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Úvod  

Základní principy nového systému sociální ochrany v naší zemi byly postaveny v 1. 

polovině 90. let minulého století. Přestože dřívější sociální systém zahrnoval více než 

60 sociálních dávek a některé sociální situace byly řešeny duplicitně, systém neřešil 

řadu sociálních situací, jejichž důsledky ve vyspělých evropských zemí patří ke 

standardnímu okruhu, které tamní systémy sociální ochrany obyvatelstva řeší 1. Tyto 

nedostatky měly za následek, že v sociální oblasti až do počátku 90. let např.: 

- nebyly stanoveny stejné podmínky nároku pro muže a pro ženy (např. neexistoval 

vdovecký důchod),  

- jednotlivé sociální dávky měly konstantní úroveň zpravidla po celou dobu pobírání 

(neexistovaly pravidla pro jejich valorizaci, jejich úpravy se řešily ad hoc zpravidla 

u příležitosti významné politické události), atd.  

Proto byl souběžně se scénářem ekonomické reformy vypracován v r. 1990 i scénář 

sociální reformy 2, který nastínil základní kroky transformace v této oblasti. Prioritním 

úkolem přitom byla konstrukce záchranné sociální sítě, jejímž základním cílem byla 

ochrana širokých vrstev obyvatelstva před dopady ekonomické transformace v zájmu 

zabezpečení její sociální průchodnosti. V tomto smyslu plnila záchranná sociální síť tři 

funkce: 

- měla přispívat k vytváření nových pracovních příležitostí a k urychlenému návratu 

pracovní síly do ekonomické činnosti,  

- měla uchovat po nezbytnou dobu (za případné rekvalifikace a při sociálním 

zajištění) schopnost pracovní síly před jejím novým pracovním uplatněním, 

- měla poskytnout sociální zajištění starým a invalidním občanům a těm občanům, 

pro které předchozí aktivní funkce nebyly účinné 3.  

K zabezpečení těchto funkcí proto byla koncipována opatření v oblasti: 

- zaměstnanosti (vytvoření úřadů práce, koncipování hmotného zabezpečení 

uchazečů o zaměstnání, realizace aktivní politiky zaměstnanosti), 

- mzdového vývoje (koncipování minimální mzdy a pravidel pro stanovení tzv. 

směrného růstu mezd),  

- důchodového zabezpečení (stanovení principů valorizace vyplácených i nově 

přiznávaných důchodů), 

- ochrany rodin s dětmi (stanovení životního minima, pravidel pro jeho valorizaci a 

principů pro valorizaci dávek pro rodiny s dětmi), 

- ochrany bydlení, 

- poskytování sociálních služeb. 

                                                      

1  viz např. Tomeš,  I. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: SOCIOKLUB, 2001. ISBN 
80-86484-00-9 

2  viz: Scénář sociální reformy. Hospodářské noviny, 4. 9. 1990 (celý text je v příloze č. 1) 

3  viz: Záchranná sociální síť a přizpůsobování mzdových a sociálních příjmů vývoji životních nákladů. 
Hospodářské noviny, 26. 2. 1991 (celý text je v příloze č. 2) 



 

8 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

Současně byly zahájeny práce na tvorbě nových sociálních systémů – systému 

sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Při jejich koncipování se 

vycházelo z důsledné analýzy toho:  

- jakou sociální situací jednotlivé dávky řeší,  

- jakým způsobem jsou dávky v jednotlivých systémech financovány, 

- jakým způsobem jsou tyto systémy organizačně zabezpečeny 4.  

Výhodou tohoto postupu byla skutečnost, že jednotlivá sociální opatření, která byla 

přijímána v letech 1991 – 1994 především v zájmu kompenzace růstu spotřebitelských 

cen (zejména v oblasti dávek, které byly následně převedeny do systému státní 

sociální podpory), byla koncipována podle těch principů, na nichž jsou nově přijaté 

zákonné úpravy postaveny, tzn. že přechod z dřívějších do nově koncipovaných 

systémů byl poněkud usnadněn. 

