nep ispívá k sociálnímu smíru, nýbrž naopak. Sociální stát mnozí 

spat ují jako nespravedlivý, zvýhod ující pouze ur ité skupiny osob (Ve era 1996). Jak 

podotýká Francová, Novotný (2008, s. 106) „doba zkrátka p estává být naklon ná 

zabezpe ování rovnosti“. 

2.3.4 Modernizace sociálního státu 

Sociální stát, i p es velké problémy, je v mnoha svých funkcí a inností nenahraditelný. 

Není možné p edstavit si moderní spole nost bez existujícího sociálního státu. Je ale 

pot ebné upravit jeho fungování zm ným podmínkám hospodá ského 

a spole enského vývoje. Dosavadní pojetí sociální politiky jsou p ehodnocovány, 

snižují se dan , sociální transfery i jejich podíl na hrubém domácím produktu. M ní se 

názor na poskytovaný rozsah sociálních služeb: jak velký podíl mají tvo it ve ejné, 

zpravidla bezplatné služby, a jaký podíl bude zajiš ován trhem. Zam stnanci, snažící se 

pružn  využít svoji pracovní sílu, poci ují stále více tržní nejistotu, zatímco sociální stát 

nese odpov dnost za sociální d sledky deregulované ekonomiky (Ve a 1996, 

Duben 1999). 

Podle Kellera (2009) jsou možné v zásad  dva zp soby modernizace sociálního státu: 

1) omezování sociálních požadavk  a práv ob an , nap . stanovení maximální výše 

pobírané dávky, zkracování doby pobírání dávek, prodlužování v ku odchodu do 

starobního d chodu, posunutí minimální doby placení pojistného, 

2) p enesení povinnosti financování sociálních výdaj  na samotné zam stnance, nap . 

osvobození od placení daní, da ové úlevy, zvyšování ú asti na soukromém pojišt ní. 
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Zvrat v sociální politice od rozsáhle poskytované sociální pé e ke státu, který zaru uje 

jen základní sociální jistoty, a po svých ob anech požaduje aktivní samostatnou sociální 

ast, se nazývá jako p echod k „post-welfare state“. Principem je zm na úlohy státu, 

její posílení v oblasti, kde je stát nezastupitelný jako nap . zákony a kompetence 

(Francová, Novotný 2008). 
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3 Sociální politika p ed rokem 1989 

Vývoj sociální politiky je možné lenit do r zných období. Podle vykonávané funkce 

státu bývá rozd lován do dvou etap. První vývojová etapa je charakteristická 

íležitostnými a omezenými sociálními aktivitami nestátních subjekt , vládnoucí 

vrstvy zapojují svoji ú ast pouze v p ípad  situací, ohrožujících jejich postavení. Druhá 

vývojová etapa se váže ke vstupu státu do sociální oblasti a rostoucímu vlivu jeho 

funkcí. Stát vytvá í nejen pravidla sociální politiky, ale vystupuje i jako p ímý realizátor 

a vykonavatel t chto pravidel. Rodí se „moderní sociální politika“ (Krebs a kol. 2010). 

3.1 První vývojová etapa 

První znaky spole enské pomoci jsou patrné již p i zrodu lidské civilizace. Pomoc byla 

zcela p irozená, založená na rodové a kmenové pospolitosti. Ve starov kých zemích, 

nap . ecko a ím, byla pomoc poskytována na základ  významnosti a užite nosti 

lov ka pro spole nost. Podporu získávaly ur ité skupiny lidí a po ur itou dobu -  pro 

zajišt ní obživy byla p id lována p da vále ným veterán m, pomoc byla poskytována 

i vdovám a sirotk m po vále nících (Krebs a kol. 2010).  

Ve st edov ku se s nar stajícím problémem chudoby zvyšovala pot ebnost pomoci 

chudým a nemocným. Zprvu se jednalo o církevní charitu. Církev zakládala nemocnice, 

útulky, sirot ince, pe ovala o chudé. Tato pomoc byla dobrovolná, náhodná, omezená 

a neorganizovaná státem (Krebs a kol. 2010). Od 16. století byla pé e o chudé p esunuta 

do pravomocí m st, pozd ji obcí. Obce m ly povinnost starat se o své chudé na základ  

domovského práva (Pot ek 1995). 

Vzájemná pomoc se od st edov ku rozvíjela postupn . S rozvojem emesla a obchodu 

byly zakládány bratrstva horník , cechy mistr  i cechy u  a tovaryš . Horni tí 

pracovníci m li oproti ostatním emesl m významn jší postavení, které vyplývalo 

z d ležitosti tohoto povolání pro tvorbu finan ních zdroj  panovníka. Tzv. horní ády 

upravovaly právo této profese, stanovily zabezpe ení horník  v nemoci, úrazu i 

zchudnutí (80 let sociálního pojišt ní (SP) 2004). D ležité byly i cechovní spolky, ty 

zaru ovaly kvalitu práce svých len  a pro jejich zabezpe ení a ochranu vytvá ely 

cechovní svépomocné pokladny (Tomeš 2010).  
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Od konce 17. století za aly vznikat d lnické podp rné spolky. Nejd íve v Anglii, ve 

st ední Evrop  se formovaly až s rozvojem pr myslu, v Rakousku se jejich založení 

datuje na po átek 19. století (Tomeš 2010).   

elem podp rných spolk  bylo zajiš ování sociálních jistot d lník . Spolky však 

soust edily velký po et len , což p edstavovalo riziko, a proto byly tendence podvolit 

jejich innost státní kontrole. V Rakousku byly spolky legalizované Živnostenským 

ádem roku 1859, který zvýšil vliv zam stnavatel  na jejich správu a umožnil ve v tších 

podnicích zakládat závodní pokladny (Tomeš 2010, Kolibová 2011). 

Významem závodních d lnických pokladen bylo zajišt ní d lník  p ed nep íznivými 

dopady nemoci, invalidity a úmrtí. Vedle hornických pokladen znamenaly 

v 60. a 70. letech 19. století nejvýznamn jší sociáln  ochranný nástroj zajiš ující 

pen žní dávky pracujícím (Rákosník, Tomeš a kol. 2012). 

Vedle d lnictva je t eba také zmínit „státní aparát“. Ve 2. polovin  18. století došlo 

v tehdejším Rakousku k modernizaci ve státní správ . Šlechtu, zastávající tento ú ad, 

vyst ídaly osoby, které tuto innost vykonávaly jako své zam stnání. Problémem bylo 

zabezpe ení ú edník  po dobu nemoci a ve stá í; šlechta disponovala majetkem, 

zam stnanci m li pouze sv j plat. Tento problém vy ešilo p ijetí pensijních zákon  

z roku 1771 a 1781 (Kolibová 2011). Systém však nefungoval na principu pojišt ní, ale 

prost edky byly vypláceny p ímo ze státní pokladny (Rákosník, Tomeš a kol. 2012). 

3.2 Druhá vývojová etapa 

Po átek druhé vývojové etapy lze asov  za adit na konec 19. století. Roste vliv 

lnického hnutí, odbor  i politických stran. D lnictvo usiluje o lepší životní podmínky, 

uv domuje si d ležitost a nezastupitelnost své pracovní síly. Sm r sociální ochrany se 

soust edí na pracovní i životní podmínky pracujících, role státu vystupuje do pop edí 

(Krebs a kol. 2010).     

3.2.1 Vývoj do roku 1918 

Vznik d lnických spolk  vyvolal pot ebu povinného sociálního pojišt ní. Hlavní 

myšlenka povinného pojišt ní spo ívala v individuální odpov dnosti ob ana za vlastní 

budoucnost a m la nahradit státem hrazené podpory chudých. Výjime ný byl i zp sob 

financování, pojistné bylo kapitalizováno – uhrazené pojistné se každému pojišt nci 

ukládalo, investovalo a p i spln ní nároku vyplácelo (Tomeš 2010).  
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Za p edch dce systému povinného pojišt ní jsou považováni již v 17. století v Anglii 

Daniel Defoe, který vytvo il systém pojišt ní vycházející z myšlenky vzájemnostních 

pokladen, a ve Francii J. - B. Colbert, autor povinného pojišt ní pro francouzské 

námo níky (Chvátalová a kol. 2012). 

Klí ovým p edstavitelem sociálního pojišt ní v Evrop  je ale n mecký kanclé  

Otto von Bismarck, který prosadil v íšském sn mu t i sociáln  pojiš ovací zákony – 

nemocenské pojišt ní (1883), pojišt ní úrazové (1884) a starobní a invalidní 

lnické pojišt ní (1889). Jeho politika ozna ovaná jako politika „cukru a bi e“ byla 

namí ená proti socialist m. Zavedením t chto reforem se prost edky z d lnických 

pokladen dostaly pod státní kontrolu, tím se znemožnilo financování d lnických akcí 

a také d lnické spolky byly pod v tším dohledem státní moci (Tomeš 2010). 

Podle n meckého vzoru, o pár let pozd ji, zavedl v Rakousko-Uhersku totožnou 

reformu ministerský p edseda Eduard Taafe – nemocenské pojišt ní (1888), úrazové 

pojišt ní (1888) a hornické pojišt ní (1889), se stejným cílem jaký m ly Bismarckovy 

reformy. Pojistné hradili zam stnavatelé, v malém pom ru p ispívali i pojišt nci podle 

výše svého výd lku (Chvátalová a kol. 2012). D lníkovi poté v plné pracovní 

neschopnosti z d vodu úrazu vznikalo právo na 60 % p edchozí mzdy, v p ípad  úmrtí 

z d vodu úrazu m li poz stalí nárok na poh ebné, vdovský, vdovecký i sirot í d chod. 

V p ípad  nemocenského pojišt ní m l pojišt nec nárok na 60 % mzdy p i nemoci delší 

než 3 dny, na úhradu ošet ení léka em i v nemocnici, nárok na úhradu lék  

(80 let SP 2004, Rákosník, Tomeš a kol. 2012). 

Tento zákon lze hodnotit jako významnou sociální reformu, negativum lze spat ovat 

v jeho velké organiza ní rozt íšt nosti a také v nedostate  provád ném pojišt ní, 

jelikož zam stnavatelé se jej snažili obcházet (80 let SP 2004).    

V Rakousku-Uhersku však nebylo p ijato d chodové pojišt ní, což vyvolávalo nap tí 

mezi d lníky i mezi soukromými ú edníky (do té doby byli d chodov  zabezpe eni jen 

státní ú edníci a horníci). Zákon o penzijním (ú ednickým) pojišt ní byl prosazen 

a schválen až v prosinci 1906, týkal se ovšem soukromých ú edník  ve vyšších 

službách. P iznával starobní d chod pro muže v 60 letech, kdy musel být 40 let pojišt n, 

a pro ženy v 60 letech, kdy délka pojišt ní inila 35 let. Už v roce 1914 byl tento zákon 

novelizován ( . 136 . z.), došlo k p esn jšímu vymezení pojišt ných osob 

(Tomeš 2010, Rákosník, Tomeš a kol. 2012).  
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3.2.2 Období 1918–1945 

Významnost roku 1918 je dána vznikem samostatné eskoslovenské republiky ( SR). 

Nov  vzniklý stát p evzal právní ád Rakousko-Uherska, m l povinnost zabezpe it 

vále né veterány a vyvést spole nost z hospodá ské i sociální krize zp sobené 

1. sv tovou válkou. Jednou z možností, jak tento stav vy ešit, bylo spojit rozd lené 

systémy sociálního pojišt ní, nároky pojišt nc  by se zp ehlednily, systém by zajistil 

tší ást obyvatelstva než dosud (Chvátalová a kol. 2012). 

Než ale došlo k uskute ní takto významných zm n, byl v roce 1918 p ijat zákon 

o osmihodinové pracovní dob , v letech 1918 až 1921 zákony o podporách 

v nezam stnanosti a byly vypláceny d chody vále ným invalid m a poz stalým po 

vojácích (Pot ek 1995). V roce 1918 byl zákonem . 92/1918 Sb. z ízen Všeobecný 

penzijní ústav v Praze pro správu sociálního pojišt ní soukromých zam stnanc  ve 

vyšších službách (Rákosník, Tomeš a kol. 2012).    

Zásadní reformu v sociální oblasti znamenalo p ijetí zákona . 221/1924 Sb., 

o pojišt ní zam stnanc  pro p ípad nemoci, invalidity a stá í. Zákon slou il 

nemocenské a d chodové pojišt ní do jednoho p edpisu, zabýval se širokou oblastí 

problém . Ve všeobecných ustanoveních definoval základní princip, a to že 

zam stnanci budou pojišt ni a nikoliv zaopat eni, a to pro p ípad nemoci, invalidity 

a stá í (§ 1 zákona . 221/1924 Sb.). Zákon pojiš oval osoby, které na území SR, na 

základ  pracovního, služebního nebo u ovského pom ru vykonávali práce nebo služby 

a nevykonávali je p íležitostn  nebo jako vedlejší zam stnání. V té dob  byl zákon 

považován za velmi pokrokový p edpis, pro n které zem  se stal vzorem, nap . ecko 

1932. Systém zakládal rovnováhu mezi p íjmy a výdaji. Pojistné platili zam stnavatelé 

a zam stnanci, polovinu p edepsaného pojistného nesl pojišt nec a polovinu 

zam stnavatel (80 let SP 2004, Tomeš 2010, Chvátalová a kol. 2012).  

Na základ  tohoto zákona z nemocenských pokladen vznikly nemocenské pojiš ovny, 

které zajiš ovaly nemocenské pojišt ní pod správou Úst ední sociální pojiš ovny. 

Vedly evidenci a vybíraly pojistné pro starobní, invalidní a nemocenské pojišt ní. 

Vyplácely dávky v nemoci, v mate ství a poh ebné. Z invalidního a starobního pojišt ní 

se vyplácely starobní a invalidní d chody, vyrovnávací p ísp vky k t mto d chod m, 

vdovské, vdovecké a sirot í d chody. Starobní a invalidní pojišt ní zajiš ovala 

Úst ední sociální pojiš ovna v Praze, nov  z ízena tímto zákonem jako nejvyšší 
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správní orgán nárokového (obligatorního) pojišt ní. Organiza ní i administrativní 

stmelení p edstavovalo nemalé ekonomické výhody a stabilizaci sociálního systému 

(80 let SP 2004, Kolibová 2011). 

Nová právní úprava zavedla pro výplatu nemocenských dávek princip absolutní t ídenní 

karence (dávky se vyplácely až od 4. dne trvání nemoci). Vedle pen žitých dávek byla 

poskytována fakultativní lé ebná pé e s cílem odvrátit nebo odsunout hrozící invaliditu. 

Také nov  vznikla evidence pojišt nc  – pojišt nci dostali p id lený pojiš ovací 

pr kaz, eviden ní íslo a informaci o výši pojistného. Pojistné platili na základ  jejich 

za azení do mzdové t ídy podle výše týdenní mzdy. Mzdových t íd bylo p vodn  10, 

podle za azení do t ídy se platilo jednotné pojistné pro tu kterou t ídu a ve stejné výši 

byl pobírán i d chod. Zam stnavatelé byli povinni vést mzdové záznamy t i roky. 

Starobní d chod náležel pojišt nci v 65 letech, podmínkou bylo uplynutí ekací doby 

stanovené na 150 p ísp vkových týdn . Nejnižší zam stnanecký d chod po t ech letech 

pojišt ní dosahoval 95 korun, nejvyšší pak 450 korun m sí . Na d chod v této výši 

bylo možné dosáhnout po 50 letech souvislého pojišt ní v nejvyšší mzdové t íd  

v každém roce nejmén  50 týdn . Z uvedené podmínky plyne, že na tento d chod 

nemohl prakticky dosáhnout nikdo (80 let SP 2004, 25 let SSZ 2015). 

Na základ  zákona vzniklo také zvláštní pojiš ovací soudnictví. V p ípad  neplacení 

pojistného i p i porušení jiných povinností bylo možné zam stnavatele a jejich 

zam stnance potrestat (80 let SP 2004).   

Jako zajímavost lze uvést, že evidenci plátc  sociálního pojišt ní shromaž uje již od 

roku 1936 unikátní strojový archiv umíst ný v 1. a 2. pat e budovy úst edí eské 

správy sociálního zabezpe ení v Praze (tehdejší Úst ední sociální pojiš ovna). 

Archiva ní funkci plní nep erušen  dosud, i když v sou asné dob  už jen jako podp rný 

zdroj. V archivu je možné nalézt nejstarší dávkové spisy d chodového pojišt ní ob an  

narozených do roku 1938, další ást slouží jako archiv pro ukládání eviden ních list . 

Kartotéka je udržována ve své p vodní podob  a od roku 2004 je zapsána v registru 

nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu (25 let SSZ 2015).   

es nespornou pokrokovost zákona, lze mu vytknout i velký nedostatek – nepovedlo se 

vytvo it univerzální právní úpravu pro všechny zam stnance na území tehdejšího 

eskoslovenska. Tento zákon se de facto dotýkal hlavn  d lník , protože pojišt ní 

státních zam stnanc  a soukromých ú edník  bylo zajišt no výhodn ji. Tuto výhodu 
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edstavoval zákon . 221/1925 Sb. o nemocenském pojišt ní ve ejných 

zam stnanc , a vztahoval se i na nemocenské ošet ování p íslušník  rodiny. Dalším 

specifickým p edpisem byl zákon . 26/1929 Sb. o penzijním pojišt ní soukromých 

zam stnanc  ve vyšších službách. Také správa hornického pojišt ní z stala 

v kompetenci jiných institucí. Nicmén  p evážná ást obyvatelstva SR byla sociáln  

zabezpe ena zákonem . 221/1924 Sb. (Chvátalová a kol. 2012). 

Hospodá ská krize na za átku 30. letech 20. století zabrzdila sociální rozvoj a také 

prov ila stabilitu stávajících systém  financování sociálního pojišt ní. Zatímco 

nemocenské pojišt ní se dostalo do tíživé hospodá ské situace (rostoucí 

nezam stnanost, pokles pojišt nc , pokles vybraného pojistného -> fond pojišt ní se 

ocitl v deficitu), starobního pojišt ní zam stnanc  se ú inek do asného poklesu 

zam stnanosti neprojevil, nebo  toto pojišt ní bylo založeno na dlouhodobé kapitalizaci 

pojistného (Rákosník, Tomeš a kol. 2012). 

3.2.2.1 Shrnutí období 

Systém sociálního zabezpe ení v eskoslovensku mezi dv ma sv tovými válkami byl 

charakteristický rozt íšt ností p edpis  do n kolika systém . Byly uzákon ny normy 

pro r zné t ídy a skupiny, každá s typickým systémem práv zajiš ující krytí sociálních 

rizik jako úraz, nemoc, invalidita, stá í, ztráta živitele. Hlavní skupiny p edstavovaly 

státní (ve ejní) zam stnanci, soukromí zam stnanci ve vyšších službách, d lníci a ur ité 

odchylky náležely horník m. Pojišt ní bylo navázáno na pracovní p íjem a r zné 

systémy tedy byly logickým vyúst ním, jelikož p íjmové rozdíly mezi skupinami 

zam stnanc  byly p ed druhou sv tovou válkou velké. Systémy byly financovány 

z vybraného pojistného, které odvád l zam stnavatel i zam stnanec vždy po jedné 

polovin  (Tomková, 2009).  

Celkov  se systém sociálního pojišt ní snažil o udržení tradi ního obrazu rodiny - 

živitel rodiny muž, zajišt ni byli i rodinní p íslušníci. Obvykle se z nemocenského 

pojišt ní poskytovalo pln ní ve form  v cných dávek – léka ská pomoc a léky v etn  

nemocenského ošet ování len  rodiny, a pen žní pln ní ve form  nemocenských 

dávek, dávek v mate ství a poh ebné. Z chodového pojišt ní se poskytovaly 

chody starobní, invalidní, vdovské, sirot í a výbavné (Zákon . 221/1924 Sb.).  

