
Zákon . 140/1994 Sb. 
P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY 

vyhla�šuje 

úplné zn ní zákona . 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených

zákonem . 110/1990 Sb., zákonem . 180/1990 Sb.,
zákonem . 1/1991 Sb., zákonem . 46/1991 Sb.,

zákonem . 306/1991 Sb., zákonem eské národní rady
. 482/1991 Sb., zákonem . 578/1991 Sb., zákonem

eské národní rady . 582/1991 Sb., zákonem
. 235/1992 Sb., zákonem eské národní rady
. 589/1992 Sb., zákonem eské národní rady

. 37/1993 Sb., zákonem . 84/1993 Sb.,
zákonem . 160/1993 Sb., zákonem . 266/1993 Sb.,

zákonem . 307/1993 Sb., 

ve zn ní pozd j�ších zm n provedených
zákonem . 182/1994 Sb.,

zákonem . 241/1994 Sb. zákonem . 118/1995 Sb.,
zákonem . 155/1995 Sb., zákonem . 160/1995 Sb.,
zákonem . 133/1997 Sb., zákonem . 91/1998 Sb.,
zákonem . 155/1998 Sb., zákonem . 350/1999 Sb.,
zákonem . 360/1999 Sb., zákonem . 29/2000 Sb.,
zákonem . 258/2000 Sb., zákonem . 213/2002 Sb.,
zákonem . 320/2002 Sb., zákonem . 426/2002 Sb.,
zákonem . 281/2004 Sb., zákonem . 436/2004 Sb.,
zákonem . 168/2005 Sb., zákonem . 218/2005 Sb.,
zákonem . 47/2006 Sb., zákonem . 109/2006 Sb.,

zákonem . 165/2006 Sb. a zákonem . 135/2006 Sb. 

ZÁKON 

o sociálním zabezpe ení 
Federální shromá�žd ní eskoslovenské socialistické republiky se usneslo na tomto zákon : 

ÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1
Základní zásady

§1 (1) Právo na sociální zabezpe ení podle tohoto zákona se zaru uje v�šem ob an m. Dávky
sociálního zabezpe ení poskytuje stát. Dávky sociálního zabezpe ení nepodléhají dani. 
§1 (2) Právo na dávky sociálního zabezpe ení nezaniká uplynutím asu. 

§1 (3) zru�šen. 

§1 (4) zru�šen. 

§1 (5) Organizace a ob ané platí na sociální zabezpe ení pojistné, a to v rozsahu a za podmínek
stanovených zvlá�štním zákonem. 

§1 (6) P íjmy a výdaje sociálního zabezpe ení jsou sou ástí státního rozpo tu. 
§2

Rozsah sociálního zabezpe ení



§2 (1) Sociální zabezpe ení podle tohoto zákona zahrnuje:

a) sociální pé i, 
b) nemocenské poji�št ní osob samostatn  výd le n  inných, 

§3
Ú astníci právních vztah  sociálního zabezpe ení

Ú astníky právních vztah  vznikajících podle tohoto zákona a podle dal�ších p edpis  sociálního
zabezpe ení jsou ob ané, organizace a orgány sociálního zabezpe ení. 

§4
Ob ané

§4 (1) Zp sobilost ob ana mít v právních vztazích sociálního zabezpe ení práva a povinnosti vzniká
narozením a zaniká smrtí, pop ípad  prohlá�šením za mrtvého. 
§4 (2) Zp sobilost ob ana vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích sociálního
zabezpe ení práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovr�šením �šestnáctého roku v ku. Ob an mlad�ší
�šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem ob ana mlad�šího
�šestnácti let, stanoví zákon o rodin . 

§4 (3) O omezení a zbavení zp sobilosti k právním úkon m, zákonném zástupci ob ana, jeho�ž
zp sobilost k právním úkon m byla omezena nebo který byl této zp sobilosti zbaven, a o prohlá�šení
ob ana za mrtvého platí ustanovení ob anského zákoníku. 

§5
Organizace

Organizacemi se pro ú ely p edpis  sociálního zabezpe ení rozum jí právnické osoby a ob ané, kte í
zam stnávají jiné ob any. 

ÁST DRUHÁ
zru�šena

ÁST T ETÍ
SOCIÁLNÍ PÉ E

HLAVA PRVNÍ
ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉ E

§73

§73 (1) Sociální pé í zaji�š uje stát pomoc ob an m, jejich�ž �životní pot eby nejsou dostate n
zabezpe eny p íjmy z pracovní innosti, dávkami d chodového nebo nemocenského zabezpe ení,
pop ípad  jinými p íjmy, a ob an m, kte í ji pot ebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo
v ku, anebo kte í bez pomoci spole nosti nemohou p ekonat obtí�žnou �životní situaci nebo nep íznivé
�životní pom ry. 
§73 (2) V oblasti sociální pé e stát zaji�š uje poradenskou a výchovnou innost, zejména výchovu k
odpov dnému rodi ovství, k upev ování rodinných vztah  a k vzájemné pomoci mezi ob any,
p edev�ším pomoci ob an m t �žce zdravotn  posti�ženým a starým ob an m, a poskytuje dal�ší dávky
a slu�žby. 

§73 (3) P i pln ní úkol  sociální pé e státní orgány úzce spolupracují se spole enskými a jinými
organizacemi. 

§73 (4) zru�šen. 

§73 (5) Sociální pé e zahrnuje zejména pé i o ob any t �žce zdravotn  posti�žené.

§73 (6) V rámci sociální pé e se poskytují zejména tyto dávky: 



a) pen �žité dávky, 

b) v cné dávky,

c) mimo ádné výhody pro n které skupiny ob an  t �žce zdravotn  posti�žených,

l) pomoc v interven ních centrech. 
§73a a §73b

zru�šeny

HLAVA DRUHÁ
zru�šena

Pomoc osobám ohro�ženým násilím
§ 74a 

§74a (1) Osobám, které jsou ohro�ženy násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob �žijících
s nimi ve spole ném byt  nebo dom , se poskytuje bezprost ední individuální psychologická a sociální
pomoc ambulantní nebo azylové povahy. T mto osobám se rovn �ž zprost edkuje poskytnutí následné
pomoci zejména sociální, léka ské, psychologické a právní. Pro poskytování pomoci t mto osobám se
z izují interven ní centra. 
§74a (2) Sou ástí pomoci podle odstavce 1 je i spolupráce a vzájemná informovanost mezi orgány
sociáln -právní ochrany d tí, obcemi, orgány Policie eské republiky a obecní policie, nestátními a
charitativními organizacemi. Interven ní centra plní koordina ní úlohu mezi zú astn nými institucemi
p i pomoci osobám ohro�ženým násilným chováním a vyhodnocují vzájemnou spolupráci. 

