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Úvod  

V posledních letech je sociální jistota občanů jedno z aktuálních témat. Sociální jistotu 

občanů zajišťuje stát především prostřednictvím sociálního zabezpečení. 

Jednou ze součástí sociálního zabezpečení je státní sociální podpora. Dávky státní 

sociální podpory mají lidem pomoci tak, že mají pokrýt základní potřeby. Stát musí 

těmto sociálně slabším lidem poskytovat sociální dávky, aby nedocházelo k vyčlenění 

ze společnosti méně majetných občanů. Systém státní sociální podpory vznikl již v roce 

1995 a řídí se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. V plném rozsahu 

však nabyl účinnosti až od 1. ledna 1996 a v letošním roce tento systém funguje 

již sedmnáctým rokem. Od svých počátků a během svého působení prošel mnoha 

novelizacemi a různými změnami. Každá z provedených novel se snažila o zefektivnění 

systému státní sociální podpory a reakci na problémy, které vznikaly v životě každého 

občana České republiky. Novely byly prováděny například i z toho důvodu, že občané 

často dávek státní sociální podpory zneužívali.  

Dojde-li k nějaké novelizaci zákona, rozvine se velká diskuze, zda je to tak správně 

či nikoliv. Například rodičovský příspěvek prošel v posledních letech několika 

zásadními změnami. Toto bylo jedním z důvodů pro výběr tématu bakalářské práce, 

protože o této problematice by měl každý z nás alespoň něco málo vědět. Posoudit 

odlišnosti ve způsobu výpočtu, vyplácení a vzniku nároku na dávky státní sociální 

podpory v minulosti a nyní je velmi zajímavé. V dnešní době nikdo z nás neví, 

kdy bude muset řešit otázku státní sociální podpory a kdy se ocitne v takové situaci, 

že bude rád za takovou pomoc, kterou nám poskytuje náš stát. Proto si myslím, 

že alespoň základní přehled této problematiky je pro každého z nás nezbytně nutný. 

Cílem práce je analýza jednotlivých dávek státní sociální podpory, seznámení 

se sociální statistikou, analýza změn v dávkách státní sociální podpory, které nastaly 

v letech 2000 - 2010, a také vztah dávek státní sociální podpory a státního rozpočtu 

České republiky. 

Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se člení 

do 3 kapitol. První z nich se zabývá systémem státní sociální podpory a sociálními 

službami v České republice. V druhé kapitole jsou vysvětleny jednotlivé dávky státní 
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sociální podpory a podmínky vzniku pro jejich nárok. Třetí kapitola teoretické části  

je věnována sociální statistice.  

V praktické části bakalářské práce je uveden vývoj výpočtů a nároků na jednotlivé 

dávky státní sociální podpory. Dále je u každé dávky ilustrační příklad, kolik činila 

dávka v minulosti a kolik činí dávka v současné době. Vše je řešeno a počítáno v letech 

od roku 2000 do roku 2010. V praktické části je porovnáván trend vývoje průměrné 

výše sociálních dávek s výší životního minima. Praktická část je také zaměřena na vztah 

dávek státní sociální podpory a státního rozpočtu. Je zde vyčísleno, kolik peněz ročně 

stát poskytne Ministerstvu práce a sociálních věcí na dávky státní sociální podpory. V 

této kapitole jsou vypočítány jednotlivé podíly výdajů na dávky státní sociální podpory 

a graficky znázorněny dané situace.   
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1. Státní sociální podpora v ČR 

1.1 Systém sociální podpory v ČR  

Systém státní sociální podpory v České republice vznikl v roce 1995 a řídí se zákonem 

č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který nabyl částečně účinnosti 

dnem 1. října 1995 a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996. (Hronová, Jílek, Moravcová, 

2000) 

Tento systém je nepříspěvkovým systémem a je financován ze státního rozpočtu. 

Administrací systému sociální podpory v České republice jsou pověřeny státní orgány. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005) 

Dávky státní sociální podpory představují ucelený systém pomoci, který je převážně 

určen rodinám s nezaopatřenými dětmi. V těchto případech jsou oprávněnými osobami 

rodiče nezaopatřených dětí a nebo tyto děti. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005) 

Státní správu podle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vykonávají orgány 

státní sociální podpory, kterými jsou:  

 úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy 

 krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy 

 ministerstvo práce a sociálních věcí 

(zákon č.117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře) 

Správcem systému o dávkách je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Spravuje výši 

dávek, jejich poživatele, žadatele a osoby s nimi společně posuzované. Údaje z tohoto 

systému potom sděluje ostatním orgánům státní sociální podpory. Orgány státní sociální 

podpory mohou zpracovávat údaje pro rozhodnutí o dávkách státní sociální podpory 

a jejich výplatu. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

1.2 Sociální služby 

Sociální služby jsou určitým způsobem pomoci. Prostřednictvím těchto služeb 

se zajišťuje pomoc při péči o vlastní osobu, dále se pomocí těchto služeb zajišťuje 

stravování, ubytování a pomoc s výchovou. Také lze díky těmto službám poskytnout 

pomoc při poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským 
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prostředím, psycho-terapie a socio-terapie nebo například také pomoc při prosazování 

práv a zájmů. (Černá, Trinnerová, Vacík, 2007) 

Další cíle sociálních služeb: 

 podpora rozvoje, popřípadě zachování stávající soběstačnosti uživatele, 

také jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo alespoň 

zachování původního životního stylu,  

 rozvoj schopnosti uživatelů služeb a umožnění jim, pokud toho mohou být 

schopni, vést samostatný život,  

 snížení sociálních a zdravotních rizik, která souvisejí se způsobem života 

uživatelů. 

Mezi sociální služby patří například: sociální poradenství, sociálně zdravotní služby, 

osobní asistence, pečovatelská služba, podporované bydlení, domovy pro důchodce 

a osoby se zdravotním postižením, azylové domy a další. (Černá, Trinnerová, Vacík, 

2007) 

2. Sociální dávky 

V současné době se systém dávek státní sociální podpory skládá ze sedmi dávek. 

Dávky jsou rozděleny na dvě skupiny. První skupinu tvoří dávky, které jsou 

poskytovány v závislosti na výši příjmů v rodině. Tyto dávky se nazývají testované 

dávky. Druhou skupinu dávek potom tvoří ty, u kterých se nezjišťuje výše příjmů 

v rodině, tzv. netestované dávky. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

"Dávky státní sociální podpory jsou: 

a) Dávky poskytované v závislosti na výši příjmů 

1. Přídavek na dítě 

2. Sociální příplatek 

3. Příspěvek na bydlení  

b) Ostatní dávky 

1. Rodičovský příspěvek 

2. Dávky pěstounské péče 
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3. Porodné 

4. Pohřebné."         

(Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,  §2) 

Základní podmínkou pro nárok všech dávek státní sociální podpory je podmínka 

trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby a osob společně 

s ní posuzovaných. Někdy tuto podmínku v odůvodněných případech může prominout 

krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

2.1 Zrušené dávky státní sociální podpory 

Některé dávky státní sociální podpory byly zrušeny a jiné do systému zavedeny. Do 

dávek státní sociální podpory patřil příspěvek na dopravu, který byl zrušen 

od 1. července 2004.  Zaopatřovací příspěvek náležející při výkonu vojenské základní 

služby nebo civilní služby také patřil do dávek státní sociální podpory a tato dávka není 

od 1. Ledna 2005 součástí systému. Poslaneckou iniciativou byla dočasně 

(od 1. října 2005 do 1. ledna 2007) do systému státní sociální podpory zařazena dávka 

náležející dětem umístěných do zařízení pro okamžitou pomoc, nyní je však obsažena 

v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Pouze v roce 2007 byla zavedena nová dávka 

státní sociální podpory, kterou byl příspěvek na školní pomůcky určený dětem 

nastupujícím do první třídy. Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů byla tato dávka 

zrušena s účinností od 1. ledna 2008. Příspěvek na teplo byl vyplácen 

od 1. července 1997 a 30. června 2000 byl zrušen. Příspěvek na nájem byl také jednou 

z dávek státní sociální podpory, avšak jeho vyplácení bylo ukončeno v roce 2000. 

V práci je rozebírán i sociální příplatek, který byl zařazen do dávek státní sociální 

podpory do roku 2010, ale od 1. ledna 2011 pozbyl účinnosti. (Břeská, Burdová, 

Vránová, 2010) 

2.2 Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je dávkou příjmově testovanou, to znamená, že se posuzuje příjem 

za předchozí kalendářní rok. Přídavek na dítě je základní dávka pro rodiny 

s nezaopatřenými dětmi, která pomáhá ke krytí nákladů spojených s výchovou 

a výživou dítěte. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 
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Přídavek je nárokem dítěte. Pokud je dítě nezletilé vyplácí se přídavek na dítě 

zákonnému zástupci. Po dosažení zletilosti se přídavek vyplácí dítěti, a to v hotovosti, 

pokud neuvede zletilé dítě jiný způsob výplaty. Přídavek na dítě je vyplácen měsíčně. 

(Břeská, Burdová, Vránová, 2008) 

2.3 Sociální příplatek 

Tato dávka, sociální příplatek, je poskytována rodičům, kteří pečují alespoň o jedno 

nezaopatřené dítě. Jedná se o dávku, která je závislá na příjmu v rodině, tudíž lze tuto 

dávku nazvat příjmově testovanou. Výše této dávky je závislá také na zdravotním stavu 

dítěte a též na zdravotním stavu rodiče. Cílem této dávky je pomoci rodinám, které mají 

nízké příjmy tak, aby mohly krýt náklady související s výchovou a výživou 

nezaopatřených dětí. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

2.4 Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení je také jednou z dávek státní sociální podpory. Příspěvek 

na bydlení má za úkol přispět nejen rodinám s nezaopatřenými dětmi, ale i rodinám 

bezdětným nebo jednotlivcům na náklady, které jsou spojené s bydlením. Vlastník bytu 

nebo nájemce, který splňuje zákonem stanovené podmínky nároku, je oprávněnou 

osobou. Opět se jedná o dávku opakující se a zařazenou do skupiny příjmově 

testovaných. Výše příspěvku na bydlení je závislá na příjmu rodiny. Čím je příjem 

rodiny nižší, tím je příspěvek na bydlení vyšší. Tato dávka však nepokrývá veškeré 

náklady na bydlení, k úhradě těchto nákladů na bydlení pouze přispívá. Tento příspěvek 

je poskytován bez ohledu na typ bydlení. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

2.5 Rodičovský příspěvek 

Na rozdíl od předchozích dávek státní sociální podpory je rodičovský příspěvek 

opakující se příjmově netestovanou dávkou. Tato dávka je určena rodiči, který po celý 

kalendářní měsíc osobně celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Za rodiče 

se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno 

rozhodnutím příslušného orgánu do péče. Řádná, celodenní a osobní péče je taková 

péče, kterou dítě vyžaduje a která dostatečně zajišťuje duševní a fyzický vývoj dítěte. 

(Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 
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V zákoně č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou stanoveny podmínky nároku pro peněžitou pomoc v mateřství. (Zákon č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, §32)  

2.6 Dávky pěstounské péče  

Dávky pěstounské péče mají finančně podpořit náhradní rodinnou péči. Pěstounská péče 

je forma náhradní rodinné výchovy. Soud svěří dítě do péče pěstounům na jejich žádost 

v případech, kdy se o dítě vlastní rodiče nemohou či nechtějí postarat. Tyto dávky 

pěstounské péče jsou čtyři. Jedná se o: 

a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

b) odměna pěstouna, 

c) příspěvek při převzetí dítěte, 

d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 

Vedle dávek pěstounské péče mohou dítě i pěstoun pobírat i další dávky státní sociální 

podpory, pokud splní podmínky nároku. Jedná se např. o přídavek na dítě, rodičovský 

příspěvek apod. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

2.6.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je dávkou, která se opakuje a je příjmově netestovaná. 

Představuje nárok dítěte, které je svěřené do pěstounské péče. U nezletilých dětí, které 

jsou svěřeny do péče, která nahrazuje péči rodičů, na území České republiky, podmínka 

přihlášení k trvalému pobytu není vyžadována. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

2.6.2 Odměna pěstouna 

Odměna pěstouna je určitý způsob společenského uznání osoby, která se stará o cizí 

dítě. Jedná se o dávku opakující se a příjmově netestovanou. Nárok na odměnu 

má pěstoun. Pokud o dítě pečují manželé ve společné pěstounské péči, pak odměna 

pěstouna náleží jen jednou. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

Od 1. června 2005 byla zavedená dávka odměna pěstouna ve zvláštních případech. 

