Tento e-book si Vám dovoluji nabídnout na základě své mnohaleté praxe, o které se můžete dočíst ZDE.
Samozřejmě nejde jen o potřebnou praxi a původní vzdělání, ale také o neustálé dovzdělávání se, získávání zpětných vazeb a řešení nových a nových dotazů.
Na jednoduché otázky často nevidím jen jednoduchou odpověď. Nejsme univerzální stroje, ale máme velmi individuální životy a potřeby. Proto ve svých publikacích domýšlím souvislosti
a snažím se Vám ukázat situaci z více stran. Je pro mě podstatné, abyste dostali ucelený komplex informací a mohli se na situaci náležitě připravit.
V právním světě vyhrávají spory drobnosti, postřehy, znalosti cestiček. Právo přeje připraveným. Pokud chceme od státu peníze, je potřeba přípravu vnímat jako minimální investici do
budoucího maximálního zisku.
Moje heslo je: „Je dobré znát pravidla hry, podle kterých rozhodčí píská.“
Projekt §ociální rádce není dotován z veřejných zdrojů. Na jeho realizaci se podílí tým osob (i se zdravotním postižením), kteří mu věnují svůj čas, energii a schopnosti.
Odborný text připravuji já osobně. Před vydáním jej podrobuji kritice mých přátel a rodiny (vč. synů).
Přesto se může stát, že je text složitější, odbornější a může být zrovna pro Vás obtížněji pochopitelný, protože máte jen odlišné zkušenosti a jste zvyklí na jiný způsob výkladu.
Člověk – laik nemusí mít v oblasti odborný přehled. Od toho tu jsem já.
Můžete se ptát neodborně. Můžete věřit e-mailovým fámám, jak má každá jinak barevná rodina nárok na vše. Můžete mít rady od kamarádky, které nevíte jak uchopit...
Respektuji to a chápu, proč tomu tak je!!!
Může se stát, že Vám mé publikace přijdou následně moc odborné, nebojte se ptát, navrhovat doplnění. Napište mi – tahle pasáž je pro mě nesrozumitelná.
Jen díky Vaší zpětné vazbě mohu svoji práci, své rady přizpůsobit i dalším lidem, kteří je potřebují „jiným jazykem“, protože nemají za sebou tolik let praxe v mém oboru. Umí dělat jiné věci
daleko lépe než já, ale moje oblast je pro ně spíše trápením.
Vaše spokojenost s návody, odpověďmi, doporučeními je pro nás velmi důležitá!
Na závěr prosím o respektování, že tato publikace nemůže být individuální. Musí zahrnovat i informace, které zrovna konkrétně Vy nemusíte potřebovat.
Jde o informační produkt, který je chráněn autorským právem.
Jeho jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého souhlasu je zakázáno.
I Vy za rady platíte a i já potřebuji zaplatit svoji práci, vzdělání a praxi, kterou této činnosti věnuji. Pokud někdo z Vašich známých nemá na plnou úhradu – určitě můžeme o situaci jednat.
Děkuji za náš vzájemný respekt! Velmi nerada bych využívala svých znalostí na vymáhání nápravy.
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Víte, kolik nás sociální systém stojí?
Je náš stát štědrý?
Jsou všechny dávky pro všechny?
...nemáte v tom jasno? Čtěte dál...
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POJISTNÉ SYSTÉMY
(tzv. sociální pojištění)
nemocenské pojištění
➢ nemocenské
➢ ošetřovné (dříve OČR)
➢ dlouhodobé ošetřovné
➢ peněžitá pomoc v mateřství
➢ otcovská
➢ vyrovnávací příspěvek v těhotenství
důchodové pojištění
➢ starobní důchody
•
•
•
•
•
•
➢

invalidní důchody
•
•
•

➢

při dosažení důchodového věku
„poměrný“ starobní důchod
při získání 30 let pojištění
při získání 15 let pojištění a potřebného věku
při splnění nároku na invalidní důchod
při zániku nároku na invalidní důchod při
invaliditě III. stupně
I. stupeň (dříve částečný)
II. stupeň (dříve částečný)
III. stupeň (dříve plný)

pozůstalostní důchody
•
•

vdovský, vdovecký
sirotčí

pojištění v nezaměstnanosti
➢ zájemce o zaměstnání
➢ uchazeč o zaměstnání
▪
▪

podpora v nezaměstnanosti
podpora při rekvalifikaci

SOCIÁLNÍ PÉČE
(pomoc – zaopatření)

SOCIÁLNÍ PODPORA
(zabezpečení)
státní sociální podpora
➢ v závislosti na výši příjmu
•
•

přídavek na dítě
příspěvek na bydlení
porodné

•
➢ ostatní dávky
•
•

rodičovský příspěvek
pohřebné

příspěvky pro zdravotně postižené
➢ průkaz osoby se zdravotním postižením:
• TP
• ZTP
• ZTP/P
➢ příspěvek na mobilitu
➢ příspěvek na zvláštní pomůcku
•
•

pěstounské dávky
•
•
•
•
•

příspěvek na úhradu
potřeb dítěte
odměna pěstouna
příspěvek při převzetí
dítěte
příspěvek na zakoupení
motorového vozidla
příspěvek při ukončení
pěstounské péče