§74a (3) Zam stnanci interven ních center jsou p i pomoci osobám ohro�ženým násilným chováním
povinni zachovávat ml enlivost o skute nostech, o kterých se p i výkonu své innosti dozv d li. Sd lit
takové skute nosti mohou jen se souhlasem osob, kterých se tyto údaje týkají, nebo pro ú ely
trestního ízení orgán m inným v trestním ízení i bez takového souhlasu. 

§ 74b 
§74b (1) Pomoc osobám ohro�ženým násilným chováním se poskytuje p evá�žn  na základ  podn tu
doru eného interven nímu centru Policií eské republiky podle zvlá�štního právního p edpisu; tímto
podn tem je opis rozhodnutí o vykázání nebo o zákazu vstupu do spole ného obydlí a opis ú edního
záznamu o provedených úkonech. Pomoc interven ního centra m �že být poskytnuta na základ
�žádosti osob ohro�žených násilným chováním i bez takového podn tu. 
§74b (2) Interven ní centrum je povinno kontaktovat osobu, která byla v rozhodnutí o vykázání ze
spole ného obydlí ozna ena za osobu ohro�ženou násilným chováním, a to ve lh t  nejpozd ji do 48
hodin od doru ení podn tu, jinak v�ždy bezodkladn  poté, co se dozví o ohro�žení osoby násilným
chováním. 

§74b (3) V rámci prvního kontaktu s osobou ohro�ženou násilným chováním interven ní centrum
zji�š uje, zda tato osoba porozum la v�šem informacím poskytnutým p íslu�šníky Policie eské republiky
a zda jí byla zaji�št na dostate ná ochrana a bezpe í. Dále pomoc zahrnuje i následnou poradenskou
innost. 

§74b (4) Interven ní centrum je povinno oznamovat p íslu�šnému krajskému ú adu po et osob
ohro�žených násilným chováním, kterým byla poskytnuta pomoc. 

HLAVA T ETÍ
(§76 a�ž 79)

zru�šena
HLAVA TVRTÁ

zru�šena
HLAVA PÁTÁ

PÉ E O T �ŽCE ZDRAVOTN  POSTI�ŽENÉ OB ANY
§86

§86 (1) Ob an m t �žce zdravotn  posti�ženým, zejména nevidomým a ob an m s t �žkým posti�žením



pohybového nebo nosného ústrojí se poskytují v cné dávky, pen �žité dávky a bezúro né p j ky k
p ekonání obtí�ží vyplývajících z jejich posti�žení. 
§86 (2) Ob an m s t �žkým t lesným, smyslovým nebo mentálním posti�žením, které podstatn
omezuje jejich pohybovou nebo orienta ní schopnost, se poskytují podle druhu a stupn  posti�žení
mimo ádné výhody, zejména v doprav  nebo p i pot eb  pr vodce; t mto ob an m s t �žkým
zdravotním posti�žením jsou p iznávány mimo ádné výhody I. stupn , ob an m se zvlá�š  t �žkým
zdravotním posti�žením jsou p iznávány mimo ádné výhody II. stupn  a ob an m se zvlá�š  t �žkým
zdravotním posti�žením a pot ebou pr vodce jsou p iznávány mimo ádné výhody III. stupn . Stupe
mimo ádných výhod osv d uje pr kaz mimo ádných výhod, a to I. stupe  pr kaz TP, II. stupe  pr kaz
ZTP a III. stupe  pr kaz ZTP/P. Pr kaz mimo ádných výhod je ve ejnou listinou. 

§86 (3) Pr kaz mimo ádných výhod obsahuje údaj o p iznaném stupni mimo ádných výhod, jméno,
p íjmení, rodné p íjmení, rodné íslo, fotografii ob ana, jeho podpis, datum vydání, ozna ení orgánu,
který pr kaz vydal, a dobu platnosti pr kazu. Podpis ob ana se nevy�žaduje, pokud je jeho opat ení
spojeno s t �žko p ekonatelnou p eká�žkou. Doba platnosti pr kazu mimo ádných výhod od data jeho
vydání m �že init u ob ana ve v ku 

a) do 20 let nejvý�še 5 let, 

b) 20 a�ž 50 let nejvý�še 10 let, 

c) nad 50 let bez omezení. 

§86 (4) Platnost pr kazu mimo ádných výhod kon í uplynutím doby v n m vyzna ené, ohlá�šením jeho
ztráty nebo kráde�že, odn tím mimo ádných výhod, smrtí ob ana nebo prohlá�šením za mrtvého anebo
rozhodnutím p íslu�šného orgánu. P íslu�šný orgán rozhodne o neplatnosti pr kazu mimo ádných výhod
v p ípad , �že pr kaz obsahuje neoprávn n  provedené zm ny nebo nesprávné údaje nebo do�šlo k
podstatné zm n  podoby ob ana nebo je pr kaz po�škozen tak, �že zápisy v n m uvedené jsou
ne itelné nebo je poru�šena jeho celistvost. 

§86 (5) Vzory pr kazu mimo ádných výhod a po�žadavky na technické provedení fotografie ob ana
stanoví provád cí p edpis. 

§86 (6) Stát je povinen poskytovat t mto osobám pomoc p i pracovním za azení a uplatn ní, jako�ž i
vytvá et podmínky pro jejich za len ní do spole enského a ve ejného �života. 

§86a a�ž §89a
zru�šeny

HLAVA �ŠESTÁ
zru�šena

HLAVA SEDMÁ
ÚHRADA NÁKLAD  SOCIÁLNÍ PÉ E

§92 
Pen �žité a v cné dávky a mimo ádné výhody se poskytují bez úhrady náklad . 

§93 a §93a
zru�šeny

ÁST TVRTÁ
SPOLE NÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH A VÝPLATÁCH DÁVEK

§94
Vznik nároku na dávku a její výplatu

§94 (1) Nárok na dávku sociální pé e (dále jen "dávka") vzniká dnem spln ní podmínek stanovených
tímto zákonem, pop ípad  provád cími p edpisy. 
§94 (2) Nárok na výplatu dávky vzniká spln ním podmínek stanovených pro vznik nároku na dávku a
na její výplatu a podáním �žádosti o p iznání nebo vyplácení dávky, pokud není stanoveno, �že takové
�žádosti není t eba. Je-li �žadatelem o dávku ob an lenského státu Evropské unie, který je hlá�šen na
území eské republiky k pobytu podle zvlá�štního právního p edpisu, nebo jeho rodinný p íslu�šník,



který je hlá�šen na území eské republiky k pobytu podle zvlá�štního právního p edpisu, je podmínkou
nároku na dávku písemný souhlas s tím, aby p íslu�šný orgán zji�š oval údaje rozhodné pro posouzení,
zda je neod vodnitelnou zát �ží systému sociální pé e podle tohoto zákona (dále jen "neod vodnitelná
zát �ž systému�”); to neplatí, je-li tento �žadatel na území eské republiky hlá�šen k trvalému pobytu. 

