Zákon þ. 140/1994 Sb.
PěEDSEDA POSLANECKÉ SNċMOVNY
vyhlašuje
úplné znČní zákona Ā. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpeĀení, jak vyplývá ze zmČn a doplnČní provedených
zákonem þ. 110/1990 Sb., zákonem þ. 180/1990 Sb.,
zákonem þ. 1/1991 Sb., zákonem þ. 46/1991 Sb.,
zákonem þ. 306/1991 Sb., zákonem ýeské národní rady
þ. 482/1991 Sb., zákonem þ. 578/1991 Sb., zákonem
ýeské národní rady þ. 582/1991 Sb., zákonem
þ. 235/1992 Sb., zákonem ýeské národní rady
þ. 589/1992 Sb., zákonem ýeské národní rady
þ. 37/1993 Sb., zákonem þ. 84/1993 Sb.,
zákonem þ. 160/1993 Sb., zákonem þ. 266/1993 Sb.,
zákonem þ. 307/1993 Sb.,
ve znČní pozdČjších zmČn provedených
zákonem þ. 182/1994 Sb.,
zákonem þ. 241/1994 Sb. zákonem þ. 118/1995 Sb.,
zákonem þ. 155/1995 Sb., zákonem þ. 160/1995 Sb.,
zákonem þ. 133/1997 Sb., zákonem þ. 91/1998 Sb.,
zákonem þ. 155/1998 Sb., zákonem þ. 350/1999 Sb.,
zákonem þ. 360/1999 Sb., zákonem þ. 29/2000 Sb.,
zákonem þ. 258/2000 Sb., zákonem þ. 213/2002 Sb.,
zákonem þ. 320/2002 Sb., zákonem þ. 426/2002 Sb.,
zákonem þ. 281/2004 Sb., zákonem þ. 436/2004 Sb.,
zákonem þ. 168/2005 Sb., zákonem þ. 218/2005 Sb.,
zákonem þ. 47/2006 Sb., zákonem þ. 109/2006 Sb.,
zákonem þ. 165/2006 Sb. a zákonem þ. 135/2006 Sb.

ZÁKON
o sociálním zabezpeþení
Federální shromáždČní ýeskoslovenské socialistické republiky se usneslo na tomto zákonČ:

ýÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1

Základní zásady
§1 (1) Právo na sociální zabezpeþení podle tohoto zákona se zaruþuje všem obþanĤm. Dávky
sociálního zabezpeþení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpeþení nepodléhají dani.
§1 (2) Právo na dávky sociálního zabezpeþení nezaniká uplynutím þasu.
§1 (3) zrušen.
§1 (4) zrušen.
§1 (5) Organizace a obþané platí na sociální zabezpeþení pojistné, a to v rozsahu a za podmínek
stanovených zvláštním zákonem.
§1 (6) PĜíjmy a výdaje sociálního zabezpeþení jsou souþástí státního rozpoþtu.
§2

Rozsah sociálního zabezpeþení

§2 (1) Sociální zabezpeþení podle tohoto zákona zahrnuje:
a) sociální péþi,
b) nemocenské pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných,
§3

Úþastníci právních vztahĤ sociálního zabezpeþení
Úþastníky právních vztahĤ vznikajících podle tohoto zákona a podle dalších pĜedpisĤ sociálního
zabezpeþení jsou obþané, organizace a orgány sociálního zabezpeþení.
§4

Obþané
§4 (1) ZpĤsobilost obþana mít v právních vztazích sociálního zabezpeþení práva a povinnosti vzniká
narozením a zaniká smrtí, popĜípadČ prohlášením za mrtvého.
§4 (2) ZpĤsobilost obþana vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích sociálního
zabezpeþení práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovršením šestnáctého roku vČku. Obþan mladší
šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem obþana mladšího
šestnácti let, stanoví zákon o rodinČ.
§4 (3) O omezení a zbavení zpĤsobilosti k právním úkonĤm, zákonném zástupci obþana, jehož
zpĤsobilost k právním úkonĤm byla omezena nebo který byl této zpĤsobilosti zbaven, a o prohlášení
obþana za mrtvého platí ustanovení obþanského zákoníku.
§5

Organizace
Organizacemi se pro úþely pĜedpisĤ sociálního zabezpeþení rozumČjí právnické osoby a obþané, kteĜí
zamČstnávají jiné obþany.

ýÁST DRUHÁ
zrušena

ýÁST TěETÍ
SOCIÁLNÍ PÉýE
HLAVA PRVNÍ
ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉýE
§73
§73 (1) Sociální péþí zajišĢuje stát pomoc obþanĤm, jejichž životní potĜeby nejsou dostateþnČ
zabezpeþeny pĜíjmy z pracovní þinnosti, dávkami dĤchodového nebo nemocenského zabezpeþení,
popĜípadČ jinými pĜíjmy, a obþanĤm, kteĜí ji potĜebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo
vČku, anebo kteĜí bez pomoci spoleþnosti nemohou pĜekonat obtížnou životní situaci nebo nepĜíznivé
životní pomČry.
§73 (2) V oblasti sociální péþe stát zajišĢuje poradenskou a výchovnou þinnost, zejména výchovu k
odpovČdnému rodiþovství, k upevĖování rodinných vztahĤ a k vzájemné pomoci mezi obþany,
pĜedevším pomoci obþanĤm tČžce zdravotnČ postiženým a starým obþanĤm, a poskytuje další dávky
a služby.
§73 (3) PĜi plnČní úkolĤ sociální péþe státní orgány úzce spolupracují se spoleþenskými a jinými
organizacemi.
§73 (4) zrušen.
§73 (5) Sociální péþe zahrnuje zejména péþi o obþany tČžce zdravotnČ postižené.
§73 (6) V rámci sociální péþe se poskytují zejména tyto dávky:

a) penČžité dávky,
b) vČcné dávky,
c) mimoĜádné výhody pro nČkteré skupiny obþanĤ tČžce zdravotnČ postižených,
l) pomoc v intervenþních centrech.
§73a a §73b
zrušeny