Skute nost, že systém obsahoval r zné odchylky pro ur ité skupiny pracujících, lze 

uvést na p íkladu ve ejných zam stnanc . V dob  nemoci m li ve ejní zam stnanci 
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nárok na plat minimáln  po dobu jednoho roku, proto ze zákona jim bylo poskytováno 

cné pln ní formou léka ské pé e, lék  a lé ebných pom cek. Obdobn  

u nemocenského pojišt ní soukromých zam stnanc , m li n kte í tito zam stnanci tu 

výhodu, že v p ípad  nemoci jim bylo podrženo právo na plat až po dobu šesti ned l 

a tuto dobu bylo možné p i spln ní ur itých podmínek prodlužovat (Tomková 2009).          

Po organiza ní stránce zde p sobila ada institucí pov ených správou pojistného 

a výplatou pln ní. V p ípad  d lnického pojišt ní hlavní orgán p edstavovala Úst ední 

sociální pojiš ovna a jí pod ízené nemocenské pojiš ovny: okresní, zem lské, 

závodní, spole enstevní, spolkové a zapsané pomocné. U ve ejných zam stnanc  byl 

nositelem nemocenského pojišt ní Lé ebný fond se sídlem v Praze, zvláštní fondy m li 

zam stnanci železni ní správy – Nemocenská pokladna státních drah, zam stnanci 

poštovní správy – Lé ebný fond poštovních zam stnanc  a katoli tí kn ží – Kn žská 

nemocenská pokladna v P erov  (Tomková 2009, Zákon . 221/1924 Sb.). 

Nositelem d chodového pojišt ní soukromých zam stnanc  ve vyšších službách byl 

Všeobecný pensijní ústav v Praze, nemocenské pojišt ní zabezpe ovala Nemocenská 

pojiš ovna soukromých zam stnanc  v Praze. A poslední skupinu, zam stnance 

v hornictví zajiš ovaly revírní bratrské pokladny se svým hlavním orgánem Úst ední 

bratrskou pokladnou v Praze (Tomková 2009).  

Za zmínku jist  stojí i zabezpe ení vále ných poškozenc  a poz stalých po vojácích. 

Organiza  zajiš ovaly Ministerstvo národní obrany SR a Ministerstvo sociální 

pé e SR. O p iznání a výplat  d chod  rozhodoval Zemský ú ad pro pé i o vále né 

poškozence. Nárok na požitek (d chod) se odvíjel od výše p íjmu poškozence, 

tzn. nezakládal povinnou ú ast v pojistném systému. Za požitky byly považovány 

chody invalidní, vdovský, sirot í a p edk v. Požitky byly vypláceny ze státních 

finan ních prost edk  (Zákon . 142/1920 Sb.).    

  

Je patrné, že v této dob  nelze vyty it roli Okresních správ sociálního zabezpe ení, 

tyto orgány sociálního zabezpe ení neexistovaly, jejich významnost tedy nastupuje až 

mnohem, mnohem pozd ji. 
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3.2.3 Období 1945–1948 

Za átek tohoto období je charakteristický koncem 2. sv tové války. Republika se 

zam ila na povále nou obnovu a na zabezpe ení chodu státu, narušeného nacistickou 

okupací (Pr cha a kol. 2009).  

Mezi první d ležité akty lze zahrnout zavedení p ídavk  na d ti od 1. prosince 1945, 

které p edstavovaly význa nou spole enskou pomoc rodinám s nezaopat enými d tmi 

(25 let SSZ 2015).  

Již b hem války byla zapo ata p íprava na zdokonalení sociálního pojišt ní, na jehož 

návrhu se podíleli i odborníci Úst ední sociální pojiš ovny. Tehdejší p edúnorovou 

vládou byl vyhlášen program p ípravy národního pojišt ní, jehož prost ednictvím se 

ly realizovat závazky Košického vládního programu. Ten stanovil „položit základy 

velkorysé sociální politiky a sociální pé e pro všechny vrstvy pracujícího lidu m st 

a venkova“ (Pr cha a kol. 2009, s. 204). Zásadní podmínkou sociálních jistot m lo být 

zabezpe ení práce všem práceschopným ob an m, mzdy m ly být chrán ny zákonem. 

Zákon o národním pojišt ní . 99/1948 Sb. byl schválen v dubnu 1948, po únorovém 

evratu, který však pro vývoj sociální politiky nep edstavoval žádný podstatný zvrat. 

Zákon sjednotil sociální pojišt ní (zrušil všechny p edchozí zákony této oblasti) 

a zakon il jeho demokratický vývoj na dlouhých 40 let (Rákosník, Tomeš a kol. 2012). 

Tento velkorysý p edpis se týkal zam stnanc  a jejich rodinných p íslušník , 

samostatn  hospoda ících ob an  i p íslušník  svobodných povolání. Slou il podmínky 

chodového pojišt ní d lník  se státními a ve ejnými zam stnanci. V tomto zákon  již 

byli povinn  (zákonn ) pojišt ni všichni zam stnanci, bez ohledu na p ihlášení i 

zaplacení pojistného. Pojišt ní bylo povinné, za zam stnance je hradil zam stnavatel. 

Dávky nemocenského pojišt ní se vyplácely od prvního dne nemoci, v cné dávky 

zahrnovaly bezplatnou ústavní i mimoústavní lé bu, léky. V mate ství se vyplácely 

18 m síc  dávky ve výši nemocenského, pé e zahrnovala bezplatné léka ské ošet ení, 

pobyt v porodnici, porodné 2500 K s, d tskou výbavi ku. D chodové pojišt ní 

poskytovalo celkem 9 druh  dávek. Zákon stanovil nárok na starobní d chod po 

20 letech pojišt ní v 60 letech nebo po minimáln ty letém pojišt ní v 65 letech. 

které prvky zanesené v této dob  do sociálního pojišt ní p etrvaly dodnes. Tak 

nap íklad dlousložková konstrukce d chodu, která kombinuje prvek solidarity s prvkem 

zásluhovosti. Prvek solidarity zajištuje pojišt nc m takovou výši dávky, která je 
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ochra uje proti sociální nouzi i hranicí chudoby, druhý prvek bere v úvahu 

zásluhovost, ili míru p isp ní do systému (Zákon . 99/1948 Sb., Pr cha a kol. 2009).  

es zd raz ovanou univerzalitu systému byly ponechány odchylky v d chodovém 

pojišt ní horník , nap . nižší v k odchodu do d chodu. Také d chodové nároky 

íslušník  ozbrojených sil upravoval zákon . 89/1952 Sb., o d chodovém 

zaopat ení p íslušník  ozbrojených sil. Krom  dávek pro výd le inné ob any 

zahrnul zákon i dávky pro populaci nevýd le nou v podob  d chod  manželek 

a sociálních d chod . Tímto došlo ke spojení principu pojiš ovacího a zabezpe ovacího 

(Tomková 2009).  

Systém národního pojišt ní nezahrnoval pojišt ní v nezam stnanosti, pouze 

nemocenské pojišt ní nezam stnaných. Toto se ale p íliš nep edpokládalo, protože 

dekretem . 88/1945 Sb. byla zavedena všeobecná pracovní povinnost (Tomková 2009). 

Než se ale tento zákon mohl za ít pln  uplat ovat, byla zahájena v roce 1950 jeho 

revize (Pr cha a kol. 2009).  

3.2.3.1 Shrnutí období 

Povále né období bylo charakteristické p ípravou reformy sociálního pojišt ní. Cílem 

bylo vytvo it univerzální systém, který by zahrnoval veškeré zam stnané obyvatelstvo 

se zajišt ním všech uznávaných sociálních událostí (od narození do smrti), a také 

sjednocení sociální ochrany a odstran ní všech rozdíl  mezi pojišt nými osobami, a to 

ve prosp ch d lník . Tyto zm ny p inesl zákon o národním pojišt ní, podle kterého byli 

pracující pojišt ni ze zákona, tedy bez nutnosti p ihlášení i zaplacení pojistného. Za 

zam stnance celé pojistné hradil zam stnavatel, samostatn  výd le inné osoby si 

hradili pojistné sami. Systém byl financován z pojistného a p ísp vk  od státu 

(Zákon . 99/1948 Sb.).  

I p es proklamovanou jednotnost systém umožnil odchylky v d chodovém pojišt ní 

íslušník  ozbrojených sil i v d chodovém pojišt ní horník . Také v oblasti 

nemocenských dávek ponechal do roku 1957 odlišnost pro ve ejné zam stnance, kdy 

místo pen žitých dávek v nemoci pobírali po ur itou dobu plat (Tomková 2009).  

Jednotnosti ale bylo dosaženo z hlediska organizace. Organiza ní rozt íšt nost 

edchozího období byla nahrazena jedinou Úst ední národní pojiš ovnou se sídlem 

v Praze a jejími organiza ními složkami, národními pojiš ovnami a okresními 
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národními pojiš ovnami. Ta se stala právním nástupcem p edchozích nositel  

chodového, provizního, penzijního a nemocenského pojišt ní (Zákon . 99/1948 Sb.). 

3.2.4 Období 1949–1968 

Na po átku 50. let 20. století sp l vývoj k postátn ní sociální a zdravotní ochrany. 

Uplat ovaly se „sov tské zkušenosti“, rušily se charitativní dobrovolné organizace. 

které sociální funkce, jako podpora v nezam stnanosti, pomoc chudým, byly 

pokládány za poz statek kapitalismu a v nové spole nosti nepot ebné. V rámci procesu 

tvorby ve ejnoprávního sociálního státu došlo k zestátn ní zdravotních za ízení a vzniku 

státního systému zdravotnictví (Tomeš Národní pojišt ní (NP) 1/2015). 

Národní pojišt ní bylo novelizováno zákonem . 102/1951 Sb., o p ebudování 

národního pojišt ní. Tento zásah p edstavoval p em nu samosprávného sociálního 

pojišt ní na centráln ízené sociální zabezpe ení. Pojistné bylo slou eno s daní ze 

mzdy, sociální zabezpe ení a zdravotnictví se financovalo ze státního rozpo tu. Došlo 

k odd lení nemocenského pojišt ní a jeho výkon p evzalo Revolu ní odborové hnutí 

(ROH). Samostatnou organizací byl Svaz výrobních družstev. Navazující 

zákon . 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a lé ebné pé i, p iznal nárok na 

zdravotní pé i i nemocensky nepojišt ným osobám (Kalinová 1998, 

Chvátalová a kol. 2012).   

Proces transformace byl dokon en p ijetím dvou zákon , které odd lily ob  do té doby 

stávající složky sociálního pojišt ní. Zákon . 54/1956 Sb., o nemocenském pojišt ní 

zam stnanc , slou il nároky na nemocenské dávky pro všechny kategorie pracovník  

(zrušil výhody státních a ve ejných zam stnanc ), u žen byly srovnány pen žité dávky 

v mate ství, rodinné p ídavky rostly s po tem d tí v rodin . Mezi v cné dávky pat ila 

láze ská pé e, výb rové rekreace ROH a d tské rekreace ROH. Nemocenské dávky 

(pobíraly se od prvního dne PN) i všeobecná bezplatná zdravotní pé e, byly hrazeny ze 

státního rozpo tu. Zákon . 55/1956 Sb., o sociálním zabezpe ení, upravoval 

chodové zabezpe ení a sociální pé i, která nahradila chudinskou pé i. D chody byly 

diferencovány podle zavedených t í kategorií zam stnanc , došlo ke snížení v kové 

hranice pro vznik nároku na starobní d chod u muž  z 65 let na 60 let p i 20 letech 

zam stnání a u žen z 60 let na 55 let. Nov  byl do systému zaveden d chod za výsluhu 

let a osobní d chod pro zasloužilé pracovníky v oboru hospodá ství, v dy, kultury, 

správy a jiných sektorech ve ejné innosti. Také po celé období socialismu byly mimo 
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zákonem stanovených nárok  p iznávány d chody pro zasloužilé leny Komunistické 

strany eskoslovenska (KS ), které navrhovaly okresní výbory KS  a schvalovala 

vláda (Pr cha a kol. 2009, Tomková 2009, Chvátalová a kol. 2012). 

Vlivem nep íznivého ekonomického vývoje rostl národní d chod pomaleji než náklady 

na sociální zabezpe ení, p ijala proto tehdejší komunistická vláda rozhodnutí o zm nách 

v d chodovém zabezpe ení. Tyto zm ny vnesl do systému zákon . 101/1964 Sb., 

o sociálním zabezpe ení. Byla prodloužena požadovaná doba zam stnání pro p iznání 

starobního d chodu z 20 let na 25 let, ženám se nov  zapo ítávala pé e o dít  do t í let 

ku. Podle po tu d tí byla ženám snížena hranice odchodu do d chodu – od 53 do 

56 let, bezd tné ženy 57 let. Pro výpo et d chodu byla sm rodatná výše mzdy 

v posledních letech p ed odchodem do d chodu, a nikoliv výše zaplaceného pojistného 

– tím došlo k opušt ní principu pojišt ní (Kalinová 1998, Rákosník, Tomeš 

a kol. 2012).  

Samostatnou oblast p edstavovalo sociální zabezpe ení družstevník . D chodové 

a nemocenské nároky pro tuto skupinu pracovník  zavedl zákon . 32/1962 Sb., 

novelizován zákonem . 103/1964 Sb. o sociálním zabezpe ení družstevních rolník . 

Zákon rozlišoval družstva s vyšší a nižší úrovní hospoda ení. Družstevníci m li nárok 

na nemocenské - pro leny družstva z vyšší úrovn  hospoda ení byly hrazeny ze 

státních prost edk , len m z nižší úrovn  byly vypláceny z prost edk  družstva. 

chodové zabezpe ení len  vyšší úrovn  bylo obdobné se zabezpe ením pracovník  

v pracovním pom ru (Zákon . 101/1964 Sb.). Tímto krokem vládnoucí strana 

posilovala socializaci zem lství a oddanost spole nosti (Tomková 2009). 

Na základ  zákona . 53/1968 Sb., o zm nách v organizaci a p sobnosti n kterých 

úst edních orgán , vzniklo Ministerstvo práce a sociálních v cí. M lo zabezpe ovat 

funkce v oblasti sociálního zabezpe ení, které do té doby vykonával Státní ú ad 

sociálního zabezpe ení. Rozhodování o dávkách d chodového zabezpe ení p ešlo na 

Správu d chod  v Praze, ze které v roce 1969 vznikl Ú ad d chodového 

zabezpe ení (Tomeš NP 1/2015).  

3.2.4.1 Shrnutí období 

Po átek tohoto období je charakteristický p ebudováním národního pojišt ní. Jeho 

vodní koncept nevyhovoval komunistické spole nosti. P evládaly názory, že 
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v socialismu sociální problémy vymizí, sociální pé e nebude nutná, všichni budou 

pracovat a rostoucí výroba zajistí veškeré pot eby (Tomková 2009).  

Koncept sociálního zabezpe ení zahrnoval jednak chodové zabezpe ení a pro ur ité 

skupiny osob (osoby zdravotn  postižené, osoby staré, osoby se zm nou pracovní 

schopností) i ur itou formu státního zabezpe ení. Tu tvo ily nejen dopl kové dávky, 

ale také pe ovatelské služby zajiš ované pouze dobrovolnými pe ovatelkami a domovy 

chodc  (Tomková 2009). 

V rámci nemocenského pojišt ní byly poskytovány jednak pen žité dávky v nemoci, 

i ošet ování lena rodiny, p i porodu a v mate ství, rodinné p ídavky, poh ebné. 

cné dávky zahrnovaly láze skou pé i, výb rové rekreace ROH a d tské rekreace 

ROH (Zákon . 54/1956 Sb.).   

Po organiza ní stránce došlo k odd lení nemocenského pojišt ní od d chodového. 

Výkonem nemocenského pojišt ní zam stnanc  bylo pov eno ROH (p etrvalo zde až 

do roku 1990). Vrcholným orgánem byla Úst ední rada odbor , provád ní 

nemocenského pojišt ní se p eneslo také na závody a odborové svazy 

(Zákon . 54/1956 Sb.).   

Pro zam stnance výrobních družstev se nemocenské pojišt ní provád lo p ímo 

v družstvech, kde o dávkách nemocenského pojišt ní rozhodovaly komise pé e 

o pracující. Nejvyšším orgánem nemocenského pojišt ní len  výrobních družstev byl 

Úst ední svaz výrobních družstev (Vyhláška . 274/1956 Ú.l.).  

Pro provád ní d chodového zabezpe ení byl nov  z ízen Státní ú ad d chodového 

zabezpe ení v Praze. Výkon n kterých inností ve v cech d chodového zabezpe ení 

byl p enesen na krajské a okresní národní výbory, kde byly pro tyto ú ely voleny 

komise sociálního zabezpe ení jako výkonné orgány a posudkové komise sociálního 

zabezpe ení jako znalecké orgány (Zákon . 55/1956 Sb.).  

Pojistné zam stnanc  na nemocenské pojišt ní odvád l zam stnavatel ve výši 10 %, 

resp. 15 % z p íjmu. P íjmy a výdaje nemocenského pojišt ní byly sou ástí státního 

rozpo tu (Zákon . 54/1956 Sb.). 

Dávky a služby sociálního zabezpe ení byly poskytovány státem, zam stnanci na jejich 

úhradu neplatili žádné p ísp vky (Zákon . 101/1964 Sb.).  



34 
 

Sociální zabezpe ení družstevních rolník  organiza  zajiš oval Státní ú ad sociálního 

zabezpe ení ve v cech d chodových dávek, okresní národní výbory a sociální komise 

jednotných zem lských družstev (JZD). Sociální komise vykonávaly 

administrativní innosti pot ebné pro provád ní sociálního zabezpe ení družstevník , 

spolupracovaly v ízení o dávkách d chodového zabezpe ení, v ízení o službách 

a dávkách sociální pé e. Také rozhodovaly o nemocenských dávkách a dávkách 

zabezpe ení matky a dít te. Dávky sociálního zabezpe ení byly v podstat  obdobné 

dávkám ostatních pracujících, zvýhodn ni byli družstevníci z vyšší úrovn  hospoda ení. 

Dávky sociálního zabezpe ení družstevník  poskytoval stát. Na áste nou úhradu 

náklad  sociálního zabezpe ení družstvo odvád lo nejprve 4 % celkových výnos , 

pozd ji (od roku 1964) p ísp vek ve výši 11,2 % úhrnu pracovních odm n 

(Zákon . 32/1962 Sb., Zákon . 103/1964 Sb.). 

Odd len  od systému nemocenského pojišt ní a sociálního zabezpe ení pracujících 

stalo zajišt ní p íslušník  ozbrojených sil a bezpe nostních sbor . Organiza  

zajiš ovaly Ministerstvo národní obrany a Ministerstvo vnitra. Zatímco výkon 

nemocenského pojišt ní z stal v kompetenci ministerstev až do roku 2008 a postupn  se 

rozší il i na další p íslušníky záchranných a dalších služeb, v d chodovém zabezpe ení 

bylo zákonem . 101/1964 Sb. v len no zabezpe ení t chto složek na úrove  

pracujících (Zákon . 32/1957 Sb., Zákon . 33/1957 Sb., Zákon . 101/1964 Sb.).       