Odměna pěstounům ve zvláštních případech je určena těm, kteří pečují v pěstounské 
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péči o 3 a více dětí nebo o dítě, které je závislou osobou na pomoci jiné fyzické osoby. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005) 

2.6.3 Příspěvek při převzetí dítěte 

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázová příjmově netestovaná dávka. Účelem této 

dávky je to, že má přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, které přichází obvykle 

z ústavní péče bez vlastních osobních věcí. (Břeská, Burdová, Vránová, 2010) 

Nárok na tuto dávku vzniká pěstounovi, který převezme dítě do pěstounské péče 

na základě soudního rozhodnutí. Nárok vznikne dnem, kdy pěstoun převezme dítě 

do pěstounské péče. Výše příspěvku při převzetí dítěte je stanovena pevnými částkami 

podle věku dítěte a jedná-li se o totéž dítě, náleží příspěvek jen jednou. (Břeská, 

Burdová, Vránová, 2008) 

2.6.4 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je jednorázová příjmově netestovaná 

dávka. „Na příspěvek má nárok pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně 4 děti, 

pokud zakoupil osobní vozidlo nebo měl náklady spojené se zajištěním nezbytné celkové 

opravy osobního vozidla.“ (Břeská, Burdová, Vránová, 2010, s. 147) Další podmínkou 

pro tento příspěvek je, že pěstoun nesmí toto motorové vozidlo používat pro výdělečnou 

činnost. (Břeská, Burdová, Vránová, 2005) 

2.7 Porodné  

Porodné je jednorázová příjmově netestovaná dávka. Tato dávka státní sociální podpory 

je poskytována matce a přispívá na náklady, které souvisejí s narozením dítěte. (Břeská, 

Burdová, Vránová, 2010) 

Nárok na porodné vzniká ženě, která porodila dítě. Pouze pokud se jedná o případ, 

že žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebylo vyplaceno a nebylo vyplaceno 

ani jiné osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, vznikne nárok 

na porodné otci dítěte. Jak již bylo řečeno, na porodné vzniká nárok, pokud se jedná 

o porod dítěte a z toho vyplývá, že při potratu nárok na porodné nevzniká. Pro nárok 

na tuto dávku není rozhodné, zda se dítě narodí živé či mrtvé, bohužel nárok vzniká i při 

narození mrtvého dítěte. Při žádání o porodné se narození dokládá rodným listem dítěte. 
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Pokud se jedná o narozené dítě, které je mrtvé, pak se dokládá to, že došlo k porodu, 

potvrzením matriky. (Břeská, Burdová, Vránová, 2008) 

2.8 Pohřebné  

Jedná se o jednorázovou a příjmově netestovanou dávku. Touto dávkou stát přispívá 

na náklady, které jsou spojené s vypravením pohřbu. Podmínku trvalého pobytu 

na území České republiky musí ke dni úmrtí splňovat i zemřelý. (Břeská, Burdová, 

Vránová, 2010) 

Forma pohřbu může být různá, stejně tak i výše nákladů na pohřeb se může lišit, 

ale ani jedno nemá na nárok na pohřebné vliv. Nárok na pohřebné vzniká dnem 

pohřbení osoby. Výše pohřebného je stanovena jako pevná částka a vyplácí 

se jednorázově. Je to příspěvek na náklady, které jsou spojeny s pohřbem, tudíž 

nepokryje celé náklady na pohřeb. (Břeská, Burdová, Vránová, 2007) 

3. Sociální statistika 

Pod sociální statistikou si lze představit zjišťování a měření jevů a samozřejmě jejich 

vývoj v sociální oblasti. Do sociální statistiky lze zařadit statistiku úrovně bydlení, 

statistiku v oblasti vzdělávání, v oblasti zdravotnictví, statistiku sociálního zabezpečení, 

statistiku veřejného pořádku nebo měření sociálního (lidského) rozvoje. V sociální 

statistice můžeme sledovat například životní úroveň obyvatelstva a její vývoj. 

To je zajištěno sledováním statistiky příjmů a spotřeby obyvatelstva, statistiky cen 

a také statistiky ekonomické aktivity obyvatel. (Macek, Fischer, Potůčková, Šedivá, 

2008) 

3.1 Statistika úrovně bydlení 

Základní informace o této statistice přináší Sčítání lidu, domů a bytů. Do této kategorie 

můžeme například zařadit informace o úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového 

fondu a další. (Macek, Fischer, Potůčková, Šedivá, 2008) 
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3.2 Statistika v oblasti vzdělávání 

Základní informace o této statistice jsou čerpány z databáze Ústavu pro informace 

a vzdělávání. Ve statistikách jsou uváděny základní ukazatele, mezi které můžeme 

zařadit počty škol, tříd, žáků nebo učitelů. (Macek, Fischer, Potůčková, Šedivá, 2008) 

3.3 Statistika v oblasti zdravotnictví 

O zdravotnických zařízeních a o zdravotním stavu obyvatel se zjišťují 

statistické údaje prostřednictvím Národního zdravotnického informačního systému 

a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. (Macek, Fischer, 

Potůčková, Šedivá, 2008) 

3.4 Statistika sociálního zabezpečení 

Zdroji pro zjišťování údajů v oblasti statistiky sociálního zabezpečení jsou informační 

systémy České správy sociálního zabezpečení a informační systémy Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR. V České republice je systém sociálního zabezpečení tvořen 

4 podsystémy – nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální 

podpory a sociální péče. (Macek, Fischer, Potůčková, Šedivá, 2008) 

3.5 Statistika veřejného pořádku 

Údaje pro tyto statistiky jsou založeny na výstupech Ministerstva spravedlnosti ČR, 

generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, Ministerstva dopravy ČR, ředitelství 

dopravní policie a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 

Do této statistiky patří veřejný pořádek, bezpečnost obyvatel a dodržování zákonů. 

(Macek, Fischer, Potůčková, Šedivá, 2008) 

3.6 Měření sociálního (lidského) rozvoje  

Statistická měření a analýzy sociálního, ekonomického a ekologického vývoje mohou 

mít různou podobu. Jednotlivé země jsou seřazeny podle ukazatele lidského rozvoje. 

Tento ukazatel je agregátní ukazatel, který se získá pomocí bodování 

3 dalších ukazatelů (očekávaná doba života, vzdělanostní a reálný HDP na hlavu). 

(Macek, Fischer, Potůčková, Šedivá, 2008) 
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4. Vývoj dávek státní sociální podpory 

4.1 Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je základní dávkou státní sociální podpory. Je poskytován rodinám 

s dětmi s cílem pomoci pokrýt náklady, které jsou spojené s výchovou a výživou dětí. 

Přídavek na dítě se vypočítal podle jednoduchého vzorce, který je níže uveden: 

kŽMDPND *  

kde: PND ... přídavek na dítě 

 ŽMD ... částka na osobní potřeby dítěte 

 k ... koeficient   

    (Krebs, Průša, 2002) 

Od roku 2000 do roku 2006 nedošlo k žádným změnám v koeficientech, které 

se používají pro výpočet přídavku na dítě. Nárok na přídavek na dítě vznikne rodičům 

v závislosti na jejich příjmech. Přídavek na dítě byl poskytován v těchto letech 

ve zvýšené, základní a snížené výměře. Pro každou výměru byl stanoven koeficient. 

(Břeská, Burdová, Vránová, 2005) 

Celkové výdaje vynaložené Ministerstvem práce a sociálních věcí na přídavek na dítě 

jsou patrné z následující tabulky.  

Tab. č. 1: Celkové výdaje na přídavek na dítě (v mil. Kč) (2000 - 2006) 

Rok 
Celkové výdaje na přídavek 

na dítě  (v mil. Kč) 

2000 12 748 

2001 12 799 

2002 13 353 

2003 12 519 

2004 11 790 

2005 11 195 

2006 11 033 

Zdroj: MPSV, 2000 - 2006, vlastní zpracování 
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Od 1. ledna 2007 se změnily koeficienty pro výpočet přídavku na dítě. I nadále 

existovaly 3 výměry pro tento přídavek. Na přídavek na dítě vynaložilo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí v roce 2007 celkem 10 236 mil. Kč. (Břeská, Burdová, Vránová, 

2007) 

V roce 2008 došlo k zásadním změnám. Přídavek na dítě již nebyl odstupňován ve třech 

výměrách (zvýšená, základní, snížená), ale výše přídavku na dítě byla stanovena 

pevnými částkami, které se odvíjely od věku dítěte. (Břeská, Burdová, Vránová, 2008)  

Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo na přídavek na dítě 6 232 mil. Kč. 

(MPSV) 

Od 1. července 2009 do 31. prosince 2009 vzrostla výše přídavku na dítě o 50 Kč. 

Ale od počátku roku 2010 se výše přídavku se však vyplácená výše opět snížila na svou 

původní úroveň. K jiným změnám v těchto dvou letech nedošlo. (Břeská, Burdová, 

Vránová, 2010)  

V roce 2009 vynaložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na přídavek na dítě celkem 

4 736 mil. Kč a v roce 2010 vydalo celkem 3 862 mil. Kč. (MPSV) 

V následujícím obrázku jsou uvedeny výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí 

na přídavek na dítě za jednotlivé roky. 

Obr. č. 1: Vývoj výdajů na přídavek na dítě (2000 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

V roce 2008 došlo k výraznému snížení výdajů na přídavky na děti. V dřívějších letech 

se výše přídavku na dítě odvíjela podle výše částky životního minima. A jak již bylo 

řečeno, od roku 2008 byly výše přídavku na dítě stanoveny pevnými částkami.  
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V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu vyplacených přídavků na dítě v České 

republice od roku 2001 - 2010. 

Obr. č. 2: Vývoj počtu vyplacených přídavků na dítě za rok (2001 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Pro první příklad výpočtu přídavku na dítě v roce 2001 a 2010 byla zvolena matka s 

dítětem ve věku 5 let. Životní minimum v roce 2001 bylo 6 330 Kč, vypočítalo se podle 

počtu osob v rodině a je to součet částky k zajištění výživy a ostatních základních 

potřeb a částky, která je potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost. Životní 

minimum v roce 2010 bylo 4 480 Kč. Pro ilustraci přídavku na dítě byla zvolena výše 

mzdy jako 40% průměrné mzdy. 

2001 

40% průměrné mzdy v roce 2001 = 5 900 Kč 

Koeficient v roce 2001: 5 900/6 330 = 0,93 → zvýšená výměra 

PND = 541 Kč 

2010 

40% průměrné mzdy v roce 2010 = 9 580 Kč 

Koeficient v roce 2010: 9 580/4 480 = 2,13  

PND = 500 Kč 

Z výpočtu vyplývá, že v případě, kdy matka měla 40% průměrné mzdy, pak v obou 

letech vznikl nárok na přídavek na dítě. V roce 2001 vznikl nárok na přídavek na dítě 
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ve zvýšené výměře a jeho výše činila 541 Kč měsíčně. V roce 2010 vznikl nárok 

na přídavek na dítě v měsíční výši 500 Kč. 

Oproti roku 2001 vznikl nárok v roce 2010 na přídavek na dítě v menší výši než před 

deseti lety. V případě, že matka měla měsíční mzdu 5 900 Kč, pak jí měsíčně 541 Kč 

mohlo pomoci pokrýt některé výdaje. V roce 2010 její měsíční mzda dosahovala 

9 580 Kč, přičemž vznikl nárok na přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně. 

Mzda vzrostla, ale přídavek na dítě se zmenšil, což nic dobrého nenaznačuje.  

Je zřejmé, že pokud matka pobírala mzdu ve výši 40% průměrné mzdy, pak pro ni byla 

"každá koruna" určitou pomocí a mohla alespoň pokrýt část výdajů na dítě. 

Tato situace, kdy matka pobírala mzdu ve výši 40% průměrné mzdy, byla pro oba roky 

neuspokojivá. Hlavním cílem matky mělo být hledání nového zaměstnání, aby uživila 

sebe, dítě a zároveň pokryla všechny výdaje spojené s domácností. 

Pro druhý příklad výpočtu přídavku na dítě byla zvolena 4členná rodina, kterou tvoří 2 

dospělí a 2 děti ve věku 5 a 9 let. V roce 2001 bylo životní minimum pro zvolenou 

rodinu celkem 11 100 Kč, v roce 2010 činilo 9 040 Kč. V obou letech příjmy rodiny 

dosahovaly 80% průměrné mzdy.  

2001 

80% průměrné mzdy v roce 2001 = 11 800 Kč 

Koeficient v roce 2001: 11 800/11 100 = 1,06 → zvýšená výměra 

PND (5leté dítě) = 541 Kč  

PND (9leté dítě) = 605 Kč 

2010 

80% průměrné mzdy v roce 2001 = 19 159 Kč 

Koeficient v roce 2001: 19 159/9 040 = 2,1 

PND (5leté dítě) = 500 Kč  

PND (9leté dítě) = 610 Kč 

Pokud měla tato rodina měsíční příjmy ve výši 80% průměrné mzdy, pak ji v obou 

letech vznikl nárok na přídavek na dítě. V roce 2001 vznikl nárok ve zvýšené výměře 
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pro obě děti, přičemž pro mladší z nich ve výši 541 Kč a pro starší 605 Kč měsíčně. 

V roce 2010 vznikl nárok na přídavek na dítě pro mladší dítě v menší výši než v roce 

2001 a pro starší dítě pouze o 5 Kč vyšší. Ještě v roce 2001 se přídavek na dítě dělil 

do 3 výměr a pro tuto rodinu vznikl nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře.  

V roce 2001, kdy rodina měla měsíční příjmy 11 800 Kč, byl její měsíční rozpočet 

navýšen celkem o 1 146 Kč. Za deset let se průměrná mzda zvýšila, tudíž i mzda této 

rodiny vzrostla, i když stále dosahovala 80% průměrné mzdy. V roce 2010 se měsíční 

příjmy rodiny zvýšily o 1 110 Kč. Je to o něco méně než v roce 2001, ale pokud měla 

rodina mzdu vyšší než v roce 2001, pak by se dalo předpokládat i zvýšení přídavku 

na dítě, ke kterému ale nedošlo.  