Takto pojaté základní sociální systémy jsou v souladu jak s nejnovějšími trendy ve 

vyspělých zemích, tak i se soudobými teoretickými poznatky 5. Současné světové 

sociální systémy totiž obsahují jak dávky založené na principu pojištění, tak i dávky 

tzv. výběrového charakteru, kdy jejich výše a okruh příjemců jsou stanoveny v zá-

vislosti na konkrétní příjmové a sociální situaci rodiny. Přitom v řadě zemí jsou dávky, 

které se u nás poskytují v rámci systému státní sociální podpory a které jsou 

poskytovány v rámci systému sociální pomoci, spojeny do systému jednoho, který je 

označován zpravidla jako Social Assistance – sociální pomoc 6. Postup přijatý v naší 

zemí (ale prakticky ve všech postsocialistických zemích) není s tímto stavem v 

žádném rozporu, naopak je zřejmě přesnější – především z hlediska stanovení a 

definování podmínek nároku na jednotlivé dávky je toto členění plně odůvodnitelné. 

První komplexní úpravy v oblasti nepojistných sociálních dávek byly realizovány již na 

počátku 90. let minulého století. V souvislosti s přijetím zákona o životním minimu 

byly následně stanoveny podmínky pro poskytování dávek sociální potřebnosti. 

Významnou změnou bylo přijetí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v 

jehož rámci byly komplexně upraveny podmínky hmotné podpory rodin při řešení 

standardních životních situací.  

V následujících letech probíhaly rozsáhlé diskuse nad pojetím systému sociální pomoci, 

nové právní normy však byly přijaty až v r. 2006, resp. až v r. 2011. Jednalo se o 

zákony 

- č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 

- č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

- č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

- č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

                                                      

4  viz: Průša, L. Tři pilíře nového systému. Hospodářské noviny č. 200, 13. 10. 1993   

5  viz např. Tomeš,  I. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: SOCIOKLUB, 2001. ISBN 
80-86484-00-9  

6  blíže viz: Konopásek, Z. a kol. Universální dávkový systém rodinné politiky – dávky bezprostředně 
vázané na dětství a rodičovství. Bratislava: VÚPSV, 1992. bez ISBN 
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Současně však od r. 2006 docházelo k realizaci řady tzv. úsporných opatření, která 

velmi významně změnila charakter prakticky všech významných nepojistných 

sociálních dávek.  

Cílem předložené monografie je proto analyzovat vývoj hmotné podpory rodin formou 

nepojistných sociálních dávek. Tyto dávky patří k významným nástrojům sociální 

politiky nikoliv přímo objemem finančních prostředků, které jsou jimi redistribuovány, 

nýbrž zejména specifickou rolí, kterou plní a sociálními situacemi, které řeší. Na rozdíl 

od dávek pojistných, které mají dlouhodobou dimenzi vzniku i realizace, mohou být 

nepojistné dávky zavedeny rychle a mohou být i rychleji upravovány, popř. i zrušeny.  

Nepojistné sociální dávky jsou v České republice užívány nejčastěji pro krytí 

příjmového deficitu nízkopříjmových skupin obyvatelstva a to jak z hlediska prevence 

vzniku takové situace (dávky státní sociální podpory), tak i z hlediska kurativy, tedy v 

okamžiku, kdy již taková situace nastala (dávky pomoci v hmotné nouzi). Nepojistné 

sociální dávky jsou používány i při řešení specifických situací a potřeb osob se 

zdravotním postižením, popř. k podpoře určitého chování příjemců i v jiných 

oblastech.  

V každé zemi existuje jistý segment osob, které nejsou schopny zabezpečit své 

potřeby na všeobecně akceptovatelné úrovni vlastním přičiněním. Specifická situace 

v České republice spočívá v tom, že pod "hranicí chudoby" se nachází jen malý podíl 

obyvatel, zatímco podíl obyvatel blízko nad touto hranicí je relativně velký. Tato 

situace podtrhuje nutnost velmi obezřetné manipulace s dávkami v této "příjmové 

sekvenci", neboť její důsledky se mohou projevit ve statisících postižených a 

miliardových nákladech. Neopatrné změny jsou rizikem, mohou způsobit i přelévání 

příjemců z jednoho dávkového systému do druhého.  