V organizaci provád ní d chodového zabezpe ení došlo v  pr hu tohoto období 

k dalším zm nám. Statní ú ad d chodového zabezpe ení byl v roce 1964 zm n na 

Státní ú ad sociálního zabezpe ení, a v roce 1968 pravomoc v rozhodování o dávkách 

chodového zabezpe ení p ešla na Správu d chod  v Praze (Zákon . 53/1968 Sb.).       

3.2.5 Období 1969–1989 

V období normalizace se k významn jším po in m adí zavedení mate ského p ísp vku 

zákonem . 154/1969 Sb., o mate ském p ísp vku a zákonem . 107/1971 Sb., 

o mate ském p ísp vku. Mate ský p ísp vek se vyplácel ženám, pe ujícím alespo  

o dv  d ti, z nichž jedno dít  nedosáhlo dvou let. Výše p ísp vku byla stejná pro 

všechny matky v ástce 500 K s m sí  a doba poskytování byla prodloužena do dvou 

let v ku dít te. D sledkem p ijatých zákon  byl výrazný nár st porodnosti a zvýšení 

po tu žen na mate ské dovolené (Pr cha a kol. 2009).  
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Další podporu pro rodiny s d tmi p ineslo v roce 1971 zdvojnásobení podpory p i 

narození dít te z 1 000 K s na 2 000 K s (zákon . 98/1971 Sb.) a v roce 1973 zvýšení 

ídavk  na d ti (zákon . 99/1972 Sb.) (Tomková, 2009). 

Ve sledu zákon  o sociálním zabezpe ení byly p ijaty zákon . 121/1975 sb. a zákon 

. 100/1988 Sb., které vnášely do systému pouze díl í zm ny, podstata systému 

stávala stejná (Pr cha a kol. 2009). 

3.2.5.1 Shrnutí období 

Opat ení v posledním, p edlistopadovém období, byly zam eny na rodiny s d tmi 

a p íjemce nejnižších d chod . Po organiza ní stránce došlo v roce 1969 ke zm  

orgánu v rozhodování o dávkách d chodového zabezpe ení, kterým se stal ad 

chodového zabezpe ení v Praze. ást výkonu ve v cech sociálního zabezpe ení 

stala v kompetenci krajských a okresních národních výbor  (Zákon . 2/1969 Sb.). 

V roce 1976 na základ  zákona . 121/1975 Sb. byla odd lena správa sociálního 

zabezpe ení pro vojáky z povolání, p íslušníky Sboru národní bezpe nosti a p íslušník  

Sbor  nápravné východy. Rozhodování o d chodových dávkách p evzaly v p ípad  

voják  z povolání krajské vojenské správy ízeny Ministerstvem národní obrany, 

u p íslušník  Sboru národní bezpe nosti rozhodovaly orgány Ministerstva vnitra 

a u p íslušník  Sbor  nápravné výchovy p sobnost p íslušela orgán m Ministerstva 

spravedlnosti (Zákon . 121/1975 Sb.).   

Zm nou prošla i organizace nemocenského pojišt ní. Vyhláškou . 178/1968 Sb. byly 

ízeny Správy nemocenského pojišt ní (Okresní, Krajské, eská, Slovenská 

a Úst ední) jako orgány ROH, vykonávaly innosti nemocenského pojišt ní 

zam stnanc  mimo závody. V závodech byly pro výkon nemocenských inností 

ustanoveny komise národního pojišt ní (Vyhláška . 178/1968 Sb.).  

Pro zam stnance výrobních družstev innosti v nemocenské oblasti provád ly p íslušné 

volené orgány výrobního družstva (p edstavenstvo, komise), mimo družstva výkon 

inností zajiš ovaly Správy nemocenského pojišt ní. Výrobní družstva byla 

organizována ve Svazu výrobních družstev3, který byl jejich nejvyšším orgánem 

(Vyhláška . 88/1967 Sb.).  

_________________________________ 
3 v roce 1990 zm na názvu na Svaz eských a moravských výrobních družstev (60. výro í založení Svazu 
eských a moravských výrobních družstev 2016). 



36 
 

 

V jednotných zem lských družstvech nadále p sobily sociální komise 

vykonávající vybrané innosti ve v cech nemocenského pojišt ní a sociálního 

zabezpe ení družstevník .  

Ani v této etap , v jejímž záv ru kon í vláda komunistické strany a nastupuje 

demokracie, není možné definovat roli okresních správ sociálního zabezpe ení ve sfé e 

sociální politiky. V sociální oblasti p sobila ada orgán  a institucí, které vznikly, 

zanikly a op t vznikly, a které stály u zrodu vzniku Okresních správ sociálního 

zabezpe ení v nové demokratické etap  vývoje eské republiky. 

 

Organiza ní zajišt ní systému sociálního pojišt ní a sociálního zabezpe ení na 

území eskoslovenska od roku 1918 uvádí schéma v íloze A. 

 

3.3 Základní aspekty sociální politiky p ed rokem 1989 

Na konci 80. let 20. století byla v eskoslovensku sociální politika charakteristická 

výsadním postavením státu ve funkci zákonodárce, vykonavatele, kontrolora. Systém 

byl ízen centráln  a byl financován ze státního rozpo tu. Stát vystupoval v roli 

jediného zam stnavatele a provozovatele národního hospodá ství, ízeného pomocí 

tiletých plán  a státního rozpo tu. Uplat oval se princip plné zam stnanosti, ob ané 

byly pouhými pasivními p íjemci služeb, o jejichž kvalit  nem li možnost 

spolurozhodovat. Pracovní potenciál byl málo produktivní, jeho využití bylo nízké. 

raz byl kladen na zam stnanost žen jako projev jejich rovnosti s muži, prioritu m la 

opat ení zabezpe ující ženám - matkám setrvání v pracovním procesu (jesle, mate ské 

školky). Náhradou byl ženám umožn n d ív jší odchod do d chodu. Sociální 

spravedlnost byla uznávána ve smyslu „všem stejn “, uplat ovaly se univerzální 

schémata a celospole enský solidarismus. Nerovnost mezi ob any se projevovala 

existencí r zných p íjemc  dávek vyplývající z jejich spojení s režimem. Ekonomická 

neefektivnost, nedostatek finan ních zdroj , špatné hospoda ení státní ekonomiky 

prohlubovaly krizi a zp sobovaly velkou zadluženost v oblasti služeb. Realizace 

sledných reforem byla politicky nep ípustná, a proto docházelo k uskute ování 

pouze díl ích zm n. Podniky napl ovaly oblast sociální politiky v pé i o své 
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zam stnance a jejich rodinné p íslušníky v podob  bydlení, podnikové mate ské školky, 

zdravotní pé e, podnikové rekreace, a tím vyvažovaly svým zam stnanc m mezery 

v sociální innosti státu (Pot ek 1995, Francová, Novotný 2008, Chvátalová a kol. 

2012).  

Kalinová (1999) spat uje v bývalém systému i ur ité sociální pozitivum pro budoucí 

transformaci, a to nap . vysoká vzd lanost, kvalifika ní úrove  obyvatelstva, kulturní 

vysp lost, i uplatn ní „podnikatelských schopností“ zejména v 70. a 80. letech 

20. století v rámci šedé ekonomiky (nap . melouchy stavební povahy, r zné opravy, 

spropitné v pohostinství, v kade nictví, domácí zem lská výroba, erný obchod 

s valutami a tuzexovými poukázkami). To vše p edstavuje d ležitý vklad do budoucna 

a po roce 1989 i p izp sobení lidí novým podmínkám.        

Jaký byl vývoj d chodového zabezpe ení v letech 1970-1989 udává tabulka . 1. 

Tabulka 1: D chodové zabezpe ení v letech 1970-1989 

Ukazatel 1970 1975 1980 1985 
Po et vyplácených d chod  v tisících  3 319 3 580 3 774 4 173 

     z toho: starobní 1 501 1 750 1 993 2 342 

                  invalidní 708 699 697 722 

                  ostatní 1) 1 110 1 131 1 084 1 109 

Úhrn vyplácených dávek v mil. K s3) 24 747 31 390 42 457 61 649 

Pr rný m sí ní starobní chod v K s  

     lníci a ostatní zam stnanci 863 953 1 181 1 519 

     družstevní rolníci 528 611 835 1 256 

Starobní d chod v % pr rné hrubé mzdy2) 44,5 41,4 44,8 48,6 
1) chody vdovské, sirot í, manželek, sociální a osobní, jiné druhy p iznané p ed rokem 1957 
2) pr rný m sí ní starobní d chod d lník  a ostatních zam stnanc  v pom ru k hrubé mzd  této 
sociální skupiny v daném roce 
3) K s – koruna eskoslovenská 
Zdroj: Pr cha a kol. 2009, s. 917  

 

V rámci d chodového zabezpe ení nedocházelo k pravidelným valorizacím d chod , 

jejich zvyšování záleželo na usnesení sjezdu KS . Tabulka . 1 vykazuje r stový trend 

jak ve zvyšování po tu p íjemc  d chod  a s tím související rostoucí objem 

vyplácených pen žních prost edk  na d chody, tak i v r stu individuálních d chod  

pracujících v etn  r stu starobního d chodu v pom ru k pr rné mzd .  



38 
 

4 Sociální politika po roce 1989 

17. listopad 1989 ozna uje datum, od kterého se za ínají odvíjet novodobé d jiny 

eského státu. Hromadné vystoupení ob an  nep edstavovalo sociální vzpouru, ale šlo 

o politický odpor, podnícený ze zahrani í (situace v Sov tském svazu a dalších 

sousedních zemích východního bloku). Sociální systém se však ur itým zp sobem na 

pádu komunistického režimu podílel. Tvo il sou ást neefektivního ekonomického 

systému, kterému pomáhal rovnostá skou redistribucí, nemotivující iniciativu lidí 

(Kalinová 1999).   

Po listopadu 1989 došlo ke zm  politických pom , byla budována demokratická 

spole nost, zavád no tržní hospodá ství, které p ineslo zm ny ve vlastnických vztazích 

a také zm ny v postavení a úloze jedince v pracovním procesu i ve spole nosti. K t mto 

zm nám nemohlo dojít bez zm ny v sociální politice. Bylo nutné zm nit staré sociální 

principy a paternalistické myšlení, proto i sociální politika po roce 1989 vstupuje do 

procesu transformace (Krebs a kol. 2010). 

4.1 Transformace sociální politiky 

Transformace je proces, p i kterém dochází k p etvo ení p edešlého systému na systém 

nový. P itom starý systém ve své p vodní úloze již neexistuje a nový systém zatím ješt  

jako celek uspokojiv  nefunguje. Je t eba si také uv domit, že klí ové prvky sociální 

politiky se m ní a vyvíjí. Sociální politika je „živý systém, reaguje na aktuální 

podmínky a úkoly spole nosti, a nikdy ji nelze považovat za definitivní a jedin  

správnou konstantu“ (Krebs a kol. 2010, s. 105). 

Ekonomická transformace po roce 1989 byla doprovázená negativními sociálními 

dopady - inflace, nezam stnanost, pokles reálných p íjm , pokles zem lské produkce, 

snížení spot eby obyvatelstva, privatizace; proto komplexní p em na celého sociálního 

systému by mohla vést k p ebyte nému sociálnímu nap tí. Scéná  sociální reformy 

vypracovaný vládou eské a Slovenské Federativní Republiky v roce 1990 

edstavoval první krok kontinuální reformy v sociální oblasti. Byl zpracován na období 

dvou let a uvažoval pouze krátkodobé zm ny v sociální politice. D ležitost byla 

nována sociální záchranné síti jako ochrany ur ité skupiny obyvatelstva p ed dopady 

echodu k tržní ekonomice (Pr cha a kol. 2009).  
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Krebs (2010) formuluje záchrannou sociální sí  jako souhrn zákonodárných norem, 

pomocí kterých stát zaru uje ob an m nezbytn  nutnou pomoc v závažných sociálních 

situacích vyvolaných ekonomickou reformou. Opat ení se týkají nap . zajišt ní pracovní 

síly nezbytnými p íjmy v p ípad  nezam stnanosti, zaru ení minimálního pracovního 

íjmu ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu (minimální mzda), stanovení pot ebné výše 

íjm  zejména nízkop íjmovým rodinám s d tmi (životní minimum), garance ochrany 

bydlení u sociáln  pot ebných ob an  (p ísp vky na úhradu náklad  souvisejících 

s bydlením).  

Záchranná sociální sí  byla projevem celospole enské solidarity a odpov dnosti státu 

i ob an m v p ípad , že se ne vlastní vinou ocitnou ve stavu nouze, ve stavu 

ohrožující jejich sociální zájmy nebo zájmy spole nosti. Je ale nezbytné t mto 

závažným situacím p edcházet a to vhodnou makroekonomickou i sociální politikou, 

nap . neinfla ní vývoj, dostate ná nabídka pracovních míst, d chodové pojišt ní (Krebs 

a kol. 2010). Záchrannou sociální sí  zaštítily zejména zákon . 463/1991 Sb., 

o životním minimu a zákon . 482/1991 Sb., o sociální pot ebnosti.   

Mezi první legislativní opat ení v sociální oblasti pat ilo vybudování systému ú ad  

práce (ÚP) a dávek v nezam stnanosti. Zákon o zam stnanosti . 1/1991 Sb. a zákon 

o soukromém podnikání . 105/1990 Sb. vytvo ily prostor pro soukromé podnikání 

a zam stnávání ob an  u soukromých podnikatel , zákon . 455/1991 Sb. upravoval 

živnostenské podnikání. D lníci odcházeli z umírajících státních podnik , za ali 

soukrom  podnikat, zakládali firmy. To m lo velký vliv na nezam stnanost, která v té 

dob  byla nízká (Tomeš NP 2/2015). 

V d chodové oblasti byly zrušeny osobní d chody vedoucích funkcioná  KS  

a p íplatky k d chod m u zasloužilých len  KS . Tento krok odstra oval diskriminace 

minulého systému. K 1. íjnu 1990 se uskute nila první valorizace d chod , další 

následovaly v letech 1991 a 1992. Krokem k vytvo ení sociální pojiš ovny byl zákon 

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

zam stnanosti. Zákon zavedl systém p ísp vk  na sociální zabezpe ení, tj. pojistné 

jako zvláštní platba uskute ovaná mimo da ový systém. Nárok na pln ní poté náležel 

tomu, kdo platil p íslušné pojistné, nehled  na skute nost jestli je p íjemce pot ebný i 

nikoliv (MPSV vývoj 2015). Realita však byla taková, že pojistné z stalo p íjmem 

státního rozpo tu, takže se vlastn  stalo další daní (Krebs a kol. 2010).  
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Zákonem . 42/1994 Sb. bylo zavedeno penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem. 

Tímto krokem došlo ke zvýrazn ní principu individuální odpov dnosti lov ka za svoji 

životní úrove  v d chodovém v ku. Spo ením dochází k odložení ásti p íjm lov ka 

pro zajišt ní jeho budoucí sociální události (Kotous, Munková, Štefko 2013). Tento 

„t etí pilí  d chodového systému“ byl založen zcela na ob anském principu, bez možné 

asti zam stnavatel  (tzv. zam stnaneckého principu) a až do roku 1999 nebyl 

stimulován da ovými úlevami (MPSV vývoj 2015). 

Zásadní zm nu p edstavovalo p ijetí zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, 

posunující systém d chodového zabezpe ení na moderní systém d chodového pojišt ní. 

Systém je pr žn  financovaný, dávkov  definovaný, povinný pro všechny 

ekonomicky aktivní osoby (MPSV vývoj 2015). Zákon p inesl úpravu reduk ních 

hranic p i výpo tu výše d chodu a stanovil základní vým ru d chodu. Vedle základní 

vým ry d chod zahrnuje i procentní vým ru. Skute nost, že zákon vedl k vyrovnání 

rozdíl  v d chodech, a tedy dostate  nebral v úvahu zásluhový princip, se ukázala 

jeho velkým záporem (Kotous, Munková, Štefko 2013).  

V roce 1990 došlo ke sjednocení správy sociálního zabezpe ení. Koncept p edpokládal 

návrat k Národní pojiš ovn  vytvo ením samostatného systému se samosprávnými 

prvky, financování odd lené od státního rozpo tu na fondovém základu. K tomuto 

zám ru však nedošlo. Vzniklá eská správa sociálního zabezpe ení nebyla odd lena od 

státní správy, její orgány nebyly samosprávné, také financování spadalo pod státní 

rozpo et. Tato skute nost umožnila vlád  od erpat p ebytky z vybraného pojistného 

k vyrovnání státního rozpo tu. Když byl v roce 1996 vytvo en samostatný ú et 

chodového pojistného, žádný p ebytek již neexistoval (Krebs a kol. 2010, Rákosník, 

Tomeš a kol. 2012).  

Nov  byl zaveden systém všeobecného zdravotního pojišt ní zákonem 

. 550/1991 Sb. Zákon p enesl správu zdravotního pojišt ní na státu nezávislé zdravotní 

pojiš ovny v ele s nejv tší z nich Všeobecnou zdravotní pojiš ovnou, zákon 

. 551/1991 Sb., a další oborové, resortní a podnikové pojiš ovny, zákon 

. 280/1992 Sb. (Chvátalová a kol. 2012). 

Nemocenskou oblast stále upravoval zákon z roku 1956 ( . 54/1956 Sb. v etn  

novelizací). Tento zákon však p ipoušt l v podmínkách tržní ekonomiky zna né 

zneužívání. Zneužíván byl nezam stnanými, nebo  nemocenské dávky byly vyšší než 
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dávky v nezam stnanosti. Zneužívali ho podnikatelé, pro které ve finan ní tísni bylo 

výhodn jší nechat zam stnance doma na nemocenské a ušet it jejich mzdy. K náprav  

toho stavu došlo až v dalších letech (Tomeš NP 4/2015).  

V roce 1995 p ijatý zákon . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, v cn  sjednotil 

systém rodinných dávek do té doby rozt íšt ný do r zných skupin státních p ísp vk  

pro rodiny s d tmi. Nový systém zam ený na ochranu rodin s d tmi ze strany státu 

tvo ily dávky poskytované jednak adresn , tj. v závislosti na p íjmu rodiny, tak i dávky 

poskytované plošn , tj. bez závislosti na výši p íjmu rodiny (Arnoldová 2012). 

Tomeš (NP 4/2015, s. 6) hodnotí p ijaté systémové zm ny z 1. poloviny 90. let 

20. století jako žádoucí, nastavené správným sm rem. Reagovaly na „pot eby doby, 

demokratizaci a liberalizaci eské spole nosti“. 

4.2 Základní postoje sociální politiky po roce 1989 

Reformovaná sociální politika musí zajiš ovat nové sociální události rodící se 

s transformací spole nosti – inflace, nezam stnanost, chudoba, p íjmové rozdíly, 

liberalizace cen. Sociální politika se tvo í postupn , nejpomaleji se ale p etvá í myšlení 

lidí. Z minulosti mají zažitý rovnostá ský p ístup a sklon spoléhat se ve všem na stát, 

který podle nich vy eší všechny jejich sociální problémy. Nový p ístup sociální politiky 

je založen na aktivním chování obyvatel p i ešení problém . Nezbytné bylo zvýšit 

individuální odpov dnost lidí za svoji životní úrove , posílit aktivní p ístupy a motivaci 

k práci a výkonnosti. Zm na prob hla i v systému p erozd lování – p inesla omezení 

sociální št drosti. Sociální politika musí odpovídat ekonomickým zdroj m státu, 

ekonomickému r stu, ale závisí i na rozložení politických sil ve spole nosti 

(Sociální politika 2015). 