4.2 Sociální příplatek 

Od roku 2000 do roku 2006 byl sociální příplatek poskytován, pokud rozhodný příjem 

v rodině nepřevyšoval 1,6násobek životního minima rodiny. Výše sociálního příplatku 

byla diferencovaná, tzn. měnila se podle věku nezaopatřeného dítěte a podle příjmu 

rodiny v násobcích životního minima. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek 

postupně snižoval. (Břeská, Burdová, Vránová, 2005) 

Výše sociálního příplatku se vypočítala dle následujícího vzorce:  

kŽM

PŽMO
ŽMOSP

*

*


 

kde: SP ... výše sociálního příplatku 

 ŽMO ... částka životního minima (popřípadě součtu u všech dětí) 

 P ... příjem rodiny v rozhodném období 

 ŽM ... životní minimum příslušné rodiny (rozumí se osob, které se považují 

v období, na které se dávka přiznává, za rodinu) 

 k ... koeficient                   

(Krebs, Průša, 2002) 

Výši sociálního příplatku ovlivňuje například dlouhodobé postižení dítěte, vícedětný 

porod a nebo například zdravotní postižení nebo osamělost jednoho z rodičů. Pokud 

nastanou takové důvody, poté se částka na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte násobí 
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příslušnými koeficienty, které jsou uvedené v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře - § 22. (Břeská, Burdová, Vránová, 2004) 

V následující tabulce jsou uvedeny celkové výdaje na sociální příplatky, vynaložené 

v daných letech Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Tab. č. 2: Celkové výdaje na sociální příplatek (v mil. Kč) (2000 - 2006) 

Rok 
Celkové výdaje na sociální 

příplatek (v mil. Kč) 

2000 6 199 

2001 6 041 

2002 6 271 

2003 5 822 

2004 5 262 

2005 4 779 

2006 4 418 

Zdroj: MPSV, 2000 - 2006, vlastní zpracování 

V roce 2007 se změnila podmínka nároku na sociální příplatek. Sociální příplatek 

náležel rodičům, pokud příjem rodiny byl nižší než 2,20násobek životního minima 

rodiny. Koeficienty, kterými se násobí částka životního minima rodiny a částka 

životního minima rodiny, se také změnily. Jedná se například o případ zdravotního 

postižení rodičů nebo dítěte. (Břeská, Burdová, Vránová, 2007) 

V roce 2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo celkem na sociální příplatek 

rodinám v České republice 4 607 mil. Kč. (MPSV) 

Od 1. ledna 2008 došlo k novelizaci zákona. Poté se změnil koeficient, který určoval 

okruh oprávněných osob závisející na výši příjmu v rodině, a to na 2,00násobek 

životního minima. (Břeská, Burdová, Vránová, 2008) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2008 poskytlo na sociální příplatek rodinám 

celkem 3 174 mil. Kč. (MPSV) 

Rok 2009 zůstal bez změn, co se nároku týká, a také všechny koeficienty pro výpočet 

sociálního příplatku zůstaly stejné. V tomto roce vyplatilo Ministerstvo práce 



- 23 - 

 

a sociálních věcí na sociální příplatky o něco méně než v předchozím roce, a to částku 

2 962 mil. Kč. (MPSV) 

V roce 2010 také nedošlo ke změnám koeficientů. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

v tomto roce vydalo celkem na sociální příplatek rodinám v České republice 

3 100 mil. Kč. (MPSV) 

V následujícím obrázku jsou vidět výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí 

na sociální příplatek za jednotlivé roky. 

Obr. č. 3: Vývoj výdajů na sociální příplatek (2000 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Jak je z obrázku vidět, novela zákona v roce 2008 měla vliv na výdaje na sociální 

příplatek. Od roku 2003 tyto výdaje jen klesaly. V roce 2007 došlo k úpravě životního 

minima. Po roce 2008 již neměly výdaje na sociální příplatek žádné větší výkyvy. 

Od 1. 1. 2011 pak byl sociální příplatek zrušen.  

V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu vyplacených sociálních příplatků 

v České republice od roku 2001 do roku 2010. 
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Obr. č. 4: Vývoj počtu vyplacených sociálních příplatků za rok (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Pro výpočet sociálního příplatku v prvním příkladě poslouží opět matka s dítětem ve 

věku 5 let. Životní minimum pro tuto rodinu v roce 2001 bylo 6 330 Kč a v roce 2010 

činilo celkem 4 480 Kč. Výše mzdy byla zvolena jako 40% průměrné mzdy. 

2001 

P = 5 900 Kč 

ŽMO = 1 690 Kč  

ŽM = 6 330 Kč (1 690 + 2 320 + 2 320) 

Koeficient = 5 900/6 330 = 0,93 

Nárok na sociální příplatek rodině vznikne, protože koeficient je menší než 1,6. 

Sociální příplatek, který se vypočítá dle již výše uvedeného vzorce, náleží rodině 

ve výši 706 Kč. 

2010 

P = 9 580 Kč 

ŽMO = 1 600 Kč  

ŽM = 4 480Kč (2 880 + 1600) 

Koeficient = 9 580/4 480 = 2,13 

V tomto případě nevznikne rodině nárok na sociální příplatek, protože koeficient 

přesahuje hodnotu 2,00. 
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Po deseti letech, kdy příjem matky vzrostl, jí bohužel nevznikne nárok na sociální 

příplatek. Je velice zvláštní, že při platu 40% průměrné mzdy nevznikl nárok na tento 

příplatek. Vše je zapříčiněno tím, že životní minimum prošlo v roce 2007 změnami 

a oproti roku 2001 se výrazně snížilo. V tomto konkrétním příkladě je to znatelné. 

Pokud by zůstalo stejné životní minimum stejné jako v roce 2001 a vzrostl pouze 

měsíční příjem matky, pak by vznikl nárok na sociální příplatek ve výši 411 Kč. Nebyla 

by to příliš vysoká částka, avšak i tato výše dokáže vypomoci ve svízelných situacích. 

Bohužel tomu tak nebylo a nárok na sociální příplatek v roce 2010 této rodině nevznikl. 

Matka se musela spolehnout pouze na své měsíční příjmy a nemohla počítat s pomocí 

od státu ve formě sociálního příplatku. 

Pro druhý příklad, kde bude ilustrován výpočet sociálního příplatku, byla zvolena 

4člená rodina. Tuto rodinu tvořili 2 dospělí lidé a 2 děti ve věku 5 a 9 let. Tato rodina 

dosahovala měsíčně 80% průměrné mzdy. 

2001 

P = 11 800 Kč 

ŽMO = 3 580 Kč (1 690 + 1 890)  

ŽM = 11 100 Kč (2 320 + 2 320 + 1 690 + 1 890 + 2 880) 

Koeficient = 11 800/11 100 = 1,06 

V roce 2001 vznikne nárok na sociální příplatek, jelikož je vypočtený koeficient menší 

než 1,6. Podle již výše uvedeného vzorce se vypočítá výše sociálního příplatku, která 

pro tuto rodinu činí 1 201 Kč. 

2010 

P = 19 159 Kč 

ŽMO = 3 560 Kč (1 600 + 1 960)  

ŽM = 9 040 Kč (2 880 + 2 600 + 1 600 + 1 960) 

Koeficient = 19 159/9 040 = 2,1 

V roce 2010 nevznikne nárok sociální příplatek, jelikož vypočtený koeficient je vyšší 

než 2,00. 
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Opět jako v předchozím příkladě, příjmy rodiny se po deseti letech zvýšily, ale nevzniká 

nárok na sociální příplatek. Změny životního minima se dotkly i této rodiny, u které 

by mohly nastat problémy vystačit s těmito měsíčními peněžními prostředky, 

které má k dispozici.  

4.3 Příspěvek na bydlení 

U příspěvku na bydlení platil od roku 2000 do roku 2006 stejný způsob výpočtu podle 

následujícího vzorce: 

6,1*

*

ŽM

PŽMD
ŽMDPB   

kde: PB ... výše příspěvku na bydlení 

 ŽMD ... částka životního minima na domácnost (podle počtu osob tvořících 

rodinu) 

 P ... příjem rodiny v rozhodném období 

 ŽM  ... životní minimum rodiny (rozumí se osob, které se považují v období, 

na které se dávka přiznává, za rodinu)     

(Krebs, Průša, 2002) 

Ve vzorci je uveden koeficient 1,6, který zůstal v období mezi lety 2000 a 2006 stejný. 

Znamená to, že nárok na příspěvek na bydlení vzniká vlastníkovi nebo nájemci bytu, 

který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže rozhodný příjem v rodině je nižší 

než částka součinu životního minima rodiny a právě koeficientu 1,60. (Břeská, Burdová, 

Vránová, 2000) 

Výše příspěvku na bydlení tak závisela na příjmu a na velikosti domácnosti, kterou 

tvořil počet společně posuzovaných osob. Příjem rodiny byl odstupňován v násobcích 

životního minima a bralo se v úvahu, kolik lidí žije v domácnosti. (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2005) 

V daném období celkem vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí rodinám 

v České republice na příspěvky na bydlení částky, které jsou uvedeny v následující 

tabulce.  
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Tab. č. 3: Celkové výdaje na příspěvek na bydlení (v mil. Kč) (2000 -2006) 

Rok 
Celkové výdaje na příspěvek 

na bydlení  (v mil. Kč) 

2000 2 518 

2001 2 699 

2002 3 028 

2003 2 835 

2004 2 548 

2005 2 459 

2006 2 287 

Zdroj: MPSV, 2000 - 2006, vlastní zpracování 

V roce 2007 se změnily podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Nerozhodovalo 

se podle toho, zda rozhodný příjem v rodině byl nižší než částka součinu životního 

minima rodiny a daného koeficientu. V roce 2007 došlo k novelizaci zákona 

č. 112/2006 Sb.. Hraniční hodnotou pro nárok na příspěvek se staly tzv. sociálně únosné 

náklady na bydlení, které tvoří 30% příjmu osoby či rodiny, v Praze 35%. Normativní 

náklady se dělily na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a dále 

na byty v družstevních bytech a bytech vlastníků. Výše normativních nákladů 

na bydlení je odstupňována podle počtu osob v domácnosti a podle velikosti obce. 

(Břeská, Burdová, Vránová, 2007) 

V roce 2007 se výrazně snížily výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí právě 

na příspěvek na bydlení, celkem bylo vydáno na příspěvek 1 565 mil. Kč. (MPSV) 

V roce 2008 se výše částek normativních nákladů a výše nákladů srovnatelných 

s nájemným oproti roku 2007 změnily. Koeficienty zůstaly stejné, tedy 0,30 

a v Praze 0,35. (Břeská, Burdová, Vránová, 2008) 

Poté co došlo ke změně nákladů, tak se nepatrně zvýšily i výdaje Ministerstva práce 

a sociálních věcí. V roce 2008 tedy MPSV celkem vydalo na příspěvek na bydlení 

1 619 mil. Kč. (MPSV) 
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V následujícím roce, v roce 2009, došlo opět ke změně nákladů na bydlení 

a normativních nákladů. Částky obou skupin nákladů se opět zvýšily. Koeficienty 

zůstaly stále stejné. (Sociální zabezpečení, 2009) 

Změny pocítilo hlavně Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výdajích na příspěvek 

na bydlení. Výdaje se dají přirovnávat k výdajům roku 2006. V roce 2009 tedy bylo 

vynaloženo na příspěvek na bydlení celkem 2 280 mil. Kč. (MPSV) 

Snižování nenastalo ani v roce 2010. Naopak došlo k dalšímu zvýšení nákladů 

na bydlení a normativních nákladů. Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložilo 

v roce 2010 na příspěvek na bydlení rodinám v České republice celkem 3 521 mil. Kč. 

(MPSV) 

Výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí na příspěvek na bydlení za jednotlivé roky 

jsou zobrazeny v následujícím obrázku. 

Obr. č. 5: Vývoj výdajů na příspěvek na bydlení (2000 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

V roce 2007 došlo, jak již bylo výše zmíněno, k úpravě nároku na příspěvek na bydlení. 

Vlastníci a nájemníci museli prokázat, že jejich náklady na bydlení jsou vyšší 

než 30% příjmů (v Praze 35% příjmů) a zároveň, že jsou nižší než tzv. "normativní 

náklady". 

Vývoj počtu vyplacených příspěvků na bydlení v České republice od roku 2001 do roku 

2010 je znázorněn v následujícím obrázku. 
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Obr. č. 6: Vývoj počtu vyplacených příspěvků na bydlení za rok (2001 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Výpočet příspěvku na bydlení je poprvé ilustrován na rodině, kterou tvoří matka a dítě 

ve věku 5 let. Tato rodina bydlí ve městě, které má počet obyvatel v rozmezí 10 000 -

 49 999. Měsíční mzda matky dosahovala výše 40% průměrné mzdy. 

2001 

P = 5 900 Kč  

ŽMD = 2 320 Kč (částka pro 2 osoby v domácnosti) 

ŽM = 6 330 Kč (2 320 + 1 690 + 2 320) 

Koeficient = 5 900/6 330 = 0,93 

Nárok na příspěvek na bydlení v roce 2001 vznikl, jelikož vypočtený koeficient byl 

menší než 1,6. Poté byl příspěvek na bydlení vypočítán podle již výše zmíněného 

vzorce. Příspěvek na bydlení vznikl ve výši 969 Kč.   

Pokud matce přibude do měsíčních příjmů téměř 1 000 Kč jako pomoc na pokrytí 

výdajů na bydlení, je možno říci, lze předpokládat, že se bude jednat o pomoc vítanou.  