HLAVA DRUHÁ
zrušena

Pomoc osobám ohroženým násilím
§ 74a
§74a (1) Osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících
s nimi ve spoleþném bytČ nebo domČ, se poskytuje bezprostĜední individuální psychologická a sociální
pomoc ambulantní nebo azylové povahy. TČmto osobám se rovnČž zprostĜedkuje poskytnutí následné
pomoci zejména sociální, lékaĜské, psychologické a právní. Pro poskytování pomoci tČmto osobám se
zĜizují intervenþní centra.
§74a (2) Souþástí pomoci podle odstavce 1 je i spolupráce a vzájemná informovanost mezi orgány
sociálnČ-právní ochrany dČtí, obcemi, orgány Policie ýeské republiky a obecní policie, nestátními a
charitativními organizacemi. Intervenþní centra plní koordinaþní úlohu mezi zúþastnČnými institucemi
pĜi pomoci osobám ohroženým násilným chováním a vyhodnocují vzájemnou spolupráci.
§74a (3) ZamČstnanci intervenþních center jsou pĜi pomoci osobám ohroženým násilným chováním
povinni zachovávat mlþenlivost o skuteþnostech, o kterých se pĜi výkonu své þinnosti dozvČdČli. SdČlit
takové skuteþnosti mohou jen se souhlasem osob, kterých se tyto údaje týkají, nebo pro úþely
trestního Ĝízení orgánĤm þinným v trestním Ĝízení i bez takového souhlasu.
§ 74b
§74b (1) Pomoc osobám ohroženým násilným chováním se poskytuje pĜevážnČ na základČ podnČtu
doruþeného intervenþnímu centru Policií ýeské republiky podle zvláštního právního pĜedpisu; tímto
podnČtem je opis rozhodnutí o vykázání nebo o zákazu vstupu do spoleþného obydlí a opis úĜedního
záznamu o provedených úkonech. Pomoc intervenþního centra mĤže být poskytnuta na základČ
žádosti osob ohrožených násilným chováním i bez takového podnČtu.
§74b (2) Intervenþní centrum je povinno kontaktovat osobu, která byla v rozhodnutí o vykázání ze
spoleþného obydlí oznaþena za osobu ohroženou násilným chováním, a to ve lhĤtČ nejpozdČji do 48
hodin od doruþení podnČtu, jinak vždy bezodkladnČ poté, co se dozví o ohrožení osoby násilným
chováním.
§74b (3) V rámci prvního kontaktu s osobou ohroženou násilným chováním intervenþní centrum
zjišĢuje, zda tato osoba porozumČla všem informacím poskytnutým pĜíslušníky Policie ýeské republiky
a zda jí byla zajištČna dostateþná ochrana a bezpeþí. Dále pomoc zahrnuje i následnou poradenskou
þinnost.
§74b (4) Intervenþní centrum je povinno oznamovat pĜíslušnému krajskému úĜadu poþet osob
ohrožených násilným chováním, kterým byla poskytnuta pomoc.

HLAVA TěETÍ
(§76 až 79)
zrušena

HLAVA ýTVRTÁ
zrušena

HLAVA PÁTÁ
PÉýE O TċŽCE ZDRAVOTNċ POSTIŽENÉ OBýANY
§86
§86 (1) ObþanĤm tČžce zdravotnČ postiženým, zejména nevidomým a obþanĤm s tČžkým postižením

pohybového nebo nosného ústrojí se poskytují vČcné dávky, penČžité dávky a bezúroþné pĤjþky k
pĜekonání obtíží vyplývajících z jejich postižení.
§86 (2) ObþanĤm s tČžkým tČlesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatnČ
omezuje jejich pohybovou nebo orientaþní schopnost, se poskytují podle druhu a stupnČ postižení
mimoĜádné výhody, zejména v dopravČ nebo pĜi potĜebČ prĤvodce; tČmto obþanĤm s tČžkým
zdravotním postižením jsou pĜiznávány mimoĜádné výhody I. stupnČ, obþanĤm se zvlášĢ tČžkým
zdravotním postižením jsou pĜiznávány mimoĜádné výhody II. stupnČ a obþanĤm se zvlášĢ tČžkým
zdravotním postižením a potĜebou prĤvodce jsou pĜiznávány mimoĜádné výhody III. stupnČ. StupeĖ
mimoĜádných výhod osvČdþuje prĤkaz mimoĜádných výhod, a to I. stupeĖ prĤkaz TP, II. stupeĖ prĤkaz
ZTP a III. stupeĖ prĤkaz ZTP/P. PrĤkaz mimoĜádných výhod je veĜejnou listinou.
§86 (3) PrĤkaz mimoĜádných výhod obsahuje údaj o pĜiznaném stupni mimoĜádných výhod, jméno,
pĜíjmení, rodné pĜíjmení, rodné þíslo, fotografii obþana, jeho podpis, datum vydání, oznaþení orgánu,
který prĤkaz vydal, a dobu platnosti prĤkazu. Podpis obþana se nevyžaduje, pokud je jeho opatĜení
spojeno s tČžko pĜekonatelnou pĜekážkou. Doba platnosti prĤkazu mimoĜádných výhod od data jeho
vydání mĤže þinit u obþana ve vČku
a) do 20 let nejvýše 5 let,
b) 20 až 50 let nejvýše 10 let,
c) nad 50 let bez omezení.
§86 (4) Platnost prĤkazu mimoĜádných výhod konþí uplynutím doby v nČm vyznaþené, ohlášením jeho
ztráty nebo krádeže, odnČtím mimoĜádných výhod, smrtí obþana nebo prohlášením za mrtvého anebo
rozhodnutím pĜíslušného orgánu. PĜíslušný orgán rozhodne o neplatnosti prĤkazu mimoĜádných výhod
v pĜípadČ, že prĤkaz obsahuje neoprávnČnČ provedené zmČny nebo nesprávné údaje nebo došlo k
podstatné zmČnČ podoby obþana nebo je prĤkaz poškozen tak, že zápisy v nČm uvedené jsou
neþitelné nebo je porušena jeho celistvost.
§86 (5) Vzory prĤkazu mimoĜádných výhod a požadavky na technické provedení fotografie obþana
stanoví provádČcí pĜedpis.
§86 (6) Stát je povinen poskytovat tČmto osobám pomoc pĜi pracovním zaĜazení a uplatnČní, jakož i
vytváĜet podmínky pro jejich zaþlenČní do spoleþenského a veĜejného života.
§86a až §89a
zrušeny

HLAVA ŠESTÁ
zrušena

HLAVA SEDMÁ
ÚHRADA NÁKLADģ SOCIÁLNÍ PÉýE
§92
PenČžité a vČcné dávky a mimoĜádné výhody se poskytují bez úhrady nákladĤ.
§93 a §93a
zrušeny

ýÁST ýTVRTÁ
SPOLEýNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH A VÝPLATÁCH DÁVEK
§94