Pozitivní krok v sociální politice p edstavovalo zrušení monopolu státu, rozší ení 

sobností obcí a také vstup nestátních subjekt  a církve. Obce p ebírají n které funkce 

státu a svojí spoluprací s nestátními subjekty posilují vazby mezi poskytovateli 

a p íjemci sociálních služeb. Významnou úlohu zajiš uje i soukromý sektor a jeho 

nadstandardní sociální služby pro klienty, kte í „na to mají“. Tím dochází k rozší ení 

možností volby klienta. Zárove  je nutné náležité oblasti eské sociální politiky 

pr žn  koordinovat s právem Evropské unie (Kotous, Munková, Štefko 2013).    
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5 Instituce správy sociálního zabezpe ení 

Nové ekonomické a spole enské pom ry po listopadu 1989 se výrazn  promítly také do 

sféry sociálního zabezpe ení. Nutné zm ny byly realizovány zákonem eské národní 

rady ( NR) . 210/1990 Sb., o zm nách v p sobnosti orgán eské republiky 

o sociálním zabezpe ení a o zm  zákona . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu. Na 

základ  tohoto zákona s ú inností od 1. zá í 1990 zahájila svoji innost eská správa 

sociálního zabezpe ení spolu s Okresními správami sociálního zabezpe ení.  

Nešlo o formální transformaci jednoho ú adu, kterým byl v té dob  Ú ad d chodového 

zabezpe ení v Praze. Do nov  vzniklé SSZ bylo za azeno n kolik tehdy samostatných 

institucí. Slou ení se týkalo jak již zmín ného Ú adu d chodového zabezpe ení v Praze, 

tak i Úst ední, eské a Krajských správ nemocenského pojišt ní, Správy nemocenského 

pojišt ní Svazu eských a moravských výrobních družstev a krajských a okresních 

národních výbor , které provád ly agendu d chodového zabezpe ení a ást agendy 

sociální pé e. V mnoha aspektech SSZ navázala na právní uspo ádání p ijaté v roce 

1924, došlo op t ke slou ení nemocenského a d chodového pojišt ní. Tato skute nost 

pro nové vedení SSZ znamenala za ít prakticky od nuly vytvá et všechny vazby, které 

byly v 50. letech 20. století nucen  p etrhány. V dob  vzniku uspo ádání SSZ opisuje 

strukturu tehdejších Okresních a Krajských správ nemocenského pojišt ní. Od 

edešlých institucí p evzala SSZ rozsáhlé archivy v etn  registr  klient , navázala na 

jejich práci (80 let SP 2004, 25 let SSZ 2015).  

V rámci státní správy R se SSZ stala velkou a naprosto ojedin lou finan  správní 

institucí. V sou asnosti tvo í její nápl  správa dat o zhruba 8,5 milionu klientech, z toho 

více než 2,9 milion  d chodc . Každý m síc vyplácí p es 3,5 milionu d chod  a kolem 

200 tisíc dávek nemocenského pojišt ní. Vedle výplat SSZ do státního rozpo tu také 

ispívá. Odvody SSZ p edstavují více než 1/3 všech p íjm  státního rozpo tu. Jedná 

se o peníze, které jsou vybírány na pojistném na sociální zabezpe ení, p ísp vku na 

státní politiku zam stnanosti a na dobrovolném pojistném ( SSZ: Profil 

organizace 2015). 

Mezi klí ové innosti SSZ pat í výb r pojistného. Na pojistném v roce 2015 bylo 

vybráno 394,5 miliard K , mandatorní výdaje inily více než 409 miliard K . Výb r 

pojistného se dlouhodob  pohybuje nad úrovní 99 %. Úsp šnost tohoto ukazatele 



43 
 

vyjad uje nezastupitelný p ínos SSZ pro státní a ve ejnou správu (Tisková zpráva 

SSZ (TZ) z 08.01.2016). 

Další významná innost - výplata dávek nemocenského a d chodového pojišt ní 

probíhá nep etržit , není možné dávky ob an m nevyplatit. Za 25 let existence SSZ se 

nestalo, že by nedodržela své povinnosti (25 let SSZ 2015).   

SSZ v porovnání s jinými obdobnými institucemi má nízké provozní výdaje, které se 

v roce 2014 pohybovaly okolo 5 miliard K  (Výro ní zpráva SSZ 2014).  

SSZ jako organiza ní složka státu je pod ízena Ministerstvu práce a sociálních 

cí R. O stabilní chod se stará tém  9 000 zam stnanc  a 77 okresních správ 

sociálního zabezpe ení (25 let SSZ 2015).  

Vizí SSZ je být moderní, vysoce výkonnou a proklientsky zam enou institucí. Toto 

pojetí má SSZ definováno ve svém Poslání: „Posláním SSZ jako efektivn  

fungujícího orgánu ve ejné moci je poskytování služeb a pln ní úkol  v oblasti 

sociálního pojišt ní s využitím moderních informa ních a komunika ních technologií 

a rozvoje lidského potenciálu zam stnanc SSZ vedoucích k maximalizaci 

spokojenosti klient “ (Strategické cíle SSZ 2015, s. 3). 

5.1 Okresní správa sociálního zabezpe ení  

Okresní správy sociálního zabezpe ení vznikly z p vodních Okresních správ 

nemocenského pojišt ní a pracovník  okresních národních výbor , kte í vykonávali 

innosti d chodového zabezpe ení, posudkové služby sociálního zabezpe ení a ást 

agendy sociální pé e. Ve vztahu k SSZ jsou její vnit ní organiza ní jednotkou (15 let 

SSZ 2005).  

Slou ené systémy d chodového a nemocenského pojišt ní se lišily jak svojí náplní 

a zp sobem práce, tak i zkušenostmi jednotlivých pracovník  s dosavadní 

problematikou, rozdíly byly také ve vybavení pracoviš  v etn  po íta ové techniky. Na 

pracovištích p sobili jak odborníci nemocenského pojišt ní, tak i experti na d chodové 

problémy, u ili se vzájemn  spolupracovat tak, aby innosti fungovaly a požadavky 

ob an  byly vy ízeny co nejrychleji (15 let SSZ 2005).     

Ve svých za átcích OSSZ rozhodovaly ve v cech nemocenského pojišt ní v etn  

láze ské pé e. Vyplácely nemocenské dávky, spravovaly pojišt ní zam stnanc  malých 

organizací (tj. organizace do 25 zam stnanc ) a osob samostatn  výd le inných 
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(OSV ), vedly p ihlášky a odhlášky t mto subjekt m. S nadsázkou se dá íci, že pro 

malé organizace a OSV  plnily funkci mzdové ú tárny. To co pro velké organizace 

vykonávaly jejich mzdová odd lení, to pro zam stnance malých organizací a OSV  

zastávaly OSSZ (Koubík 2016). 

Dále ešily dávky typu p ídavky na d ti, rodi ovský p ísp vek, porodné, poh ebné. 

Vykonávaly úkoly v d chodovém ízení, žádosti o d chod se sepisovaly na OSSZ 

i v organizacích a dále se postupovaly k rozhodnutí na SSZ. Z izovaly posudkové 

komise pro ú ely posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti ob an  ve v cech 

sociálního zabezpe ení. Nov  vznikla agenda tzv. odškod ovacích dávek, ur ená na 

zmírn ní k ivd ob an  zp sobených fašistickým i totalitním režimem (15 let 

SSZ 2005).  

Zcela novou agendu nov  vzniklých OSSZ, pro jejíž výkon speciáln  v té dob  dostaly 

okresní správy první po íta , p edstavovala agenda Státní Vyrovnávací P ísp vek 

(SVP). V d sledku liberalizace cen v první polovin  roku 1990 byla zrušena záporná 

da  z obratu potravin, a práv  toto zrušení „státní dotace“ potravin p ineslo jejich 

cenový nár st. SVP byl zaveden zákonným opat ením . 206/1990 Sb. s ú inností 

od 1. 7. 1990 pro všechny ob any ve výši 140 K s m sí . Významnost agendy 

spo ítala v tom, že se jednalo o v bec první státní dávku vyplacenou všem ob an m. 

Tato dávka kompenzovala sociální d sledky zvýšení n kterých maloobchodních cen 

potravin. P íjemci d chod  (krom  sirot ího) dostávali dávku vyplacenou spolu 

s d chodem, zam stnanc m vyplácel dávku zam stnavatel spolu s p íjmem ze 

zam stnání. Na d ti byly dávky vypláceny spolu s p ídavky na d ti, p ísp vek náležel 

i p íjemc m rodi ovského p ísp vku. Dávky vyplácel p íslušný plátce – bu  

zam stnavatel, nebo kompetentní orgán. Osoby pobírající dávky z nemocenského 

pojišt ní nahrazující ušlý p íjem nebo mate ský p ísp vek dostávali vyplacenou dávku 

spolu s tímto p íjmem. Po átek této agendy se datuje od ú innosti uvedeného zákona, 

tj. od ervence 1990, kdy vznikl první zákonný nárok na výplatu dávek. V této dob  

agendu zabezpe oval odbor sociálních v cí a zdravotnictví na tehdejších okresních 

národních výborech. Po vzniku okresních správ agenda p ešla do jejich p sobnosti, 

ibyly výplaty dávek OSV  a uchaze m o zam stnání. V pr hu let došlo 

k n kolika úpravám nárok  a výše této dávky, zohled ovalo se životní minimum, po et 

íjemc  dávky se zužoval a dávka získala výrazn  sociální charakter. Nakonec 
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i u p íjemc  d chod  a rodi ovského p ísp vku byl SVP zrušen a od 10/1994 

resp. 12/1994 se stal pevnou sou ástí d chod  a rodi ovského p ísp vku. U poslední 

skupiny p íjemc , nezaopat ených d tí, byla tato dávka zrušena s p ijetím zákona 

o státní sociální podpo e a byla nahrazena tzv. sociálním p íplatkem (Zákonné opat ení 

. 206/1990 Sb., B eská 1994, Koubík 2016). 

Organiza  OSSZ v dob  vzniku tvo ily odd lení nemocenského pojišt ní a láze ské 

pé e, odd lení d chodového zabezpe ení, hospodá sko-správní odd lení a posudkové 

komise (15 let SSZ 2005). 

5.2 Vývoj inností, legislativní zm ny 

Hlavní oblasti inností SSZ a OSSZ vychází z právní úpravy, v souhrnu lze ale uvést, 

že od svého vzniku zajiš ovaly tyto orgány provád ní d chodového a nemocenského 

pojišt ní u tém  všech pojišt nc  v R s výjimkou p íslušník  ozbrojených složek. Od 

roku 1993 se kompetence rozší ily o výb r pojistného na sociální zabezpe ení 

(25 let SSZ 2015). 

V pr hu 25 let fungování bylo nutné se opakovan  p izp sobovat zm nám a novelám 

zákon . Nejnáro jší období nastalo bezprost edn  po vzniku instituce v roce 1990, 

jelikož staré p edpisy p estávaly platit a nové postupn  vznikaly (25 let SSZ 2015).  

V roce 1991 nastal velký rozmach malých podnik  – fyzické osoby zakládaly živnosti, 

pronajímaly si restaurace, vznikaly autoopravny, kade nictví, rozvíjely se soukromé 

ubytovací služby. Tito malí živnostníci asto v bec netušili, jaké povinnosti p edstavuje 

zam stnávání dalších lidí, jaké podklady je nutné zpracovávat. V t chto prvních krocích 

jim proto byli nápomocni pracovníci okresních správ, kte í je u ili zpracovávat 

konkrétní administrativu, jako nap . vedení mzdových list , jak p edávat zam stnanc m 

výplatní listiny, vyhotovení zápo tového listu i vyhotovení eviden ního listu 

zam stnance po ukon ení pracovního pom ru (25 let SSZ 2015).  

Zlomový okamžik p edstavovalo p ijetí zákona . 582/1991 Sb., o organizaci 

a provád ní sociálního zabezpe ení, s ú inností od 1. 1. 1992. Tento zákon byl od 

po átku pojímán jako základní organiza ní a procesní norma v oblasti d chodového 

a nemocenského pojišt ní. Došlo k áste nému p echodu ze zabezpe ovacího principu 

na princip pojiš ovací, byly zrušeny pracovní kategorie a osobní d chody. V cné dávky 

nemocenského pojišt ní se p esunuly do systému zdravotního pojišt ní. Od 1. 1. 1993 
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estala být sou ástí nemocenského pojišt ní láze ská pé e, výkon této agendy p evzala 

Všeobecná zdravotní pojiš ovna. Výpo et dávek z istého p íjmu se zm nil na výpo et 

z hrubého p íjmu. Na základ  p ijatého zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, se hlavním zdrojem 

financování místo dosavadních daní stalo pojistné na sociální zabezpe ení 

(15 let SSZ 2005, 25 let SSZ 2015). 

Další zm nu p edstavovalo od 1. ledna 1993 zrušení posudkové komise v prvním stupni 

správního ízení a posudková innost byla p enesena na posudkové léka e OSSZ 

(15 let SSZ 2005). 

ležitým mezníkem v první etap  vývoje bylo p ijetí zákona . 155/1995 Sb., 

o d chodovém pojišt ní, s ú inností od 1. ledna 1996. Nový model d chodového 

pojišt ní definoval t i p ímé dávky d chodového pojišt ní – d chod starobní, plný 

invalidní a áste  invalidní, a dávky odvozené – d chod vdovský, vdovecký a sirot í. 

Základem pro výpo et všech ostatních d chod  je starobní d chod. Dále upravil nároky 

a výši jednotlivých dávek, prodloužil rozhodné období pro výpo et d chodu na 30 let, 

zrušil do té doby nepojistné dávky jako d chod manželky, sociální d chod nebo 

navyšování d chodu jako jediného zdroje p íjmu. Zavedl pravidla pro pravidelné 

valorizace d chodu v závislosti na r stu indexu spot ebitelských cen a r stu reálné 

mzdy. Od této doby je také možné výplatu d chodu posílat na ú et v bance. Provedené 

zm ny vedly k posílení pojistných prvk  d chodového systému. Zárove  se do systému 

státní sociální podpory, v té dob  v kompetenci okresních ú ad , p esunuly p ídavky na 

ti, porodné, poh ebné a rodi ovský p ísp vek (15 let SSZ 2005, 25 let SSZ 2015). 

Zatímco první roky fungování SSZ i OSSZ lze charakterizovat rozsáhlými zm nami 

zákon  a jejich rychlému p izp sobení tak, aby systém sociálního zabezpe ení byl zcela 

funk ní, období mezi lety 1996 a 2000, mimo uskute ní dalších nových legislativních 

zm n, lze vnímat jako dobu hledání nových zp sob , prost edk  a nástroj  pro 

efektivn jší ízení za p isp ní moderních informa ních a komunika ních technologií 

(15 let SSZ 2005). 

Další zásadní zm ny v innosti OSSZ p inesl rok 2004. Zákony . 424/2003 Sb. 

a . 425/2003 Sb. ú inné od 1. 1. 2004 podstatn  m nily zákon o d chodovém pojišt ní 

a zákon o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení. Legislativa nap . upravila 

zápo et doby studia p ed lednem 1996 pro nárok na d chod a výpo et jeho výše, 
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upravila parametry nároku na p ed asný starobní d chod, stanovila možnosti výd lku 

u p íjemc  starobního d chodu. Zm na také nastala u n kterých povinností 

zam stnavatel . Organizace nov  musí každý rok p edávat eviden ní listy d chodového 

pojišt ní (ELDP) všech svých zam stnanc . Do té doby bylo p edání povinné až poté, 

co u organizace zam stnanec p estal pracovat, a zam stnanec tak nem l zp tnou 

kontrolu, zda zam stnavatel ELDP skute  odeslal. Nyní stejnopis p edávaného 

eviden ního listu musí zam stnanec od organizace dostat. Tímto pojišt nci mají 

pr žný p ehled o odpracovaných dobách i o výši vym ovacího základu, který 

ovliv uje budoucí d chod (25 let SSZ 2015). 

St žejní legislativní zm nu ovliv ující organizaci a fungování orgán  sociálního 

zabezpe ení p inesl vstup R do Evropské unie (EU) 1. kv tna 2004 a p ímá aplikace 

evropského na ízení Rady týkající se koordinace systém  sociálního zabezpe ení mezi 

státy Evropské unie v oblasti d chod  a pen žitých dávek v nemoci a mate ství. Nár st 

agendy s tzv. mezinárodním prvkem p inesl zvýšené nároky na odbornost zam stnanc . 

Vstupu do EU p edcházelo období intenzivních p íprav. Zam stnanci se školili, aby 

mohli poskytovat kvalifikované informace ohledn  práce, studia i pobytu v jiném 

lenském stát . U ili se realizovat Koordina ní na ízení EU, aby byli schopni ešit 

pojistné nároky ob an  z jiných stát  EU. Krom  provád ní výplat dávek d chodového 

a nemocenského pojišt ní, se také posuzuje, které p edpisy se na ob any v daném 

okamžiku vztahují, dále se vybírá pojistné od subjekt  sídlících v zahrani í a zajiš uje 

se vymáhání pohledávek s mezinárodním prvkem. Na každé OSSZ je z ízeno kontaktní 

pracovišt  pro EU (15 let SSZ 2005).  

Zm nou v organizaci prošla také léka ská posudková služba (LPS). Schválením zákona 

. 108/2006 Sb., o sociálních službách, došlo v roce 2006 k rozd lení innosti LPS na 

dv ásti. innosti týkající se pojistných systém  (nemocenské a d chodové pojišt ní) 

nadále z staly v kompetenci léka  OSSZ, innosti týkající se nepojistných systém  

byly p evedeny na ÚP. Na ÚP vznikla posudková služba k posuzování zdravotního 

stavu osob pro ú ely rozhodování ÚP a obcí. Výkony posudkové služby na ÚP byly 

však neut šené, nevy ízené žádosti nar staly, situace byla neúnosná, ešením byla 

výpomoc posudkových léka  OSSZ. Proto k 1. ervenci 2009 došlo k op tovnému 

slou ení LPS na ÚP a LPS OSSZ. Posudkoví léka i na OSSZ tak mimo posudk  pro 
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ely zákona o d chodovém a nemocenském pojišt ní vykonávají posudkové innosti 

pro nepojistné systémy sociálního zabezpe ení (25 let SSZ 2015). 

V oblasti nemocenského pojišt ní p inesl zásadní zm ny rok 2009, kdy vstoupil 

v ú innost 1. ledna 2009 zákon o nemocenském pojišt ní . 187/2006 Sb. OSSZ 

evzaly provád ní nemocenského pojišt ní a výplatu dávek od zam stnavatel . Do té 

doby uspo ádání nemocenského pojišt ní p inášelo vysokou p íjmovou solidaritu 

a nákladovost, nedostate nou kontrolu a s ní související opakované zneužívání systému. 

Zm ny p inesené novým zákonem se týkaly ú asti na nemocenském pojišt ní, výpo tu 

a výplaty dávek, stanovení nových povinností pro zam stnavatele. Nov  zam stnavatel 

vyplácel prvních 14 dní pracovní neschopnosti svému zam stnanci náhradu mzdy a až 

potom po uplynutí této doby p evzala výplatu nemocenského OSSZ. Tato zm na 

enesla od zam stnavatel  na OSSZ v tšinu administrativy týkající se nemocenského 

pojišt ní a znamenala zvýšený nár st prací pracovník  nemocenského odd lení OSSZ 

(25 let SSZ 2015). 