2010 

P = 9 580 Kč  

Normativní náklady = 5 062 Kč (2 osoby v rodině) 

Náklady na bydlení = 4 265 Kč (1 765 + 2 500) 

Součin = 0,3 * 9 580 = 2 874 Kč 
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Aby vznikl nárok na příspěvek na bydlení, musejí být splněny 2 základní podmínky 

stanovené dle zákona. První podmínka, která říká, že náklady na bydlení mají 

přesahovat součin koeficientu a příjmu, je v tomto konkrétním příkladě splněna 

(4 265 Kč > 2 874 Kč). Druhá podmínka, ve které je stanoveno, že náklady na bydlení 

mají být nižší než normativní náklady, je také pro tento konkrétní příklad splněna 

(4 265 Kč < 5 062 Kč). Po splnění podmínek se příspěvek na bydlení vypočítá jako 

0,3*(4 265 - 2 874). Této konkrétní rodině, která je uvedena v příkladě, vznikne nárok 

na příspěvek na bydlení ve výši 417 Kč.  

Při mzdě, která v roce 2010 dosahovala 40% průměrné mzdy, vznikl nárok na příspěvek 

na bydlení ve výši 417 Kč. Pokud se porovná částka nákladů na bydlení, která 

je měsíčně celkem 4 265 Kč, s výší příspěvku na bydlení 417 Kč za měsíc, je pak 

logické, že tato částka je téměř zanedbatelná oproti nákladům na bydlení. Je však nutno 

podotknout, že příspěvek na bydlení nemá pokrýt celé náklady na bydlení, ale má pouze 

pomoci při jejich pokrytí, což je v tomto příkladě splněno.  

Pro druhý ilustrativní příklad na příspěvek na bydlení byla zvolena rodina, která má dvě 

děti (5 a 9 let) a bydlí ve vlastním rodinném domku, kde mají všichni trvalé bydliště. 

Tato rodina bydlí v obci, která má počet obyvatel menší než 10 000. V obou letech měla 

rodina příjem 80% průměrné mzdy. 

2001 

P = 11 800 Kč  

ŽMD = 2 880 Kč (částka pro 3 nebo 4 osoby v domácnosti) 

ŽM = 11 100 Kč (2 320 + 2 320 + 1 690 + 1 890 + 2 880) 

Koeficient = 11 800/11 100 = 1,06 

Rodině vznikl nárok na příspěvek na bydlení, protože koeficient byl menší než 1,6. 

Poté se příspěvek na bydlení vypočítá podle již výše zmíněného vzorce. Tato rodina 

dostala příspěvek na bydlení ve výši 967 Kč.  

Při mzdě, která dosahovala 80% průměrné mzdy, je téměř 1 000 Kč jistě určitou pomocí 

pro rodinu, která byla pro tento konkrétní příklad zvolena.  
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2010 

P = 19 159 Kč  

Normativní náklady = 9 078 Kč (4 a více osob v rodině) 

Náklady na bydlení = 7 984 Kč (2 784 + 5 200) 

Součin = 0,3 * 19 159 = 5 748 Kč 

Rodina splňuje obě podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. První podmínkou je, 

že náklady na bydlení (7 984 Kč) přesahují součin koeficientu a příjmu (5 748 Kč) 

a druhou podmínkou je, že náklady na bydlení (7 984 Kč) nejsou vyšší než normativní 

náklady na bydlení (9 078 Kč). Příspěvek na bydlení se vypočítá jako 0,3*(7 984 - 

5 748). Rodina má nárok na příspěvek na bydlení ve výši 671 Kč. 

V roce 2010 byly jiné podmínky pro vznik nároku na příspěvek na bydlení. Při mzdě, 

která stále dosahovala 80% průměrné mzdy, vznikl nárok na příspěvek na bydlení 

ve výši 671 Kč. Výše tohoto příspěvku rodině nepomohla pokrýt ani výdaje na bydlení. 

Je pravda, že příspěvek má napomoci částečně pokrýt náklady na bydlení, nikoliv celé 

výdaje na bydlení. Účel příspěvku je splněn, ale je nutno podotknout, že v roce 2010 

činily náklady na bydlení pro tento konkrétní příklad 7 984 Kč. Z tohoto uvedeného 

je patrné, že částku ve výši 671 Kč nelze považovat za výraznou pomoc při pokrytí 

výdajů na bydlení.  

4.4 Rodičovský příspěvek  

Výše rodičovského příspěvku činila v letech 2000 až 2004 za kalendářní měsíc součin 

částky na osobní potřeby rodiče, který má na rodičovský příspěvek nárok, a koeficientu 

1,10. Výše dávky se vypočítala tedy jednoduše podle následujícího vzorce:  

10,1*ŽMORP   

kde: RP ... rodičovský příspěvek 

 ŽMO ... částka životního minima určená na osobní potřeby rodiče    

(Krebs, Průša, 2002) 

Od roku 2000 do roku 2004 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí rodinám 

v České republice na rodičovské příspěvky částky, které jsou uvedeny v následující 

tabulce.  
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Tab. č. 4: Celkové výdaje na rodičovský příspěvek (v mil. Kč) (2000 - 2004) 

Rok 
Celkové výdaje na rodičovský 

příspěvek (v mil. Kč) 

2000 7 691 

2001 7 701 

2002 8 022 

2003 7 964 

2004 10 425 

Zdroj: MPSV, 2000 - 2004, vlastní zpracování 

V roce 2005 a v roce 2006 došlo ke změnám rodičovského příspěvku. 

Změnil se koeficient, pomocí kterého se vypočítá výše rodičovského příspěvku. 

(Břeská, Burdová, Vránová, 2005)  

Výdaje na rodičovský příspěvek v letech 2005 a 2006 jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tab. č. 5: Celkové výdaje na rodičovský příspěvek (v mil. Kč) (2005 - 2006) 

Rok 
Celkové výdaje na rodičovský 

příspěvek (v mil. Kč) 

2005 12 627 

2006 13 526 

Zdroj: MPSV, 2005 - 2006, vlastní zpracování 

Od 1. ledna 2007 se výše rodičovského příspěvku stanovila vždy pro celý kalendářní 

rok jako 40% z průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, dosažené podle zveřejněných 

údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok. Tuto částku zveřejňuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů. (Břeská, Burdová, 

Vránová, 2007)  

V tomto roce vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí na rodičovský příspěvek 

v České republice celkem 28 690 mil. Kč.  (MPSV) 

V roce 2008 byl rodičovský příspěvek odstupňován ve třech výších podle volby rodiče, 

a to ve zvýšené výměře do 2 let věku dítěte, dále pak v základní výměře až do 3 let věku 

dítěte a ve snížené výměře až do 4 let věku dítěte. V případě, kdy se jednalo o děti 
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dlouhodobě zdravotně postižené, platila specifická úprava. Takto zdravotně 

postiženému dítěti do 7 let věku náležel rodičovský příspěvek v základní výměře. 

(Břeská, Burdová, Vránová, 2008) 

V roce 2009 zůstalo rozdělení rodičovského příspěvku stejné - tedy 3 výměry. 

Novinkou bylo pouze přidání další výměry a to v případě, že rodič pečoval o dítě, které 

bylo těžce zdravotně postižené a bylo ve věku od 7 do 15 let. Tato "nová" výměra 

se nazývala nižší. (Sociální zabezpečení, 2009) 

V roce 2010 nenastala v rodičovském příspěvku žádná nová změna a vše zůstalo jako 

v předchozím roce. 

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje na rodičovský příspěvek, které vydalo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí rodinám v České republice, od roku 2008 do roku 

2010. 

Tab. č. 6: Celkové výdaje na rodičovský příspěvek (v mil. Kč) (2008 - 2009) 

Rok 
Celkové výdaje na rodičovský 

příspěvek (v mil. Kč) 

2008 28 294 

2009 28 586 

2010 27 722 

Zdroj: MPSV, 2008 - 2010, vlastní zpracování 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj výdajů na rodičovský příspěvek od roku 2000 

do roku  2010. Tyto výdaje vynaložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí rodinám 

v České republice. 
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Obr. č. 7: Vývoj výdajů na rodičovský příspěvek (2000 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

K razantnímu navýšení rodičovského příspěvku došlo v roce 2007, kdy byl vypočítán 

jako 40% z průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře za rok. V roce 2008 byl stanoven 

ve 3 výměrách, které byly již stanoveny v pevných měsíčních částkách. 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj počtu vyplacených rodičovských příspěvků 

v České republice od roku 2001 do roku 2010. 

Obr. č. 8: Vývoj počtu vyplacených rodičovských příspěvků za rok (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Pokud v roce 2001 zažádala žena o rodičovský příspěvek, pak se tato dávka vypočítala 

podle jejího věku, částky jejích osobních potřeb a koeficientu 1,10. Tento příspěvek 

se čerpal 3 roky. Pokud byla žena rodičem starším než 26 let, pak částka osobních 

potřeb byla podle zákona 2 190 Kč. Poté tedy výše rodičovského příspěvku byla součin 

částky osobních potřeb a koeficientu 1,10. Tato žena pak dostala jako rodičovský 

příspěvek celkem 2 409 Kč měsíčně.  
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Na tehdejší poměry, kdy průměrná měsíční mzda byla 14 750 Kč, pak příspěvek ve výši 

2 409 Kč měsíčně, který matka pobírala, byl velice nízký. Za tyto peníze mohla matka 

obstarat pouze dítě. Na její osobní potřeby jí nezbývalo téměř nic a pokud by měla 

z těchto peněz něco ušetřit, dalo by se to považovat za nerealizovatelné. Pokud 

by taková matka byla samoživitelka, pak by měla velké peněžní potíže. V případě, že by 

se jednalo o samoživitelku, pak by jí s velkou pravděpodobností vznikl nárok i na jiné 

dávky státní sociální podpory (např. sociální příplatek). Pokud byla vdaná a manžel byl 

zaměstnaný, pak se situace zlepšila. Kdyby muž vydělával 100% průměrné mzdy a žena 

dostávala rodičovský příspěvek ve výši 2 409 Kč, tvořily by jejich měsíční příjmy 

částku 17 159 Kč, se kterou by měli možnost téměř bez problémů každý měsíc vyjít. 

Vše se ale odvíjí od výše výdajů konkrétní domácnosti, např. výše nájemného, výše 

hypotečních splátek, výše leasingových splátek, spotřeba elektřiny, apod.  

V roce 2010 musela matka zvolit, jak bude rodičovský příspěvek čerpat. Pokud se tedy 

rozhodla, že bude rodičovský příspěvek čerpat v základní výměře, která trvá 3 roky. 

Pak dostávala 7 600 Kč měsíčně, což je 3krát více než před 10ti lety.  

Pokud vezmeme v úvahu to, že rodičovský příspěvek není závislý na výši příjmu 

rodiny, pak jsou na tom matky v roce 2010 daleko lépe. Pokud by matka žila se svým 

dítětem sama, bylo neúnosné vyžít s částkou 7 600 Kč měsíčně. Zřejmě by ale v této 

situaci měla nárok na jiné dávky státní sociální podpory. V případě, že byla vdaná a 

manžel byl zaměstnaný, byly problémy pravděpodobně zažehnány. Pokud muž 

vydělával 100% průměrné mzdy (23 949 Kč) a žena dostávala rodičovský příspěvek 

ve výši 7 600 Kč, pak se jejich měsíční příjmy pohybovaly okolo 31 500 Kč. 

Což je na poměry 3členné rodiny v roce 2010 slušná částka, se kterou se mohla rodina 

spokojit. V tomto případě mohla rodina i nějaké peněžní prostředky uspořit. Je nutno 

podotknout, že pokud se měsíční příjem 3členné rodiny pohyboval okolo 31 500 Kč, 

pak byla tato rodina zvyklá na jiné poměry a žila jiný život než rodina, která byla řazena 

do skupiny sociálně slabších. 

4.5 Dávky pěstounské péče 

Dávky pěstounské péče, jak již bylo zmíněno, se skládají ze 4 dávek. V této kapitole 

se budeme věnovat postupně každé jednotlivé dávce. 
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4.5.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vypočítá dle následujícího vzorce: 

kŽMDPUP *  

kde: PUP ... příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 ŽMD ... částka na osobní potřeby dítěte 

 k ... příslušný koeficient     

(Krebs, Průša, 2002) 

Od roku 2000 do roku 2006 se výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte nezměnil. 

Výše dávky za kalendářní měsíc se vypočítá jako součin částky na osobní potřeby dítěte 

a daného koeficientu.  

Tab. č. 7: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro nezaopatřené dítě 

(2000 - 2006) 

Nezaopatřené 

dítě 
Zdravé dítě 

Dlouhodobě 

nemocné 

Dlouhodobě 

zdravotně 

postižené 

Dlouhodobě 

těžce 

zdravotně 

postižené 

Koeficient 2,00 2,10 2,60 2,80 

Zdroj: Břeská, Burdová, Vránová, 2001, vlastní zpracování, 2012 

Tab. č. 8: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro zaopatřené dítě 

(2000 - 2006) 

Zaopatřené 

dítě 
Zdravé dítě 

Dlouhodobě 

nemocné 

Dlouhodobě 

zdravotně 

postižené 

Dlouhodobě 

těžce 

zdravotně 

postižené 

Koeficient 1,20 2,10 2,60 2,80 

Zdroj: Břeská, Burdová, Vránová, 2001, vlastní zpracování, 2012 

V roce 2007 došlo ke změně koeficientů pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte. 