Vznik nároku na dávku a její výplatu
§94 (1) Nárok na dávku sociální péþe (dále jen "dávka") vzniká dnem splnČní podmínek stanovených
tímto zákonem, popĜípadČ provádČcími pĜedpisy.
§94 (2) Nárok na výplatu dávky vzniká splnČním podmínek stanovených pro vznik nároku na dávku a
na její výplatu a podáním žádosti o pĜiznání nebo vyplácení dávky, pokud není stanoveno, že takové
žádosti není tĜeba. Je-li žadatelem o dávku obþan þlenského státu Evropské unie, který je hlášen na
území ýeské republiky k pobytu podle zvláštního právního pĜedpisu, nebo jeho rodinný pĜíslušník,

který je hlášen na území ýeské republiky k pobytu podle zvláštního právního pĜedpisu, je podmínkou
nároku na dávku písemný souhlas s tím, aby pĜíslušný orgán zjišĢoval údaje rozhodné pro posouzení,
zda je neodĤvodnitelnou zátČží systému sociální péþe podle tohoto zákona (dále jen "neodĤvodnitelná
zátČž systému”); to neplatí, je-li tento žadatel na území ýeské republiky hlášen k trvalému pobytu.
§94 (3) Dávka, na kterou vzniká nárok rozhodnutím pĜíslušného orgánu, mĤže být pĜiznána a
vyplácena nejdĜíve od poþátku mČsíce, ve kterém bylo zahájeno Ĝízení o poskytnutí této dávky.
§94a
zrušen

Dodateþné pĜiznání, zmČny výše
a zánik nároku na dávku a její výplatu
§95
§95 (1) Zjistí-li se dodateþnČ, že dávka byla pĜiznána nebo je vyplácena v nižší þástce, než v jaké
náleží, nebo že byla neprávem odepĜena, anebo že byla pĜiznána od pozdČjšího data, než od jakého
náleží, dávka se zvýší nebo pĜizná.
§95 (2) Dávka se zvýší nebo pĜizná podle odstavce 1 ode dne, od nČhož dávka nebo její zvýšení
náleží, nejvýše však za tĜi roky nazpČt ode dne zjištČní nebo uplatnČní nároku na dávku nebo na její
zvýšení.
§95 (3) Dávka uvedená v §94 odst. 3 mĤže být odĖata nejdĜíve ode dne, kterým se zmČnily
skuteþnosti rozhodné pro její pĜiznání.
§96
§96 (1) Zanikl-li nárok na dávku nebo zjistí-li se, že dávka byla pĜiznána neprávem, dávka se odejme.
§96 (2) Zjistí-li se, že dávka byla pĜiznána ve vyšší þástce, než v jaké náleží, dávka se sníží.
§96 (3) ZmČní-li se skuteþnosti rozhodné pro nárok na výplatu dávky, její výplata se zastaví nebo se
dávka vyplácí v nižší nebo vyšší þástce.
§96 (4) Dávka se odejme nebo sníží anebo její výplata se zastaví ode dne následujícího po dni, jímž
uplynulo období, za které již byla vyplacena. Dávka podmínČná dlouhodobČ nepĜíznivým zdravotním
stavem však náleží v dosavadní výši až do dne pĜedcházejícího dni její nejbližší výplaty, která
následuje po dni doruþení rozhodnutí o odnČtí nebo snížení dávky anebo zastavení její výplaty. Byla-li
výplata této dávky zastavena podle §106 odst. 3 a zjistí-li se, že obþan pĜestal být invalidním nebo
þásteþnČ invalidním již pĜed zastavením výplaty dávky, dávka nenáleží ode dne zastavení její výplaty;
zjistí-li se, že obþan pĜestal být invalidním nebo þásteþnČ invalidním až po zastavení výplaty dávky,
dávka nenáleží ode dne, kterým pĜestal být invalidním nebo þásteþnČ invalidním.
§96 (5) Zanikl-li nárok na dávku nebo na její výplatu, popĜípadČ na þást výplaty, pro pĜiznání jiné
dávky, zúþtují se þástky jiné dávky náležející ode dne jejího pĜiznání s þástkami dosavadní dávky
vyplacenými za tutéž dobu.
§97
§97 (1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím þasu.
§97 (2) Nárok na výplatu dávky nebo její þásti zaniká, není-li uvedeno jinak, uplynutím tĜí let ode dne,
za který dávka nebo její þást náleží. Uvedená lhĤta neplyne po dobu Ĝízení o dávce a po dobu, po
kterou obþanu, který musí mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven.

Omezení výplaty a snížení dávek
§98
zrušen.
§99
zrušen
§100
zrušen.
§101

LhĤty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek

§101 (1) Dávky sociální péþe se vyplácejí dopĜedu v pravidelných mČsíþních lhĤtách urþených
plátcem dávky sociální péþe, nestanoví-li jinak provádČcí pĜedpis.
§101 (2) Dávky, mohou být vypláceny zálohou; zálohy se zúþtovávají za období nepĜesahující 12
mČsícĤ, nejde-li o zúþtování dĤchodu z ciziny. Nedosahují-li dávky 100 Kþ mČsíþnČ, mohou být
vypláceny v delších než mČsíþních lhĤtách. Podrobnosti stanoví provádČcí pĜedpis.
§101 (3) Výše dávek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§102

Výplata dávek oprávnČným a jiným pĜíjemcĤm
§102 (1) Dávky se vyplácejí v hotovosti nebo na úþet urþený pĜíjemcem dávky. PĜíjemcem dávky je
oprávnČný nebo jeho zákonný zástupce anebo zvláštní pĜíjemce.
§102 (2) zrušen
§102 (3) PĜíslušný státní orgán ustanoví zvláštního pĜíjemce s jeho souhlasem v pĜípadech, kdy by se
výplatou dávky dosavadnímu pĜíjemci zĜejmČ nedosáhlo úþelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby
tím byly poškozovány zájmy osob, které je oprávnČný povinen vyživovat, anebo nemĤže-li oprávnČný,
popĜípadČ jeho zákonný zástupce, výplatu pĜijímat. Souhlas oprávnČného, popĜípadČ jeho zákonného
zástupce, s ustanovením zvláštního pĜíjemce se vyžaduje jen v pĜípadČ, že oprávnČný, popĜípadČ jeho
zákonný zástupce, nemĤže výplatu pĜijímat.
§102 (4) Zákonný zástupce a zvláštní pĜíjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospČch
oprávnČného a osob, které je oprávnČný povinen vyživovat. Zvláštní pĜíjemce ustanovený
oprávnČnému, který nemĤže výplatu pĜijímat, používá dávku podle pokynĤ oprávnČného.
§103

Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizinČ
§103 (1) Na dávky nemají nárok obþané, kteĜí nemají trvalý pobyt na území ýeské republiky. Obþané
þlenského státu Evropské unie a jejich rodinní pĜíslušníci mají nárok na dávky a služby, pokud jsou
hlášeni na území ýeské republiky k pobytu podle zvláštního právního pĜedpisu po dobu delší než 3
mČsíce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z pĜímo použitelného pĜedpisu Evropských
spoleþenství. Na dávky poskytované podle zákona o sociální potĜebnosti mají nárok také osoby
požívající podle zvláštního právního pĜedpisu doplĖkové ochrany na území ýeské republiky.
§103 (2) Dávky se nevyplácejí do ciziny a nenáležejí za dobu, po kterou se oprávnČný zdržuje v cizinČ
trvale. O tom, že se dávka sociální péþe pĜi pobytu v cizinČ do ciziny nevyplácí, se nevydává
rozhodnutí.
§103 (3) Ustanovení odstavcĤ 1 a 2 platí jen tehdy, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.
§ 103a