Výraznou zm nou prošla také oblast d chodového pojišt ní. Zákon . 306/2008 Sb. 

který m nil dosavadní zákon o d chodovém pojišt ní . 155/1995 Sb., zahájil první fázi 

chodové reformy. Zm nou prošly základní podmínky nároku na dávky d chodového 

pojišt ní i parametry pro výpo et jejich výše, došlo k úprav  d chodového v ku, 

postupnému prodlužování pot ebné doby pojišt ní, novému d lení invalidních d chod  

do t í stup  invalidity, zavedení námitkového ízení. P estože p sobení zm n se 

projevovalo postupn , aby ob ané m li možnost p izp sobit se novým podmínkám, pro 

OSSZ to p ineslo zintenzivn ní prací (25 let SSZ 2015).  

Jako opravný prost edek proti rozhodnutí SSZ ve v cech d chodového pojišt ní 

vznikla nová agenda Námitkové ízení. Ta p inesla možnost kontroly v prvním stupni 

ízení a pro ú astníky p edstavovala opravný prost edek. Smyslem zavedení tohoto 

institutu bylo snížení správních žalob proti prvoinstan nímu rozhodnutí SSZ, což 

splnilo o ekávání. Ú astníci ízení za ali tento institut velmi využívat, podání agendy 

nar staly, což vedlo ke zvýšeným pracovním výkon m a uskute ní ur itých 

organiza ních a procesních krok  s cílem dodržet v rozhodování zákonné lh ty 

(25 let SSZ 2015).  

Nálezem Ústavního soudu R byla zahájena tzv. malá d chodová reforma 

(zákon . 220/2011 Sb.). Dopad nálezu vedl k dalším parametrickým zm nám výpo tu 



49 
 

chodu již od zá í 2011. Od 1. ledna 2012 vešla v ú innost zm na dopadající mimo 

jiné na krácení p ed asných starobních d chod . Pro OSSZ toto m lo d sledek 

v prudkém nár stu žádostí o starobní d chod p edevším ve druhé polovin  roku 2011 

(25 let SSZ 2015).   

V posledních letech nabyla na významnosti agenda provád ní exeku ních srážek 

z dávek vyplácených SSZ, kdy SSZ vystupuje jako plátce p íjmu ( ili exekuce 

z dávek d chodového nebo nemocenského pojišt ní). Nar stající objem 

a administrativní náro nost práce vedly v roce 2010 ke kritické situaci, když v prosinci 

2010 bylo v evidenci SSZ 90 tisíc nevy ízených p ípad . N kolikanásobný nár st byl 

ovlivn n p edevším nár stem po tu zadlužených domácností. Nápor podání nebylo 

možné zvládat v b žném pracovním režimu. Stav se poda ilo stabilizovat asi v pr hu 

dvou let, kdy byly p ijaty ur ité opat ení spojené se zm nou organizace práce, 

zapojením vyššího po tu pracovník  a výkon této agendy se p esunul z úst edí také na 

okresní správy (25 let SSZ 2015). 

Velká d ležitost je v nována kontrolní innosti. Kontrola je zam ena na povinnosti 

zam stnavatel  i pojišt nc . U zam stnavatel  se kontrolují jejich povinnosti 

vyplývající z placení pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti v souladu s právními p edpisy. Vedle mzdových list  a ú etních doklad  

podléhají kontrole také ohlašovací povinnosti o nástupu zam stnance do zam stnání i 

skon ení zam stnání, žádosti o dávky nemocenského pojišt ní, vedení eviden ních list  

chodového pojišt ní. U do asn  práceneschopných pojišt nc  se vykonává kontrola 

dodržování lé ebného režimu. V p ípad  zjišt ní jeho porušení se vydává správní 

rozhodnutí o krácení i odn tí nemocenských dávek ( SSZ: OSSZ 2015).    

Období v letech 2012-2015 p ineslo další legislativní zm ny, jako nap . d chodové 

spo ení, p edd chody nebo novou agendu - ízení ve v ci o uznání osoby jako 

zdravotn  znevýhodn né. Osoba zdravotn  znevýhodn ná je osoba, která je schopna 

vykonávat soustavné zam stnání i jinou výd le nou innost, ale tato schopnost je 

podstatn  snížena. Cílem je zlepšit uplatn ní t chto osob na trhu práce. Stát podporuje 

zam stnávání t chto osob poskytováním p ísp vk  zam stnavatel m prost ednictvím 

ÚP ( SSZ: Osoby zdravotn  znevýhodn né 2015). 

Novinkou roku 2016 je zrušení II. d chodového pilí e, nutné zavedení tohoto dopadu do 

chodového systému s možností doplacení „vyvedeného pojistného“ bývalými 
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astníky d chodového spo ení do d chodových agend ( SSZ: Ukon ení d chodového 

spo ení 2016).     

Nelze ur it rok, kdy by nebylo nutné p ipravovat se na novou právní úpravu, která pro 

zam stnance p edstavovala zaškolení dané problematiky, p enesení p edpis  do praxe, 

úpravu postup  a program , ale také vysv tlení zm n a jejich dopad  ve ejnosti. Žádné 

nov  zavád né zm ny se neobešly bez zvýšení odbornosti a nárok  na pracovní výkony 

zam stnanc  OSSZ, na zvýšení administrativy, úpravy aplika ního programového 

vybavení, úpravy organizace a proces ízení a rozhodování (25 let SSZ 2015). 

 

Aktuální oblasti inností v kompetenci OSSZ p ehledn  zobrazuje íloha B: Sou asné 

agendy v kompetenci OSSZ. 

 

5.3 Digitalizace a elektronizace agend 

Oblast, která prošla za 25 let snad nejv tším vývojem, jsou informa ní technologie. 

V dob  vzniku OSSZ po íta e už existovaly, ale jejich po et by se dal spo ítat na 

prstech jedné ruky. V roce 1991 byly na každé OSSZ 1-2 po íta e s kapacitou menší 

než mají dnešní mobily. Na po íta ích se pracovalo podle p esn  stanovených 

harmonogram , v tšina uživatel  p istupovala k po íta m s respektem i obavou. Také 

vzpomínka na tehdejší ochranu dat a zálohování vyvolává úsm v (25 let SSZ 2015).  

Aplika ní vybavení bylo vyvíjeno vlastními silami SSZ, hlavní oblastí podpory bylo 

zpracování nárokových podklad  a výpo et d chodu, zabezpe ování výplat d chod , 

zpracování d chodové statistiky a poskytování podklad  pro ú etnictví 

(25 let SSZ 2015). 

V pr hu doby se pracovišt  OSSZ p em nila na moderní pracovišt  využívající 

výhod informa ních a komunika ních technologií, bez nichž si v dnešní dob  není 

možné zpracování agend p edstavit.  

Díky moderním technologiím bylo možné zahájit digitalizaci papírových podklad . 

Ta byla zapo ata již v roce 1996 digitalizací soupisových lístk , což byla evidence 

id lených rodných ísel. V roce 1997 se do digitální podoby p evád ly eviden ní listy 

chodového pojišt ní z úst edního archivu SSZ a v dalších letech následovalo 
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zpracování ELDP archivovaných u zam stnavatel . Od roku 2001 se p evádí nárokové 

podklady pro výpo et d chodu (papírové podklady o dobách zam stnání). Digitalizace 

znamenala p elom v rozhodování o d chodech. Dokumenty asem ne itelné se staly 

„nesmrtelnými“, pominulo možné poškození doklad  p i jejich mnohonásobném 

použití, každý dokument je okamžit  k dispozici. Díky centralizované údajové základn  

jsou p íslušné doklady p ístupné na všech pracovištích OSSZ, jsou blíže klientovi 

a umož ují co možná nejrychlejší vy izování žádostí o d chod (15 let SSZ 2005).  

Z digitalizovaných nárokových podklad  se následn  vytvá í datová v ta, pomocí 

nejmodern jších technologií se ukládá do datového skladu a do systému optického 

archivu. V roce 2015 je v optickém archivu uloženo bezmála 165 milion  dokument  

a další p ibývají. Tyto po ty ukazují jakého významu v posledních letech digitalizace 

a zpracování datových v t získaly a také nutnost za lenit tyto innosti do b žného 

provozu (25 let SSZ 2015). 

Jako jedna z prvních státních institucí zavedla SSZ pro své klienty, zejména pro 

zam stnavatele, elektronickou komunikaci p es Portál Ve ejné Správy spušt ný 

Ministerstvem informatiky v íjnu 2003. První formulá  odesílaný elektronicky byl 

ELDP. Na po átku pracovníci OSSZ oslovovali p edstavitele velkých organizací 

s možností podávat eviden ní listy prost ednictvím služby e-Podání (ozna ení služby 

elektronického podání). Setkávali se však s pochybnostmi k výpo etní technice 

a zabezpe ení dat. Vysv tlení a p esv ení stálo kompetentní pracovníky OSSZ 

mnoho asu a úsilí (25 let SSZ 2015).  

Projektem ELDP elektronická komunikace za ala a rozvíjí se dosud. V sou asnosti 

pomocí služby e-Podání elektronicky zasílá vybrané a ze zákona povinné formulá e 

evážná v tšina zam stnavatel  a OSV . Jako p íklad lze uvést formulá e podávané 

zam stnavateli - ELDP, Oznámení o nástupu do zam stnání, P ehled o výši pojistného, 

íloha k žádosti o dávku nemocenského pojišt ní, Potvrzení o studiu a Potvrzení 

o teoretické a praktické p íprav . OSV  podávají P ehled o p íjmech a výdajích OSV . 

Ošet ující léka i mají možnost zasílat Hlášení pracovní neschopnosti, tzv. 

eNeschopenky ( SSZ: e – Podání 2015). 

Údaje z elektronických podání jsou p evedeny do datových v t. To umož uje 

ekontrolovat korektnost dat a jejich zapsání do databází SSZ. Nemalý význam 

spo ívá ve zvýšení produktivity práce, rychlosti p enosu dat i odstran ní chyb p i 
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ru ním zpracování dokument . Také podávající poci ují efektivnost systému 

v usnadn ní práce a úspo e asu p i vy izování záležitostí na OSSZ. Za vše hovo í po ty 

elektronicky zpracovaných formulá , které se ro  pohybují okolo 16 milion  

(25 let SSZ 2015).      

Využití systému e-Podání je daleko širší, zprost edkovává také komunikaci s orgány 

ve ejné moci. Konkrétn  od roku 2008 probíhá aktualizace dat z Registru 

živnostenského podnikání Ministerstva pr myslu, od roku 2010 se automatizovan  

zpracovávají odpov di exekutor m ohledn  p íjmu dávek z konta d chodového 

pojišt ní, v roce 2013 zapo ala komunikace s Generálním finan ním editelstvím a od 

roku 2015 s Generálním editelstvím cel (25 let SSZ 2015).      

Zlom v elektronické komunikaci a zp ístupn ní digitalizovaných dat klient m 

edstavuje moderní nástroj tzv. ePortál. Tento bezpe ný komunika ní kanál je 

schopen každému ob anovi R, který má z ízenou datovou schránku (toto je podmínka 

pro ov ení identifikace ob ana a zatím jediná zákonná cesta p ístupu do ePortálu), 

poskytnout nedocenitelné údaje. Z digitalizovaných doklad  je pro každého pojišt nce 

vytvo eno jeho individuální konto pojišt ní. Ob an si tak m že ov it, jestli ho jeho 

zam stnavatel vykazuje a pojiš uje ze mzdy, kterou mu skute  vyplácí. Zjistí, v jaké 

fázi zpracování se nachází žádost o dávku nemocenského pojišt ní, dostane potvrzení 

o bezdlužnosti, informativní ELDP, také si m že zkontrolovat evidované doby, ze 

kterých mu bude vypo ítáván d chod a další pot ebné informace. Každý pojišt nec se 

tak m že stát kontrolorem (25 let SSZ 2015). 

Problémem, jak už bylo zmín no, je zp ístupn ní dat pouze držitel m datových 

schránek. Kolik asi pojišt nc  - fyzických osob má v sou asné dob  z ízenou datovou 

schránku? Nemnoho. Proto SSZ hledá možnosti zp ístupn ní systému pro všechny 

pojišt nce, jedním z ešení by mohlo být nasazení na ur itou dobu vlastních 

identifikátor  (TZ z 02.02.2016).  

esto spušt ním ePortálu k 1. prosinci 2013 došlo k významnému posílení 

proklientského p ístupu, a to vytvo ením internetové “samo“ služby pro zam stnance, 

OSV , zam stnavatele a další orgány ve ejné správy. Od roku 2015 mají klienti 

možnost vypl ovat a zasílat prost ednictvím ePortálu celou adu p ipravených 

interaktivních tiskopis  (25 let SSZ 2015).  
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Elektronická komunikace zajiš uje p ístup k vybraným službám 24 hodin 7 dní v týdnu 

(25 let SSZ 2015). V jejím zavedení nelze spat ovat pouze usnadn ní práce, ale 

výhradn  opat ení zacílená na klienty, na jejich pot eby a možnosti.  

5.4 Klienti OSSZ 

Klientem je každý ob an R, který je nebo byl výd le inný a odvád l ze své 

innosti pojistné na sociální zabezpe ení. Klienti jsou tedy zam stnanci a osoby 

samostatn  výd le inné, souhrnn  je lze ozna it jako pojišt nce. Za pojišt nce je 

možné považovat i ob any s dobrovolnou ú astí na d chodovém pojišt ní. Vedle 

pojišt nc  jsou klienty také zam stnavatelé, jejichž povinnosti v oblasti sociálního 

zabezpe ení stanoví právní p edpisy. Do skupiny klient  se adí i zahrani ní ob ané, 

kte í byli v R ekonomicky aktivní (25 let SSZ 2015). 

Platí, že služby poskytované zam stnanci OSSZ se vyzna ují profesionalitou, 

vst ícností, otev eností, spravedlivým p ístupem. P i výkonu a rozhodování se uplat ují 

principy legality, nezávislosti a nestrannosti. Nejd ležit jší princip, princip legality, 

vyjad uje povinnost postupovat v pr hu ízení vždy v souladu se zákony a jinými 

právními p edpisy (25 let SSZ 2015).   

Prioritou SSZ i OSSZ je poskytovat kvalitní ve ejné služby. Lidé jsou vždy na prvním 

míst ,  což  má  SSZ  stanoveno  ve  svých  strategických  cílech  (Strategické  cíle  SSZ  

2015).  

Jako naprostá samoz ejmost je vy izování záležitostí ve ejnosti na OSSZ nad rámec 

dvou ú edních dn  vyty ených vládou R pro státní a ve ejnou správu. Na v tšin  

OSSZ jsou vybudována moderní informa ní pracovišt  pro pot eby klient  

(15 let SSZ 2005). 

Ve ejnost také m že v pracovní dny využít služeb call center - celorepublikov  

fungující telefonické informa ní linky pro dotazy z oblasti d chodového 

a nemocenského pojišt ní a technické podpory pro elektronická podání. Jako první 

mohli klienti využívat služby call centra pro d chodové záležitosti, a to již od 

ervence 2002. V prosinci 2009 byly rozší eny služby o provoz call centra 

v nemocenské oblasti, na kterou v ervenci 2011 navázal zahájením innosti call 

centrum pro klienty, využívající elektronickou komunikaci. Podle statistiky SSZ 

nejvíce klienti uskute ují hovory s dotazy ohledn  d chodového pojišt ní. V roce 2015 
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ijalo call centrum d chodového pojišt ní celkem 218 497 hovor , ímž se stalo ze t í 

uvedených call center nejvytížen jší (TZ z 07.03.2016).           

Pro ob any, kte í dosáhli doby pojišt ní na území v eské republice i v sousedících 

státech, jsou ur ené mezinárodní konzulta ní dny. St ídav  se po ádají na území eska 

a partnerského státu. Tradi  se konají esko-n mecké, esko-rakouské a esko-

slovenské dny. Cílem je seznámit ob any s podmínkami nároku na d chod v obou 

státech, s postupy p i vy izování žádostí, jaké doklady budou pot ebovat a další 

praktické informace (25 let SSZ 2015).   

Rozší ení služeb pro klienty p inesl ePortál. O možnosti klient  nahlížet na své údaje do 

databáze SSZ zmi uje Kapitola 5.3.  

Novinkou roku 2015 bylo zavedení online objednávání klient  ke konzultacím na 

kterém pracovišti OSSZ. Dnešní zrychlené životní tempo udává pot ebu hospoda it 

s asem, proto tento krok zajisté p ivítali klienti využívající elektronickou komunikaci 

a ti, co si plánují sv j as (TZ z 02.04.2015).     

Další p elomovou novinkou roku 2015 bylo odeslání P ehledu dob d chodového 

pojišt ní vybraným ro ník m muž  a žen automaticky, bez žádosti. Na doporu ení 

Odborné komise pro d chodovou reformu byli obesláni muži narození v roce 1954 

a ženy narozené v roce 1957, získali tak v p edstihu p ed dosažením d chodového v ku 

ehled o dobách pojišt ní. Na jeho základ  zjistí po et odpracovaných let evidovaných 

u SSZ, p ípadn  kolik doby jim schází a jak dlouho budou ješt  muset pracovat. Tyto 

ležité informace jim pom žou zhodnotit jejich situaci i nutnost ji v as ešit. Zárove  

se dozv dí, jestli jejich zam stnavatel za n  p edává všechny povinné údaje, tzn. 

všechny ELDP (25 let SSZ 2015).  

Mimo toto, již od roku 2006, se na základ  písemné žádosti klienta vyhotovuje 

informativní osobní list d chodového pojišt ní jednou ro  zdarma 

(§ 40a zákona . 582/1991 Sb.).   

Krok vp ed pro klienty p edstavuje d chodová kalkula ka, s jejíž pomocí si klienti 

žou vypo ítat informativní výši svého budoucího d chodu ( SSZ: Kalkula ka 

2015).  
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5.5 Zhodnocení vývoje inností 

i hodnocení vývoje inností OSSZ nelze tyto innosti odd lit od inností SSZ. 

SSZ je celek, jeho neodmyslitelnou sou ástí jsou OSSZ. Jejich innosti se prolínají, 

dopl ují, tvo í vzájemný komplex. Vztah OSSZ a SSZ stojí na oboustranné 

spolupráci. Za 25 let své existence ušly kus cesty, ze správy sociálního zabezpe ení se 

stala moderní instituce, pro kterou jsou „Lidé na prvním míst “ (15 let SSZ 2005, 

s. 39).  

Jednotlivé innosti a jejich rozsah nelze ovlivnit, rozsah jejich výkonu je dán zákonem, 

vychází z právních norem, které jsou pro SSZ i OSSZ závazné. Vyplývají z pot eby 

doby a politické v le. Co lze ovlivnit, je kvalita výkonu t chto inností. Tato kvalita 

odráží stabilitu výkonu agend, jejich kvalitativní rozvoj, efektivnost proces  

a hospodárnost, a v neposlední ad  p ístup ke klient m. 

Ve ejnost si spojuje OSSZ p evážn  s výplatou d chod  a nemocenských dávek. Dávky 

jsou zpracovávány v zákonem stanovených lh tách a s nezbytnou pe livostí. Tém  

všechny dávky nemocenského pojišt ní jsou v sou asnosti vypláceny v zákonné lh , 

tedy do jednoho m síce. Zárove  p ibližn  89 % všech dávek se zpracovává do 10 dn  

(viz P íloha L). U d chodového ízení se pr rná doba zpracování stabilizovala v roce 

2014 na 33 dnech u starobních a 56 dnech u invalidních d chod  (viz P íloha J).  

I ostatní agendy, p es všeobecný nár st, dosahují stabilního výkonu. V cn  správná 

a souvislá rozhodnutí vydávaných správních ízení v etn  krátké doby rozhodování ve 

všech typech správního ízení pod hranicí zákonem stanovených správních lh t – to 

jsou výkony, které ve ejnost o ekává (Koubík 2016).  

