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SOCISOCIÁÁLNLNÍÍ ZABEZPEZABEZPEČČENENÍÍ



SYSTSYSTÉÉM SOCIM SOCIÁÁLNLNÍÍHO HO 
ZABEZPEZABEZPEČČENENÍÍ V V ČČRR

• lze definovat jako soubor institucí a opatření, díky nimž předcházíme, 

zmírňujeme a odstraňujeme následky sociálních událostí občanů;

• můžeme vnímat jako opatření formulující solidaritu s lidmi, kteří čelí

(hrozbě) nedostatku příjmu nebo mimořádným výdajům;

• je významnou složkou celonárodní ekonomiky;

• zabezpečuje v zásadě celou populaci v různých fázích  životního cyklu.



PILPILÍÍŘŘE SOCIE SOCIÁÁLNLNÍÍHO ZABEZPEHO ZABEZPEČČENENÍÍ

1. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

2. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

3. SOCIÁLNÍ POMOC



VÝVOJ SOCIVÝVOJ SOCIÁÁLNLNÍÍHO ZABEZPEHO ZABEZPEČČENENÍÍ

• v ČR má dlouholetou tradici;
• před r. 1989 obsahoval mnohá omezení a málo 
podnětů k individuálnímu úsilí:

systém byl statický a obsahoval řadu omezení
neexistence valorizačního mechanismu
chudoba oficiálně neexistovala
systém nebyl připraven na demografický vývoj
nepřehledný systém dávek
nemožnost soukromého podnikání a zajištění se vlastním  

přičiněním
špatný důchodový systém



FAKTORY OVLIVFAKTORY OVLIVŇŇUJUJÍÍCCÍÍ SOCISOCIÁÁLNLNÍÍ
ZABEZPEZABEZPEČČENENÍÍ

• EKONOMICKÉ FAKTORY

• DEMOGRAFICKÉ FAKTORY

• SPOLEČENSKO-POLITICKÉ FAKTORY
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