Posuzování neodĤvodnitelné zátČže pro systém sociální péþe
§103a (1) Požádá-li o poskytnutí dávky sociální péþe obþan þlenského státu Evropské unie, který je
hlášen na území ýeské republiky k pobytu podle zvláštního právního pĜedpisu po dobu delší než 3
mČsíce, nebo jeho rodinný pĜíslušník, který je hlášen na území ýeské republiky k pobytu podle
zvláštního právního pĜedpisu po dobu delší než 3 mČsíce, pĜíslušný orgán souþasnČ posuzuje, zda se
tato osoba nestala neodĤvodnitelnou zátČží systému sociální péþe; to neplatí, je-li tato osoba na
území ýeské republiky hlášena k trvalému pobytu.
§103a (2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodĤvodnitelnou zátČž systému, jestliže
a) je úþastna nemocenského pojištČní, nejde-li o žáka nebo studenta, nebo je jako osoba samostatnČ
výdČleþnČ þinná úþastna dĤchodového pojištČní, anebo je osobou, které nárok na sociální výhody
vyplývá z pĜímo použitelného pĜedpisu Evropských spoleþenství, nebo
b) pĜed zahájením Ĝízení o dávce sociální péþe byla v ýeské republice výdČleþnČ þinná a v období 10
let pĜedcházejících dni zahájení Ĝízení o dávku sociální péþe byla nejménČ po dobu 5 let a z toho
bezprostĜednČ pĜed zahájením Ĝízení o dávce sociální péþe nejménČ po dobu 1 roku úþastna

nemocenského pojištČní, nejde-li o žáka nebo studenta, nebo jako osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná
dĤchodového pojištČní a nemá ke dni zahájení Ĝízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti.
§103a (3) PĜi posuzování neodĤvodnitelné zátČže systému se u osoby, která nesplĖuje podmínky
uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodĤ tyto skuteþnosti:
a) délka pobytu podle zvláštního právního pĜedpisu na území ýeské republiky,
b) doba zamČstnání nebo doba výkonu samostatné výdČleþné þinnosti na území ýeské republiky,
c) doba soustavné pĜípravy na budoucí povolání na území ýeské republiky,
d) možnost pracovního uplatnČní na území ýeské republiky podle získané kvalifikace, nutnosti
zvýšené péþe pĜi zprostĜedkování zamČstnání a míry nezamČstnanosti.
§103a (4) PĜi bodovém hodnocení pĜíslušný orgán postupuje tak, že
a) zapoþte v pĜípadČ osoby, která byla hlášena na území ýeské republiky k pobytu podle zvláštního
právního pĜedpisu po dobu
1. od 1 do 3 let, 2 body,
2. od 3 do 6 let, 4 body,
3. od 6 do 8 let, 6 bodĤ,
4. 8 nebo více let, 8 bodĤ;
b) zapoþte v pĜípadČ osoby, která byla poplatníkem pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku
na státní politiku zamČstnanosti, nebo která se na území ýeské republiky soustavnČ pĜipravuje na
budoucí povolání, po dobu
1. 12 až 24 mČsícĤ, 4 body,
2. 25 až 36 mČsícĤ, 8 bodĤ,
3. 37 až 48 mČsícĤ, 12 bodĤ,
4. 49 až 60 mČsícĤ, 16 bodĤ;
c) zapoþte v pĜípadČ osoby, která
1. nemá kvalifikaci, 0 bodĤ,
2. má stĜední vzdČlání, 2 body,
3. má vyšší odborné vzdČlání, 4 body,
4. má vysokoškolské vzdČlání, 6 bodĤ;
d) zapoþte osobČ, které by pĜi zprostĜedkování zamČstnání nebyla vČnována zvýšená péþe podle
zvláštního právního pĜedpisu, 4 body;
e) zapoþte osobČ, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního pĜedpisu v okrese, v nČmž míra
nezamČstnanosti v kalendáĜním mČsíci pĜedcházejícím dni podání žádosti podle údajĤ zveĜejnČných
Ministerstvem práce a sociálních vČcí zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup
1. pĜesáhla o více než 10 % prĤmČrnou míru nezamČstnanosti v ýeské republice, 0 bodĤ,
2. pĜesáhla o ménČ než 10 % prĤmČrnou míru nezamČstnanosti v ýeské republice, 2 body,
3. byla vyšší než 50 % prĤmČrné míry nezamČstnanosti v ýeské republice a nepĜesáhla hodnotu
prĤmČrné míry nezamČstnanosti v ýeské republice, 4 body,

4. byla nižší než 50 % prĤmČrné míry nezamČstnanosti v ýeské republice, 6 bodĤ.
§103a (5) Za neodĤvodnitelnou zátČž systému se považuje osoba, jejíž bodové ohodnocení þiní 10
nebo ménČ bodĤ. Za neodĤvodnitelnou zátČž systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení
þiní 20 nebo více bodĤ.
§103a (6) V pĜípadČ, že bodové ohodnocení osoby þiní více než 10 bodĤ a nedosahuje 20 bodĤ,
pĜíslušný orgán zváží podle osobních okolností posuzovaného, zda jde o osobu, která je
neodĤvodnitelnou zátČží systému. PĜi posuzování, zda je osoba neodĤvodnitelnou zátČží systému, se
berou v úvahu také její vazby na osoby blízké, které pobývají v ýeské republice, skuteþnost, zda se
jedná o doþasné obtíže, a potenciální zatížení systému sociální péþe poskytnutím dávek dotþené
osobČ.
§103a (7) PĜíslušný orgán je oprávnČn posoudit, zda je osoba neodĤvodnitelnou zátČží systému, též
opČtovnČ poté, kdy došlo u posuzované osoby ke zmČnČ jejích sociálních pomČrĤ.
§103a (8) Správní úĜady, orgány sociálního zabezpeþení, Policie ýeské republiky, obce a
zamČstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou povinni na výzvu pĜíslušného orgánu sdČlit údaje
potĜebné k posouzení, zda osoba je neodĤvodnitelnou zátČží systému. Pokud pĜíslušný orgán oznámí
Policii ýeské republiky, že je osoba neodĤvodnitelnou zátČží systému, je Policie ýeské republiky
povinna pĜíslušnému orgánu sdČlit ukonþení pĜechodného pobytu této osoby podle zvláštního
právního pĜedpisu. Policie ýeské republiky neprodlenČ sdČlí na žádost pĜíslušnému orgánu, zda
osobČ, která žádá o pĜiznání dávky sociální péþe nebo které je tato dávka poskytována, byl ukonþen
podle zvláštního právního pĜedpisu pobyt na území ýeské republiky.
§104