Stabilní výkon ovliv uje i další oblast p sobnosti, a to výb r pojistného na sociální 

zabezpe ení, odvád ného do státního rozpo tu. I tato oblast se m že pyšnit 

dlouhodobou úsp šností nad 99 % (viz P íloha C).  

Nejd ležit jší položky rozpo tu SSZ tvo í p íjmy z pojistného a mandatorní výdaje. 

Rozdíl t chto ukazatel  ur uje schodek ú tu sociálního zabezpe ení. P estože výdaje 

evažují nad p íjmy, úsp šnost výb ru pojistného p ispívá ke snižování deficitu ú tu 

sociálního zabezpe ení, a tím i pozitivn  ovliv uje pr žný deficit ve ejných rozpo , 

ukazatele státního rozpo tu R a umož uje státu realizovat hospodá skou politiku 

(viz P íloha D).  
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Ke snižování schodku mezi p íjmy a výdaji dochází i u ú tu d chodového pojišt ní, a to 

i p esto, že výdaje p evyšují p íjmy, po et lidí pobírajících d chod každoro  p ibývá 

a v d sledku valorizací se výše d chod  každý rok (i nepatrn ) zvyšuje (viz P íloha E). 

Velkou m rou k tomuto pozitivnímu vývoji p ispívá nár st po tu pojišt nc , tj. 

poplatník  pojistného na d chodové a nemocenské pojišt ní, a tím i zvyšující se p íjmy 

z  vybraného  pojistného  (viz  P íloha  G  a  P íloha  K).  Naopak  ú et  nemocenského  

pojišt ní vykazuje ve sledovaných obdobích p ebytek (viz P íloha F).   

Úsp šný výb r pojistného a snižování pohledávek vypovídá o ú elnosti systému práce 

a efektivit  pracovních inností kontroly, rozhodování ve v cech 

pojistného a vymáhání. Na zjišt né pohledávky plátc  pojistného jsou neprodlen  

vystaveny výkazy nedoplatk , kterých je ro  v celé SSZ vydáno v pr ru 

120 tisíc. V p ípad  nepln ní povinností zam stnavatel  a OSV  zjišt ných p i 

kontrolách, jsou vydávány platební vým ry, jejich po et se ro  pohybuje okolo 

110 tisíc. Neuhrazené pohledávky jsou dále ešeny pomocí správní exekuce, exeku ního 

pop ípad  insolven ního ízení (TZ z 03.12.2015).        

Kvalitní a rychlé služby, jejichž efektem je ve výsledku spokojený klient, toto jsou 

hlavní podmínky pro úsp šn  fungující moderní ú ad 21. století. Nic ale nebude 

fungovat bez problém , pokud zam stnanec nebude mít pocit, že jeho práce je užite ná 

a že má pro její výkon vytvo eny vhodné podmínky. Tento prvek nesmí být opomenut.          

Na své cest  se OSSZ i SSZ setkala s mnohými problémy. Potíže se vyskytly ve 

zpracování n kterých správních agend, p edevším v dobách ízení a v exeku ní agend . 

Mnohonásobný nár st exeku ních srážek z d chod  v roce 2010, kdy se v evidenci 

nacházelo 90 tisíc nezpracovaných p ípad , p edstavoval kritický stav (viz Kapitola 5.2, 

íloha M). S problémy se zápolilo i p i zpracování dávek nemocenského pojišt ní 

v zákonné lh . K nár stu po tu nemocenských dávek došlo v roce 2009 vlivem zm ny 

právní úpravy od 1. 1. 2009. Od roku 2009 se zpracovávají na OSSZ nemocenské dávky 

pro všechny zam stnance, zatímco v p edchozích letech pouze pro zam stnance malých 

organizací. Tento nár st oproti roku 2008 v procentním vyjád ení inil tém  

90 % (Zpráva o innosti SSZ za rok 2009, s. 17). Zm nou v organizaci práci 

a zapojením vyššího po tu vnit ních zdroj  se povedlo tento nep íznivý vývoj vy ešit. 

K dalšímu významnému zvýšení po tu nemocenských dávek došlo v roce 2014, kdy 

oproti roku 2013 se jejich po et zvýšil o 298 tisíc, vyjád eno procenty, nár st 
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edstavuje skoro 12 % (viz P íloha L). D vodem meziro ního nár stu v po tu 

vy izovaných dávek je ukon ení p echodného období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 

2013, ve kterém zam stnavatelé propláceli náhradu mzdy po dobu až t í týdn  trvání 

do asné pracovní neschopnosti zam stnance (mimo toto období se nemocenské dávky 

na OSSZ vyplácejí od 15. dne trvání do asné pracovní neschopnosti (§23 zákona 

. 187/2006 Sb.)) (viz P íloha L).  

Trend v navyšování po tu nemocenských dávek pokra uje i v roce 2015. V tomto roce 

ekro il po et zpracovaných nemocenských dávek hranici 3 milión . I p es 

10% navýšení oproti roku 2014 se stále da í p es 87 % dávek zpracovávat do 10 dn , tj. 

v zákonné lh  do 1 m síce po obdržení všech pot ebných podklad  

(TZ z 30.03.2016).  

Zárove  op t dochází k výraznému nár stu po tu exeku ních a insolven ních srážek 

z dávek (viz P íloha M, P íloha N). I tyto nár sty OSSZ úsp šn  zvládají bez vážn jších 

dopad  na pojišt nce.   

Také v d chodové agend  byl v souvislosti se vstupem do EU zaznamenán skokový 

st. Podle p edpoklad  vzrostla agenda s mezinárodním prvkem. P ed vstupem do EU 

bylo vypláceno do zahrani í 30 tisíc d chod , na konci roku 2014 to bylo bezmála 

85 tisíc d chod  do tém  90 stát  sv ta. Vy ízení žádosti o d chod s mezinárodním 

prvkem je t ikrát administrativn  náro jší než vy ízení žádosti o eský d chod. Také 

výplaty do zahrani í jsou složit jší a hlavn  nákladn jší (viz P íloha H, P íloha I, 

Výro ní zpráva SSZ 2014, s. 14).   

Je t eba také zmínit, že v sou asné dob , v rámci bilateráln  smluvní agendy, se provádí 

smlouvy ve vztahu k sedmnácti stát m. Každý rok vstupuje v platnost nejmén  jedna 

nová mezinárodní smlouva o sociálním zabezpe ení, která p ináší nár st agendy 

v podob  složitých p ípad i p ípad  vyžadujících odlišn jší zp sob posuzování nebo 

komunikace, za všechny nap . Austrálie, erná Hora, Japonsko, Kanada, Korea, Rusko, 

USA ( SSZ: P ehled smluv 2015, 25 let SSZ 2015).   

Je z ejmé, že p ed problémy OSSZ i SSZ neutíkají, staví se k nim elem, berou je jako 

výzvu, eší je a dokážou se z nich pou it.   

OSSZ je ú ad, jehož p evážnou agendu vytvá í bezprost ední kontakt s lidmi v r zných 

situacích. Tím nejd ležit jším je a bude vst ícný a rovný p ístup ke všem klient m. Za 
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kvalitou odvád né práce stojí nejen kvalifikace a stabilní výkon každého pracovníka, 

ale i velké úsilí.  

„Otev ený a vst ícný p ístup ke klient m“ má SSZ stanoven jako první ze svých 

strategických cíl  (Strategické cíle SSZ 2015, s. 6). K jeho napl ování dochází 

postupn , a je nutno podotknout, že úsp šn . D kazem je zahájená digitalizace 

papírových podklad , na jejímž základ  bylo možné vybudovat systém ePortál 

a zp ístupnit pojišt nc m náhled na jejich individuální konta pojišt ní, toto konto si 

kdykoliv bezpe  otev ít, zkontrolovat a pr žn  sledovat jeho stav, aniž by po OSSZ 

bylo ze strany klienta požadováno zaslání výpisu dob pojišt ní. Toto konto je vždy 

aktuální, jelikož každý doru ený podklad pro d chod je pr žn  zpracováván. Klient 

má tedy k dispozici nep etržité informace a p ehled nad pr žn  nar stající dobou 

pojišt ní (viz Kapitola 5.3).   

Zam stnavatelé a OSV  jist  oce ují možnost elektronického podávání formulá  

a ostatní klienti, bojující s asem, mají p íležitost využít online objednávání k vy ízení 

svých záležitostí na OSSZ. O pozitivním p ijetí t chto služeb vypovídají jednak po ty 

ijatých elektronických formulá  (viz P íloha O), a také po et online objednaných 

klient  ke konzultacím na okresních správách. Službu ve sledovaném období roku 2015 

nejvíce využili klienti v Praze a ve st edních echách (viz P íloha P).   

Z d vodu kvalitn jší informovanosti ob an  a zam stnanc  ohledn  informativního 

výpo tu d chodu byla pro web SSZ vyvinuta vlastní d chodová kalkula ka, která na 

rozdíl od webu MPSV slu uje v kovou a d chodovou kalkula ku a lépe p edvídá výši 

chodu s datem p iznání do 5 let (TZ z 05.11.2015). 

Pozitivní ohlasy klient  byly zaznamenány v souvislosti s odesláním P ehled  dob 

chodového pojišt ní v roce 2015 vybraným p edd chodovým ro ník m – muži 

s rokem narození 1954 a ženy s rokem narození 1957. V roce 2016 bude na tento nový 

trend navázáno rozesíláním P ehled  p edd chodovým ro ník m muž  s rokem 

narození 1955 a žen, rok narození 1958. Cílem rozesílání informací vybraným 

skupinám klient  není pouze motivovat jejich zájem o evidované doby pojišt ní a tím 

napomoci rychlejšímu vy ízení budoucí žádosti o d chod. Tímto krokem SSZ 

napl uje své cíle klientského p ístupu poskytováním komplexních a kvalitních 

informací. SSZ si také uv domuje, že pov domí ob an  o d chodové problematice je 

bohužel na nízké úrovni, proto se snaží i t mito kroky zvýšit d chodovou gramotnost 
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eských obyvatel, zvýšit jejich pocit odpov dnosti za zabezpe ení ve stá í 

(TZ z 03.02.2016).   

Dostupnost služeb se také rozší ila prost ednictvím klientských center a call center, 

které reflektují pot eby klient . Klienti mohou využívat i nové komunika ní kanály -

vedle odborných a srozumitelných informací o problematice d chodového 

a nemocenského pojišt ní zve ej ovaných na webu SSZ jsou tyto informace 

prezentovány také na sociálních sítích Facebook nebo Twitter. Ve ejnosti jsou také 

ur eny r zné informa ní tiskoviny, jako nap íklad „P íru ka budoucího d chodce“, 

„P íru ka OSV  pro oblast sociálního zabezpe ení“, nebo r zné úzce specializované 

letáky informující o konkrétním tématu, nap . „Kdy a jak žádat o invalidní d chod“, 

„Co je dobrovolné d chodové pojišt ní“, „Informace o ePortálu SSZ a e-Podání 

SSZ“. Uvedené a další informa ní materiály jsou dostupné na všech OSSZ, 

v elektronické form  na webu SSZ.     

I do budoucna bude jist  další vývoj spojen s rozvojem informa ních a komunika ních 

technologií jako základního p edpokladu pro snížení podílu manuálních 

a neautomatizovaných inností, snižování administrativní náro nosti a zkracování doby 

vy izování jednotlivých inností, snižování náklad  podp rných proces . Rozvoj se 

nepochybn  nevyhne ani modernímu nástroji ePortálu, který má potenciál stát se 

komunika ním prost edkem v rámci celého eGovermentu. To vše ve prosp ch 

spokojeného klienta.  
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6 Shrnutí institucionálního pojetí sociálního zabezpe ení na území 

eské republiky 

Od vzniku eskoslovenské republiky v íjnu 1918 až do sou asnosti je možné 

zaznamenat nejednu instituci vytvo enou za ú elem výkonu správy sociálního pojišt ní 

i sociálního zabezpe ení. Vývoj lze rozd lit do r zných etap - první republika, 

povále né období, nástup komunistického režimu, období normalizace, sametová 

revoluce a následná transformace. Každá etapa je charakteristická svými politickými 

postoji a názory, vytvá í svoji sociální politiku a instituce zajiš ující výkon pot ebných 

inností. P ehled t chto institucí znázor ují následující tabulky.  

 

Tabulka 2: P ehled orgán  sociálního pojišt ní a sociálního zabezpe ení na území 
R: období 1918-1948 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle zákona . 221/1924 Sb., zákona . 221/1925 Sb., zákona . 26/1929 
Sb., vládní na ízení . 365/1941 Sb., zákona . 242/1922 Sb., zákona . 99/1948 Sb.  

 

Vývoj sociálního pojišt ní v období po roce 1918 ovlivnil rozpad Rakousko-Uherska 

a vznik eskoslovenské republiky. Právní vývoj navázal na rakousko-uherské normy 

v oblasti úrazového a nemocenského pojišt ní a definoval nové normy nemocenského 

a d chodového pojišt ní d lník , upravil penzijní pojišt ní soukromých zam stnanc  ve 

vyšších službách, zavedl nemocenské pojišt ní ve ejných zam stnanc , redefinoval 

pojišt ní horník . Tato právní nejednotnost se projevila i v institucionálním zabezpe ení 

vytvo ením ady institucí ešících sociální události podle daných t íd. 

Ke sjednocení systému došlo v roce 1948 p ijetím zákona . 99/1948 Sb., o národním 

pojišt ní. Zákon sjednotil jednotlivé systémy pojišt ní d lník  a ostatních pracujících do 

jednoho p edpisu, pokrýval všechny v té dob  uznané sociální situace. Cílem reformy 

sociálního pojišt ní bylo dosažení uniformity, tj. vylepšení pojišt ní d lník  na úrove  

soukromých zam stnanc  a horník  a odstranit rozdíly mezi pojišt nými osobami. 

Sjednocení prob hlo i z hlediska organizace vytvo ením jediné instituce. Nositelem 

sociálního pojišt ní se stala Úst ední národní pojiš ovna.        
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Tabulka 3: P ehled orgán  sociálního pojišt ní a sociálního zabezpe ení na území 
R: období 1949-1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle zákona . 54/1956 Sb., zákona . 55/1956 Sb., vyhláška . 274/1956 
Ú.l., zákona . 32/1957 Sb., zákona . 33/1957 Sb., zákona . 32/1962 Sb., zákona . 101/1964 Sb., 
zákona . 53/1968 Sb.    
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Po átek období po roce 1948 byl zam en na p ebudování národního pojišt ní. 

Koncepce národního pojišt ní vycházela z doby p ed únorem 1948 a pro nov  

vládnoucí komunistickou stranu byla nevyhovující. Národní pojišt ní stmelilo d lníky, 

edníky, živnostníky i rolníky do jedné úrovn . Nová p edstava tehdejší sociální 

politiky preferovala d lníky, d lnickou t ídu, kolektivizaci.  

Ve sledu zákon  o p ebudování národního pojišt ní došlo k odd lení nemocenského 

a d chodového pojišt ní. Pojem d chodové pojišt ní byl nahrazen pojmem d chodové 

zabezpe ení a stalo se sou ástí celkového sociálního zabezpe ení. Sociální zabezpe ení 

tedy zahrnovalo nejen d chodové zabezpe ení, ale i zabezpe ení d chodc  v nemoci 

a sociální pé i.   

Správu nemocenského pojišt ní p evzalo Revolu ní odborové hnutí, výkon inností 

byl p enesen na odborové svazy, do závod  a JZD.  Samostatn  byla organizována 

správa nemocenského pojišt ní len  výrobních družstev.  

Také správa sociálního zabezpe ení a nemocenského pojišt ní p íslušník  ozbrojených 

sil a bezpe nostních sbor  se uskute ovala mimo stávající organizaci. Výkon inností 

a rozhodování o dávkách p íslušelo orgán m Ministerstva vnitra eskoslovenské 

socialistické republiky ( SSR) a orgán m Ministerstva národní obrany SSR, 

emž v oblasti sociálního zabezpe ení došlo v roce 1964 zm nou zákona 

. 101/1964 Sb. k jejich za len ní k sociálnímu zabezpe ení ostatních pracujících.   

Provád ní d chodového zabezpe ení p evzal nov  z ízený Státní ú ad d chodového 

zabezpe ení v Praze, vybrané innosti v d chodové oblasti byly sv eny také do 

kompetence národních výbor . V organizaci provád ní d chodového zabezpe ení 

došlo v tomto období k dalším zm nám. Nástupcem Státního ú adu d chodového 

zabezpe ení se v roce 1964 stal Státní ú ad sociálního zabezpe ení, který v roce 1968 

nahradila Správa d chod  v Praze.  
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Tabulka 4: P ehled orgán  sociálního pojišt ní a sociálního zabezpe ení na území 
R: období 1969-1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle zákona . 2/1969 Sb., vyhlášky . 88/1967 Sb., vyhlášky . 178/1968 
Sb., zákona . 121/1975 Sb., zákona . 210/1990 Sb.  
 

Od po átku 70. let 20. století se hovo í jako o období normalizace. Opat ení sociální 

politiky byly zacíleny na rodiny s d tmi a p íjemce nízkých d chod . 

Z institucionálního hlediska o dávkách sociálního zabezpe ení rozhodoval ad 

chodového zabezpe ení v Praze, který se v roce 1969 stal právním nástupcem 

Správy d chod  v Praze. Jako orgány sociálního zabezpe ení nadále p sobily národní 

výbory a sociální komise JZD.  

Zákonem . 121/1975 Sb. bylo odd leno sociální zabezpe ení voják  z povolání, 

íslušník  Sboru národní bezpe nosti a p íslušník  Sbor  nápravné výchovy. 

Organiza  zajiš ovaly orgány Ministerstva národní obrany SSR (o dávkách 

rozhodovaly Krajské vojenské správy), orgány Ministerstva vnitra SSR a orgány 

Ministerstva spravedlnosti SSR.   

Zm nou prošla i organizace nemocenského pojišt ní. Na základ  opat ení Úst ední rady 

odbor  vznikly Správy nemocenského pojišt ní jako orgány pro výkon inností 
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nemocenského pojišt ní pracujících mimo závody. Na závodech jako orgán 

nemocenského pojišt ní p sobily Komise národního pojišt ní. Pro leny výrobních 

družstev se nemocenské pojišt ní provád lo ve výrobních družstvech, mimo družstva 

fungovaly Správy nemocenského pojišt ní.  

Slou ením Ú adu d chodového zabezpe ení, Správy nemocenského pojišt ní, Správy 

nemocenského pojišt ní svazu výrobních družstev a orgán  národních výbor  

vykonávající vybrané innosti sociálního zabezpe ení vznikly 1. zá í 1990 eská 

správa sociálního zabezpe ení a Okresní správy sociálního zabezpe ení jako jediné 

nástupnické instituce zajiš ující výkon inností v etn  výb ru pojistného v oblasti 

chodového a nemocenského pojišt ní ob an  pracujících na území eské republiky.      

6.1 Postavení OSSZ v sociální politice R 

Okresní správa sociálního zabezpe ení má v sociální politice R sv j nezastupitelný 

význam, a to konkrétn  v oblasti sociálního pojišt ní. Jako nedílná sou ást eské 

správy sociálního zabezpe ení reprezentuje ú ad s výjime ným postavením ve státní 

správ . Zpracovává podklady pro rozhodování o nároku na starobní, invalidní, vdovské 

i vdovecké a sirot í d chody. Rozhoduje o nárocích na dávky nemocenského pojišt ní, 

mezi které náleží do asná pracovní neschopnost, pen žitá pomoc v mate ství, ošet ovné 

a vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství. Dohlíží na výb r pojistného na 

sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti od ekonomicky 

aktivních subjekt . V p ípad  nedodržení zákonných povinností t chto subjekt  využívá 

inné nástroje pro zjednání nápravy, což se pozitivn  odráží na úsp šnosti výb ru 

pojistného. Služby okresní správy zašti ují ne mén  významné innosti léka ské 

posudkové služby a kontroly. 