•
•
•

na zakoupení motorového vozidla
na schodolez, stropní zvedací systém, zdvihací plošiny,
schodišťové sedačky, roštová rampa
na stavební práce s uzpůsobením koupelny a wc, rozšíření dveří
na pořízení vodícího psa
na pomůcky uvedené ve vyhlášce (tělesně, interně, zrakově,
sluchově)

péče o závislou osobu
➢ příspěvek na péči
•

zvýšení pro nízkopříjmové (u nezletilého, u rodiče nezletilého)

dávky v hmotné nouzi
➢ příspěvek na živobytí
➢ doplatek na bydlení
➢ mimořádná okamžitá pomoc
•
•
•
•
•
•

osoba není v HN, ale hrozí vážná újma na zdraví
vážná mimořádná událost (např. povodeň)
nezbytný jednorázový výdaj
náklady na pořízení (opravu) nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby
odůvodněné náklady v souvislosti se vzděláním nebo se
zájmovou činností nezaopatřených dětí
při ohrožení sociálním vyloučením
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Všechny sociální dávky nejsou pro všechny...
Pro některé musíte být staří, pro některé nemocní, pro některé postižení nebo třeba musíte mít děti.
Některé sociální dávky souvisí i s jinými výhodami nebo povinnostmi (např. s možností parkování na vyhrazených
místech, nutností doložit úřadu i přehled majetku a výpisy z účtu aj.).
Některé dávky jsou složité a v jejich výpočtu lze udělat mnoho chyb, nebo je možné je pozitivně ovlivnit ve Váš prospěch.
O sociálních dávkách:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

jak s nimi zacházet,
na co si dát pozor,
co doložit,
co nedoložit,
kde se vyřizují, jaké formuláře potřebujete,
kde jde udělat chybu,
jak si pohlídat samotné řízení (čím si přichystat „půdu“),
jak podat námitku nebo odvolání, když se mi nelíbí výsledek řízení nebo výše dávky,
kdy má cenu se bránit a zvrátit výsledek rozhodnutí úřadu, nebo kdy raději podat novou žádost

Vám ráda povím a ještě víc vysvětlím na www.socialniradce.cz
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Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou
1 578 118 723 753 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 618 118 723 753 Kč. Schodek státního
rozpočtu činí 40 000 000 000 Kč.1
Pro většinu z nás jsou tato čísla značně nepředstavitelná, tak pojďme dál, trošku si je přiblížíme...

Ukazatel

v Kč

Příjmy státního rozpočtu celkem

1 578 118 723 753

Výdaje státního rozpočtu celkem

1 618 118 723 753

z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů

1 488 199 500

- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

9 828 964 200

- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy

1 140 915 000

Schodek

1

-40 000 000 000

zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
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Státní rozpočet má příjmovou a výdajovou část. Výdaje se přerozdělují do „kapes“ jednotlivých ministerstev.
Kapsa (kapitola) MPSV je největší.
Číslo kapitoly

Kapitola

Výdaje 2020 celkem v Kč

301

Kancelář prezidenta republiky

419 324 007

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

303

Senát Parlamentu

304

Úřad vlády České republiky

1 091 826 213

305

Bezpečnostní informační služba

2 147 315 000

306

Ministerstvo zahraničních věcí

8 171 302 949

307

Ministerstvo obrany

308

Národní bezpečnostní úřad

295 080 427

309

Kancelář veřejného ochránce práv

152 615 216

312

Ministerstvo financí

889 153 719

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

314

Ministerstvo vnitra

81 519 358 975

315

Ministerstvo životního prostředí

15 899 438 896

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

26 631 530 110

321

Grantová agentura České republiky

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

49 104 100 259

327

Ministerstvo dopravy

67 972 681 089

1 393 659 786
645 607 330

75 500 365 700

686 800 038 058

4 360 546 000
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328

Český telekomunikační úřad

2 585 053 062

329

Ministerstvo zemědělství

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

334

Ministerstvo kultury

335

Ministerstvo zdravotnictví

9 250 443 374

336

Ministerstvo spravedlnosti

31 891 409 426

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

171 776 819

344

Úřad průmyslového vlastnictví

213 014 292

345

Český statistický úřad

1 493 382 719

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

3 633 798 122

348

Český báňský úřad

185 128 512

349

Energetický regulační úřad

302 164 728

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

258 656 875

355

Ústav pro studium totalitních režimů

259 348 252

358

Ústavní soud

239 788 895

359

Úřad Národní rozpočtové rady

24 925 531

361

Akademie věd České republiky

6 563 390 450

371

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

85 923 875

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

34 444 691

373

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

67 310 087

374

Správa státních hmotných rezerv

22 311 260

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

376

Generální inspekce bezpečnostních sborů

445 248 327

377

Technologická agentura České republiky

452 581 266

378

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

56 544 982 069
226 467 000 210
15 249 131 176

2 581 804 229

4 102 464 850
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381

Nejvyšší kontrolní úřad

396

Státní dluh

397

Operace státních finančních aktiv

398

Všeobecná pokladní správa
CELKEM

644 751 491
43 810 880 286
400 000 000
163 718 347 439
1 618 118 723 753 Kč
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•

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV)

42,44 %

•

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

14,00 %

•

MINISTERSTVO OBRANY

4,67 %
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Ministerstvo práce a sociálních věcí dostává dlouhodobě největší část z výdajů státního rozpočtu.
Rok

Celkové plánované výdaje

Plánované výdaje pro kapitolu 313

státního rozpočtu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kč (v tis.)