PĜechod nároku pĜi úmrtí oprávnČného
§104 (1) Nárok na dávku zaniká dnem smrti oprávnČného.
§104 (2) ZemĜel-li oprávnČný po uplatnČní nároku na dávku, vstupují do dalšího Ĝízení o dávce a
nabývají nároku na þástky splatné do dne smrti oprávnČného postupnČ manželka (manžel), dČti a
rodiþe, jestliže žili s oprávnČným v dobČ jeho smrti ve spoleþné domácnosti. Podmínka spoleþné
domácnosti nemusí být splnČna u dČtí, které mají nárok na sirotþí dĤchod po zemĜelém.
§104 (3) Byla-li dávka pĜiznána pĜed smrtí oprávnČného, vyplatí se splatné þástky, které nebyly
vyplaceny do dne smrti oprávnČného, þlenĤm jeho rodiny podle poĜadí a za podmínek stanovených v
odstavci 2.
§104 (4) Nároky pĜecházející na osoby uvedené v odstavcích 2 a 3 nejsou pĜedmČtem dČdictví;
pĜedmČtem dČdictví se stávají, není-li tČchto pozĤstalých.
§105

Postoupení a srážky
§105 (1) Nároky na dávky nemohou být postoupeny.
§105 (2) Dávky nemohou být pĜedmČtem dohody o srážkách.
§105 (3) Pro výkon rozhodnutí srážkami z dĤchodu platí pĜedpisy o výkonu soudních rozhodnutí
srážkami ze mzdy. Ostatní dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí.

HLAVA DRUHÁ
POVINNOSTI A ODPOVċDNOST OBýANģ
A ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEýENÍ
Povinnosti a odpovČdnost obþanĤ
§106
§106 (1) OprávnČný nebo jiný pĜíjemce dávky je povinen písemnČ ohlásit pĜíslušnému orgánu
sociálního zabezpeþení do osmi dnĤ zmČny ve skuteþnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku,
její výši a výplatu nebo poskytování.

§106 (2) Byl-li oprávnČný nebo jiný pĜíjemce vyzván orgánem sociálního zabezpeþení, aby osvČdþil
skuteþnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, je povinen výzvČ vyhovČt, a to ve
lhĤtČ do osmi dnĤ ode dne doruþení výzvy, neurþil-li orgán sociálního zabezpeþení delší lhĤtu;
neuþiní-li tak v urþené lhĤtČ, mĤže být výplata dávky zastavena, jestliže oprávnČný nebo jiný pĜíjemce
byl ve výzvČ na tento následek upozornČn.
§106 (3) Výplata dávky podmínČné nepĜíznivým zdravotním stavem mĤže být zastavena, jestliže se
obþan, jehož zdravotní stav je tĜeba zjistit, nepodrobí vyšetĜení zdravotního stavu nebo jinému
odbornému vyšetĜení a obþan, popĜípadČ jeho zákonný zástupce nebo zvláštní pĜíjemce, byl
upozornČn na možnost zastavení výplaty dávky nebo poskytování služby sociální péþe.
§106a
§106a (1) Obþan, kterému byly pĜiznány mimoĜádné výhody, je za úþelem vydání prĤkazu
mimoĜádných výhod (§86 odst. 2) povinen pĜedložit jednu fotografii, která odpovídá jeho souþasné
podobČ. Obþan, kterému byl vydán prĤkaz mimoĜádných výhod, je povinen dbát, aby údaje uvedené v
prĤkazu odpovídaly skuteþnosti, chránit prĤkaz pĜed poškozením, zniþením, ztrátou a zneužitím a
ohlásit orgánu, který vydal prĤkaz, že nČkterá z uvedených skuteþností nastala. Orgánu, který vydal
prĤkaz, je obþan dále povinen na výzvu pĜedložit prĤkaz ke kontrole a odevzdat neplatný prĤkaz.
§106a (2) Každý, kdo nalezne prĤkaz mimoĜádných výhod nebo má v držení prĤkaz mimoĜádných
výhod zemĜelého obþana nebo obþana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej neprodlenČ odevzdat
kterémukoliv obecnímu úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností. Stejnou povinnost má i obþan, který
ohlásil ztrátu prĤkazu mimoĜádných výhod, jestliže prĤkaz nalezne nebo jej jinak získá zpČt. Obecní
úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, kterému je odevzdán prĤkaz podle pĜedchozích ustanovení, je
povinen jej odevzdat orgánu, který jej vydal.
§107
§107 (1) PĜíjemce dávky, který nesplnil nČkterou jemu uloženou povinnost, pĜijímal dávku nebo její
þást, aþkoliv vČdČl nebo musel z okolností pĜedpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší
výmČĜe, než náležela, nebo vČdomČ jinak zpĤsobil, že dávka nebo její þást byla vyplacena neprávem
nebo ve vyšší výmČĜe, než záležela, je povinen vrátit dávku nebo její þást ode dne, od nČhož
nenáležela vĤbec nebo v poskytované výši; to platí zejména tehdy, jestliže nesplnil ohlašovací
povinnost, dávku vylákal nebo zamlþel nČkterou rozhodnou skuteþnost.
§107 (2) O povinnosti vrátit dávku ve vČcech sociální péþe poskytnutou neprávem nebo v nesprávné
výši rozhoduje orgán, který je pĜíslušný rozhodovat o pĜiznání, snížení nebo odnČtí dávky ve vČcech
sociální péþe nebo její þásti. ýástky neprávem pĜijaté mohou být sráženy též z bČžnČ vyplácené nebo
pozdČji pĜiznané dávky anebo ze mzdy oprávnČného; pĜitom platí obdobnČ pĜedpisy o výkonu
soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy.
§107 (3) Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím tĜí let
ode dne, kdy orgán sociálního zabezpeþení tuto skuteþnost zjistil, nejpozdČji však uplynutím deseti let
ode dne, za který byla dávka vyplacena. Tyto lhĤty neplynou po dobu Ĝízení o odvolání, Ĝízení o
žalobČ, výkonu rozhodnutí nebo jsou-li na úhradu pĜeplatku provádČny srážky z dávky.
§107 (4) Rozhodnutí vydané podle odstavce 2 lze vykonat nejpozdČji do deseti let po uplynutí lhĤty
stanovené pro splnČní uložené povinnosti.
§108
zrušen
§109
zrušen
§110
zrušen
§111 až 113
zrušeny
§112
§112 (1) Za porušení povinností na úseku sociální péþe vyplývajících z tohoto zákona, zákonĤ o
pĤsobnosti orgánĤ v sociálním zabezpeþení, a z pĜedpisĤ je provádČjících, je pĜíslušný státní orgán

oprávnČn uložit organizaci pokutu až do þástky 100 000 Kþ a pĜi opČtovném porušení povinností, za
jejichž nedodržení byla již pokuta uložena, pokutu až do þástky 500 000 Kþ.
§112 (2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se pĜíslušný státní orgán dovČdČl o porušení
povinností, nejpozdČji však do pČti let ode dne, kdy je organizace porušila. Pokutu nelze uložit, byla-li
organizaci za totéž porušení povinností uložena již pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem
podle jiných právních pĜedpisĤ, nebo jde-li o orgán (útvar) provádČjící sociální zabezpeþení vojákĤ z
povolání.
§113