Okresní správa sociálního zabezpe ení stojí v první linii, je nejblíže ob an m, 

zam stnanc m, podnikatel m a zam stnavatel m, kte í se na ni mohou obrátit pro radu, 

pomoc, ešení. Neschovává se mezi ú ady, snaží se nabídnout pomocnou ruku, kterou 

lidé vyhledávají p i orientaci ve složité problematice sociálního zabezpe ení. Zaru uje 

ve ejnosti oporu a jistotu. Neustále pracuje na svoji reputaci poskytováním kvalitních 

služeb ve ejnosti. Snaží se proniknout do v domí lidí tak, aby si lidé uv domili její 

význam a d ležitost, a vnímali ji jako ú ad, který jednou v život  bude pot ebovat každý 

ob an. 
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Záv r 

Sociální politika náleží mezi nejd ležit jší oblasti politiky státu, pomocí kterých se 

realizují základní práva ob an .  

Teorie uvádí n kolik definic sociální politiky. R zní auto i ji citují v širším i užším 

pojetí, vždy se ale vztahuje k innostem státu sm ujícím ke zlepšování i zm  

spole enským pom , k rozvoji kvality života jedince a ovliv ování nerovností ve 

spole nosti. Takový stát, který se ve svých myšlenkách zaobírá lidmi a jejich životními 

podmínkami, se nazývá sociální stát. K rozvoji sociálního státu neboli „welfare state“, 

jak bývá asto ozna ován, dochází po druhé sv tové válce. Stát se orientuje na lidského 

jedince a jeho rozvoj. Podle ú asti státu v sociální oblasti rozlišujeme n kolik typ  

sociálního státu od liberálního p es demokratický až k paternalistickému modelu. Za 

zlatý v k sociálního státu v Evrop  bývají ozna ována 50. a 60. léta 20. století. Naopak 

od 70. let se hovo í o krizi sociálního státu. Nadm rný r st sociálních náklad , jejich 

neefektivní vynakládání, demografické zm ny zp sobuje pokles produktivity, oslabuje 

hospodá skou sílu. Moderní spole nosti musí ešit vážný problém – jak zabezpe it 

spravedlnost a slušný život pro všechny své ob any, a zárove  nepotla it aktivní 

soukromé iniciativy a efektivnost redistribu ního procesu.        

Se sociální politikou se setkáváme od po átku d jin lidstva, i když v dalekém 

dávnov ku tak nazývána samoz ejm  nebyla. Ve svém historickém vývoji prošla 

znými etapami od kmenové a rodové pospolitosti p es pomoc chudým až po 

komplexní systémy institucí moderní spole nosti, zajiš ující práva ob an  na život, 

zdraví, sociální zabezpe ení, vzd lání.  

O sociální politice jako takové lze hovo it až v souvislosti se vznikem d lby práce, kdy 

se za ínají vytvá et ekonomické, politické a právní rozdíly mezi lidmi, a které 

edpokládají r zná sociální opat ení.  

Již na po átku lidské civilizace byla ve spole enství zajiš ována pot eba sociálního 

bezpe í, založena na vzájemné pomoci, naprosto p irozen  vycházející z kmenového 

a rodového spole enství. Ve st edov ku se již objevují ur ité sociální aktivy v pé i 

o chudé p edevším nestátních subjekt  jako církve, šlechty a pozd ji i m st a obcí. Tyto 

aktivity vycházely z dobro innosti, byly nahodilé a probíhaly živeln . Stát - vládnoucí 

vrstva nastupoval až ve chvíli, kdy cítil bezprost ední nebezpe í. 
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tší zapojení státu do sociální politiky lze pozorovat od druhé poloviny 19. století, 

dochází k rozvoji pr myslu a nár stu d lnické t ídy.   

Zlomem v sociální politice se stala reforma n meckého kanclé e Bismarcka, která 

zavedla první ucelený systém nemocenského, úrazového a d chodového d lnického 

pojišt ní. Tento zlom pozitivn  ovlivnil sociální vývoj v dalších evropských zemí, 

edevším v Rakousko-Uhersku a pozd ji i v nov  vzniklém eskoslovensku.   

Významným krokem eskoslovenské prvorepublikové vlády v sociální oblasti bylo 

ijetí zákona . 221/1924 Sb., o pojišt ní zam stnanc  pro p ípad nemoci, invalidity 

a stá í. Tato pokroková právní norma zavedla d lnické pojišt ní a stala se jednou 

z nejd ležit jších sociálních reforem eskoslovenské legislativy mezi dv ma sv tovými 

válkami. Další rozvoj v sociální oblasti byl p erušen druhou sv tovou válkou 

a následným nástupem komunistického režimu. 

Sociální politika v socialistickém eskoslovensku byla siln  deformována. Stát ídil, 

financoval a kontroloval všechny oblasti. Ú ast nestátních subjekt  byla potla ena. 

V politickém pojetí sociální problémy neexistovaly, tyto problémy byly ale ve 

spole nosti ukryty v podob  p ezam stnanosti, cenových dotací a ešeny nikoli 

sociálními nástroji, ale pomocí ekonomiky. Nep ehledné p erozd lování a nadm rná 

solidarita vytla ovaly motivaci lidí. Nadm rné financování sociálních výdaj  ze 

státního rozpo tu se b hem let setkávalo s problémy. Nutno ale podotknout, že sociální 

zabezpe ení z pohledu ob an  bylo v minulosti nejmén  odsuzováno. Zdravotnictví, 

školství, sociální zabezpe ení vycházely z dlouhé tradice a dobré úrovn  a relativn  

dob e fungovaly. Zatímco politika a ekonomika minulého režimu byla zavrhována, 

v sociální oblasti tomu tak vždy nebylo. 

Revolucí v listopadu 1989 zapo ala sociální reforma jako proces dlouhodobý a asov  

neomezený, jelikož sociální politika je vždy systém živý a nikdy ho nelze považovat za 

kone ný. Bylo nutné opustit paternalistické myšlení, centrální direktivní ízení 

a financování ve prosp ch nové demokratické spole nosti. Budovala se sociální politika 

nového typu, která zavedla nové instituty jako sociální pojišt ní, životní minimum, 

minimální mzdu, nové instituce jako ú ady práce, správy sociálního zabezpe ení a nové 

nástroje jako valorizace d chod , životní minimum, kolektivní vyjednávání. Byla 

ijata celá ada nových zákon  jako nap . zákon o d chodovém a nemocenském 
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pojišt ní, o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti, o zdravotním pojišt ní, o zam stnanosti, o životním minimu.  

Slou ením n kolika institucí, vykonávající innosti v oblasti sociálního zabezpe ení 

a nemocenského pojišt ní v období p ed listopadem 1989, vznikl ú ad d chodového 

zabezpe ení, který v lo ském roce oslavil 25 let p sobení v sociální sfé e R. Vznikly 

eská správa sociálního zabezpe ení a Okresní správy sociálního zabezpe ení, 

zajištující výkon inností v oblasti sociálního pojišt ní. 25 let v historii není mnoho, 

esto tento ú ad ušel kus cesty, p etvo il se v moderní instituci, pro kterou jsou lidé na 

prvním míst .    

ínosem této práce je vyzdvižení významu a historické role sociální politiky, 

zejména v oblasti sociálního zabezpe ení a zvýšení pov domí o ú adu Okresní 

správy sociálního zabezpe ení, p iblížení jeho vývoje a poukázání na jeho 

ležitost v sociální politice eské republiky.        
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íloha A: Organiza ní zajišt ní systému sociálního pojišt ní a sociálního 
zabezpe ení na území eskoslovenska od roku 1918 
 
 

 



 
 

íloha B: Sou asné agendy v kompetenci OSSZ 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle 25 let SSZ 2015, s. 20 

 



 
 

íloha C: Vývoj p íjm  z pojistného 

Vývoj p íjm  z pojistného celkem, p edpis  pojistného celkem a úsp šnosti výb ru 
pojistného od roku 1996  
 

ROK 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

íjmy celkem (v mld. K ) 168,9 185,5 198,1 204,6 215,7 234,8 250,3 

edpisy celkem (v mld. K ) 177,2 195,6 205,3 213,8 222,2 238,7 251,3 

Úsp šnost výb ru (v %) 95,31 94,85 96,53 95,69 97,08 98,37 99,64 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2003, s. 19 

 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

íjmy celkem (v mld. K ) 264,2 285,1 302,1 324,35 357,21 375,37 337,76 

edpisy celkem (v mld. K ) 265,9 283,3 302,4 321,35 353,50 374,80 343,26 

Úsp šnost výb ru (v %) 99,35 100,63 99,89 100,93 101,05 100,15 98,40 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2005, s. 20, Výro ní zpráva SSZ 
2011, s. 7 

 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 

íjmy celkem (v mld. K ) 346,10 357,92 362,097 362,758 373,273 

edpisy celkem (v mld. K ) 346,69 359,35 365,615 366,221 375,670 

Úsp šnost výb ru (v %) 99,83 99,60 99,0 99,1 99,4 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2011, s. 7, Výro ní zpráva SSZ 
2014, s. 17 

Komentá : P íjmy z pojistného celkem jsou da ové i neda ové p íjmy z pojistného v etn  
íslušenství, tj. penále a pokuty. Nezahrnují se p íjmy z ostatní innosti SSZ. P edpisy 

pojistného celkem jsou p edpisy pojistného v etn  penále a pokut. 

SSZ je dlouhodob  úsp šná ve výb ru pojistného na sociální zabezpe ení, a to 
i v mezinárodním srovnání. Ukazatel úsp šnosti výb ru pojistného je stanovený jako pom r 

íjm  celkem a p edpis  pojistného celkem. Ukazatel úsp šnosti odráží i ekonomický vývoj 
zem , nap . výb r pojistného v roce 2003 byl ovlivn n rozsáhlými povodn mi v roce 2002, 
organizace a OSV  se poté dostaly do platební neschopnosti a n které zanikly. Od roku 2009 je 
vykazován mírný pokles, možný d vod je vliv sv tové ekonomické krize. 

V letech, kdy ukazatel úsp šnosti pojistného je vykazován nad 100 %, byly celkové p íjmy 
navýšeny o vymožené vymahatelné pohledávky z minulosti.   



 
 

íloha D: Vývoj ú tu sociálního zabezpe ení k 31. 12. v letech 2013-2015 
 

ROK 2013 2014 2015 

ÍJMY z pojistného a p íslušenství na sociální 
zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 
zam stnanosti (v mld. K ) 

362,76 373,27 394,51 

ÍJMY z pojistného a p íslušenství na sociální 
zabezpe ení (v mld. K )  348,87 358,97 379,39 

VÝDAJE na sociální zabezpe ení (v mld. K ) 393,58 398,48 409,63 

ROZDÍL p íjm  a výdaj  na sociální zabezpe ení    
(v mld. K ) 

-44,71 -39,51 -30,24 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 
2015, P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 2014, TZ z 08.01.2016 
 
 
 
 

íloha E: Vývoj ú tu d chodového pojišt ní k 31. 12. v letech 2013-2015 
 

ROK 2013 2014 2015 

ÍJMY z pojistného a p íslušenství na d chodové 
pojišt ní (v mld. K ) 323,75 333,01 351,98 

VÝDAJE na dávky d chodového pojišt ní v etn  
záloh (v mld. K )  373,43 376,41 385,52 

z toho 

Starobní d chody 301,51 305,69 314,11 

Invalidní d chody 44,49 43,69 44,16 

Poz stalostní d chody 27,44 27,03 27,25 

ROZDÍL p íjm  a výdaj  na d chodové pojišt ní    
(v mld. K ) -49,68 -43,40 -33,54 

    
Po et poplatník  na jednoho d chodce 1,74 1,75 1,78 

Po et poplatník  na jednoho starobního d chodce 2,13 2,13 2,15 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 
2015, P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 2014, TZ z 08.01.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

íloha F: Vývoj ú tu nemocenského pojišt ní k 31. 12. v letech 2013-2015 
 

ROK 2013 2014 2015 

ÍJMY z pojistného a p íslušenství na nemocenské 
pojišt ní (v mld. K ) 25,12 25,96 27,41 

VÝDAJE na dávky nemocenského pojišt ní 
(v mld. K )  20,14 22,08 24,11 

z toho 

Nemocenské 12,04 13,88 15,43 

Ošet ovné 0,84 0,85 1,06 

PPM 7,26 7,33 7,61 

VPTM 0,0070 0,0086 0,0091 

ROZDÍL p íjm  a výdaj  na nemocenské pojišt ní    
(v mld. K ) 4,98 3,88 3,30 

Poznámka: PPM – pen žitá pomoc v mate ství, VPTM – vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství, 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 
2015, P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 2014, TZ z 08.01.2016 
 
 
 
 
Komentá  k  P íloze  D,  E,  F: SSZ dlouhodob  vykazuje stabilní výsledky ve výb ru 
pojistného, její úsp šnost p esahuje 99 %. Tímto výkonem ovliv uje nejenom ukazatele státního 
rozpo tu a umož uje státu realizovat hospodá skou politiku. Úsp šnost výb ru pojistného také 

ispívá ke snižování schodku ú tu sociálního zabezpe ení, který se oproti roku 2014 snížil 
o 9,27 mld. K .  

Ke snižování schodku mezi p íjmy a výdaji dochází i u ú tu d chodového pojišt ní, a to 
i p esto, že výdaje p evyšují p íjmy, po et lidí pobírajících d chod každoro  p ibývá 
a v d sledku valorizací se výše d chod  každý rok (i nepatrn ) zvyšuje. 

Naopak ú et nemocenského pojišt ní vykazuje kladný z statek.  

Za úsp chem vývoje ú tu sociálního zabezpe ení stojí nepochybn  vývoj p íjm  z pojistného, 
které se každoro  zvyšují. Navyšuje se po et pojišt nc , tj. poplatník , kte í jsou povinni 
platit pojistné na d chodové a nemocenské pojišt ní (viz P íloha G a P íloha K).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

íloha G: Vývoj d chodového pojišt ní 

 

Vývoj výdaj  na dávky d chodového pojišt ní k 31. 12., po et d chodov  pojišt ných 
klient , po et d chodc  a d chod , pr rná výše sólo starobního d chodu od roku 
1996 
 

ROK 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

                                           Výdaje na dávky d chodového pojišt ní (v milionech K ) 

ástka  122 364 147 281  161 805 173 014 181 921 195 813 210 439 

                                            Po et d chodov  pojišt ných klient , po et d chodc  a d chod  
Po et d chodov  
pojišt ných 
klient  *) 

5 186 573 4 944 109 4 924 688 4 722 898 4 660 974  4 528 399 4 581 647 

Po et d chodc  2 477 673 2 485 110 2 521 243 2 548 159 2 567 865 2 584 018 2 577 798 

Po et vyplácených 
chod  celkem 

3 031 604 3 065 157 3 123 136 3 158 947 3 183 429 3 203 219 3 199 749 

 z toho         starobní 1 796 998 1 802 664 1 848 639 1 879 883 1 906 759 1 922 722 1 907 830 

invalidní 525 499 529 350 528 563 527 808 528 288 534 287 544 838 

poz stalostní 709 107 733 143 745 934 751 256 748 382 746 160 747 081 

                                            Pr rná výše sólo starobního d chodu (bez soub hu s jiným d chodem) 

Muži 5 099 5 688 6 172 6 555 6 995 7 590  7 622 

Ženy 4 177 4 685 5 084 5 386 5 729 6 188 6 213 

Celkem 4 609 5 148 5 576 5 910 6 292 6 808 6 833 

*) po et zahrnuje zam stnance, OSV  s povinností platit zálohy na d chodové pojišt ní a osoby 
dobrovoln  d chodov  pojišt né 
Poznámka: Po ty d chodc  i vyplácených d chod  jsou za R, tj. bez výplat do ciziny a nestandardních výplat. 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2003, s. 22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                                           Výdaje na dávky d chodového pojišt ní (v milionech K ) 

ástka  218 273  226 883 243 648 261 464  282 876 305 536 331 705 

                                            Po et d chodov  pojišt ných klient , po et d chodc  a d chod  
Po et d chodov  
pojišt ných 
klient  *) 

4 593 974 4 841 549 4 786 415 4 846 240 4 877 954 4 978 920 4 905 021 

Po et d chodc  2 590 844 2 625 685 2 645 100 2 683 784 2 719 161 2 754 011 2 790 391 

Po et vyplácených 
chod  celkem 

3 212 486 3 249 706 3 268 673 3 310 174 3 347 121 3 383 046 3 418 876 

 z toho         starobní 1 914 219 1 944 915 1 961 870 1 995 350 2 028 865 2 066 005 2 108 368 

invalidní 553 985 563 376 570 055 580 055 586 686 588 745 585 944 

poz stalostní 744 282 741 415 736 748 734 769 731 570 728 296 724 564 

                                            Pr rná výše sólo starobního d chodu (bez soub hu s jiným d chodem) 

Muži 7 902 8 133 8 662 9 157 9 784 10 715 11 175 

Ženy 6 429 6 600 7 030 7 431 7 938 8 784 9 133 

Celkem 7 075 7 270  7 744 8 187 8 747 9 638 10 045 

*) po et zahrnuje zam stnance, OSV  s povinností platit zálohy na d chodové pojišt ní a osoby 
dobrovoln  d chodov  pojišt né 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2005, s. 22, Výro ní zpráva SSZ 
2011, s. 11, 21 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                           Výdaje na dávky d chodového pojišt ní (v milionech K ) 

ástka  340 162 359 234 367 864 372 335 376 406 385 520 

                                            Po et d chodov  pojišt ných klient , po et d chodc  a d chod  
Po et d chodov  pojišt ných 
klient  *) 

5 011 797 5 039 978 5 009 347 4 974 014 5 011 106 5 104 477 

Po et d chodc  2 819 093 2 873 004 2 866 056 2 857 856 2 863 210 2 873 953 

Po et vyplácených d chod  
celkem 

3 446 767 3 501 402 3 493 544 3 482 237 3 485 257 3 492 397 

 z toho                               starobní 2 260 032 2 340 147 2 341 220 2 340 321 2 355 144 2 376 883 

invalidní 466 329 445 033 438 509 433 414 428 298 421 655 

poz stalostní 720 406 716 222 713 815 708 502 701 815 693 859 

                                            Pr rná výše sólo starobního d chodu (bez soub hu s jiným d chodem) 

Muži 11 240 11 700 11 948 12 150 12 259 12 551 

Ženy 9 189 9 584 9 782 9 955 10 050 10 302 

Celkem 10 123 10 552 10 778 10 970 11 075 11 348 

*) po et zahrnuje zam stnance, OSV  s povinností platit zálohy na d chodové pojišt ní a osoby 
dobrovoln  d chodov  pojišt né 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2011, s. 11, 21, Výro ní zpráva 

SSZ 2014, s. 13, 24, P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 2015 
Poznámka: Po ty d chodc  i vyplácených d chod  jsou za R, tj. bez výplat do ciziny a nestandardních výplat. 



 
 

Komentá : Tabulka zobrazuje vývoj vybraných ukazatel  d chodového pojišt ní. Nepochybn  
stový trend vykazuje vývoj výdaj  na dávky d chodového pojišt ní. Tento stav ovliv uje 

každým rokem zvyšující se po et p íjemc  d chod  a valorizace již p iznaných d chod .  

