
Systém sociálního zabezpečení osob v České republice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258,9 mld. Kč 
Výdaje zdrav. pojišťoven na zdravotnictví 2016 

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2016 

29,3 mld. Kč 
Výdaje na statisticky sledované sociální služby 

poskytnuté v sociálních zařízeních 2016 

Zdroj: MPSV – Základní ukazatele z oblasti práce 

a sociálního zabezpečení 2016 

Náklady léčení 

Pobytové sociální služby 

Terénní sociální služby 

Ambulantní sociální služby 

Zdravotní pojištění Sociální služby 

Systém sociálního zabezpečení  

osob v ČR 

Sociální pojištění Nepojistné sociální dávky 

423,7 mld. Kč  
Výdaje na sociální pojištění 2016 

Zdroj: MPSV – Informace o vyplacených dávkách 

72,1 mld. Kč 
Výdaje na nepojistné sociální dávky 2016 

Zdroj: MPSV – Informace o vyplacených dávkách 

 

Důchodové pojištění: 

 Starobní důchod 

 Invalidní důchod 

 Vdovský a vdovecký důchod 

 Sirotčí důchod 

Nemocenské pojištění 

 Nemocenské 

 Peněžitá pomoc v mateřství 

 Ošetřovné 

 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanost 

Dávky státní sociální podpory: 

 Přídavek na dítě 

 Příspěvek na bydlení 

 Porodné 

 Rodičovský příspěvek  
Dávky pomoci v hmotné nouzi: 

 Příspěvek na živobytí 

 Doplatek na bydlení 

 Mimořádná okamžitá pomoc 
Příspěvek na péči 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

 Příspěvek na mobilitu 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Dávky pěstounské péče 

 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 Odměna pěstouna 

 Příspěvek při převzetí dítěte 

 Příspěvek na zakoupení osobního motor. 
vozidla 

 Příspěvek při ukončení pěstounské péče 



 

 

Sociální zabezpečení  

V širším slova smyslu se jím rozumí podpora státu svým občanům při tzv. sociálních událostech. 

U některých těchto událostí se předpokládá, že jsou dočasné (nezaměstnanost), u jiných je naopak 

zřejmá jejich dlouhodobost nebo trvalost (stáří, invalidita). Charakter události se pak zohledňuje 

ve formě pomoci, případně výši dávky, délce podpůrčí doby apod. Stát v sociálních událostech své 

občany podporuje finančně, věcně nebo službou, aby tak zabránil sociálnímu napětí ve společnosti. 

 

Zdravotní pojištění 

Je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče, zajišťuje nárok na bezplatnou zdravotní péči v ČR. 

 

Sociální služby jsou činnosti, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 

nebo prevence sociálního vyloučení.   

 

Sociální pojištění zabezpečuje ekonomicky aktivní osoby ve stáří, při ztrátě příjmů z důvodu 

nemoci, ošetřování člena rodiny, v těhotenství a mateřství nebo při ztrátě zaměstnání. 

 

Nepojistné sociální dávky zabezpečují adresnou pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi  a 

jednotlivcům s nízkými příjmy ve stanovených sociálních situacích.  