Tyto koeficienty zůstaly nezměněny až do roku 2010. Výše příspěvku se vypočítala 

jako součin částky životního minima dítěte a příslušného koeficientu. V následujících 

tabulkách jsou uvedené koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte 

pro rok 2007 až 2010. 
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Tab. č. 9: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro nezaopatřené dítě 

(2007 - 2010) 

Nezaopatřené 

dítě 
Zdravé dítě 

Dlouhodobě 

nemocné 

Dlouhodobě 

zdravotně 

postižené 

Dlouhodobě 

těžce 

zdravotně 

postižené 

Koeficient 2,30 2,35 2,90 3,10 

Zdroj: Břeská, Burdová, Vránová, 2007, vlastní zpracování, 2012 

Tab. č. 10: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro zaopatřené dítě 

(2007 - 2010) 

Zaopatřené 

dítě 
Zdravé dítě 

Dlouhodobě 

nemocné 

Dlouhodobě 

zdravotně 

postižené 

Dlouhodobě 

těžce 

zdravotně 

postižené 

Koeficient 1,40 2,35 2,90 3,10 

Zdroj: Břeská, Burdová, Vránová, 2001, vlastní zpracování, 2012 

4.5.2  Odměna pěstouna 

Odměnu pěstouna za kalendářní měsíc za každé svěřené dítě lze vypočítat podle 

jednoduchého vzorce, který je níže uveden: 

pkŽMOOP **  

kde: OP ... odměna pěstouna 

 ŽMO ... částka na osobní potřeby pěstouna 

 k ... příslušný koeficient  

 p ... počet dětí v pěstounské péči             

(Krebs, Průša, 2002) 

Od roku 2000 do roku 2004 se výše dávky odměna pěstouna vypočítala jako součin 

částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,50. (Břeská, Burdová, Vránová, 

2003)  

V roce 2005 se odměna pěstouna vypočítala také podle předchozího zmíněného vzorce, 

ale od 1. června 2005 byla do systému zavedena odměna pěstouna ve zvláštních 

případech. Tato dávka je poskytována pěstounům, kteří pečují alespoň o 3 děti jim 
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svěřené do pěstounské péče nebo kteří pečují o dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

dítě. (Břeská, Burdová, Vránová, 2005) 

V roce 2006 zůstaly koeficienty pro výpočet odměny pěstouna a odměny pěstouna 

ve zvláštních případech stejné jako v roce 2005. (Sociální zabezpečení, 2006) 

Ke změnám došlo v roce 2007. Změnily se koeficienty nutné pro výpočet odměny 

pěstouna i odměny pěstouna ve zvláštních případech. Výše dávky za kalendářní měsíc 

za každé dítě svěřené do pěstounské péče se vypočítá jako součin částky životního 

minima jednotlivce a příslušného koeficientu (1,00). (Břeská, Burdová, Vránová, 2007) 

V odměně pěstouna ve zvláštních případech došlo také ke změnám, 

viz. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.  

Tato ustanovení setrvávala i v následujících třech letech, tedy v roce 2008, 2009 i 2010. 

4.5.3 Příspěvek při převzetí dítěte 

Účelem této dávky je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, které přichází z ústavní 

péče bez vlastních osobních věcí do náhradní rodinné péče. Výše dávky se určila podle 

následujícího vzorce: 

kŽMDPP *  

kde:  PP ... příspěvek při převzetí dítěte 

 ŽMD ... částka na osobní potřeby dítěte 

 k ... koeficient        

(Krebs, Průša, 2002) 

Od roku 2000 do roku 2006 se za koeficient dosazovalo číslo 4,00. Příspěvek 

při převzetí dítěte je vyplácen jednorázově. Dávka byla poskytována na základě 

rozhodnutí soudu. (Břeská, Burdová, Vránová, 2005)  

Výše příspěvku při převzetí dítěte za kalendářní měsíc v roce 2007 se zvýšil koeficient 

pro výpočet příspěvku při převzetí dítěte. V roce 2007 byla vypuštěna právní úprava, 

podle které byl příspěvek při převzetí dítěte poskytnut také osobě, které soud 

o pěstounské péči svěřil dítě před jeho rozhodnutím. (Břeská, Burdová, Vránová, 2007) 

K zásadní změně v této dávce došlo v roce 2008, kdy se již pro stanovení výše 

nepoužíval zmíněný vzorec, ale příspěvek při převzetí dítěte byl stanoven pevnými 
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částkami. Výše příspěvku se měnily podle věku dítěte. V roce 2009 i 2010 stále platily 

stejné podmínky pro stanovení výše příspěvku. (Břeská, Burdová, Vránová, 2008) 

4.5.4 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla náleží pěstounovi, který má v pěstounské 

péči nejméně čtyři děti. Další podmínkou, kterou je podmíněn nárok, je skutečnost, 

že pěstoun nesmí motorové vozidlo používat pro výdělečnou činnost. (Krebs, Průša, 

2002) 

Výše tohoto příspěvku zůstala od roku 2000 do roku 2010 stále stejná a nic 

se nezměnilo. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je poskytován ve výši 

70% z pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy 

motorového vozidla, nejvýše to však může být 100 000 Kč. Přede dnem podání žádosti 

o tuto dávku nesmí součet těchto příspěvků v období za posledních 10 kalendářních let, 

které byly poskytnuty pěstounovi, přesáhnout 200 000 Kč. (Břeská, Burdová, 

Vránová, 2010) 

Výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí v jednotlivých letech jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tab. č. 11: Celkové výdaje na dávky pěstounské péče (v mil. Kč) (2000 - 2010) 

Rok 

Celkové výdaje na 

dávky pěstounské péče  

(v mil. Kč) 

2000 339 

2001 366 

2002 395 

2003 407 

2004 427 

2005 467 

2006 585 

2007 771 

2008 844 

2009 922 
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2010 1 005 

Zdroj: MPSV, 2000 - 2010, vlastní zpracování 

Vývoj výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky pěstounské péče 

v České republice v letech od roku 2000 do roku 2001 je znázorněn v následujícím 

grafu. 

Obr. č. 9: Vývoj výdajů na dávky pěstounské péče (2000 -2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

V roce 2007 vzrostly dávky pěstounské péče, protože se zvýšily koeficienty pro výpočet 

těchto dávek. V následujícím roce byl příspěvek při převzetí dítěte stanoven pevnou 

částkou podle věku dítěte při jeho převzetí do pěstounské péče. 

Vývoj počtu vyplacených dávek pěstounské péče rodinám v České republice od roku 

2001 do roku 2010 nelze provést. Některé dávky pěstounské péče jsou vypláceny 

jednorázově a některé měsíčně, tudíž nelze zobrazit celkový vývoj počtu vyplacených 

dávek pěstounské péče.  

Tyto dávky jsou též nezávislé na výši příjmů v příslušné rodině. Pro příklad výpočtu 

dávek pěstounské péče byl zvolen příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Vezmeme-li dva 

sourozence, kteří jsou ve věku 4 a 5 let. Pětiletý chlapec je např. dlouhodobě těžce 

zdravotně postižený. Tito sourozenci jsou převzati do pěstounské péče.  

V roce 2001 bylo životní minimum dítěte do 6ti let 1 690 Kč, toto životní minimum 

se vynásobí příslušným koeficientem. Pro 4letého chlapce se 1 690 Kč vynásobí 

koeficientem 2,00 z toho vyplývá, že příspěvek na úhradu potřeb tohoto dítěte 

je 3 380 Kč měsíčně. Pro 5letého chlapce, který je dlouhodobě těžce zdravotně 
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postižený, se použije koeficient 2,80. Tudíž toto dítě má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb ve výši 4 732 Kč.  

V roce 2010 činilo životní minimum pro obě děti 1 600 Kč. Koeficienty, podle kterých 

se dávka vypočítává, se změnily. Pro mladšího chlapce byl použit koeficient 2,30 

a pro staršího 3,10. Celková výše příspěvku pro mladšího ze sourozenců byla 3 680 Kč 

a pro staršího z nich 4 960 Kč.  

Oproti roku 2001 se v roce 2010 nejednalo o nijak vysoké zvýšení částek. Je to 

zapříčiněno tím, že životní minimum se v roce 2010 pro děti do 6ti let nepatrně snížilo. 

Na poměry v roce 2001 je částka 8 112 Kč relativně uspokojivou částkou, která jistě 

pokryje, i kdyby částečně, náklady na dvě děti, které jsou uvedeny v příkladu. V roce 

2010 vznikl pro obě děti nárok na příspěvek ve výši 8 640 Kč. V obou letech je nutno 

brát na vědomí, že jedno z dětí je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a značným 

výdajem pro rodinu jsou zdravotní služby a léky, které dlouhodobě nemocné dítě 

vyžaduje. Některé z těchto výdajů jsou schopny proplácet zdravotní pojišťovny. 

Tento případ ale bohužel nevzniká vždy, jelikož mnoho léků a zdravotních pomůcek 

zdravotní pojišťovny neproplácejí. 

Již nějakou dobu se mluví o tom, že by se novým zaměstnáním stalo profesionální 

pěstounství. Znamenalo by to, že člověk bude placen od státu za to, že bude připraven 

kdykoliv přijmout do péče dítě, které by jinak skončilo v kojeneckém ústavu nebo 

dětském domově. V roce 2010 bylo v České republice celkem 34 kojeneckých ústavů a 

dětských domovů pro děti do 3 let, ke konci roku zde bylo umístěno celkem 1 513 dětí. 

Konec kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let se plánuje od roku 

2014. V tomto případě je vhodné položit si otázku, kdo se poté o tyto děti postará? Děti 

se budou muset stěhovat buď do jejich vlastních rodin nebo k profesionálním 

pěstounům.  

Pěstounská péče je vedle adopce druhým typem náhradní rodinné péče. Svěření dítěte 

do péče musí stvrdit soud, přičemž zákonným zástupcem dítěte zůstávají stále skuteční 

rodiče, pokud je soud nezbaví rodičovských práv. Pěstoun nemá vyživovací povinnost 

vůči dítěti, na jeho výživu mu přispívá stát. Měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

se pohybuje v rozmezí od 3 680 Kč do 6 975 Kč, přičemž záleží na věku a zdravotním 

stavu dítěte. Stát také vyplácí pěstounům jejich odměnu. Ta náleží dle počtu dětí v péči 
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a za jedno dítě činí odměna pěstouna 3 126 Kč. Pěstouni mohou počítat s jednorázovým 

příspěvkem při převzetí dítěte, který slouží na nákup potřebných věcí pro dítě. 

Výše tohoto jednorázového příspěvku se pohybuje od 8 000 Kč do 10 000 Kč. 

Posledním příspěvkem od státu je příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 

Podmínkou jeho získání je, že pěstoun má v péči 4 a více dětí a nepoužívá vozidlo pro 

výdělečnou činnost.  

Pro příklad výpočtu výše dávek pěstounské péče pro pěstouna, který by měl pěstounství 

jako zaměstnání poslouží 2 děti ve věku 3 a 8 let, přičemž jsou obě zdravé. 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: 3 680 + 4 508 = 8 188 Kč 

Odměna pěstouna: 2 * 3 126 = 6 252 Kč 

Příspěvek při převzetí dítěte: 8 000 + 9 000 = 17 000 Kč 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla: nemá nárok 

Celkem by dostával pěstoun měsíčně 14 400 Kč a jednorázově by dostal příspěvek ve 

výši 17 000 Kč.  

Po novele zákona by si pěstouni museli svoje příjmy danit a platit si z nich zdravotní 

a sociální pojištění a stát by jim vyplácel peníze i v době, kdy by zrovna o žádné dítě 

nepečovali. Však musejí být připraveni na okamžité přijetí kojence do péče. Po novele 

zákona by mělo dojít ke zvýšení odměn pěstounů. Profesionální pěstouni by měli 

navštěvovat pravidelná školení.  

Je třeba zamyslet se nad tím, zda nebudou lidé tuto práci profesionálních pěstounů 

pouze využívat pro peníze a zda se dostane dětem kvalitní péče. Nová pravidla 

pěstounské péče by měla hlavně ujasnit to, jakým způsobem se bude kontrolovat činnost 

profesionálních pěstounů, aby nedocházelo ke zneužívání a děti umístěné do pěstounské 

péče nebyly ohroženy nedostatkem poskytnuté péče. Pro tuto práci bude s velkou 

pravděpodobností hlavní motivací získání peněz "zadarmo". Každý člověk si bude 

myslet, že zvládne bez problémů pečovat o dítě a zajistit mu tak vzdělání a kvalitní péči, 

ale téměř nikdo se nezamyslí nad tím, zda jsou jeho schopnosti a možnosti poskytnout 

toto vše v podstatě cizímu dítěti. Lidé, kteří nemohou mít z nějakého důvodu své vlastní 

dítě a touží po něm, budou rádi za toto "zaměstnání" a budou dělat vše pro to, 

aby se u nich dítě cítilo jako doma. Zde může nastat další problém, že tito lidé se na dítě 
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psychicky upnou a pokud nastane taková situace, že dítě bude svěřeno zpět do péče 

vlastní rodiny, psychicky se zhroutí a budou muset vyhledat odbornou pomoc 

u psychologů. Než dojde k novele zákona, měl by se stát zamyslet nad tím, jak tyto 

a jiné další problémy bude řešit.  