Kč (v tis.)

%
z rozpočtu

2

2020

1 618 118 723 Kč

686 800 038 Kč

42,4 %

2019

1 505 359 072 Kč

637 190 990 Kč

42,3 %

2018

1 364 497 641 Kč

591 611 342 Kč

43,4 %

2017

1 309 272 037 Kč

560 466 378 Kč

42,8 %

2016

1 250 856 787 Kč

544 190 818 Kč

43,5 %

2015

1 218 455 070 Kč

533 282 710 Kč

43,8 %

2014

1 211 307 509 Kč

510 708 754 Kč

42,2 %

2013

1 080 767 603 Kč

512 308 754 Kč

47,4 %

2012

1 189 700 788 Kč

504 817 239 Kč

42,4 %

2011

1 179 000 908 Kč

483 781 377 Kč

41,0 %

2010

1 184 919 350 Kč

476 488 451 Kč

40,2 %

2009

1 152 101 697 Kč

462 882 270 Kč

40,2 %

2008

1 107 310 540 Kč

434 305 703 Kč

39,2 %

2007

1 040 777 420 Kč

426 296 730 Kč

41,0 %

2006

958 791 799 Kč

357 189 315 Kč

37,3 %

zákony o státním rozpočtu České republiky 2006 až 2020
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v Kč
Souhrnné ukazatele
Výdaje celkem

686 800 038 058

Specifické ukazatele – výdaje
Dávky důchodového pojištění

495 240 000 000

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

49 246 243 829

Dávky nemocenského pojištění

40 300 000 000

Dávky pomoci v hmotné nouzi

5 350 949 419

Dávky osobám se zdravotním postižením

3 100 000 000

Ostatní sociální dávky
Podpory v nezaměstnanosti
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
Aktivní politika zaměstnanosti celkem

2 000 000
7 600 000 000
31 300 000 000
3 204 475 953

Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.

300 000 000

Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů

490 000 000

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

7 505 000 000

Ostatní výdaje organizačních složek státu

17 770 647 810

Neinvestiční nedávkové transfery

24 870 721 047

Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti

520 000 000
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•

DŮCHODOVÝ SYSTÉM (starobní, invalidní, pozůstalostní důchody)

•

DÁVKY PRO RODINU A DĚTI (především rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavky na děti)

7,17 %

•

DÁVKY V NEMOCI (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství)

5,87 %

•

DÁVKY NA PÉČI O POSTIŽENÉ (příspěvek na péči)

4,56 %

•

JEN 1,11 % JDE NA PODPORU V

72,11 %

NEZAMĚSTNANOSTI
•

A 0,78 % NA DÁVKY V HMOTNÉ
NOUZI (DÁVKY PRO TY
NEJCHUDŠÍ)
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je potřeba si také uvědomit, že většina pracujících osob odvádí ze své mzdy nebo platu sociální pojištění (a ne zrovna malou částku). Z tohoto
pojištění se hradí právě:
•

důchodová část,

•

část na nemocenskou,

•

část na podporu v nezaměstnanosti.

Takže na důchody sice vydáme hodně ze státního (tedy našeho) rozpočtu, ale také do něj hodně vybereme.
v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

577 589 411 659

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

570 502 848 138

v tom: pojistné na důchodové pojištění

510 353 985 554

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

60 148 862 584

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

6 476 563 521

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

5 856 563 521

příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
1)

610 000 000

0
620 000 000

bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
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•

NA DŮCHODY VYBEREME O 2 % VÍCE, NEŽ POTŘEBUJEME, TAKŽE SI JEŠTĚ 2 % STÁT SCHLAMSTNE

•

NA NEMOCENSKÉ A PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI VYBEREME O 31 % VÍCE, TAKŽE 31 % SI STÁT SCHLAMSTNE.

Nikde se nic neschovává, nešetří (a ani tím pádem nedá rozkrást).
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Při hrubé mzdě 20 000 Kč je superhrubá mzda (tj. co za nás celkově vydá zaměstnavatel) 26 760 Kč.
Čistá mzda (co dostaneme na účet) činí 15 850 Kč, pokud uplatňujeme jen daňové zvýhodnění na poplatníka, pokud bychom uplatňovali ještě
např. na děti, ID apod. zmizela by platba daně.
Zaměstnavatel platí položky 4 300 + 420 + 240 + 1 800 Kč. Zaměstnanec pak 1 300 + 900 + 1 950 Kč.

Stát nám na odvodech sebere téměř polovinu mzdy/platu!!!
Máte tedy také nárok na něco od státu?
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Vaše sociální právnička
www.socialniradce.cz