Celá monografie je v souladu s předloženou nabídkou rozdělena do tří částí, které jsou 

dále bohatě členěny.   

V první části monografie je věnována pozornost podrobného vývoje hmotné podpory 

rodin poskytované prostřednictvím nepojistných sociálních dávek od roku 1990 a 

zejména po roce 2010. V tomto smyslu byly vyčísleny celkové výdaje na podporu 

rodin prostřednictvím systému nepojistných dávek v nominálním vyjádření a v relaci k 

objemu HDP a celkových výdajů státního rozpočtu, vč. provedení mezinárodního 

srovnání v rámci EU. K realizaci tohoto úkolu byla shromážděna potřebná data 

zejména ročenek MPSV, ČSÚ, Eurostatu a z údaje z interních analýz MPSV. Bylo 

provedeno zpracování časových řad a podrobných grafických znázornění.  

Druhá část monografie pojednává o nepojistných sociálních dávkách jako o jednom 

z nástrojů sociální a rodinné politiky. Obsahuje analýzu kritických míst tohoto 

nástroje, zabývá se možnostmi a podmínkami predikcí při jeho tvorbě a změnách a 

problémech deformací návrhů v procesu jejich schvalování. Závažným problémem 

analýzy jednotlivých sociálně politických opatření státu, realizovaných zpravila 

právními normami, je nedostatek veřejně zadokumentovaných informací, které by 

osvětlily právní a ekonomické limity a bariéry, východiska, která vedla k volbě těch či 

oněch řešení,  ale také mnohostrannost vlivů, které se při jejich přípravě, schvalování 

a realizaci uplatnily. Mezi návrhy odborníků – autorů a výslednými dokumenty jsou 

velmi často velké rozdíly. Ke korekcím výchozích dokumentů dochází ve vnitřním a 

vnějším připomínkovém řízení, při jednání Legislativní rady vlády a vlády samotné, 

změny navrhují poslanci při schvalování zákonné normy a podobně.  
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Vznik a život nepojistných dávek provází řada problémů, např. z hlediska jejich 

konstrukce, zavěšení na jiné dávky, způsob distribuce, stanovení kontrolovatelných 

podmínek, způsoby valorizace a další. Určitá snadnost zavedení dávky vede 

k opakované tendenci, popř. pokusům využít tohoto typu dávky k řešení sociálních 

důsledků nezvládnutých makroekonomických nebo makrosociálních opatření, popř. 

neřešení problému v mainstreamu nějaké resortní politiky. Projevuje se také ve snaze 

spojovat s čistě sociálním aspektem podstaty a logiky dávky i další záměry a cíle. To 

přináší specifická rizika, kdy vedlejší podmínka může blokovat základní účel dávky.  

Ve třetí části budou formulovány náměty na prioritní úpravy v oblasti nepojistných 

dávek pro rodiny s dětmi. Současně zde budou nastíněna hlavní opatření a náměty na 

změny v oblasti rodinné politiky, přičemž důraz bude položen na potřebu přijímání 

prorůstových opatření. Je zřejmé, že sociální politika by se měla více "odpoutat" od 

problému chudoby, jejíž řešení vyžaduje relativně malé výdaje, ale měla by se 

orientovat na ty rodiny, které požívají již velmi omezenou (popř. žádnou) podporu 

státu, a jejichž daňové zatížení je vyšší než státní podpora. Kritériem pro podporu 

rodiny by neměla být jenom chudoba, ale její prosperita a možnost plnit 

nenahraditelné funkce. Tyto rodiny hradí všechny své potřeby vlastním přičiněním a to 

je stlačuje až k těm, kteří jsou ve stejných výdajích státem podporováni.   

Klíčovými metodami při zpracování jednotlivých kapitol práce byly:  

- sekundární analýza a zpracování makroekonomických a makrosociálních dat, jejich 

detailní statistický rozbor (vč. grafického zpracování grafického vyjádření vývoje 

nákladů na hmotnou pomoc rodinám s dětmi),  

- sekundární analýza, studium a exploatace literárních zdrojů vč. jejich komparace a 

zpracování hypotéz a predikcí, 

- přímé výpovědi jednotlivých klíčových expertů formou brainstormingu s cílem 

zachytit co možno nejširší názorové spektrum. 