Z jednotlivých íselných údaj  u vybraných ukazatel  lze vy íst dopady legislativních zm n 
i ekonomický vývoj v zemi. Tak nap . ukazatel Po et d chodov  pojišt ných klient  
(zahrnuje zam stnance, OSV  s povinností platit zálohy na d chodové pojišt ní a osoby 
dobrovoln  ú astny d chodového pojišt ní), který vykazoval od roku 2005 stabilní r st, 
zaznamenal v roce 2012 oproti roku 2011 pokles o více než 30 tisíc klient . Tento stav byl 
zp soben zm nou zákona v d chodovém pojišt ní, kdy od 1. 1. 2012 došlo ke krácení 

ed asných starobních d chod . Z toho d vodu byl v roce 2011 zaznamenán velký nár st 
žádostí o starobní d chod (viz Kapitola 5.2). V souvislosti s touto zm nou ukazatel Po et 

chodc  vykazuje v roce 2011 p ír stek 53 911 nových p íjemc  d chodu oproti roku 2010.  

Na pokles pojišt nc  v roce 2012 m la jist  i vliv doznívající hospodá ská krize a stále vyšší 
nezam stnanost4, která se výrazn  projevila poklesem d chodov  pojišt ných klient  v roce 
2013. Nezam stnaný ob an neplatí pojistné na d chodové pojišt ní pokud je registrovaný na 
ÚP. Další možností nezam stnaného ob ana v p edd chodovém v ku je odejít do p ed asného 

chodu. Ukazatel Po et d chodc  ovliv uje ada faktor , jedním z nich je i p irozený úbytek 
obyvatelstva.  

Rostoucí trend vykazuje také r st pr rné výše starobního d chodu, rozdíl mezi d chodem 
muže a ženy v pr ru iní 2 tisíce K .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
4 obecná míra nezam stnanosti v R byla v roce 2012  7,1 %, v roce 2013  7,4 % (zdroj: eský statistický 

ad [online]. Praha: eský statistický ú ad, 2015. Aktualizace 15. 04. 2015 [cit. 3.3.2016]. Dostupné 
z: https://www.czso.cz/csu/czso/obecna_mira_nezamestnanosti_v_cr_a_krajich 

   



 
 

íloha H: Vývoj po tu d chodc  s výplatou do zahrani í v letech 2002-2014 

 

Zdroj: Statistická ro enka z oblasti d chodového pojišt ní 2014, s. 83 

 

íloha I: 15 stát  s nejv tším po tem d chodc  s výplatou do zahrani í v roce 2014 

 

Zdroj: Statistická ro enka z oblasti d chodového pojišt ní 2014, s. 83 



 
 

íloha J: Vývoj dob ízení u dávek d chodového pojišt ní  

Vývoj dob ízení u dávek d chodového pojišt ní vy izovaných dle vnitrostátních 
edpis  k 31. 12. (ve dnech) v letech 2010-2014 

 
ROK 2010 2011 2012 2013 2014 

Starobní d chody 72 53 36 31 33 

Invalidní d chody 

1. stupe  126 111 70 60 56 

2. stupe  126 113 72 60 56 

3. stupe  119 108 69 59 56 

Poz stalostní 
chody 

vdovecké 40 37 29 27 29 

vdovské 38 36 29 27 29 

sirot í 61 49 35 32 33 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2011, s. 10, Výro ní zpráva SSZ 
2014, s. 12 
 
 

Komentá : Jedním z hlavních úkol SSZ je rozhodování o dávkách d chodového pojišt ní. 
chodové pojišt ní je typické astými legislativními zm nami. Rozhodování se uskute uje 

podle platných právních p edpis R, podle tzv. evropských koordina ních na ízení a podle 
mezinárodních smluv o sociálním zabezpe ení. Mezi prioritní úkoly pat í zkracování dob ízení 
u jednotlivých dávek, tak aby byly dodrženy zákonem stanovené lh ty. Zákonem stanovená 
lh ta p i rozhodování dle vnitrostátních p edpis  je u vydání rozhodnutí o p iznání dávky 

chodového pojišt ní stanovena nejpozd ji na 90 dn  ode dne zahájení ízení 
(§ 85a zákona . 582/1991 Sb.). Z tabulky vyplývá, že doby ízení u všech dávek d chodového 
pojišt ní se poda ilo výrazn  zkrátit než je lh ta daná zákonem.  

 

 

  



 
 

íloha K: Vývoj nemocenského pojišt ní 

Vývoj výdaj  na dávky nemocenského pojišt ní k 31. 12. a po et nemocensky 
pojišt ných klient  od roku 1996 
 

ROK 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

                                           Výdaje na dávky nemocenského pojišt ní (v milionech K ) 

Celkem 20 454 19 793 18 533 19 287 27 205 29 585 32 608 

Nemocenské 17 662 16 958 15 733 16 434 23 653 25 574 28 222 

PPM 1 811 1 963 2 027 2 151 2 759 3 047 3 486 

Ošet ovné* 972 864 765 696 784 956 892 

VPTM 9 7 6 5 7 6 6 

                                            Po et nemocensky pojišt ných osob 

Celkem 4 965 627 4 686 950 4 640 747 4 423 470 4 343 801 4 195 113 4 230 146 

z toho OSV  360 852 330 720 327 285 318 080 308 499 299 607 296 528 

Poznámka: PPM – pen žitá pomoc v mate ství, VPTM – vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství, 
OSV  – osoby samostatn  výd le inné 
* do roku 2008 PO R – podpora p i ošet ování lena rodiny 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2003, s. 23, 25 

 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                                           Výdaje na dávky nemocenského pojišt ní (v milionech K ) 

Celkem 34 306 29 563 31 660 32 773 34 671 31 881 26 033 

Nemocenské 29 523 24 705 26 258 26 963 27 881 24 769 18 215 

PPM 3 773 4 123 4 579 4 981 5 893 6 297 7 084 

Ošet ovné* 1 003 730 819 825 893 811 729 

VPTM 5 5 4 4 4 4 5 

                                            Po et nemocensky pojišt ných osob 

Celkem 4 237 817 4 358 766 4 298 049 4 358 984 4 372 191 4 445 811 4 296 415 

z toho OSV  292 329 267 524 240 825 222 074 210 540 196 225 141 389 

Poznámka: PPM – pen žitá pomoc v mate ství, VPTM – vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství, 
OSV  – osoby samostatn  výd le inné 
* do roku 2008 PO R – podpora p i ošet ování lena rodiny 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2010, s. 15 

 

 

 



 
 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                           Výdaje na dávky nemocenského pojišt ní (v milionech K ) 

Celkem 22 789 21 505 19 377 20 143 22 077 24 110 

Nemocenské 14 944 13 354 11 465 12 035 13 881 15 430 

PPM 7 410 7 506 7 224 7 258 7 334 7 610 

Ošet ovné 431 640 682 843 854 1 060 

VPTM 4 6 7 7 9 9 

                                            Po et nemocensky pojišt ných osob 

Celkem 4 424 422 4 407 787 4 382 886 4 368 069 4 420 415 4 512 953 

z toho OSV  151 881 115 115 98 579 92 525 91 854 91 065 

Poznámka: PPM – pen žitá pomoc v mate ství, VPTM – vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství, 
OSV  – osoby samostatn  výd le inné 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2010, s. 15, Výro ní zpráva SSZ 
2011, s. 13, 22, Výro ní zpráva SSZ 2014, s. 24, Zpráva o innosti SSZ za rok 2014, s. 32 
a 33, P ehled vybraných statistických ukazatel  z agend SSZ 2015    

 

Komentá : Dávky nemocenského pojišt ní zpracovávají a vyplácejí okresní správy sociálního 
zabezpe ení od 15. dne do asné pracovní neschopnosti (§23 zákona . 187/2006 Sb.). 
Z nemocenského pojišt ní se zam stnanc m a OSV  poskytují nemocenské dávky, pen žitá 
pomoc v mate ství, ošet ovné a vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství. Z celkového 
objemu dávek nemocenského pojišt ní nejv tší ást výdaj  p edstavují nemocenské dávky.  

Pro zam stnance je ú ast na nemocenském pojišt ní povinná. OSV  se mohou dobrovoln  
rozhodnout zda, budou nemocensky pojišt ni i nikoliv, ú ast je tedy dobrovolná. Z tabulky 
vyplývá, že po ty nemocensky pojišt ných osob každý rok vzr stají, i p esto že po et OSV  
s ú astí na nemocenském pojišt ní klesá. Tento vývoj odráží snižování nezam stnanosti, 
zvyšuje se po et zam stnaných osob a tím nar stá i po et pojišt nc . 

Pokles ve výdajích na dávky nemocenského pojišt ní mezi rokem 2008 a 2009 byl zp soben 
zm nou zákona o nemocenském pojišt ní . 187/2006 Sb. V platnosti od 1. 1. 2009 vyplácí 
zam stnavatel prvních 14 dní pracovní neschopnosti svému zam stnanci náhradu mzdy a až po 
uplynutí této doby p ebírá výplatu nemocenského OSSZ (viz Kapitola 5.2). Jako kompenzaci za 
vzniklé náklady byly zam stnavatel m sníženy odvody na nemocenské pojišt ní z 3,3 % na 
2,3 % (§ 7 odst. 1 písm. a zákona . 589/1992 Sb.).  

K poklesu výdaj  na dávky nemocenského pojišt ní došlo také v letech 2011-2013. V tomto 
echodném období vypláceli zam stnavatelé svým zam stnanc m náhradu mzdy za do asnou 

pracovní neschopnost po dobu až 21 kalendá ních dní (§23 zákona . 187/2006 Sb.).   

 

 

 

 

 



 
 

íloha L: Vývoj po tu zpracovaných dávek nemocenského pojišt ní  

Vývoj po tu zpracovaných dávek nemocenského pojišt ní a dob ízení 
k 31. 12. v letech 2010-2014 
 

ROK 2010*) 2011 2012 2013 2014 

Po et zpracovaných dávek celkem 2 019 854 2 542 386 2 371 285 2 487 658 2 786 089 

z toho 

nemocenské 1 428 360 1 678 866 1 524 226 1 588 891 1 888 113 

PPM 440 731 567 052  543 462 534 978 534 628 

ošet ovné 149 860 295 067 301 860 362 183 360 833 

VPTM 903 1 401 1 737 1 606 2 515 

Podíl 
zpracovaných 
dávek (%) 

do 10 dn  91,11 86,25 91,79 90,83 88,50 

11 – 30 dn  8,33 13,47 8,17 9,15 11,49 

celkem do 30 dn  99,44 99,72 99,96 99,98 99,99 

nad 30 dn  0,56 0,28 0,04 0,02 0,01 

Poznámka: PPM – pen žitá pomoc v mate ství, VPTM – vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství 
*) Pro rok 2010 jsou uvád ny údaje pouze za duben až prosinec, jelikož relevantní statistická data o dob  
zpracování dávek za p edchozí období nejsou k dispozici 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2013, s. 11, Výro ní zpráva SSZ 
2014, s. 16 
 

Komentá : Dávky nemocenského pojišt ní se zpracovávají a vyplácejí na okresních správách 
sociálního zabezpe ení od 15. dne trvání do asné pracovní neschopnosti (§23 zákona 
. 187/2006 Sb.). Z celkového po tu zpracovaných dávek p evládají nemocenské dávky.  

Skokový nár st po tu zpracovaných dávek v roce 2014 byl zp soben p edevším ukon ením 
echodného období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013, kdy zam stnavatelé vypláceli 

náhradu mzdy po dobu až t í týdn  trvání do asné pracovní neschopnosti zam stnance.  

I u nemocenských dávek se sleduje dodržování zákonné lh ty zpracování t chto dávek, která je 
stanovena nejpozd ji na 1 m síc od doru ení pot ebných doklad  (§ 110 odst. 3 zákona 
. 187/2006 Sb.). V této zákonné lh  je zpracováváno 99,9 % dávek.     

  



 
 

íloha M: Vývoj výplat d chod  s exeku ní srážkou k 31. 12. v letech 2006-2015 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 

chody s exeku ní srážkou 30 858 35 223 40 718 46 121 51 184 

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 

chody s exeku ní srážkou 60 874 67 614 70 997 75 315 79 991 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2011, s. 12, Výro ní zpráva SSZ 
2014, s. 15, TZ z 11.02.2016  

 

íloha N: Vývoj exeku ních a insolven ních srážek z dávek nemocenského pojišt ní 
k 31. 12. v letech 2011-2015 

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 

Nemocenské dávky s exeku ní a insolven ní srážkou 36 610 44 020 61 745 88 682 132 206 

Výše srážek (v mil. K ) - - 57,95 121,68 206,05 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2014, s. 16, Zpráva o innosti SSZ 
za rok 2012, s. 33, TZ z 11.02.2016 

 

Komentá  k P íloze M, N: Agenda exeku ních srážek z d chodových dávek vykazuje r stový 
trend. V rozp tí deseti let je nár st d chod  s exekucí více než 100 procentní. SSZ jako plátce 

chodu je povinna vykonávat exeku ní srážky z d chodu pokud byl na ízen výkon rozhodnutí 
soudem, ve správním ízení, exeku ním p íkazem soudního exekutora, v konkurzním nebo 
insolven ním ízení. Exeku ní srážky se provádí ze všech druh  d chod  - ze starobních, 
invalidních a poz stalostních. Zvyšuje se po et lidí, kte í do d chodu vstupují s jednou i více 
exekucemi. D vody exekucí jsou r zné. Lidé se zadlužují na prodejních zájezdech, kv li 
dovolené, v d sledku neplacení výživného, neplacení p ek nebo jejich ru ením. Po et klient  
s jednou nebo více exeku ních srážek z d chodu tak nadále roste.  

K výraznému nár stu exeku ních srážek došlo i u dávek nemocenského pojišt ní, které se 
provád jí v posledních n kolika letech. U dávek z nemocenského pojišt ní se exekuce provádí 
z nemocenských dávek a pen žité pomoci v mate ství.  

Každé zvýšení po tu srážek z dávek p ináší nár st pracnosti p i jejich zpracování. P es velké 
potíže zp sobené tímto nár stem s nutnou zm nou v organizaci práce jsou nyní srážky 
zpracovávány v b žném režimu.   

 

 

 

 

 

 



 
 

íloha O: P ehled p ijatých podání k 31. 12. v letech 2010-2014 

 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 

Po et p ijatých e-formulá  6 796 763 6 992 974 7 696 452 9 449 088 13 098 979 

z toho 

es PVS 5 090 139 5 072 193 350 592 - - 

es ISDS - - 522 395 539 1 816 390 

es VREP - 324 263 5 806 068 7 701 011 10 325 096 

ostatní rozhraní 1 706 624 1 596 518 1 539 270 1 352 538 957 493 

Po et zamítnutých e-formulá   neuvedeno neuvedeno 3 437 210 3 606 117 3 963 587 

Celkem zpracovaných e-formulá  6 796 763 6 992 974 11 133 662 13 055 205 17 062 566 

Poznámka: PVS – Portál ve ejné správy (hlavní kanál do 31. 12. 2011), ISDS – Informa ní systém 
datových schránek, VREP – Ve ejné rozhraní SSZ pro elektronická podání (hlavní kanál od 1. 1. 2012), 
ostatní rozhraní – datová média, podání na OSSZ, VZT  
Zdroj: vlastní zpracování, 2016, dle Výro ní zpráva SSZ 2011, s. 18, Zpráva o innosti SSZ 
za rok 2010, s. 103, Zpráva o innosti SSZ za rok 2012, s. 82, Zpráva o innosti SSZ za rok 
2014, s. 88   

 

Komentá : Po et elektronicky podaných p edepsaných formulá  se každý rok zvyšuje. 
Elektronická komunikace s SSZ není omezená zasíláním elektronických tiskopis  p es datové 
schránky i ve ejné rozhraní pro elektronické podání, elektronické podání je umožn no i mimo 
tyto systémy, pokud je podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

íloha P: Využití služby online objednávání klient  v období od 1. 4. 2015 

do 31. 10. 2015 

 

Kraj Po et online objednávek 

Hlavní m sto Praha 2 629 

Jiho eský 331  

Jihomoravský 291 

Karlovarský 55 

Královehradecký 269 

Liberecký 267 

Moravskoslezský 245 

Olomoucký 163 

Pardubický 111 

Plze ský 309 

St edo eský 714 

Ústecký 95 

Vyso ina 46 

Zlínský 90 

Celkem R 5 615 

Zdroj: SSZ, TZ z 26.11.2015  

 

Komentá : Od dubna 2015 mají klienti možnost objednávat se k vy ízení svých záležitostí na 
OSSZ online. O kladném p ijetí této služby ze strany klient  vypovídají po ty online 
objednávek. Nejvíce je služba využívána v Praze a ve st edních echách. P evažuje 
objednávání k vy izování d chodových záležitostí. Výhodou systému online objednávání je 
upozorn ní klienta také na doklady, které jsou nutné k vy ízení jeho záležitostí. Tímto se 

edejde opomenutí d ležitých dokument  ze strany klienta, klient p ichází na jednání 
ipraven (TZ z 26.11.2015).     

 

 

 

 

 

 



 
 

íloha Q 

Abstrakt 

KOTYZOVÁ, Michaela. Role OSSZ v sociální politice eské republiky. Plze , 2016. 

97 s. Bakalá ská práce. Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 

 

Klí ová slova: sociální politika, sociální stát, systém sociálního zabezpe ení, okresní 

správa sociálního zabezpe ení 

 

edložená bakalá ská práce se zabývá sociální politikou obecn . Vymezuje pojem 

sociální politika, definuje vznik a jednotlivé typy sociálního státu, formuluje p iny 

krize sociálního státu i možnosti jeho modernizace. V další ásti je zam ena na vznik 

a vývoj sociální politiky na eském území p ed rokem 1989 a po transformaci v roce 

1989. Jsou vyty eny nejd ležit jší události, které na vývoj sociální politiky m ly 

zásadní vliv. Vzhledem k rozsáhlé oblasti sociální politiky, je práce zam ena na sféru 

sociálního zabezpe ení. D raz je kladen na sociální pojišt ní a orgány zabývající se 

výkonem jeho správy v jednotlivých obdobích vývoje eskoslovenského státu. Vývoj 

se nevyhnul ani t mto institucím, z nichž n které stály u po átku vzniku eské správy 

sociálního zabezpe ení a Okresních správ sociálního zabezpe ení, které v roce 2015 

oslavily 25 let od svého založení. Práce je dále dopln na statistickými daty z oblasti 

chodového a nemocenského pojišt ní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

KOTYZOVÁ, Michaela. DSSA role in social policy Czech Republic. Plze , 2016. 

97 s. Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 

 

Key words: social policy, welfare state, welfare system, district social security 

administrations  

 

Submitted  bachelor  thesis  deals  with  social  policy  in  general.  Determines  the  term  of  

social policy, defines the origin and each types of social state, formulates causes of 

social states crisis and also posibilities of it´s modernization. In the next part 

it´s  focused  on  the  origin  and  development  of  social  policy  on  the  Czech  area  before  

1989 and after transformation in 1989. There are set out the most important events, 

which had a basic impact for the development of social policy. Considesing of the 

extended area of social policy, the thesis is focused on a sphere of social security. 

Emphasize is put on social insunance and agencies persue of execution 

it´s administration in each period of development of the Czechoslovak state. The 

development  didn´t  avoid  even  this  institutions,  which  some  of  them  were  at  the  

beginning of the Czech Social Security Administration and District Social Security 

Administrations, which celebrated the 25. anniversary in 2015. The thesis is 

supplemented by statistical data from pension and sickness insurance area.       

 