4.6 Porodné  

Porodné je taková dávka, kterou se matce dítěte jednorázově přispěje na náklady, které 

souvisejí s narozením dítěte. Vzorec, podle kterého se tato dávka vypočítala, 

byl následující: 

kŽMDP *  

kde:  P ... porodné 

 ŽMD ... částka životního minima na osobní potřeby dítěte 

 k ... koeficient, který může nabývat různých, avšak zákonem daných, hodnot 

(Krebs, Průša, 2002) 

Od roku 2000 do konce září 2001 se zjišťovala výše porodného tak, že se provedl 

součin částky na osobní potřeby dítěte do 6 let věku a příslušného koeficientu dle počtu 

narozených dětí. (Břeská, Burdová, Vránová, 2000) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo na porodné rodinám v České republice 

v roce 2000 celkem 581 mil. Kč, v roce 2001 tomu bylo celkem 616 mil. Kč. (MPSV) 

Od 1. října 2001 do roku 2006 došlo ke zvýšení koeficientů nutných pro výpočet 

porodného. V následující tabulce jsou uvedeny výdaje Ministerstva práce a sociálních 

věcí na porodné. (Břeská, Burdová, Vránová, 2003) 
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Tab. č. 12: Celkové výdaje na porodné (v mil. Kč) (2002 - 2006) 

Rok 
Celkové výdaje na 

porodné  (v mil. Kč) 

2002 791 

2003 807 

2004 832 

2005 895 

2006 1591 

Zdroj: MPSV, 2002 - 2006, vlastní zpracování 

V roce 2007 došlo ke změně v koeficientech. Už nebyly tři koeficienty, ale byly 

zavedeny pouze dva. Jeden z koeficientů byl používán k výpočtu v případě, 

že se narodilo jedno dítě a druhý byl používán v případě, že se narodily zároveň dvě 

a více dětí. V důsledku těchto změn byla upravena i výše koeficientů. (Břeská, Burdová, 

Vránová, 2007)  

V roce 2007 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí na porodné rodinám 

v České republice celkem 2 097 mil. Kč. (MPSV) 

V roce 2008 došlo k dalším zásadním změnám v porodném. Již se nevypočítávala dávka 

podle výše uvedeného vzorce, tudíž se nepoužívaly ani žádné koeficienty. Porodné bylo 

od 1. ledna 2008 stanoveno pevnou částkou. Výše porodného v tomto období činila 

13 000 Kč za každé narozené dítě bez ohledu na to, kolik se jich narodilo. 

Tato vyplácená částka zůstala stejná i v následujících dvou letech - tedy v roce 2009 

a 2010. Výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí na porodné od roku 2008 do roku 

2010 jsou uvedeny v následující tabulce. (Břeská, Burdová, Vránová, 2008) 

Tab. č. 13: Celkové výdaje na porodné (v mil. Kč) (2008 - 2010) 

Rok 
Celkové výdaje na 

porodné  (v mil. Kč) 

2008 1 647 

2009 1 579 

2010 1 564 

Zdroj: MPSV, 2008 - 2010, vlastní zpracování 
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V následujícím grafu je zobrazen vývoj výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí 

na porodné v České republice. Tento vývoj je zobrazen od roku 2000 do roku 2010.  

Obr. č. 10: Vývoj výdajů na porodné (2000 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

V roce 2007 došlo ke změnám v životním minimu, pomocí kterého se vypočítává 

porodné, a proto výše dávek v porodném vzrostly. Od roku 2008 je porodné stanoveno 

pevnou částkou, která se prozatím nezměnila. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu vyplaceného porodného rodinám 

v České republice od roku 2001 - 2010. 

Obr. č. 11: Vývoj počtu vyplaceného porodného (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Pokud se matce v roce 2001 narodila dvojčata, pak se částka životního minima 

1 600 Kč vynásobila koeficientem pro narození dvou dětí zároveň - 5,00. Matka dostala 

porodné ve výši (1 600 + 1 600) * 5,00 = 16 000 Kč.  
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Pokud se matce narodila dvojčata v roce 2010, kdy bylo porodné stanoveno pevnou 

částku 13 000 Kč za jedno dítě, pak za tyto dvojčata matka dostala porodné ve výši 

26 000 Kč.  

Je viditelné, že v roce 2010 došlo k výraznému nárůstu výše porodného. Pokud 

ale budeme polemizovat o lidech, jejichž měsíční plat několikanásobně převyšuje 

průměrnou mzdu, pak je zbytečné mluvit o výši porodného. Takoví lidé by zřejmě 

ani porodné nepotřebovali. V případě, že se bavíme o lidech, jejichž měsíční plat 

dosahuje průměrné mzdy, pak je výše porodného úměrná jejich finanční situaci. 

Bohužel i v případě, že manželé budou chtít založit rodinu, budou muset mít něco 

naspořeno.  

4.7 Pohřebné 

Pohřebné je příspěvek státu na náklady spojené s vypravením pohřbu osobě, která tento 

pohřeb vypravila. Výše pohřebného je od roku 2000 až do roku 2010 stále stejná. 

Pohřebné je jednorázová částka ve výši 5 000 Kč. Výdaje, které muselo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí celkem vynaložit na pohřebné, jsou uvedeny v následující 

tabulce. (Břeská, Burdová, Vránová,  2010) 

Tab. č. 14: Celkové výdaje na pohřebné (v mil. Kč) (2000 - 2010) 

Rok 
Celkové výdaje na 

pohřebné  (v mil. Kč) 

2000 540 

2001 528 

2002 529 

2003 549 

2004 525 

2005 533 

2006 513 

2007 509 

2008 71 

2009 17 

2010 16 

Zdroj: MPSV, 2000 - 2010, vlastní zpracování 
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V následujícím grafu je zobrazen vývoj výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí 

na pohřebné v České republice. Tento vývoj je zobrazen od roku 2000 do roku 2010.  

Obr. č. 12: Vývoj výdajů na pohřebné (v mil. Kč) (2000 - 2010) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Následující graf uvádí vývoj počtu vyplaceného pohřebného v České republice od roku 

2001 do roku 2010.  

Obr. č. 13: Vývoj počtu vyplaceného porodného za rok (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Matka, která měla dceru s trvalým pobytem v České republice, měla ke dni úmrtí trvalý 

pobyt v Rakousku. Dceři nevznikne nárok na pohřebné, protože matka neměla 

ke dni úmrtí trvalý pobyt v České republice. Dceři by nevznikl nárok na pohřebné 

ani v případě, kdyby matce s trvalým pobytem v Rakousku vypravila pohřeb 

v České republice. 
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V případě, že by matka měla ke dni úmrtí trvalý pobyt v České republice, dcera 

by vypravila matce pohřeb v České republice a zažádala o pohřebné, pak by jí vznikl 

nárok na tuto sociální dávku.  

Pokud by matka měla trvalý pobyt v České republice, dcera také a chtěla matce vypravit 

pohřeb v Rakousku, pak by jí také vznikl nárok na pohřebné, protože v den úmrtí měla 

matka trvalý pobyt v České republice a podmínka, že pohřeb musí být vypraven 

v České republice, není stanovena. 

V případech, kdy vznikl dceři nárok na pohřebné, byla výše pohřebného stále stejná 

zákonem pevně stanovená částka 5 000 Kč. V dnešní době je 5 000 Kč jako pohřebné 

zcela neúměrné nákladům, které souvisejí s pohřbem. Například v roce 2005 činila 

průměrná výše pohřbu s obřadem 15 000 Kč - 25 000 Kč. Je zřejmé, že tato sociální 

výpomoc nemá pokrýt celé náklady na pohřeb, ale nutno brát v úvahu, že tato částka 

není dostačující. V roce 2001 mělo jistě 5 000 Kč větší váhu než v roce 2010, 

kdy 5 000 Kč na vypravení pohřbu není téměř nic.  

4.8 Shrnutí  

Již výše ilustrované rodině, kterou tvořila matka a dítě ve věku 5 let, vznikl v roce 2001 

nárok na přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Matka měla měsíční 

příjem ve výši 40% průměrné mzdy, tzn. 5 900 Kč. Její měsíční příjem se navýšil 

o 541 Kč za přídavek na dítě, dále o 706 Kč za sociální příplatek a ještě dostala 

příspěvek na bydlení ve výši 969 Kč. Celkově její měsíční příjmy se sociálními 

dávkami byly 8 116 Kč. Příjmy rodiny se v roce 2001 po sociálních dávkách zvýšily 

o 37,6%. 

V roce 2010 v tomto samém případě vznikl nárok na přídavek na dítě ve výši 500 Kč 

měsíčně, nárok na sociální příplatek nevznikl a příspěvek na bydlení činil 417 Kč 

měsíčně. Částka 40% průměrné mzdy byla 9 580 Kč měsíčně. Této rodině se měsíční 

příjmy navýšily celkem o 917 Kč, tzn. že celkem tvořily 10 497 Kč s pomocí od státu. 

Po dávkách státní sociální podpory se příjmy zvýšily v roce 2010 o 9,6%. 

Nárok na rodičovský příspěvek nevznikl, protože dítěti je 5 let, v pěstounské péči také 

nebylo, tudíž je vyřazen i nárok na dávky pěstounské péče, porodné matka dostala již 

v roce 1996 a o pohřebném se v tomto případě nemá smysl bavit.  
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Druhou rodinou, která posloužila pro výpočty výší sociálních dávek, tvořili 2 dospělí 

a 2 děti ve věku 5 a 9 let. Rodina dosahovala měsíčních příjmů v obou letech 

80% průměrné mzdy. V roce 2001 činila měsíční mzda 11 800 Kč a rodině vznikl nárok 

na přídavek na dítě, nárok na sociální příplatek a na příspěvek na bydlení. Přídavek 

na dítě náležel ve zvýšené výměře a pro obě děti činil 1 146 Kč měsíčně. Sociální 

příplatek dostávala rodina ve výši 1 201 Kč a příspěvek na bydlení ve výši 967 Kč. 

Celkem se jejich měsíční příjmy dostaly na částku 15 114 Kč. Oproti příjmům 

bez dávek státní sociální podpory se příjmy s dávkami v roce 2001 zvýšily o 28,1%. 

V roce 2010 vznikl rodině nárok na přídavek na dítě pro obě děti ve výši 1 110 Kč 

za měsíc, nárok na sociální příplatek nevznikl. Příspěvek na bydlení byl vypočítán 

ve výši 671 Kč měsíčně. Měsíční příjmy rodiny bez sociálních dávek činily 19 159 Kč. 

Po pomoci od státu se zvýšily o 1 771 Kč měsíčně. Měsíční příjmy celkem i s dávkami 

státní sociální podpory pro tuto rodinu činily 20 930 Kč. V roce 2010 došlo po dávkách 

sociální podpory ke zvýšení příjmů v rodině o 9,2%. 

Nárok na rodičovský příspěvek nevznikl, jelikož obě děti jsou starší než 4 roky. Nárok 

na dávky pěstounské péče také nevznikl, porodné bylo matce vyplaceno již dříve 

a pohřebné není potřeba zmiňovat.  

Ve všech výše zmíněných příkladech je nutno brát na vědomí, že před deseti lety byly 

ceny zboží, služeb a hlavně potřeb pro děti nižší, stejně jako ceny potravin. Cenová 

hladina od roku 2001 do roku 2010 vzrostla, a to celkem o 22,7%. Oproti tomu 

například průměrná výše přídavku na dítě vzrostla o 16% a průměrná výše porodného 

až o 77%. Průměrné výše všech sociálních dávek nějakým způsobem vzrostly, některé 

dokonce i několikanásobně (např. průměrná výše rodičovského příspěvku). 

5. Sociální dávky a životní minimum 

Tato kapitola porovnává průměrnou výši jednotlivých dávek státní sociální podpory 

s životním minimem. Pro výpočet životního minima byla zvolena ilustrativní rodina, 

kterou tvoří 2 dospělí (rodiče) a 1 dítě ve věku 12 let. Pro každou rodinu se životní 

minimum vypočítává jinak, proto byla zvolena tato rodina, na které bude porovnání 

ilustrováno. 
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Každá rodina má nárok na jinou výši jednotlivých dávek státní sociální podpory 

(viz. příklady uvedené v kapitole č. 4. Vývoj dávek státní sociální podpory). V této 

kapitole je řešeno porovnání průměrné výše dávek s životním minimem. Je tedy nutno 

podotknout, že níže uvedené srovnání slouží pouze pro znázornění trendu vývoje, 

tzn. zda se průměrná výše dávky odklání nebo přibližuje k výši životního minima. 

Jak lze vidět na následujícím obrázku, životní minimum se pro ukázkovou rodinu 

pohybovalo nejdříve okolo 10 000 Kč za měsíc a po roce 2007, kdy došlo zákonem 

k úpravě životního minima, se jeho hodnota pohybovala okolo 6 800 Kč. 

Obr. č. 14: Vývoj životního minima pro danou rodinu (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

5.1 Přídavek na dítě 

Obr. č. 15: Přídavek na dítě a životní minimum (2001 -2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Jak je vidět z obrázku č. 15, průměrná výše přídavku na dítě se pohybovala 

okolo 500 Kč. Oproti tomu, jak již bylo řečeno, výše životního minima se nacházela 

nejprve okolo 10 000 Kč a poté okolo 6 800 Kč. Výše přídavku na dítě je velmi malá 
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oproti životnímu minimu a nikdy nedosáhla jeho výše. Rodině přídavek na dítě jistě 

vypomohl, ale bylo by pro ně přijatelnější, kdyby se jeho hodnota zvýšila, alespoň 

po roce 2007, kdy bylo životní minimum menší a lidé, kteří ho pobírali měli jistě 

problémy s množstvím peněžních prostředků. 

5.2 Sociální příplatek 

Obr. č. 16: Sociální příplatek a životní minimum (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Průměrná výše sociálního příplatku se pohybovala nejprve okolo 1 200 Kč za měsíc 

a po roce 2007 pozvolna rostla a dostala se až na hranici 1 700 Kč za měsíc. 