§94 (3) Dávka, na kterou vzniká nárok rozhodnutím p íslu�šného orgánu, m �že být p iznána a
vyplácena nejd íve od po átku m síce, ve kterém bylo zahájeno ízení o poskytnutí této dávky. 

§94a
zru�šen

Dodate né p iznání, zm ny vý�še
a zánik nároku na dávku a její výplatu

§95

§95 (1) Zjistí-li se dodate n , �že dávka byla p iznána nebo je vyplácena v ni�ž�ší ástce, ne�ž v jaké
nále�ží, nebo �že byla neprávem odep ena, anebo �že byla p iznána od pozd j�šího data, ne�ž od jakého
nále�ží, dávka se zvý�ší nebo p izná. 
§95 (2) Dávka se zvý�ší nebo p izná podle odstavce 1 ode dne, od n ho�ž dávka nebo její zvý�šení
nále�ží, nejvý�še v�šak za t i roky nazp t ode dne zji�št ní nebo uplatn ní nároku na dávku nebo na její
zvý�šení. 

§95 (3) Dávka uvedená v §94 odst. 3 m �že být od ata nejd íve ode dne, kterým se zm nily
skute nosti rozhodné pro její p iznání. 

§96

§96 (1) Zanikl-li nárok na dávku nebo zjistí-li se, �že dávka byla p iznána neprávem, dávka se odejme. 
§96 (2) Zjistí-li se, �že dávka byla p iznána ve vy�š�ší ástce, ne�ž v jaké nále�ží, dávka se sní�ží. 

§96 (3) Zm ní-li se skute nosti rozhodné pro nárok na výplatu dávky, její výplata se zastaví nebo se
dávka vyplácí v ni�ž�ší nebo vy�š�ší ástce. 

§96 (4) Dávka se odejme nebo sní�ží anebo její výplata se zastaví ode dne následujícího po dni, jím�ž
uplynulo období, za které ji�ž byla vyplacena. Dávka podmín ná dlouhodob  nep íznivým zdravotním
stavem v�šak nále�ží v dosavadní vý�ši a�ž do dne p edcházejícího dni její nejbli�ž�ší výplaty, která
následuje po dni doru ení rozhodnutí o odn tí nebo sní�žení dávky anebo zastavení její výplaty. Byla-li
výplata této dávky zastavena podle §106 odst. 3 a zjistí-li se, �že ob an p estal být invalidním nebo
áste n  invalidním ji�ž p ed zastavením výplaty dávky, dávka nenále�ží ode dne zastavení její výplaty;

zjistí-li se, �že ob an p estal být invalidním nebo áste n  invalidním a�ž po zastavení výplaty dávky,
dávka nenále�ží ode dne, kterým p estal být invalidním nebo áste n  invalidním. 

§96 (5) Zanikl-li nárok na dávku nebo na její výplatu, pop ípad  na ást výplaty, pro p iznání jiné
dávky, zú tují se ástky jiné dávky nále�žející ode dne jejího p iznání s ástkami dosavadní dávky
vyplacenými za tuté�ž dobu. 

§97

§97 (1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím asu. 
§97 (2) Nárok na výplatu dávky nebo její ásti zaniká, není-li uvedeno jinak, uplynutím t í let ode dne,
za který dávka nebo její ást nále�ží. Uvedená lh ta neplyne po dobu ízení o dávce a po dobu, po
kterou ob anu, který musí mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. 

Omezení výplaty a sní�žení dávek
§98

zru�šen.
§99

zru�šen
§100

zru�šen.
§101

Lh ty pro výplatu dávek a zaokrouhlování vý�še dávek



§101 (1) Dávky sociální pé e se vyplácejí dop edu v pravidelných m sí ních lh tách ur ených
plátcem dávky sociální pé e, nestanoví-li jinak provád cí p edpis. 
§101 (2) Dávky, mohou být vypláceny zálohou; zálohy se zú továvají za období nep esahující 12
m síc , nejde-li o zú tování d chodu z ciziny. Nedosahují-li dávky 100 K  m sí n , mohou být
vypláceny v del�ších ne�ž m sí ních lh tách. Podrobnosti stanoví provád cí p edpis. 

§101 (3) Vý�še dávek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
§102

Výplata dávek oprávn ným a jiným p íjemc m

§102 (1) Dávky se vyplácejí v hotovosti nebo na ú et ur ený p íjemcem dávky. P íjemcem dávky je
oprávn ný nebo jeho zákonný zástupce anebo zvlá�štní p íjemce. 
§102 (2) zru�šen 

§102 (3) P íslu�šný státní orgán ustanoví zvlá�štního p íjemce s jeho souhlasem v p ípadech, kdy by se
výplatou dávky dosavadnímu p íjemci z ejm  nedosáhlo ú elu, kterému má dávka slou�žit, nebo kdyby
tím byly po�škozovány zájmy osob, které je oprávn ný povinen vy�živovat, anebo nem �že-li oprávn ný,
pop ípad  jeho zákonný zástupce, výplatu p ijímat. Souhlas oprávn ného, pop ípad  jeho zákonného
zástupce, s ustanovením zvlá�štního p íjemce se vy�žaduje jen v p ípad , �že oprávn ný, pop ípad  jeho
zákonný zástupce, nem �že výplatu p ijímat. 

§102 (4) Zákonný zástupce a zvlá�štní p íjemce jsou povinni dávku pou�žít pouze ve prosp ch
oprávn ného a osob, které je oprávn ný povinen vy�živovat. Zvlá�štní p íjemce ustanovený
oprávn nému, který nem �že výplatu p ijímat, pou�žívá dávku podle pokyn  oprávn ného. 

§103
Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizin

§103 (1) Na dávky nemají nárok ob ané, kte í nemají trvalý pobyt na území eské republiky. Ob ané
lenského státu Evropské unie a jejich rodinní p íslu�šníci mají nárok na dávky a slu�žby, pokud jsou

hlá�šeni na území eské republiky k pobytu podle zvlá�štního právního p edpisu po dobu del�ší ne�ž 3
m síce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z p ímo pou�žitelného p edpisu Evropských
spole enství. Na dávky poskytované podle zákona o sociální pot ebnosti mají nárok také osoby
po�žívající podle zvlá�štního právního p edpisu dopl kové ochrany na území eské republiky. 
§103 (2) Dávky se nevyplácejí do ciziny a nenále�žejí za dobu, po kterou se oprávn ný zdr�žuje v cizin
trvale. O tom, �že se dávka sociální pé e p i pobytu v cizin  do ciziny nevyplácí, se nevydává
rozhodnutí. 

