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POJISTNÉ SYSTÉMY
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Po roce 1989 bylo nutné vytvořit řadu
opatření v rámci tvorby nového
systému sociálního zabezpečení
v oblasti:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

poskytování sociálních služeb,
důchodové politiky, valorizace důchodů a dávek,
rodinné politiky, politiky bydlení,
definice životního minima,
politiky zaměstnanosti a vzniku úřadů práce,
mzdové politiky – definice minimální mzdy,
minimálního deklarovaného zbytku příjmu,
tvorby pilířů sociálního zabezpečení,
financování a organizace dávek.

Pojistné na sociální zabezpečení
Zahrnuje platby podle zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti:
y

Nemocenské pojištění

y

Důchodové pojištění

y

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Výše pojistného
y

Zaměstnanec – platí 6,5% z vyměřovacího základu na
důchodové pojištění.

y

Zaměstnavatel – platí z vyměřovacího základu 25%
(2,3% na NP, 21,5% na DP, 1,2% na SPZ).

y

OSVČ – nemocenské pojištění je dobrovolné (2,3%),
pojistné je 29,2% (28% na DP, 1,2% na SPZ).

Odvod pojistného je směřován do:
y státního rozpočtu,
y veřejnoprávního fondu.
Systémy zabezpečuje:
y ČSSZ přes OSSZ – důchodové
a nemocenské pojištění
y MV, MO, MS – nemocenské a důchodové
pojištění
y KPÚP, MPSV – státní politika
zaměstnanosti
Úhrady za zdravotnické služby – zdravotní pojišťovny

Orgány, které provádějí sociální zabezpečení
y

Ministerstvo práce a sociálních věcí

y

Ministerstvo obrany (vojáci)

y

Ministerstvo vnitra (policisté, hasiči, příslušníci
ozbrojených sborů a bezpečnostních služeb)

y

Ministerstvo spravedlnosti

y

Česká správa sociálního zabezpečení

y

Okresní správa sociálního zabezpečení

y

Úřad práce ČR

Působnost jednotlivých institucí
v rámci sociálního pojištění
y
y
y
y

y
y
y

Zdravotní pojištění – systém zdravotních služeb –
ZP.
Sociální pomoc – příspěvek na živobytí – KPÚP.
Zaměstnanost – podpora v nezaměstnanosti – KPÚP.
Dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, příspěvek
na bydlení – KPÚP.
Dávky důchodového pojištění – invalidní, starobní
a pozůstalostní důchody – OSSZ a ČSSZ.
Sociální služby – příspěvek na péči – KPÚP.
Dávky pro zdravotně postižené – příspěvek na
mobilitu, příspěvky na zvláštní pomůcky – KPÚP.
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