Povinnosti zdravotnických zaĜízení
Zdravotnická zaĜízení jsou povinna pro orgány sociálního zabezpeþení provést vyšetĜení zdravotního
stavu obþanĤ v Ĝízení o dávkách nebo službách sociální péþe, vydávat výpisy z chorobopisĤ a
podávat lékaĜské nálezy, posudky, zprávy o prĤbČhu nemoci a potĜebná hlášení a podklady, jichž je
tĜeba k rozhodování o dávce nebo službČ sociální péþe. Pro podávání hlášení a vydávání výpisĤ z
chorobopisĤ platí lhĤty uvedené v §108 odst. 2. Zdravotnická zaĜízení jsou povinna neprodlenČ
oznamovat pĜíslušným orgánĤm sociálního zabezpeþení pĜerušení nebo skonþení poskytování
sociální péþe ve zdravotnickém zaĜízení podle §73b, jakož i zmČnu zdravotnického zaĜízení, v nČmž je
tato péþe poskytována.

HLAVA TěETÍ
ORGANIZACE A ěÍZENÍ
Díl první
Orgány sociálního zabezpeþení a jejich pĤsobnost
§114 až 118
zrušeny

Díl druhý
ěízení
§119 až 121
zrušeny
§122
zrušen
§123
zrušen
§124

Doruþování písemností
Do vlastních rukou se doruþují
a) rozhodnutí, jimiž se dávka sociální péþe nepĜiznává, odnímá, snižuje nebo se zastavuje výplata
dávky sociální péþe, a rozhodnutí, jimiž se ukládá povinnost vrátit neprávem vyplácené þástky,
b) pĜedvolání poživatele dávky sociální péþe podmínČné nepĜíznivým zdravotním stavem k vyšetĜení
zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetĜení.
§125

Náhrada nákladĤ Ĝízení
§125 (1) Orgány sociálního zabezpeþení nemají nárok na náhradu nákladĤ vzniklých v Ĝízení o
dávkách sociální péþe.
§125 (2) PĜíslušný státní orgán nahrazuje v rozsahu stanoveném provádČcím pĜedpisem náklady
vzniklé obþanĤm, popĜípadČ jejich prĤvodcĤm, kteĜí se na vyzvání dostaví k jednání orgánu ve vČcech
sociální péþe.
§125 (3) Nároky na náhradu nákladĤ obþanĤ v Ĝízení pĜed soudem upravují zvláštní pĜedpisy.
§126

Obecné pĜedpisy o Ĝízení
Pokud tento zákon nebo zákony národních rad o pĤsobnosti orgánĤ republik v sociálním zabezpeþení

nestanoví ve vČcech sociální péþe odchylky od obecných pĜedpisĤ o správním Ĝízení, platí tyto
pĜedpisy.

HLAVA ýTVRTÁ
PRÁVNÍ ÚKONY A POýÍTÁNÍ ýASU
§127

Právní úkony
§127 (1) Právní úkon (žádost o dávku sociální péþe apod.) je projev vĤle smČĜující ke vzniku, zmČnČ
nebo zániku tČch práv nebo povinností, které právní pĜedpisy s takovým projevem spojují.
§127 (2) Právní úkon, který nebyl uþinČn formou stanovenou pĜedpisy sociálního zabezpeþení
uvedenými v §112 odst. 1, je neplatný.
§127 (3) Jinak pro právní úkony, jejich neplatnost a dĤsledky této neplatnosti platí ustanovení
obþanského zákoníku.
§128

Poþítání þasu
§128 (1) LhĤta urþená podle dní poþíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její
poþátek.
§128 (2) Poslední den lhĤty urþené podle týdnĤ, mČsícĤ nebo let pĜipadá na den, který se
pojmenováním nebo þíslem shoduje se dnem, kdy došlo k události urþující poþátek lhĤty; není-li
takový den v mČsíci, pĜipadá poslední den lhĤty na poslední den v mČsíci.
§128 (3) PĜipadne-li poslední den lhĤty na sobotu, nedČli nebo svátek, je posledním dnem lhĤty
nejbližší následující pracovní den. Tato lhĤta je zachována, je-li posledního dne lhĤty uþinČn úkon u
pĜíslušného orgánu sociálního zabezpeþení nebo je-li podána poštovní zásilka obsahující podání; pro
lhĤty u úkonĤ uþinČných vĤþi soudu platí obþanský soudní Ĝád.

ýÁST PÁTÁ
SOCIÁLNÍ ZABEZPEýENÍ VOJÁKģ Z POVOLÁNÍ,
PěÍSLUŠNÍKģ POLICIE ýESKÉ REPUBLIKY
A PěÍSLUŠNÍKģ VċZEĕSKÉ SLUŽBY ýESKÉ REPUBLIKY
§129 až 141
zrušeny.
§142

Organizace a Ĝízení
§142 (1) zrušen
§142 (2) zrušen
§142 (3) zrušen
§142 (4) zrušen
§142 (5) zrušen
§142 (6) Orgány Ministerstva obrany, které jsou pĜíslušné k rozhodování o dĤchodech z dĤchodového
pojištČní vojákĤ z povolání, poskytují poživatelĤm dĤchodĤ a jejich rodinným pĜíslušníkĤm, kteĜí
nejsou dĤchodovČ pojištČni, též penČžité dávky sociální péþe, a to
a) obþanĤm tČžce postiženým na zdraví a starým obþanĤm,
b) obþanĤm, kteĜí potĜebují zvláštní pomoc,
c) pĜíspČvek na rekreaci dČtí dĤchodce.
§143

Žádost o dávku

§143 (1) zrušen
§143 (2) zrušen
§143 (3) zrušen
§143 (4) Žádost o penČžitou dávku sociální péþe podává oprávnČný u plátce dĤchodu.
§144
zrušen
§145