§103 (3) Ustanovení odstavc  1 a 2 platí jen tehdy, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. 
§ 103a

Posuzování neod vodnitelné zát �že pro systém sociální pé e

§103a (1) Po�žádá-li o poskytnutí dávky sociální pé e ob an lenského státu Evropské unie, který je
hlá�šen na území eské republiky k pobytu podle zvlá�štního právního p edpisu po dobu del�ší ne�ž 3
m síce, nebo jeho rodinný p íslu�šník, který je hlá�šen na území eské republiky k pobytu podle
zvlá�štního právního p edpisu po dobu del�ší ne�ž 3 m síce, p íslu�šný orgán sou asn  posuzuje, zda se
tato osoba nestala neod vodnitelnou zát �ží systému sociální pé e; to neplatí, je-li tato osoba na
území eské republiky hlá�šena k trvalému pobytu. 
§103a (2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepova�žuje za neod vodnitelnou zát �ž systému, jestli�že 

a) je ú astna nemocenského poji�št ní, nejde-li o �žáka nebo studenta, nebo je jako osoba samostatn
výd le n  inná ú astna d chodového poji�št ní, anebo je osobou, které nárok na sociální výhody
vyplývá z p ímo pou�žitelného p edpisu Evropských spole enství, nebo 

b) p ed zahájením ízení o dávce sociální pé e byla v eské republice výd le n  inná a v období 10
let p edcházejících dni zahájení ízení o dávku sociální pé e byla nejmén  po dobu 5 let a z toho
bezprost edn  p ed zahájením ízení o dávce sociální pé e nejmén  po dobu 1 roku ú astna



nemocenského poji�št ní, nejde-li o �žáka nebo studenta, nebo jako osoba samostatn  výd le n  inná
d chodového poji�št ní a nemá ke dni zahájení ízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. 

§103a (3) P i posuzování neod vodnitelné zát �že systému se u osoby, která nespl uje podmínky
uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bod  tyto skute nosti: 

a) délka pobytu podle zvlá�štního právního p edpisu na území eské republiky, 

b) doba zam stnání nebo doba výkonu samostatné výd le né innosti na území eské republiky, 

c) doba soustavné p ípravy na budoucí povolání na území eské republiky, 

d) mo�žnost pracovního uplatn ní na území eské republiky podle získané kvalifikace, nutnosti
zvý�šené pé e p i zprost edkování zam stnání a míry nezam stnanosti. 

§103a (4) P i bodovém hodnocení p íslu�šný orgán postupuje tak, �že 

a) zapo te v p ípad  osoby, která byla hlá�šena na území eské republiky k pobytu podle zvlá�štního
právního p edpisu 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 bod , 

4. 8 nebo více let, 8 bod ; 

b) zapo te v p ípad  osoby, která byla poplatníkem pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku
na státní politiku zam stnanosti, nebo která se na území eské republiky soustavn  p ipravuje na
budoucí povolání, po dobu 

1. 12 a�ž 24 m síc , 4 body, 

2. 25 a�ž 36 m síc , 8 bod , 

3. 37 a�ž 48 m síc , 12 bod , 

4. 49 a�ž 60 m síc , 16 bod ; 

c) zapo te v p ípad  osoby, která 

1. nemá kvalifikaci, 0 bod , 

2. má st ední vzd lání, 2 body, 

3. má vy�š�ší odborné vzd lání, 4 body, 

4. má vysoko�školské vzd lání, 6 bod ; 

d) zapo te osob , které by p i zprost edkování zam stnání nebyla v nována zvý�šená pé e podle
zvlá�štního právního p edpisu, 4 body; 

e) zapo te osob , která je hlá�šena k pobytu podle zvlá�štního právního p edpisu v okrese, v n m�ž míra
nezam stnanosti v kalendá ním m síci p edcházejícím dni podání �žádosti podle údaj  zve ejn ných
Ministerstvem práce a sociálních v cí zp sobem umo�ž ujícím dálkový p ístup 

1. p esáhla o více ne�ž 10 % pr m rnou míru nezam stnanosti v eské republice, 0 bod , 

2. p esáhla o mén  ne�ž 10 % pr m rnou míru nezam stnanosti v eské republice, 2 body, 

3. byla vy�š�ší ne�ž 50 % pr m rné míry nezam stnanosti v eské republice a nep esáhla hodnotu
pr m rné míry nezam stnanosti v eské republice, 4 body, 



4. byla ni�ž�ší ne�ž 50 % pr m rné míry nezam stnanosti v eské republice, 6 bod . 

§103a (5) Za neod vodnitelnou zát �ž systému se pova�žuje osoba, její�ž bodové ohodnocení iní 10
nebo mén  bod . Za neod vodnitelnou zát �ž systému se nepova�žuje osoba, její�ž bodové ohodnocení
iní 20 nebo více bod . 

§103a (6) V p ípad , �že bodové ohodnocení osoby iní více ne�ž 10 bod  a nedosahuje 20 bod ,
p íslu�šný orgán zvá�ží podle osobních okolností posuzovaného, zda jde o osobu, která je
neod vodnitelnou zát �ží systému. P i posuzování, zda je osoba neod vodnitelnou zát �ží systému, se
berou v úvahu také její vazby na osoby blízké, které pobývají v eské republice, skute nost, zda se
jedná o do asné obtí�že, a potenciální zatí�žení systému sociální pé e poskytnutím dávek dot ené
osob . 

§103a (7) P íslu�šný orgán je oprávn n posoudit, zda je osoba neod vodnitelnou zát �ží systému, té�ž
op tovn  poté, kdy do�šlo u posuzované osoby ke zm n  jejích sociálních pom r . 

§103a (8) Správní ú ady, orgány sociálního zabezpe ení, Policie eské republiky, obce a
zam stnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou povinni na výzvu p íslu�šného orgánu sd lit údaje
pot ebné k posouzení, zda osoba je neod vodnitelnou zát �ží systému. Pokud p íslu�šný orgán oznámí
Policii eské republiky, �že je osoba neod vodnitelnou zát �ží systému, je Policie eské republiky
povinna p íslu�šnému orgánu sd lit ukon ení p echodného pobytu této osoby podle zvlá�štního
právního p edpisu. Policie eské republiky neprodlen  sd lí na �žádost p íslu�šnému orgánu, zda
osob , která �žádá o p iznání dávky sociální pé e nebo které je tato dávka poskytována, byl ukon en
podle zvlá�štního právního p edpisu pobyt na území eské republiky. 

