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DDŮŮLELEŽŽITITÉÉ POJMY POJMY 
V SOCIV SOCIÁÁLNLNÍÍM ZABEZPEM ZABEZPEČČENENÍÍ



I.část
Dítě – vlastní nebo osvojené, převzaté do trvalé péče, dítě

manžela, dítě svěřené do předadopční a předpěstounské
péče

Dítě nezaopatřené – po skončení povinné školní
docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se 
soustavně připravuje na budoucí povolání nebo má
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – omezuje 
tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti významné pro 
jeho pracovní činnost, pokud trvá déle než 1 rok

Náhradní doba – je doba, která se pro důchodové nároky 
hodnotí v rozsahu, který je stanoven zákonem, stejně jako 
doba pojištění

Odstranění tvrdostí zákona – ministr práce        
a sociálních věcí i OSSZ mohou odstraňovat tvrdosti, 
které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení



Osamělý rodič – svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, 
pokud nežije s druhem nebo v registrovaném partnerství

Osoba blízká – manželé, příbuzní v přímé řadě, děti, 
sourozenci, zeť, snacha a manžel(ka) rodiče

Osoba samostatně výdělečně činná – ukončila 
povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň15 let       
a vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo 
spolupracuje při výkonu SVČ

Podpůrčí doba – pobírají se jednotlivé dávky sociálního 
zabezpečení

Povinná školní docházka – začíná zpravidla počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší 6. 
rok věku; trvá 9 let a žáci ji splní ukončením posledního 
roku povinné školní docházky



II. část
Pracovní poměr – smluvní vztah mezi zaměstnancem     
a zaměstnavatelem, jehož předmětem je pracovní činnost za 
mzdu nebo plat
Sociální pojištění – důchodové pojištění + nemocenské
pojištění + příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání –
studium na středních nebo vysokých školách, dále teoretická
a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou 
činnost osob se zdravotním postižením
Samostatná výdělečná činnost – např. podnikání
v zemědělství, provozování živnosti, činnost společníka       
v. o. s. nebo komplementáře k. s., výkon umělecké nebo jiné
tvůrčí činnosti
Společně posuzované osoby – nezaopatřené děti       
a rodiče těchto dětí, manželé, partneři nebo druh a družka



Trvalý pobyt – forma pobytu občana, kterou je povinen 
hlásit pro účely evidence pobytu občanů
Výdělečná činnost – zakládá účast na nemocenském 
pojištění, osoby samostatně výdělečně činné nebo činnost     
v zahraničí za účelem dosažení příjmu
Zaměstnání – pro účely zdravotního pojištění se jím 
rozumí činnost, ze které plynou zaměstnanci zdaňované
příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků; pro účely 
nemocenského pojištění se jím rozumí právní vztah, na 
základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo obdobnou 
činnost nebo službu
Životní a existenční minimum – minimální hranice 
peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních 
osobních potřeb, resp. minimální hranice příjmů, která se 
považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních 
základních potřeb na úrovni umožňující přežití
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