
 

 

USNESENÍ 

Rady vlády ČR pro lidská práva 

ze dne 1. října 2009  
 

k problematice sirotčích důchodů 
 
Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen „Rada“) 

 

 
 

I. s c h v a l u j e  podnět Výboru pro práva dítěte k problematice sirotčích důchodů;  
 
 

II.  ž á d á  předsedu Rady, aby v souladu s článkem 2 odstavce 4 statutu Rady podnět 
prostřednictvím ministra pro lidská práva předložil vládě. 

 
 
 
 



 
 

Návrh 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne .... 2009 č. .... 
 

k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva k problematice sirotčích důchodů 
 
V l á d a  

I. s c h v a l u je podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k problematice 
sirotčích důchodů; 

  
 

 
II.  u k l á d á  

 
ministru práce a sociálních věcí 
 

vypracovat ve smyslu podnětu návrh zákona a předložit jej vládě do 31. března 2010. 
 

 
 
Provede:  
Ministr práce a sociálních věcí 
 
 
  



 
 
 
Podnět Výboru pro práva dít ěte Rady vlády ČR pro lidská práva k podmínkám nároku 

na sirotčí důchod 
 
 
I. Současná situace 
 
 U pozůstalostních dávek (vdovský, sirotčí důchod) nabývá dle teorie1 vedle funkce 
alimentační stále více na významu funkce vyrovnávací, tj. vyrovnání rozdílu v důsledku ztráty 
příjmu jednoho z živitelů v životní úrovni rodiny. Pozůstalostní důchod je přitom zásadně 
odvozen z důchodových nároků zemřelého. V současnosti je tak jak u vdovského, tak i 
sirotčího důchodu podmínkou vzniku nároku mj. skutečnost, že ke dni úmrtí byl sám zemřelý 
poživatelem starobního či invalidního důchodu nebo měl k tomuto dni splněny podmínky pro 
přiznání starobního či plného invalidního důchodu. 
 
 V případě nezaopatřených dětí je uvedená podmínka uvedena v § 52 odst. 1 zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to od počátku 
účinnosti tohoto zákona (1.1.1996). Na sirotčí důchod tak nemají nárok ty nezaopatřené děti 
včetně dětí nezletilých, pokud zemřelý rodič ke dni úmrtí (např. v důsledku jiného než 
pracovního úrazu) neměl splněny tzv. povinné doby pojištění pro vznik nároku na plný 
invalidní důchod (při věku rodiče nad 28 let činí tato doba 5 let v posledních 10 letech přede 
dnem úmrtí). Důvodová zpráva k uvedenému ustanovení uvádí, že tito sirotci budou 
zabezpečeni systémem sociální pomoci a státní sociální podpory. 
 
 Uvedená úprava sice sleduje legitimní cíl na vyrovnaném financování důchodového 
pojištění. V případě nezaopatřených osiřelých dětí, jejichž zemřelý živitel nesplnil všechny 
zákonné podmínky, se však jejich vyloučení z důchodového nároku zdá jako prostředek 
tomuto jinak legitimnímu cíli zcela nepřiměřený s vážnými důsledky do života dítěte, které je 
oproti ostatním dětem značně znevýhodňuje. Dětí osiřelých je v ČR malý počet, těch, jejichž 
zemřelý rodič nesplňuje uvedené doby pojištění, ještě méně. Ze zkušeností organizací 
poskytujících sociální služby se tyto málo časté případy týkají především sociálně 
znevýhodněných rodin, jejichž sociální situace se po úmrtí jednoho dospělého člena 
nepřiznáním sirotčích důchodů dále citelně zhoršuje, a to především situace nezaopatřených 
dětí. Příčinou nesplnění doby pojištění jsou často právě skutečnosti spojené s nižšími socio-
kulturními kompetencemi a jejich doprovodnými znaky, jako jsou dlouhodobá 
nezaměstnanost, nepříznivý zdravotní stav (který ještě nedosahuje míry potřebné pro přiznání 
invalidního důchodu či si jej osoba nebyla schopna vyřídit) apod. Právě ty děti, které jsou ve 
smyslu § 6 odst. 1 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů nejvíce ohroženy, přitom potřebují zvýšenou pomoc a péči ze strany veřejné správy. 
Nezaopatřené děti na nesplnění podmínek zemřelým živitelem nenesou žádnou vinu, přesto 
jsou velice citelně postiženy právě nepřiznáním nároku. To si uvědomoval v minulosti i 
zákonodárce, v předchozí zákonné úpravě obsažené v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kdy podmínka splnění doby pojištění u 
pozůstalostních důchodů v případě důchodu sirotčího neexistovala (§ 49 původního znění 
zák.), na sirotčí důchod měly nárok všechny osiřelé nezaopatřené děti alespoň v minimální 

                                                 
1 TRÖSTER P. a kol. Právo sociálního zabezpečení, CH Beck Praha, 2002, str. 210 an. 



výměře2. Nedostatek   finančních prostředků  je jedním ze silných stresových faktorů, který se 
může  podílet na vzniku či prohlubování dysfunkce rodiny a vést tak sekundárně 
k znevýhodňování dětí a/či k dalšímu ohrožování zdravého vývoje dítěte a jeho oprávněných 
zájmů.  
 
II. Návrhované řešení 
 
 V zájmu ochrany práv dětí, zejména práva na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
ochrany jejich oprávněných zájmů, vč. majetkových (§ 1 odst. 1 a/, b/ zák. č. 359/1999 Sb.) 
by bylo vhodné a vzhledem k individuálním případům osiřelých dětí též nezbytné, vrátit se ke 
konstrukci nároku na sirotčí důchod, uplatňované mezi lety 1988 a 1996, tzn. přiznat nárok na 
sirotčí důchod každému osiřelému nezaopatřenému dítěti.  
 
 Dopad uvedené legislativní změny na účet důchodového pojištění je s ohledem na 
počet případů zanedbatelný. 

                                                 
2 V případě předchozího zákona č. 121/1975 Sb. byla podmínka splnění zákonné doby prominuta alespoň 
v případě dítěte oboustranně osiřelého, podobně též zák. č. 101/1964 Sb.; ani tak tomu však v současnosti není. 
 