Před ukončením projektu se dne 5. prosince uskutečnila odborná konference, v jejímž 

průběhu jeho řešitelé představili klíčové poznatky projektu. V průběhu bohaté diskuse 

byly prezentované poznatky účastníky vysoce oceněny, přičemž důraz byl položen 

především na potřebu přijímání prorůstových opatření v oblasti rodinné politiky. 

Konference celkově přispěla k doladění závěrů a k posílení akcentování některých 

závěrů navržených priorit. 
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Č Á S T   P R V N Í 

 

 

1. Vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím nepojistných 
sociálních dávek 

První komplexní úpravy nových sociálních systémů byly přijaty v závěru 1. poloviny 

90. let (zákon o penzijním připojištění, zákon o státní sociální podpoře, zákon o 

důchodovém pojištění), o pojetí dalších systémů byly vedeny dlouhodobé diskuse, 

zákony, které tyto systémy upravují, byly přijaty až v r. 2006 (zákon o nemocenském 

pojištění, zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi). 

Při charakteristice problémů jednotlivých sociálních systémů v naší zemi v současné 

době je potřeba vycházet z analýzy faktorů ovlivňujících charakter jednotlivých 

sociálních transferů. V tomto směru je potřeba zohlednit: 

- vliv demografického vývoje, 

- působení ekonomických a sociálních faktorů, 

- vliv společensko-politických determinant (vč. mezinárodního vlivu) 7. 

Výdaje na sociální zabezpečení po celé období od r. 1990 výrazně rostou, nejvýrazněji 

se na této skutečnosti podpisují kompenzační úpravy přijímané v souvislosti s růstem 

životních nákladů. 

 

tabulka č. 1: 

Vývoj výdajů na sociální zabezpečení a vývoj jejich podílu na HDP v letech 

1990 – 2012  

rok výdaje na sociální zabezpečení (mil. Kč) podíl výdajů na HDP (v %) 

1990 82 253 13,14 

1995 171 370 11,69 

2000 279 945 12,29 

2005 355 712 11,42 

2010 472 490 12,52 

2011 481 817 12,65 

2012 492 552 12,86 

pramen: 

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012 

(Bulletin No 28), Praha, VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-115-5 

 

                                                      

7  podrobněji viz: Průša, L. Možnosti řešení současných disproporcí v oblasti sociálních transferů. Studie 
Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky č. 1/2001. bez ISBN 
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Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č. 1. Z uvedeného grafu je zřejmé, 

dlouhodobě klesá podíl výdajů na sociální zabezpečení na HDP, nárůst tohoto podílu po 

r. 2008 je způsobem nikoli navýšením výdajů na sociální zabezpečení, ale poklesem 

HDP v důsledku ekonomické krize. 

Výdaje na sociální zabezpečení představují nejvýznamnější část výdajů státního 

rozpočtu, v průběhu let 1993 – 2012 8 podíl těchto výdajů osciloval okolo 40 % (viz 

tabulka č. 2). 

 

tabulka č. 2: 

Vývoj výdajů na sociální zabezpečení a vývoj jejich podílu na výdajích 

státního rozpočtu v letech 1993 – 2012  

 
 výdaje na sociální zabezpečení (v mil. Kč) podíl výdajů na výdajích státního rozpočtu (v %) 

1993 128 707 37,40 

1995 171 470 39,71 

2000 279 017 43,60 

2005 355 715 40,33 

2010 472 490 40,66 

2011 481 817 41,86 

2012 492 552 42,74 

pramen: 

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012 

(Bulletin No 28), Praha, VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-115-5 

Statistické ročenky České republiky 1993 - 2012 

 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č. 2. I z tohoto grafu je zřejmé, že podíl 

výdajů na sociální zabezpečení na výdajích státního rozpočtu dlouhodobě mírně klesá, 

přičemž nárůst tohoto podílu po r. 2008 je způsobem redukcí výdajů státního rozpočtu 

v souvislosti s ekonomickou krizí, poklesem výkonnosti ekonomiky a orientací 

hospodářské politiky vlády. 