Výše sociálního příplatku byla také stále menší než výše životního minima, 

ale je zřejmé, že výše sociálního příplatku již uměla rodině určitým způsobem pomoci 

v jejich situaci. 

5.3 Příspěvek na bydlení 

Obr. č. 17: Příspěvek na bydlení a životní minimum (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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Z obrázku č. 17 je vidět, že od roku 2001 se průměrná výše příspěvku na bydlení 

pozvolna zvyšovala. V roce 2007 došlo k výraznému zvýšení příspěvku na bydlení. 

Od tohoto roku se již příspěvek na bydlení nevypočítával pomocí životního minima, 

ale již byly zavedeny normativní náklady. 

5.4 Rodičovský příspěvek 

Obr. č. 18: Rodičovský příspěvek a životní minimum (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

V předchozím obrázku je vidět, že do té doby, kdy se rodičovský příspěvek vypočítával 

z částky životního minima, se obě částky pozvolna přibližovaly. Od roku 2007 

se pohybovaly téměř na stejné úrovni. Průměrná výše rodičovského příspěvku se v roce 

2001 pohybovala okolo 2 400 Kč. Do roku 2007 se stihla průměrná výše příspěvku 

zvýšit na částku 7 000 Kč, v tuto chvíli byla vyšší než částka životního minima. 

Od roku 2007 se průměrná výše pohybuje v rozmezí 6 500 Kč - 6 800 Kč, to je tedy 

téměř stejná výše jako u životního minima.  
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5.5 Porodné  

Obr. č. 19: Porodné a životní minimum (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

V roce 2001 činila průměrná výše porodného 7 300 Kč. Od tohoto roku neustále rostla, 

což je patrné z předchozího obrázku. Od roku 2006 převýšila průměrná výše porodného 

i částku životního minima, která naopak byla na poklesu. V roce 2007 dosahovala výše 

porodného nejvyšší částky a to 19 400 Kč a od tohoto výkyvu se opět snižovala. 

V roce 2007 se ještě stále porodné vypočítávalo dle koeficientů, které právě nabyly 

svých nových vyšších hodnot. Právě proto se mohly částky porodného tak navýšit. 

Od roku 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou a pohybuje se v rozmezí 

od 13 000 Kč do 13 700 Kč. 

5.6 Pohřebné  

Obr. č. 20: Pohřebné a životní minimum (2001 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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Výše pohřebného je po celých 10 let stanovena pevnou částkou, která činí 5 000 Kč. 

Vzhledem k výši životního minima, které se pohybuje od roku 2007 okolo 6 800 Kč 

je tato částka pohřebného vysoká. Avšak při porovnání této částky s výdaji na pohřeb, 

nelze tuto dávku shledávat za uspokojivou. 

6. Sociální dávky a státní rozpočet 

Každý rok vydává Ministerstvo financí ze státního rozpočtu peníze na sociální dávky, 

které přebírá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z těchto výdajů pak 

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozděluje peníze mezi jednotlivé dávky státní 

sociální podpory v České Republice. V následující tabulce jsou uvedeny výdaje státního 

rozpočtu, které jsou určeny pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak je vidět z údajů 

v následující tabulce, výdaje se každoročně zvyšovaly. 

Tab. č. 15: Výdaje ze státního rozpočtu pro MPSV (v tis. Kč) (2000 - 2010), řetězové indexy 

Rok 

Výdaje ze státního 

rozpočtu pro 

MPSV (v tis. Kč) 

Řetězové 

indexy 

2000 224 268 710 x 

2001 238 538 952 1,063630107 

2002 261 128 708 1,094700492 

2003 277 585 439 1,063021531 

2004 283 386 794 1,020899349 

2005 333 805 505 1,177914822 

2006 357 189 315 1,0700522 

2007 426 780 400 1,194829694 

2008 434 305 703 1,017632729 

2009 462 882 270 1,065798277 

2010 476 488 541 1,029394669 

Zdroj: MFČR, 2000 - 2010, vlastní zpracování 

V tabulce č. 15, jsou vypočteny řetězové indexy, které říkají, o kolik procent vzrostly 

výdaje oproti předchozímu roku. Z těchto řetězových indexů byly sestrojeny tempa 

růstu výdajů ze státního rozpočtu (v %), které byly určeny pro Ministerstvo práce 

a sociálních věcí a jsou znázorněna v následujícím obrázku.  
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Obr. č. 21: Tempo růstu výdajů státního rozpočtu (2000 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

Jak je vidět z předchozího obrázku č. 21, výdaje každoročně narůstaly, ale tempo růstu 

bylo stále proměnlivé. Nejvyšší hodnoty dosahovalo v roce 2007, naopak nejnižší 

v roce 2008. 
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Obr. č. 22: Podíly výdajů určených ze státního rozpočtu pro MPSV na celkových výdajích 

státního rozpočtu v jednotlivých letech (2000 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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Obr. č. 23: Podíly výdajů na dávky státní sociální podpory na výdajích určených pro MPSV 

(2000 - 2010) 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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na bydlení a počet vyplacených dávek se měnil jen minimálně, můžeme říci 

pro náš výsledek až nezajímavě. Tím, že se zvýšily výdaje na příspěvek na bydlení, 

došlo v těchto dvou letech k pozvolnému nárůstu podílu výdajích na dávky státní 

sociální podpory.  

Další dávkou státní sociální podpory, kterou lidé pobírají od státu, je rodičovský 

příspěvek. Tento příspěvek má podobně jako rodičovský příspěvek, oproti ostatním 

dávkám větší podíly na výdajích na dávky státní sociální podpory. Podíly rodičovského 

příspěvku se pohybují v rozmezí 24% - 68%. V roce 2007 došlo, jak již bylo dříve 

zmíněno, ke změně ve výpočtu rodičovského příspěvku. Výdaje na rodičovský 

příspěvek se zdvojnásobily, a to vedlo k tomu, že podíl výdajů na rodičovský příspěvek 

vzrostl téměř o 20 procentních bodů. Z původního podílu 24% v roce 2000 se podíl 

na rodičovský příspěvek vyšplhal až na 68%, což je největší nárůst podílu, který v této 

analýze nastal. 

Dávky pěstounské péče se také podílí na výdajích na dávky státní sociální podpory. 

Výdaje na dávky pěstounské péče od roku 2000 každoročně pozvolna rostly. Podíly 

výdajů na dávky pěstounské péče se pohybovaly v rozmezí 1,1% - 2,5%. 

Vzhledem k tomu, že se výdaje na dávky pěstounské péče a výdaje na dávky státní 

sociální podpory vyvíjely velmi obdobně, nedochází v tomto případe k razantním 

výkyvům zjišťovaných poměrů. 

Dále byl analyzován vývoj podílu porodného na výdajích na dávky státní sociální 

podpory. Podíl výdajů na porodné se pohyboval v rozmezí 1,8% - 4,7%. Největší podíl 

výdajů na porodné - 4,7% nastal v roce 2006. V tomto roce došlo k razantnímu zvýšení 

porodného, a tedy k velkému zvýšení výdajů na porodné. V roce 2007 došlo ke změnám 

ve výpočtu porodného, a proto se také podíl výdajů na porodné pohyboval okolo 

hranice 5%. Od roku 2008 pak bylo porodné stanoveno pevnou částkou, a proto nadále 

nedocházelo k dalším velkým výkyvům ve výdajích na porodné a ani k výkyvům 

v podílech porodného na výdajích na dávky státní sociální podpory.   

Poslední dávkou, která se také podílí na výdajích na dávky státní sociální podpory, 

je pohřebné. Podíly pohřebného se od roku 2000 neustále měnily, a to tak, 

že se pomalým tempem zmenšovaly. Rozmezí těchto podílů je 0,04% - 1,71%. 

Výdaje na pohřebné razantně poklesly v roce 2008. Od 1. ledna 2008 došlo k zásadnímu 
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zúžení okruhu osob, jimž vznikl nárok na pohřebné, a proto poklesly výdaje 

na pohřebné. Od této chvíle si nemohl o pohřebné zažádat kdokoliv, ale žadatel musel 

splnit zákonem stanovené podmínky pro nárok na tuto dávku.  Jak bylo možno vidět 

i v předchozím obrázku č. 13, v roce 2008 došlo k rapidnímu poklesu počtu 

vyplaceného pohřebného. Z toho vyplývá, že i pro podíly pohřebného na výdajích 

na dávky státní sociální podpory nastaly změny. A pokud vezmeme v úvahu, že výdaje 

na dávky státní sociální podpory pozvolna narůstaly a výdaje na pohřebné se od roku 

2008 razantně snížily, pak nelze očekávat, že podíly výdajů na pohřebné ku výdajům 

na dávky státní sociální podpory budou velké.  

V následujícím obrázku jsou zobrazeny jednotlivé roky a jednotlivé podíly dávek státní 

sociální podpory. 
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Obr. č. 24: Podíly dávek státní sociální podpory v jednotlivých letech  

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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Jak je z grafu patrné, v roce 2000 měly na výdajích na dávky státní sociální podpory 

největší podíl výdaje na příspěvek na dítě. V roce 2010 už se na pomyslnou první příčku 

výdajů vyšplhal rodičovský příspěvek. Je zde názorně vidět, jak se v průběhu deseti let 

podíly výdajů jednotlivých dávek a výdajů na dávky státní sociální podpory vyvíjely 

a jak se měnily. V obrázku č. 24 je provedeno přehledné shrnutí změn podílů výdajů 

jednotlivých dávek na výdajích na dávkách státní sociální podpory, ke kterým 

docházelo v průběhu deseti let, jež byly v této práci analyzovány.  

7. Systém státní sociální podpory 

Systém státní sociální podpory by měl zohledňovat 3 základní přístupy. Prvním z nich 

je, že životní úroveň jednotlivce by měla vycházet především z jeho pracovních příjmů. 

Tento první přístup je jistě důležitý a pravdivý. Pokud budou lidé pracovat a mít nízké 

mzdy, se kterými v dané době nelze žít, jsou pro ně jistě velkou pomocí sociální dávky 

poskytované od státu. V případě, že lidé nepracují a pracovat nechtějí, pak nemají žádné 

příjmy a nelze spoléhat na pomoc od státu. Pokud nechtějí pracovat, tak podstupují 

to riziko, že budou dříve nebo později vyřazeni ze společnosti. 

Druhý přístup říká, že dávky nejsou náhradou příjmů, ale k vlastní práci nedemotivující 

pomocí řešení sociální situace. S tímto nelze nic jiného, než souhlasit. Lidem, 

kteří pracují a jsou označeni jako sociálně slabší, je nutno nějakým způsobem pomoci, 

a to nelze jinak, než že zakročí stát a poskytne sociální dávky. 

Třetí a poslední přístup řeší situaci, kdy je potřeba zachovávat hledisko hospodárnosti, 

účelnosti a ve stanovených případech i adresnosti. Pro stát je však složité rozpoznat, 

kteří lidé jej podvádějí a zneužívají. Těžko lidé zneužijí rodičovského příspěvku, 

kdy na něj má nárok každá rodič a jeho příjmy nejsou sledovány. Při vyplácení 

sociálního příspěvku lze též předpokládat, že je vyplácen účelně a falešné pobírání 

je minimalizováno, protože domácnost musí dokázat, že dosahuje určité hranice příjmů. 

Stejně tak je nemožné zfalšovat porod, z toho také vyplývá, že zneužití dávky je velice 

malé. Jak je tedy vidět, je skoro nemožné dávky zneužívat a stejně se tomu občas děje. 

Jednoznačně nelze říci, jak se proti tomuto bránit, je pouze povinností státu, 

aby při žádosti o dávky jednotlivé lidi a domácnosti řádně prověřil. 
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Státní podpora má své zastánce i odpůrce. Existuje jen skutečně málo druhů sociálních 

dávek, kdy by se všichni politici a ekonomové shodli na tom, že se jedná o skutečně 

jedinou možnou či nejefektivnější cestu. Lze předpokládat, že v současné době, 

kdy systém sociální podpory prošel několika novelami, funguje efektivně. Odpověď 

na otázku, zda funguje systém sociální podpory efektivně, se liší podle názoru každého 

z nás.  
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8. Závěr 

Tato bakalářská práce měla popsat, jakým způsobem funguje systém státní sociální 

podpory v České republice. Nejprve byl v práci vymezen systém státní sociální podpory 

a dále byly rozvedeny některé sociální služby, jelikož se jedná o další způsob pomoci 

sociálně slabším lidem od státu.  

Dále zde byl objasněn rozdíl mezi testovanými a netestovanými dávkami a byly 

rozděleny dávky státní sociální podpory do těchto dvou skupin. V dřívějších letech byly 

do systému státní sociální podpory zavedeny některé dávky, které byly později zrušeny. 

O těchto již zrušených dávkách státní sociální podpory bylo v práci také pojednáváno. 

Další kapitola byla věnována sociální statistice. 

V praktické části práce byly rozebrány změny v nárocích na jednotlivé dávky a změny 

ve výpočtech jednotlivých dávek v letech 2000 - 2010. Ke každé dávce státní sociální 

podpory, byly zjištěny výdaje, které vynaložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

České republiky na danou dávku. Poté byly vyobrazeny počty jednotlivých dávek, 

které byly v daném roce vyplaceny. Ze získaných údajů byly sestaveny grafy 

pro názornou představu. Pro lepší pochopení této problematiky byly zařazeny praktické 

příklady, kde se řešil problém rozdílu ve výši dávek v roce 2001 a 2010. Bylo také 

provedeno porovnání trendu vývoje průměrné výše jednotlivých dávek státní sociální 

podpory s výší životního minima. 