Odvolací Ĝízení
§145 (1) Proti rozhodnutí o dávce sociální péþe lze podat písemné odvolání do 15 dnĤ u orgánu, který
je vydal; odvolání není pĜípustné proti rozhodnutí o odstranČní tvrdosti.
§145 (2) Orgán, který napadené rozhodnutí vydal, mĤže odvolání sám plnČ vyhovČt; neuþiní-li tak, je
povinen nejpozdČji do 30 dnĤ od podání odvolání pĜedložit je orgánu pĜíslušnému k rozhodnutí o
odvolání.
§145 (3) Odvolacím orgánem je služební orgán nejblíže nadĜízený služebnímu orgánu, který
rozhodnutí vydal.
§145 (4) Odvolací orgán je povinen rozhodnout o odvolání bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji však
do 60 dnĤ ode dne podání odvolání; pokud nelze v této lhĤtČ o odvolání rozhodnout, musí být
oprávnČnému písemnČ sdČleny dĤvody a doba, bČhem níž se o odvolání rozhodne.
§145 (5) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
§145 (6) Pro Ĝízení v sociálním zabezpeþení v ozbrojených silách neplatí ustanovení §126.

ýÁST ŠESTÁ
NEMOCENSKÉ POJIŠTċNÍ OSOB
SAMOSTATNċ VÝDċLEýNċ ýINNÝCH
§145a

Spoleþná ustanovení
§145a (1) Osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná, která vykonává samostatnou výdČleþnou þinnost na
území ýeské republiky a splĖuje dále stanovené podmínky, je úþastna nemocenského pojištČní.
§145a (2) Kdo se považuje za osobu samostatnČ výdČleþnČ þinnou, co se rozumí výkonem
samostatné výdČleþné þinnosti a spoluprací pĜi výkonu samostatné výdČleþné þinnosti, stanoví zákon
o dĤchodovém pojištČní. Kde se dále hovoĜí o samostatné výdČleþné þinnosti, rozumí se tím též
spolupráce pĜi výkonu této þinnosti.
§145a (3) Osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná je podle tohoto zákona úþastna nemocenského
pojištČní jen jednou, i když vykonává nČkolik samostatných výdČleþných þinností, popĜípadČ
spolupracuje pĜi výkonu nČkolika tČchto þinností nebo souþasnČ vykonává samostatnou výdČleþnou
þinnost a spolupracuje pĜi výkonu samostatné výdČleþné þinnosti.
§145a (4) Pro nemocenské pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných platí ustanovení pĜedpisĤ o
nemocenském pojištČní zamČstnancĤ, pokud se dále nestanoví jinak.
§145b

Úþast na nemocenském pojištČní
§145b (1) Nemocenské pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných je dobrovolné. Osoba
samostatnČ výdČleþnČ þinná mĤže však být úþastna nemocenského pojištČní jen v tČch kalendáĜních
mČsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na dĤchodové pojištČní a pĜíspČvek na státní
politiku zamČstnanosti (dále jen "zálohy na pojistné na dĤchodové pojištČní") nebo za které není
povinna z dĤvodĤ uvedených v §14 odst. 7 zákona ýeské národní rady þ. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti, ve znČní zákona þ. 160/1995
Sb., platit zálohy na pojistné na dĤchodové pojištČní.

§145b (2) Úþast osoby samostatnČ výdČleþnČ þinné na nemocenském pojištČní vzniká dnem, od
kterého se osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná pĜihlásila k nemocenskému pojištČní, nejdĜíve však
dnem, ve kterém se k tomuto pojištČní pĜihlásila. Nemocenské pojištČní však vznikne dnem, od
kterého se osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná pĜihlásila k nemocenskému pojištČní, pokud se k
tomuto pojištČní pĜihlásila nejpozdČji do osmi dnĤ ode dne, ve kterém zahájila nebo znovu zahájila
samostatnou výdČleþnou þinnost, jestliže se v této lhĤtČ pĜihlásila též k úþasti na dĤchodovém
pojištČní; podání pĜihlášky k úþasti na dĤchodovém pojištČní se nevyžaduje, pokud osoba samostatnČ
výdČleþnČ þinná je povinna platit zálohy na pojistné na dĤchodové pojištČní podle §13 odst. 1 písm. b)
zákona ýeské národní rady þ. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na
státní politiku zamČstnanosti, ve znČní zákona þ. 160/1995 Sb. Nemocenské pojištČní nemĤže
vzniknout pĜede dnem, ve kterém osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná zahájila nebo znovu zahájila
samostatnou výdČleþnou þinnost, ani pĜede dnem, od kterého je tuto þinnost oprávnČna vykonávat.
§145b (3) Úþast osoby samostatnČ výdČleþnČ þinné na nemocenském pojištČní zaniká
a) dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského pojištČní, ne však dĜíve než dnem, ve kterém se z
nemocenského pojištČní odhlásila,
b) posledním dnem kalendáĜního mČsíce, na který bezprostĜednČ navazují tĜi kalendáĜní mČsíce po
sobČ jdoucí, za které nebylo zaplaceno splatné pojistné na nemocenské pojištČní (dále jen "pojistné"),
nebo
c) dnem, kdy nastaly skuteþnosti uvedené v §10 odst. 6 vČtČ druhé zákona o dĤchodovém pojištČní.
§145c

PĜehled dávek
Z nemocenského pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných se poskytují tyto dávky:
a) nemocenské,
b) penČžitá pomoc v mateĜství.

Nemocenské
§145d
§145d (1) Nemocenské náleží osobČ samostatnČ výdČleþnČ þinné, která je podle zvláštního pĜedpisu
uznána doþasnČ neschopnou k výkonu své dosavadní samostatné výdČleþné þinnosti (dále jen
"pracovní neschopnost"). Nemocenské náleží též, byla-li osobČ samostatnČ výdČleþnČ þinné naĜízena
karanténa podle zvláštního právního pĜedpisu (dále jen "karanténa").
§145d (2) Nemocenské podle odstavce 1 náleží, pokud
a) osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná nevykonává osobnČ po dobu pracovní neschopnosti nebo
karantény samostatnou výdČleþnou þinnost,
b) bylo zaplaceno pojistné za dobu úþasti na nemocenském pojištČní, z nČhož je nárok na
nemocenské uplatnČn, a to vþetnČ kalendáĜního mČsíce bezprostĜednČ pĜedcházejícího kalendáĜnímu
mČsíci, v nČmž vznikla pracovní neschopnost (byla naĜízena karanténa); pĜi vzniku pracovní
neschopnosti (naĜízení karantény) v kalendáĜním mČsíci, ve kterém vzniklo nemocenské pojištČní
osoby samostatnČ výdČleþnČ þinné, však musí být vždy zaplaceno pojistné za tento kalendáĜní mČsíc.
Podmínka zaplacení pojistného je splnČna, pokud osoba samostatnČ výdČleþnČ þinná zaplatí pojistné
nejpozdČji do tĜí mČsícĤ ode dne vzniku pracovní neschopnosti (naĜízení karantény),
c) úþast na nemocenském pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných trvala aspoĖ po dobu tĜí
mČsícĤ bezprostĜednČ pĜedcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (naĜízení karantény); to však
neplatí, vznikla-li úþast na nemocenském pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných podle §145b
odst. 2 vČty druhé.
§145e
§145e (1) Nemocenské se stanoví z denního vymČĜovacího základu, který se zjistí tak, že se
vymČĜovací základ zjištČný z rozhodného období dČlí poþtem kalendáĜních dnĤ pĜipadajících na