§104
P echod nároku p i úmrtí oprávn ného

§104 (1) Nárok na dávku zaniká dnem smrti oprávn ného. 
§104 (2) Zem el-li oprávn ný po uplatn ní nároku na dávku, vstupují do dal�šího ízení o dávce a
nabývají nároku na ástky splatné do dne smrti oprávn ného postupn  man�želka (man�žel), d ti a
rodi e, jestli�že �žili s oprávn ným v dob  jeho smrti ve spole né domácnosti. Podmínka spole né
domácnosti nemusí být spln na u d tí, které mají nárok na sirot í d chod po zem elém. 

§104 (3) Byla-li dávka p iznána p ed smrtí oprávn ného, vyplatí se splatné ástky, které nebyly
vyplaceny do dne smrti oprávn ného, len m jeho rodiny podle po adí a za podmínek stanovených v
odstavci 2. 

§104 (4) Nároky p echázející na osoby uvedené v odstavcích 2 a 3 nejsou p edm tem d dictví;
p edm tem d dictví se stávají, není-li t chto poz stalých. 

§105
Postoupení a srá�žky

§105 (1) Nároky na dávky nemohou být postoupeny. 
§105 (2) Dávky nemohou být p edm tem dohody o srá�žkách. 

§105 (3) Pro výkon rozhodnutí srá�žkami z d chodu platí p edpisy o výkonu soudních rozhodnutí
srá�žkami ze mzdy. Ostatní dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí. 

HLAVA DRUHÁ
POVINNOSTI A ODPOV DNOST OB AN

A ORGANIZACÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ
Povinnosti a odpov dnost ob an

§106

§106 (1) Oprávn ný nebo jiný p íjemce dávky je povinen písemn  ohlásit p íslu�šnému orgánu
sociálního zabezpe ení do osmi dn  zm ny ve skute nostech rozhodných pro trvání nároku na dávku,
její vý�ši a výplatu nebo poskytování. 



§106 (2) Byl-li oprávn ný nebo jiný p íjemce vyzván orgánem sociálního zabezpe ení, aby osv d il
skute nosti rozhodné pro nárok na dávku, její vý�ši nebo výplatu, je povinen výzv  vyhov t, a to ve
lh t  do osmi dn  ode dne doru ení výzvy, neur il-li orgán sociálního zabezpe ení del�ší lh tu;
neu iní-li tak v ur ené lh t , m �že být výplata dávky zastavena, jestli�že oprávn ný nebo jiný p íjemce
byl ve výzv  na tento následek upozorn n. 

§106 (3) Výplata dávky podmín né nep íznivým zdravotním stavem m �že být zastavena, jestli�že se
ob an, jeho�ž zdravotní stav je t eba zjistit, nepodrobí vy�šet ení zdravotního stavu nebo jinému
odbornému vy�šet ení a ob an, pop ípad  jeho zákonný zástupce nebo zvlá�štní p íjemce, byl
upozorn n na mo�žnost zastavení výplaty dávky nebo poskytování slu�žby sociální pé e.

§106a

§106a (1) Ob an, kterému byly p iznány mimo ádné výhody, je za ú elem vydání pr kazu
mimo ádných výhod (§86 odst. 2) povinen p edlo�žit jednu fotografii, která odpovídá jeho sou asné
podob . Ob an, kterému byl vydán pr kaz mimo ádných výhod, je povinen dbát, aby údaje uvedené v
pr kazu odpovídaly skute nosti, chránit pr kaz p ed po�škozením, zni ením, ztrátou a zneu�žitím a
ohlásit orgánu, který vydal pr kaz, �že n která z uvedených skute ností nastala. Orgánu, který vydal
pr kaz, je ob an dále povinen na výzvu p edlo�žit pr kaz ke kontrole a odevzdat neplatný pr kaz. 

§106a (2) Ka�ždý, kdo nalezne pr kaz mimo ádných výhod nebo má v dr�žení pr kaz mimo ádných
výhod zem elého ob ana nebo ob ana prohlá�šeného za mrtvého, je povinen jej neprodlen  odevzdat
kterémukoliv obecnímu ú adu obce s roz�ší enou p sobností. Stejnou povinnost má i ob an, který
ohlásil ztrátu pr kazu mimo ádných výhod, jestli�že pr kaz nalezne nebo jej jinak získá zp t. Obecní
ú ad obce s roz�ší enou p sobností, kterému je odevzdán pr kaz podle p edchozích ustanovení, je
povinen jej odevzdat orgánu, který jej vydal. 

§107

§107 (1) P íjemce dávky, který nesplnil n kterou jemu ulo�ženou povinnost, p ijímal dávku nebo její
ást, a koliv v d l nebo musel z okolností p edpokládat, �že byla vyplacena neprávem nebo ve vy�š�ší

vým e, ne�ž nále�žela, nebo v dom  jinak zp sobil, �že dávka nebo její ást byla vyplacena neprávem
nebo ve vy�š�ší vým e, ne�ž zále�žela, je povinen vrátit dávku nebo její ást ode dne, od n ho�ž
nenále�žela v bec nebo v poskytované vý�ši; to platí zejména tehdy, jestli�že nesplnil ohla�šovací
povinnost, dávku vylákal nebo zaml el n kterou rozhodnou skute nost. 
§107 (2) O povinnosti vrátit dávku ve v cech sociální pé e poskytnutou neprávem nebo v nesprávné
vý�ši rozhoduje orgán, který je p íslu�šný rozhodovat o p iznání, sní�žení nebo odn tí dávky ve v cech
sociální pé e nebo její ásti. ástky neprávem p ijaté mohou být srá�ženy té�ž z b �žn  vyplácené nebo
pozd ji p iznané dávky anebo ze mzdy oprávn ného; p itom platí obdobn  p edpisy o výkonu
soudních rozhodnutí srá�žkou ze mzdy. 

§107 (3) Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné vý�ši zaniká uplynutím t í let
ode dne, kdy orgán sociálního zabezpe ení tuto skute nost zjistil, nejpozd ji v�šak uplynutím deseti let
ode dne, za který byla dávka vyplacena. Tyto lh ty neplynou po dobu ízení o odvolání, ízení o
�žalob , výkonu rozhodnutí nebo jsou-li na úhradu p eplatku provád ny srá�žky z dávky.

§107 (4) Rozhodnutí vydané podle odstavce 2 lze vykonat nejpozd ji do deseti let po uplynutí lh ty
stanovené pro spln ní ulo�žené povinnosti. 