Z celkového objemu výdajů na sociální zabezpečení připadá na nepojistné sociální 

dávky v současné době cca 9 %, tento podíl od r. 1991 klesl cca 3,5 x (viz příloha č. 

3). Pokles podílu výdajů na nepojistné sociální dávky na celkových výdajích na sociální 

zabezpečení byl po celé období v zásadě kontinuální s výjimkou let 2004 a 2007, kdy 

došlo k mírnému nárůstu toho podílu v důsledku výplaty jednorázového příspěvku 

nezaopatřeným dětem a důchodcům (r. 2004), výrazného zvýšení úrovně 

rodičovského příspěvku a zavedení nové sociální dávky – příspěvku na péči (r. 2007). 

V nominálním vyjádření dosahují v současné době výdaje na nepojistné sociální dávky 

úrovně cca 63 mld Kč, jejich struktura je zřejmá z tabulky č. 3. 

                                                      

8  vzhledem ke zcela odlišné metodice sledování výdajů státního rozpočtu do r. 1992 je podíl výdajů na 
sociální zabezpečení na výdajích státního rozpočtu sledován až od r. 1993 
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tabulka č. 3: 

Vývoj výdajů na nepojistné sociální dávky v letech 1990 – 2012  

    z toho: 

  

výdaje na nepojistné 
sociální dávky 

celkem 

dávky státní 
sociální 

podpory a 
ostatní státní 

dávky 

dávky pro osoby 
se zdravotním 

postižením 

dávky pomoci v 
hmotné nouzi / 

sociální 
potřebnosti 

příspěvek na 
péči 

1990 21 639 21 073 566 0 0 

1995 29 896 25 558 800 3 538 0 

2000 43 531 31 855 1 869 9 807 0 

2005 47 121 32 954 2 544 11 623 0 

2010 66 083 40 791 1 811 3 882 19 599 

2011 60 979 36 014 1 899 4 982 18 084 

2012 63 012 35 486 1 384 7 751 18 391 

pramen: 

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012 

(Bulletin No 28), Praha: VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-115-5 

Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 1990 – 2012, Praha: MPSV, 1993 – 

2012   

 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č. 4 a č. 5. Z těchto údajů vyplývá několik 

zajímavých tendencí: 

- po zavedení systému státní sociální podpory v r. 1995 objem výdajů na tyto dávky 

pravidelně rostl (zejména v důsledku jejich automatické valorizace v souvislosti se 

zvýšením částek životního minima), od r. 2008 však objem výdajů klesá především 

v souvislosti s významným zpřísňováním podmínek na některé sociální dávky 

(zejména přídavky na děti, sociální příplatek a porodné), 

- objem výdajů sociální péče pro osoby se zdravotním postižením po celé období od 

vzniku ČR (r. 1993) se zvyšoval, do r. 2007 se zvýšil cca 4 x, následně objem 

těchto dávek v souvislosti s novým systémem financování sociálních služeb 

(zavedení příspěvku na péči) klesl na cca 1/2 úrovně r. 2007  

- po celé sledované období (do r. 2005) se zvyšuje objem výdajů na dávky sociální 

potřebnosti, 

- přijetím zákona o pomoci v hmotné nouzi se objem srovnatelných výdajů snížil cca 

4 x, následně však jejich objem roste, přičemž nejmarkantnější nárůst lze 

zaznamenat v r. 2012, 

- cca 30 % výdajů na nepojistné sociální dávky představují výdaje na příspěvek na 

péči. 