rozhodné období. Do tohoto poþtu dnĤ se nezahrnují kalendáĜní dny pĜipadající na kalendáĜní mČsíce,
za které se podle zvláštního zákona neplatí zálohy na pojistné na dĤchodové pojištČní.
§145e (2) VymČĜovacím základem podle odstavce 1 je úhrn mČsíþních vymČĜovacích základĤ pro
stanovení záloh na pojistné na dĤchodové pojištČní.
§145e (3) Rozhodným obdobím je kalendáĜní rok pĜedcházející roku, v nČmž vznikla pracovní
neschopnost, pokud není dále stanoveno jinak.
§145e (4) Jestliže v rozhodném období podle odstavce 3 není ani jeden kalendáĜní mČsíc, na který se
platí zálohy na pojistné na dĤchodové pojištČní, je rozhodným obdobím doba od 1. ledna kalendáĜního
roku, v nČmž vznikla pracovní neschopnost, do konce kalendáĜního mČsíce bezprostĜednČ
pĜedcházejícího kalendáĜnímu mČsíci, v nČmž vznikla pracovní neschopnost. Není-li v rozhodném
období podle pĜedchozí vČty ani jeden kalendáĜní mČsíc, na který se platí zálohy na pojistné na
dĤchodové pojištČní, je rozhodným obdobím kalendáĜní mČsíc, v nČmž vznikla pracovní neschopnost.
§145e (5) Ustanovení pĜedchozích odstavcĤ platí obdobnČ pro stanovení nemocenského pĜi
karanténČ.
§145f

PenČžitá pomoc v mateĜství
§145f (1) PenČžitá pomoc v mateĜství náleží osobČ samostatnČ výdČleþnČ þinné, pokud nevykonává
osobnČ samostatnou výdČleþnou þinnost, splĖuje podmínku uvedenou v §145d odst. 2 písm. b) a její
úþast na nemocenském pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných trvala aspoĖ po dobu 180 dnĤ v
období jednoho roku pĜed porodem, popĜípadČ pĜevzetím dítČte do trvalé péþe nahrazující mateĜskou
péþi. Nárok na penČžitou pomoc v mateĜství podle pĜedchozí vČty však vzniká, jen je-li souþasnČ
splnČna podmínka úþasti na nemocenském pojištČní uvedená v §6 zákona þ. 88/1968 Sb., o
prodloužení mateĜské dovolené, o dávkách v mateĜství a o pĜídavcích na dČti z nemocenského
pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
§145f (2) PenČžitá pomoc v mateĜství se poskytuje od poþátku šestého týdne pĜed oþekávaným dnem
porodu, nejdĜíve však od poþátku osmého týdne pĜed tímto dnem.

ýÁST SEDMÁ
zrušena

ýÁST OSMÁ
ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DģCHODģ
HLAVA PRVNÍ
ZVÝŠENÍ DģCHODģ PěIZNANÝCH PěED 1. ěÍJNEM 1988
§146 až 173
zrušeny
§173a
PĤsobnosti stanovené obecnímu úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností podle tohoto zákona jsou
výkonem pĜenesené pĤsobnosti.
§174 až 175
zrušeny

HLAVA TěETÍ
ZÁVċREýNÁ USTANOVENÍ
§176 a 177
zrušeny
§177a
§177a (1) Ministerstvo práce a sociálních vČcí vydá vyhlášku podle §86, §101 odst. 1.
§177a (2) Ministerstvo práce a sociálních vČcí stanoví vyhláškou, co se považuje za soustavnou
pĜípravu dítČte na budoucí povolání, které dítČ se považuje za dlouhodobČ tČžce zdravotnČ postižené,
co se rozumí pobytem dítČte v zaĜízení, výchovou dítČte a péþí nahrazující péþi rodiþĤ, zpĤsob
vzájemného zúþtování dávek pĜi jejich soubČhu nebo zpČtné výplatČ.

§178

Zrušovací ustanovení
Zrušují se
1. þl. IV zákona þ. 161/1968 Sb., o zvláštním pĜídavku k dávkám, o zmČnách v dĤchodovém
zabezpeþení úþastníkĤ odboje a o nČkterých dalších zmČnách v sociálním zabezpeþení;
2. þl. 3 a 4 zákona þ. 71/1970 Sb., o úpravČ nČkterých nízkých dĤchodĤ a o dalších zmČnách v
sociálním zabezpeþení;
3. þl. I zákona þ. 106/1971 Sb., o zvýšení dĤchodĤ starodĤchodcĤ a nČkterých nízkých dĤchodĤ v
sociálním zabezpeþení;
4. zákon þ. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpeþení, ve znČní zákonného opatĜení PĜedsednictva
Federálního shromáždČní þ. 76/1979 Sb., zákona þ. 150/1979 Sb., zákonného opatĜení PĜedsednictva
Federálního shromáždČní þ. 7/1982 Sb., zákona þ. 73/1982 Sb., zákona þ. 116/1983 Sb., zákona þ.
56/1984 Sb., zákona þ. 108/1984 Sb. a zákona þ. 53/1987 Sb., s výjimkou §84 odst. 2, §85 až 87,
§90, 92, §97 odst. 3 a §101;
5. zákonné opatĜení PĜedsednictva Federálního shromáždČní þ. 76/1979 Sb., o zvýšení dĤchodĤ;
6. zákonné opatĜení PĜedsednictva Federálního shromáždČní þ. 7/1982 Sb., o zvýšení dĤchodĤ a o
nČkterých zmČnách zákona o sociálním zabezpeþení;
7. zákon þ. 108/1984 Sb., o zvýšení nČkterých nízkých dĤchodĤ a o dalších zmČnách zákona o
sociálním zabezpeþení.

§179

Úþinnost
Tento zákon nabývá úþinnosti dnem 1. Ĝíjna 1988, s výjimkou ustanovení §176 písm. c), které nabývá
úþinnosti dnem 1. þervence 1988.
***