§108
zru�šen
§109

zru�šen
§110

zru�šen
§111 a�ž 113

zru�šeny
§112

§112 (1) Za poru�šení povinností na úseku sociální pé e vyplývajících z tohoto zákona, zákon  o
p sobnosti orgán  v sociálním zabezpe ení, a z p edpis  je provád jících, je p íslu�šný státní orgán



oprávn n ulo�žit organizaci pokutu a�ž do ástky 100 000 K  a p i op tovném poru�šení povinností, za
jejich�ž nedodr�žení byla ji�ž pokuta ulo�žena, pokutu a�ž do ástky 500 000 K . 
§112 (2) Pokutu lze ulo�žit do jednoho roku ode dne, kdy se p íslu�šný státní orgán dov d l o poru�šení
povinností, nejpozd ji v�šak do p ti let ode dne, kdy je organizace poru�šila. Pokutu nelze ulo�žit, byla-li
organizaci za toté�ž poru�šení povinností ulo�žena ji�ž pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem
podle jiných právních p edpis , nebo jde-li o orgán (útvar) provád jící sociální zabezpe ení voják  z
povolání. 

§113
Povinnosti zdravotnických za ízení

Zdravotnická za ízení jsou povinna pro orgány sociálního zabezpe ení provést vy�šet ení zdravotního
stavu ob an  v ízení o dávkách nebo slu�žbách sociální pé e, vydávat výpisy z chorobopis  a
podávat léka ské nálezy, posudky, zprávy o pr b hu nemoci a pot ebná hlá�šení a podklady, jich�ž je
t eba k rozhodování o dávce nebo slu�žb  sociální pé e. Pro podávání hlá�šení a vydávání výpis  z
chorobopis  platí lh ty uvedené v §108 odst. 2. Zdravotnická za ízení jsou povinna neprodlen
oznamovat p íslu�šným orgán m sociálního zabezpe ení p eru�šení nebo skon ení poskytování
sociální pé e ve zdravotnickém za ízení podle §73b, jako�ž i zm nu zdravotnického za ízení, v n m�ž je
tato pé e poskytována. 

HLAVA T ETÍ
ORGANIZACE A ÍZENÍ

Díl první
Orgány sociálního zabezpe ení a jejich p sobnost

§114 a�ž 118
zru�šeny

Díl druhý
ízení

§119 a�ž 121
zru�šeny

§122
zru�šen
§123

zru�šen
§124

Doru ování písemností

Do vlastních rukou se doru ují 
a) rozhodnutí, jimi�ž se dávka sociální pé e nep iznává, odnímá, sni�žuje nebo se zastavuje výplata
dávky sociální pé e, a rozhodnutí, jimi�ž se ukládá povinnost vrátit neprávem vyplácené ástky, 

b) p edvolání po�živatele dávky sociální pé e podmín né nep íznivým zdravotním stavem k vy�šet ení
zdravotního stavu nebo jinému odbornému vy�šet ení. 

§125
Náhrada náklad  ízení

§125 (1) Orgány sociálního zabezpe ení nemají nárok na náhradu náklad  vzniklých v ízení o
dávkách sociální pé e. 
§125 (2) P íslu�šný státní orgán nahrazuje v rozsahu stanoveném provád cím p edpisem náklady
vzniklé ob an m, pop ípad  jejich pr vodc m, kte í se na vyzvání dostaví k jednání orgánu ve v cech
sociální pé e. 

§125 (3) Nároky na náhradu náklad  ob an  v ízení p ed soudem upravují zvlá�štní p edpisy. 
§126

Obecné p edpisy o ízení

Pokud tento zákon nebo zákony národních rad o p sobnosti orgán  republik v sociálním zabezpe ení



nestanoví ve v cech sociální pé e odchylky od obecných p edpis  o správním ízení, platí tyto
p edpisy. 

HLAVA TVRTÁ
PRÁVNÍ ÚKONY A PO ÍTÁNÍ ASU

§127
Právní úkony

§127 (1) Právní úkon (�žádost o dávku sociální pé e apod.) je projev v le sm ující ke vzniku, zm n
nebo zániku t ch práv nebo povinností, které právní p edpisy s takovým projevem spojují. 
§127 (2) Právní úkon, který nebyl u in n formou stanovenou p edpisy sociálního zabezpe ení
uvedenými v §112 odst. 1, je neplatný. 

§127 (3) Jinak pro právní úkony, jejich neplatnost a d sledky této neplatnosti platí ustanovení
ob anského zákoníku. 

§128
Po ítání asu

§128 (1) Lh ta ur ená podle dní po íná dnem, který následuje po události, je�ž je rozhodující pro její
po átek. 
§128 (2) Poslední den lh ty ur ené podle týdn , m síc  nebo let p ipadá na den, který se
pojmenováním nebo íslem shoduje se dnem, kdy do�šlo k události ur ující po átek lh ty; není-li
takový den v m síci, p ipadá poslední den lh ty na poslední den v m síci. 

§128 (3) P ipadne-li poslední den lh ty na sobotu, ned li nebo svátek, je posledním dnem lh ty
nejbli�ž�ší následující pracovní den. Tato lh ta je zachována, je-li posledního dne lh ty u in n úkon u
p íslu�šného orgánu sociálního zabezpe ení nebo je-li podána po�štovní zásilka obsahující podání; pro
lh ty u úkon  u in ných v i soudu platí ob anský soudní ád. 

ÁST PÁTÁ
SOCIÁLNÍ ZABEZPE ENÍ VOJÁK  Z POVOLÁNÍ,

P ÍSLU�ŠNÍK  POLICIE ESKÉ REPUBLIKY
A P ÍSLU�ŠNÍK  V ZE SKÉ SLU�ŽBY ESKÉ REPUBLIKY

§129 a�ž 141
zru�šeny.

§142
Organizace a ízení

§142 (1) zru�šen 
§142 (2) zru�šen 

§142 (3) zru�šen 

§142 (4) zru�šen 

§142 (5) zru�šen 

§142 (6) Orgány Ministerstva obrany, které jsou p íslu�šné k rozhodování o d chodech z d chodového
poji�št ní voják  z povolání, poskytují po�živatel m d chod  a jejich rodinným p íslu�šník m, kte í
nejsou d chodov  poji�št ni, té�ž pen �žité dávky sociální pé e, a to 

a) ob an m t �žce posti�ženým na zdraví a starým ob an m, 

b) ob an m, kte í pot ebují zvlá�štní pomoc, 

c) p ísp vek na rekreaci d tí d chodce.
§143

�Žádost o dávku



§143 (1) zru�šen 
§143 (2) zru�šen 

§143 (3) zru�šen 

§143 (4) �Žádost o pen �žitou dávku sociální pé e podává oprávn ný u plátce d chodu. 
§144

zru�šen
§145

Odvolací ízení

§145 (1) Proti rozhodnutí o dávce sociální pé e lze podat písemné odvolání do 15 dn  u orgánu, který
je vydal; odvolání není p ípustné proti rozhodnutí o odstran ní tvrdosti. 
§145 (2) Orgán, který napadené rozhodnutí vydal, m �že odvolání sám pln  vyhov t; neu iní-li tak, je
povinen nejpozd ji do 30 dn  od podání odvolání p edlo�žit je orgánu p íslu�šnému k rozhodnutí o
odvolání. 

