
SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU



Sociální zabezpečení rodiny

● řešení krizových finančních situací – některé problémy 
si rodina vyřeší sama – s některými pomáhá stát

● sociální zabezpečení = společensky organizovaná 
pomoc jednotlivým občanům i rodinám 

Ø pro případ pracovní neschopnosti, mateřství, výchovy 
dětí, péče o nemocné, stáří, ztráta živitele …



Státní sociální podpora

Podpora podle výše příjmů v rodině:
• lidé na ni mají zákonný nárok, některé dávky jsou 

poskytovány dlouhodobě, jiné jsou jednorázové
a) přídavky na děti – na nezaopatřené dítě (dokud 

studuje – nejdéle však do 26 let)
b) sociální příplatek – rodič, který pečuje alespoň o 

jedno nezaopatřené dítě a příjem v rodině je nižší 
než součin částky životního minima rodiny

c) příspěvek na bydlení

d) příspěvek na dopravu



Státní sociální podpora

Podpora bez ohledu na výši příjmů v rodině:
a) rodičovský příspěvek – rodič celodenně pečuje o malé 

nebo dlouhodobě nemocné dítě, a nemůže proto 
vykonávat zaměstnání

b) jednorázové sociální dávky – porodné (při narození 
dítěte), pohřebné (příspěvek osobě, která vypravila 
pohřeb)

c) státní podpora v nezaměstnanosti
d) mimořádné příspěvky (požár, živelná katastrofa, 

dlouhodobá nemoc, trvalá invalidita)
e) dávky pěstounské péče



Státní sociální podpora

Zdroje pro sociální zabezpečení:
• sociální a zdravotní pojištění
• rozpočet obce nebo státu
• nestátní charitativní a humanitární organizace a nadace
• sociální pomoc ze zahraničí – v mimořádných situacích



Sociální politika státu

• stát musí získat peníze (na obranu, bezpečnost, soudy, 
sociální výdaje) – získá je např. od obyvatel v podobě 
daní

• z těchto výdajů se tvoří státní rozpočet

Daň:

• = povinná platba vybíraná státními nebo jinými 
veřejnými orgány od občanů a firem

• = určený procentní rozdíl z příjmu, uskutečněné transakce 
(např. obchodu) nebo ze spotřeby



Sociální politika státu

1) Daně přímé

• plátce (občan, firma) je platí přímo = zasílá peníze 
státu na účet

a) daně z příjmu (ze mzdy, z podnikání)
b) daně dědické a darovací
c) daně z nemovitostí



Sociální politika státu

2) Daně nepřímé

• stát je získává od poplatníků v ceně koupeného zboží
• = kupující zaplatí za zboží víc, než by byla jeho cena 

na volném trhu, a prodejce odvede tuto nadbytečnou 
sumu státu

a) daň z přidané hodnoty – stát určuje na různé 
výrobky a služby různě vysokou daň z přidané 
hodnoty – nejnižší daň mají věci základní potřeby 
(potraviny), vysokou daň – spotřební elektronika, 
služby



Sociální politika státu

b) spotřební daň – cílem je regulovat spotřebu u 
některých druhů zboží (tabákové výrobky, lihoviny, 
uhlovodíková paliva)



Sociální politika státu

● platit daně = povinnost daná zákonem
● přímé daně se odvádějí na základě daňových 

přiznání – plátce musí vyplnit všechny údaje o 
příjmech a výdajích – podle toho se stanoví výše daně 
(daňoví úředníci to zkontrolují)

● daňová přiznání – vyplňuje většinou zaměstnavatel 
nebo plátci sami (dá se využít i služeb daňového 
poradce)

● záloha na daň je průběžně strhávána z hrubé mzdy 
(z ní se platí i sociální a zdravotní pojištění)