Dalším cílem bylo vypočítání podílů výdajů na dávky státní sociální podpory. Nejprve 

byly vypočítány podíly výdajů určených pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ze státního rozpočtu ku celkovým výdajům ze státního rozpočtu. Bylo zjištěno, 

že výdaje určené pro MPSV se podílejí na celkových výdajích ze státního rozpočtu více 

než z 30%. Ve státním rozpočtu zaujímá částka pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

největší výdajovou položku. Dalším předmětem analýzy bylo zkoumání podílů výdajů 

na dávky státní sociální podpory na výdajích, které jsou určené pro Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. Další podíly byly vytvářeny pro dvojici výdajů na příslušnou dávku 

státní sociální podpory a výdajů na dávky státní sociální podpory. Všechny vypočítané 

podíly byly poté pro přehlednost graficky znázorněny. 
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Úkolem systému státní sociální podpory je zajistit občanům minimální životní standard, 

to je velice rozsáhlá oblast veřejné správy. Systém státní sociální podpory je "dotován" 

peněžními prostředky ze státního rozpočtu. Náklady na státní sociální podporu, 

jak bylo v analýze zjištěno, neustále, i když pomalým tempem, rostou. Reforma zákona 

o státní sociální podpoře může zajistit snížení výdajů na státní sociální podporu 

a alespoň částečně předejít tomu, že dávky nebudou čerpat ti lidé, kteří je vlastně 

nepotřebují a zbytečně jich využívají. 

  



- 65 - 

 

Seznam tabulek 

Tab. č. 1: Celkové výdaje na přídavek na dítě (v mil. Kč) (2000 - 2006) ................... 17 

Tab. č. 2: Celkové výdaje na sociální příplatek (v mil. Kč) (2000 - 2006) ................. 22 

Tab. č. 3: Celkové výdaje na příspěvek na bydlení (v mil. Kč) (2000 -2006) ............. 27 

Tab. č. 4: Celkové výdaje na rodičovský příspěvek (v mil. Kč) (2000 - 2004) ........... 32 

Tab. č. 5: Celkové výdaje na rodičovský příspěvek (v mil. Kč) (2005 - 2006) ........... 32 

Tab. č. 6: Celkové výdaje na rodičovský příspěvek (v mil. Kč) (2008 - 2009) ........... 33 

Tab. č. 7: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro nezaopatřené 

 dítě (2000 - 2006) ......................................................................................... 36 

Tab. č. 8: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro zaopatřené 

 dítě (2000 - 2006) ......................................................................................... 36 

Tab. č. 9: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro nezaopatřené 

 dítě (2007 - 2010) ......................................................................................... 37 

Tab. č. 10: Koeficienty pro výpočet příspěvku na úhradu potřeb dítěte pro zaopatřené 

 dítě (2007 - 2010) ......................................................................................... 37 

Tab. č. 11: Celkové výdaje na dávky pěstounské péče (v mil. Kč) (2000 - 2010) ........ 39 

Tab. č. 12: Celkové výdaje na porodné (v mil. Kč) (2002 - 2006) ................................ 44 

Tab. č. 13: Celkové výdaje na porodné (v mil. Kč) (2008 - 2010) ................................ 44 

Tab. č. 14: Celkové výdaje na pohřebné (v mil. Kč) (2000 - 2010) .............................. 46 

Tab. č. 15: Výdaje ze státního rozpočtu pro MPSV (v tis. Kč) (2000 - 2010), řetězové 

 indexy ........................................................................................................... 54 

 

 

  



- 66 - 

 

Seznam obrázků 

Obr. č. 1: Vývoj výdajů na přídavek na dítě (2000 - 2010) ......................................... 18 

Obr. č. 2: Vývoj počtu vyplacených přídavků na dítě za rok (2001 - 2010) ................ 19 

Obr. č. 3: Vývoj výdajů na sociální příplatek (2000 - 2010) ....................................... 23 

Obr. č. 4: Vývoj počtu vyplacených sociálních příplatků za rok (2001 - 2010) .......... 24 

Obr. č. 5: Vývoj výdajů na příspěvek na bydlení (2000 - 2010) .................................. 28 

Obr. č. 6: Vývoj počtu vyplacených příspěvků na bydlení za rok (2001 - 2010) ........ 29 

Obr. č. 7: Vývoj výdajů na rodičovský příspěvek (2000 - 2010) ................................. 34 

Obr. č. 8: Vývoj počtu vyplacených rodičovských příspěvků za rok (2001 - 2010) ... 34 

Obr. č. 9: Vývoj výdajů na dávky pěstounské péče (2000 -2010) ............................... 40 

Obr. č. 10: Vývoj výdajů na porodné (2000 - 2010) ...................................................... 45 

Obr. č. 11: Vývoj počtu vyplaceného porodného (2001 - 2010) ................................... 45 

Obr. č. 12: Vývoj výdajů na pohřebné (v mil. Kč) (2000 - 2010) ................................. 47 

Obr. č. 13: Vývoj počtu vyplaceného porodného za rok (2001 - 2010) ........................ 47 

Obr. č. 14: Vývoj životního minima pro danou rodinu (2001 - 2010) ........................... 50 

Obr. č. 15: Přídavek na dítě a životní minimum (2001 -2010) ...................................... 50 

Obr. č. 16: Sociální příplatek a životní minimum (2001 - 2010) ................................... 51 

Obr. č. 17: Příspěvek na bydlení a životní minimum (2001 - 2010) .............................. 51 

Obr. č. 18: Rodičovský příspěvek a životní minimum (2001 - 2010) ........................... 52 

Obr. č. 19: Porodné a životní minimum (2001 - 2010) .................................................. 53 

Obr. č. 20: Pohřebné a životní minimum (2001 - 2010) ................................................ 53 

Obr. č. 21: Tempo růstu výdajů státního rozpočtu (2000 - 2010) .................................. 55 

Obr. č. 22: Podíly výdajů určených ze státního rozpočtu pro MPSV na celkových 

 výdajích státního rozpočtu v jednotlivých letech (2000 - 2010) .................. 56 

Obr. č. 23: Podíly výdajů na dávky státní sociální podpory na výdajích určených pro 

 MPSV (2000 - 2010) .................................................................................... 57 

Obr. č. 24: Podíly dávek státní sociální podpory v jednotlivých letech  ........................ 60 

 

  



- 67 - 

 

Seznam použité literatury 

Monografie: 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 

podle právního stavu od 1. 4. 2000. 5. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, spol. 

s r.o., 2000, ISBN 80-7363-028-8 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 

6. aktualizované a doplněné vydání. 6. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, spol. 

s r.o., 2001, 190 s., ISBN 80-7263-051-2 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 8. 

aktualizované a doplněné vydání. 8. vyd., Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2003, 215 s., 

ISBN 80-7263-159-4 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 

podle právního stavu od 1. 4. 2004. 9. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, spol. 

s r.o., 2004, 223 s., ISBN 80-7263-217-5 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 

podle právního stavu k 1. 7. 2005. 10. vyd., Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2005, 215 s., 

ISBN 80-7263-288-4 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 

s komentářem a příklady k 1. 5. 2007. 11. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2007, 207 s., ISBN 978-80-7263-402-6 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 

s komentářem a příklady 2008. 12. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 

2008, 223 s., ISBN 978-80-7263-467-5 

BŘESKÁ, Naděžda, BURDOVÁ, Eva, VRÁNOVÁ, Lucie. Státní sociální podpora 

s komentářem a příklady k 1. 6. 2010. 13. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010, 239 s., ISBN 978-80-7263-609-9 

ČERNÁ, Jana, TRINNEROVÁ, Dagmar, VACÍK, Antonín. Právo sociálního 

zabezpečení. 2. rozšířené vydání, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2007, 230 s., ISBN 978-80-7380-019-2 

HRONOVÁ, Stanislava, JÍLEK, Jaroslav, MORAVCOVÁ, Jiřina. Úvod 

do sociálněhospodářské statistiky. 2. vyd., Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 

2000, 229 s., ISBN 80-245-0006-X 

KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Státní sociální podpora. 1. vyd., Praha: GRADA 

Publishing, spol. s r.o., 2002, 136 s., ISBN 80-247-0065-4 



- 68 - 

 

MACEK, Jan a kol. Ekonomická a sociální statistika. 1. vyd., Plzeň: Západočeská 

univerzita v Plzni, 2010, 240 s., ISBN 978-80-7043-642-4  

Sociální zabezpečení: pojistné, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, 

sociální péče, státní sociální podpora, sociální potřebnost, životní minimum: podle 

stavu k 27. 3. 2006. Ostrava: Sagit, 2006, ISBN 80-7208-558-1  

Sociální zabezpečení: státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, pomoc 

v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, působnost v jednotlivých orgánech: podle 

stavu k 3. 8. 2009. Ostrava: Sagit, 2009, ISBN 978-80-7208-750-1 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Státní sociální podpora: stručný 

průvodce dávkami státní sociální podpory = State social support: a brief guide to state 

social support benefits in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2005, 69 s. ISBN 80-86878-28-7 

Internetové zdroje: 

Český statistický úřad. Česká republika od roku 1989 v číslech. [online] Praha: ČSÚ, 

2012. [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#05> 

Finance.cz [online]. [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: 

<http://www.finance.cz/zpravy/finance/47450-i-krasny-pohreb-muze-byt-levny/> 

Integrovaný portál MPSV. Státní sociální podpora. [online] Praha: MPSV, 2012. 

[cit. 2012-01-23]. Dostupné na www: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/ 

Ministerstvo financí České republiky. Zákon o státním rozpočtu. [online]. Praha: 

MFČR, 2000 - 2010. [cit. 2012-02-05]. Dostupné z: 

<http://www.mfcr.cz./cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakon_o_sr.html>  

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního 

zabezpečení v ČR. [online] Praha: MPSV, 2000 - 2010. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/3867 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Činnost kojeneckých ústavů a dětských 

domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010. Praha: ÚZIS ČR, 

2010. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: <http://www.uzis.cz/category/tematicke-

rady/zdravotnicka-zarizeni/kojenecke-ustavy-detske-domovy-dalsi-zarizeni-pro-deti> 

Zákony: 

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

Zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění  



- 69 - 

 

Seznam příloh 

Příloha A – Žádost o přídavek na dítě 

Příloha B - Žádost o sociální příplatek 

Příloha C - Žádost o příspěvek na bydlení 

Příloha D - Žádost o rodičovský příspěvek 

Příloha E - Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

Příloha F - Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 

Příloha G - Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte 

Příloha H - Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového 

 vozidla 

Příloha I - Žádost o porodné 

Příloha J - Žádost o pohřebné 

 

  



 

Příloha A – Žádost o přídavek na dítě 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Příloha B - Žádost o sociální příplatek 

 



 

 



 

 



 

  



 

Příloha C - Žádost o příspěvek na bydlení 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Příloha D - Žádost o rodičovský příspěvek 

 



 

 



 

 

  



 

Příloha E - Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

 



 

 



 

 

  



 

Příloha F - Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 

 



 



 

  

  



 

Příloha G - Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte



 

 

 

  



 

Příloha H - Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového 

 vozidla



 

 

 

  



 

Příloha I - Žádost o porodné 

 



 

 



 

 

  



 

Příloha J - Žádost o pohřebné 

 



 

 



 

  



 

Abstrakt 
 

POHANKOVÁ, L. Systém sociální podpory v ČR. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU 

v Plzni, 69 s., 2012 

 

Klíčová slova: sociální podpora, dávky, sociální statistika, vývoj dávek 

 

Bakalářská práce je zaměřena na pochopení problematiky dávek státní sociální podpory 

České republiky. Období, ve kterém je práce řešena, bylo zvoleno od roku 2000 do roku 

2010. V první části práce je vymezen systém státní sociální podpory, jsou zde popsány 

některé sociální služby, jednotlivé dávky státní sociální podpory a také sociální 

statistika. V další části práce je analyzován vývoj jednotlivých dávek státní sociální 

podpory, jsou zde k vidění i grafická znázornění a pro lepší pochopení této 

problematiky jsou v této části zařazeny praktické příklady. V následující části bylo 

provedeno porovnání trendu vývoje průměrné výše jednotlivých dávek státní sociální 

podpory s výší životního minima. Poslední část práce pojednává o podílech výdajů 

na dávky státní sociální podpory. Je zde analyzováno, kolik peněžních prostředků bylo 

vynaloženo na jednotlivé dávky státní sociální podpory, a jak velkou částí se podílejí 

na celkových výdajích, které uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky 

státní sociální podpory. V závěru práce jsou tyto podíly graficky znázorněny.   

  



 

Abstract  

 

POHANKOVÁ, L. Social support system in the Czech Republic. Pilsen: Faculty of 

Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 69 s., 2012 

 

Keywords: social support, benefits, social statistics, progress in benefits 

 

This bachelor thesis focuses on comprehension of issues connected with the state social 

support in the Czech Republic. The reported period was chosen from 2000 till 2010. 

The system of state social support is defined in the first part as well as a description 

of some social services, specific benefits of state social support and social statistics. 

The following part of this bachelor thesis analyses the progress of particular benefits, 

it presents graphs and for better understanding practical examples are included. 

In the following part was made comparison between the trend in the average amount 

of individual benefits of state social support with the amount of subsistence. Last part 

deals with the portion of expenses on benefits from state social support. An analysis 

of how much finance was spent on particular benefits and how much of these expenses 

participated on total expenses, which were provided by the Ministry of Labor and Social 

Affairs for benefits of state social support, was done too. These portions are graphically 

shown in the end. 

 