§145 (3) Odvolacím orgánem je slu�žební orgán nejblí�že nad ízený slu�žebnímu orgánu, který
rozhodnutí vydal. 

§145 (4) Odvolací orgán je povinen rozhodnout o odvolání bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji v�šak
do 60 dn  ode dne podání odvolání; pokud nelze v této lh t  o odvolání rozhodnout, musí být
oprávn nému písemn  sd leny d vody a doba, b hem ní�ž se o odvolání rozhodne. 

§145 (5) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. 

§145 (6) Pro ízení v sociálním zabezpe ení v ozbrojených silách neplatí ustanovení §126. 

ÁST �ŠESTÁ
NEMOCENSKÉ POJI�ŠT NÍ OSOB

SAMOSTATN  VÝD LE N  INNÝCH
§145a

Spole ná ustanovení

§145a (1) Osoba samostatn  výd le n  inná, která vykonává samostatnou výd le nou innost na
území eské republiky a spl uje dále stanovené podmínky, je ú astna nemocenského poji�št ní. 
§145a (2) Kdo se pova�žuje za osobu samostatn  výd le n  innou, co se rozumí výkonem
samostatné výd le né innosti a spoluprací p i výkonu samostatné výd le né innosti, stanoví zákon
o d chodovém poji�št ní. Kde se dále hovo í o samostatné výd le né innosti, rozumí se tím té�ž
spolupráce p i výkonu této innosti. 

§145a (3) Osoba samostatn  výd le n  inná je podle tohoto zákona ú astna nemocenského
poji�št ní jen jednou, i kdy�ž vykonává n kolik samostatných výd le ných inností, pop ípad
spolupracuje p i výkonu n kolika t chto inností nebo sou asn  vykonává samostatnou výd le nou
innost a spolupracuje p i výkonu samostatné výd le né innosti. 

§145a (4) Pro nemocenské poji�št ní osob samostatn  výd le n  inných platí ustanovení p edpis  o
nemocenském poji�št ní zam stnanc , pokud se dále nestanoví jinak. 

§145b
Ú ast na nemocenském poji�št ní

§145b (1) Nemocenské poji�št ní osob samostatn  výd le n  inných je dobrovolné. Osoba
samostatn  výd le n  inná m �že v�šak být ú astna nemocenského poji�št ní jen v t ch kalendá ních
m sících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na d chodové poji�št ní a p ísp vek na státní
politiku zam stnanosti (dále jen "zálohy na pojistné na d chodové poji�št ní") nebo za které není
povinna z d vod  uvedených v §14 odst. 7 zákona eské národní rady . 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, ve zn ní zákona . 160/1995
Sb., platit zálohy na pojistné na d chodové poji�št ní. 



§145b (2) Ú ast osoby samostatn  výd le n  inné na nemocenském poji�št ní vzniká dnem, od
kterého se osoba samostatn  výd le n  inná p ihlásila k nemocenskému poji�št ní, nejd íve v�šak
dnem, ve kterém se k tomuto poji�št ní p ihlásila. Nemocenské poji�št ní v�šak vznikne dnem, od
kterého se osoba samostatn  výd le n  inná p ihlásila k nemocenskému poji�št ní, pokud se k
tomuto poji�št ní p ihlásila nejpozd ji do osmi dn  ode dne, ve kterém zahájila nebo znovu zahájila
samostatnou výd le nou innost, jestli�že se v této lh t  p ihlásila té�ž k ú asti na d chodovém
poji�št ní; podání p ihlá�šky k ú asti na d chodovém poji�št ní se nevy�žaduje, pokud osoba samostatn
výd le n  inná je povinna platit zálohy na pojistné na d chodové poji�št ní podle §13 odst. 1 písm. b)
zákona eské národní rady . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na
státní politiku zam stnanosti, ve zn ní zákona . 160/1995 Sb. Nemocenské poji�št ní nem �že
vzniknout p ede dnem, ve kterém osoba samostatn  výd le n  inná zahájila nebo znovu zahájila
samostatnou výd le nou innost, ani p ede dnem, od kterého je tuto innost oprávn na vykonávat. 

§145b (3) Ú ast osoby samostatn  výd le n  inné na nemocenském poji�št ní zaniká 

a) dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského poji�št ní, ne v�šak d íve ne�ž dnem, ve kterém se z
nemocenského poji�št ní odhlásila, 

b) posledním dnem kalendá ního m síce, na který bezprost edn  navazují t i kalendá ní m síce po
sob  jdoucí, za které nebylo zaplaceno splatné pojistné na nemocenské poji�št ní (dále jen "pojistné"),
nebo 

c) dnem, kdy nastaly skute nosti uvedené v §10 odst. 6 v t  druhé zákona o d chodovém poji�št ní. 
§145c

P ehled dávek

Z nemocenského poji�št ní osob samostatn  výd le n  inných se poskytují tyto dávky: 
a) nemocenské, 

b) pen �žitá pomoc v mate ství. 

Nemocenské
§145d

§145d (1) Nemocenské nále�ží osob  samostatn  výd le n  inné, která je podle zvlá�štního p edpisu
uznána do asn  neschopnou k výkonu své dosavadní samostatné výd le né innosti (dále jen
"pracovní neschopnost"). Nemocenské nále�ží té�ž, byla-li osob  samostatn  výd le n  inné na ízena
karanténa podle zvlá�štního právního p edpisu (dále jen "karanténa"). 
§145d (2) Nemocenské podle odstavce 1 nále�ží, pokud 

a) osoba samostatn  výd le n  inná nevykonává osobn  po dobu pracovní neschopnosti nebo
karantény samostatnou výd le nou innost, 

b) bylo zaplaceno pojistné za dobu ú asti na nemocenském poji�št ní, z n ho�ž je nárok na
nemocenské uplatn n, a to v etn  kalendá ního m síce bezprost edn  p edcházejícího kalendá nímu
m síci, v n m�ž vznikla pracovní neschopnost (byla na ízena karanténa); p i vzniku pracovní
neschopnosti (na ízení karantény) v kalendá ním m síci, ve kterém vzniklo nemocenské poji�št ní
osoby samostatn  výd le n  inné, v�šak musí být v�ždy zaplaceno pojistné za tento kalendá ní m síc.
Podmínka zaplacení pojistného je spln na, pokud osoba samostatn  výd le n  inná zaplatí pojistné
nejpozd ji do t í m síc  ode dne vzniku pracovní neschopnosti (na ízení karantény), 

c) ú ast na nemocenském poji�št ní osob samostatn  výd le n  inných trvala aspo  po dobu t í
m síc  bezprost edn  p edcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (na ízení karantény); to v�šak
neplatí, vznikla-li ú ast na nemocenském poji�št ní osob samostatn  výd le n  inných podle §145b
odst. 2 v ty druhé.

§145e

§145e (1) Nemocenské se stanoví z denního vym ovacího základu, který se zjistí tak, �že se
vym ovací základ zji�št ný z rozhodného období d lí po tem kalendá ních dn  p ipadajících na



rozhodné období. Do tohoto po tu dn  se nezahrnují kalendá ní dny p ipadající na kalendá ní m síce,
za které se podle zvlá�štního zákona neplatí zálohy na pojistné na d chodové poji�št ní. 
§145e (2) Vym ovacím základem podle odstavce 1 je úhrn m sí ních vym ovacích základ  pro
stanovení záloh na pojistné na d chodové poji�št ní. 

§145e (3) Rozhodným obdobím je kalendá ní rok p edcházející roku, v n m�ž vznikla pracovní
neschopnost, pokud není dále stanoveno jinak. 

§145e (4) Jestli�že v rozhodném období podle odstavce 3 není ani jeden kalendá ní m síc, na který se
platí zálohy na pojistné na d chodové poji�št ní, je rozhodným obdobím doba od 1. ledna kalendá ního
roku, v n m�ž vznikla pracovní neschopnost, do konce kalendá ního m síce bezprost edn
p edcházejícího kalendá nímu m síci, v n m�ž vznikla pracovní neschopnost. Není-li v rozhodném
období podle p edchozí v ty ani jeden kalendá ní m síc, na který se platí zálohy na pojistné na
d chodové poji�št ní, je rozhodným obdobím kalendá ní m síc, v n m�ž vznikla pracovní neschopnost.

§145e (5) Ustanovení p edchozích odstavc  platí obdobn  pro stanovení nemocenského p i
karantén . 

§145f
Pen �žitá pomoc v mate ství

§145f (1) Pen �žitá pomoc v mate ství nále�ží osob  samostatn  výd le n  inné, pokud nevykonává
osobn  samostatnou výd le nou innost, spl uje podmínku uvedenou v §145d odst. 2 písm. b) a její
ú ast na nemocenském poji�št ní osob samostatn  výd le n  inných trvala aspo  po dobu 180 dn  v
období jednoho roku p ed porodem, pop ípad  p evzetím dít te do trvalé pé e nahrazující mate skou
pé i. Nárok na pen �žitou pomoc v mate ství podle p edchozí v ty v�šak vzniká, jen je-li sou asn
spln na podmínka ú asti na nemocenském poji�št ní uvedená v §6 zákona . 88/1968 Sb., o
prodlou�žení mate ské dovolené, o dávkách v mate ství a o p ídavcích na d ti z nemocenského
poji�št ní, ve zn ní pozd j�ších p edpis . 
§145f (2) Pen �žitá pomoc v mate ství se poskytuje od po átku �šestého týdne p ed o ekávaným dnem
porodu, nejd íve v�šak od po átku osmého týdne p ed tímto dnem. 

ÁST SEDMÁ
zru�šena

ÁST OSMÁ
ZVÝ�ŠENÍ VYPLÁCENÝCH D CHOD

HLAVA PRVNÍ
ZVÝ�ŠENÍ D CHOD  P IZNANÝCH P ED 1. ÍJNEM 1988

§146 a�ž 173
zru�šeny
§173a

P sobnosti stanovené obecnímu ú adu obce s roz�ší enou p sobností podle tohoto zákona jsou
výkonem p enesené p sobnosti. 

§174 a�ž 175
zru�šeny

HLAVA T ETÍ
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ

§176 a 177
zru�šeny
§177a

§177a (1) Ministerstvo práce a sociálních v cí vydá vyhlá�šku podle §86, §101 odst. 1. 
§177a (2) Ministerstvo práce a sociálních v cí stanoví vyhlá�škou, co se pova�žuje za soustavnou
p ípravu dít te na budoucí povolání, které dít  se pova�žuje za dlouhodob  t �žce zdravotn  posti�žené,
co se rozumí pobytem dít te v za ízení, výchovou dít te a pé í nahrazující pé i rodi , zp sob
vzájemného zú tování dávek p i jejich soub hu nebo zp tné výplat .



§178
Zru�šovací ustanovení

Zru�šují se 
1. l. IV zákona . 161/1968 Sb., o zvlá�štním p ídavku k dávkám, o zm nách v d chodovém
zabezpe ení ú astník  odboje a o n kterých dal�ších zm nách v sociálním zabezpe ení; 

2. l. 3 a 4 zákona . 71/1970 Sb., o úprav  n kterých nízkých d chod  a o dal�ších zm nách v
sociálním zabezpe ení; 

3. l. I zákona . 106/1971 Sb., o zvý�šení d chod  starod chodc  a n kterých nízkých d chod  v
sociálním zabezpe ení; 

4. zákon . 121/1975 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní zákonného opat ení P edsednictva
Federálního shromá�žd ní . 76/1979 Sb., zákona . 150/1979 Sb., zákonného opat ení P edsednictva
Federálního shromá�žd ní . 7/1982 Sb., zákona . 73/1982 Sb., zákona . 116/1983 Sb., zákona .
56/1984 Sb., zákona . 108/1984 Sb. a zákona . 53/1987 Sb., s výjimkou §84 odst. 2, §85 a�ž 87,
§90, 92, §97 odst. 3 a §101; 

5. zákonné opat ení P edsednictva Federálního shromá�žd ní . 76/1979 Sb., o zvý�šení d chod ; 

6. zákonné opat ení P edsednictva Federálního shromá�žd ní . 7/1982 Sb., o zvý�šení d chod  a o
n kterých zm nách zákona o sociálním zabezpe ení; 

7. zákon . 108/1984 Sb., o zvý�šení n kterých nízkých d chod  a o dal�ších zm nách zákona o
sociálním zabezpe ení. 

§179
Ú innost

Tento zákon nabývá ú innosti dnem 1. íjna 1988, s výjimkou ustanovení §176 písm. c), které nabývá
ú innosti dnem 1. ervence 1988. 

* * *