Vývoj výdajů na nepojistné sociální dávky a vývoj jejich podílu na HDP je uveden v 

tabulce č. 4. 
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tabulka č. 4: 

Vývoj výdajů na nepojistné sociální dávky a vývoj jejich podílu na HDP v 

letech 1990 – 2012  

  
výdaje na nepojistné sociální dávky celkem    

(v mil. Kč) podíl výdajů na HDP (v %) 

1990 21 639 3,46 

1995 29 896 2,04 

2000 43 531 1,92 

2005 47 121 1,46 

2010 66 083 1,75 

2011 60 979 1,60 

2012 63 012 1,65 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 1996 - 2013 

Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 1990 – 2012, Praha: MPSV, 1993 – 

2012  

 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č. 6. Z uvedeného grafu vyplývá, že přes 

dlouhodobý nárůst objemu výdajů na nepojistné sociální dávky vývoj jejich podílu na 

HDP dlouhodobě klesá, přičemž výjimku z tohoto trendu lze spatřovat zejména v r. 

2007, kdy v souvislosti se změnou podmínek pro přiznání rodičovského příspěvku, 

výrazným zvýšením jeho úrovně a v souvislosti se zavedením příspěvku na péči podíl 

výdajů na nepojistné sociální dávky vzrostl o 0,43 p.b. v porovnání s r. 2006.  

 

tabulka č. 5: 

Vývoj výdajů na nepojistné sociální dávky a vývoj jejich podílu na výdajích 

státního rozpočtu v letech 1993 – 2012  

 

výdaje na nepojistné sociální dávky celkem           
(v mil. Kč) podíl výdajů na výdajích státního rozpočtu (v %) 

1993 31 072 9,03 

1995 29 896 6,92 

2000 43 531 6,80 

2005 47 121 5,34 

2010 66 083 5,69 

2011 60 979 5,30 

2012 63 012 5,47 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 1996 - 2013 

Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 1990 – 2012, Praha: MPSV, 1993 – 

2012  

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012 

(Bulletin No 28), Praha: VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-115-5 
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Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č. 7. V porovnání s vývojem podílu výdajů na 

nepojistné sociální dávky na HDP je podíl výdajů na tyto dávky na výdajích státního 

rozpočtu cca 3 x vyšší a je "náchylnější" ke změnám v objemu výdajů než k 

odchylkám v trendech vývoje HDP (viz příloha č. 8). 

 

1.1. Vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím dávek státní 
sociální podpory a ostatních státních dávek  

Dávky, které jsou dnes poskytovány v rámci systému státní sociální podpory, byly do 

roku 1995 poskytovány z různých sociálních systémů, jejich právní úprava byla 

nepřehledná a v řadě případů neodpovídala potřebám současného vývoje. 

V souvislosti s valorizačními úpravami byly proto v 1. polovině 90. let postupně 

měněny základní principy jejich konstrukce tak, aby zavedení systému státní sociální 

podpory do praxe bylo pokud možno co nejjednodušší. Cílem tohoto postupu bylo 9: 

- sjednotit dávky, vyjadřující podporu státu občanům a rodinám s dětmi do jednoho 

komplexu, přičemž nově byly definovány v tomto systému ty dávky, které byly 

dříve součástí jiných systémů (systému nemocenského pojištění, důchodového 

zabezpečení a sociální péče), 

- zavést nové sociální dávky reagující na dosud neřešené sociální situace, např. 

příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu, 

- změnit koncepci dosavadních nejvýznamnějších peněžitých dávek rodinám a 

navrhnout jejich přeměnu (v tomto smyslu se jednalo o přechod na diferenciaci 

přídavku na dítě podle věku dítěte a transformaci dřívějšího státního vyrovnávací 

příspěvku do sociálního příplatku). 

 

K základním principům systému státní sociální podpory patří 10: 

- komplexnost, 

- jednotnost, 

- sociální spravedlnost, 

- skladebnost, 

- valorizace, 

- dostupnost, 

- operativnost, 

- nenáročnost. 

                                                      

9  viz: Kepková, M. Státní sociální podpora. Praha: SOCIOKLUB, 1997. ISBN 80-902260-5-1 

10  viz: Dlouhý, J. Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice. Praha: SOCIOKLUB, 1997. 
ISBN 80-902260-6-X 
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Výdaje na dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky 11 vzrostly od r. 1990 

do r. 2012 cca 1,7 x, přičemž v průběhu tohoto období lze jejich vývoj charakterizovat 

několika tendencemi: 

- v souvislosti s realizací ekonomické reformy došlo počátkem 90. let k výraznému 

nárůstu výdajů na tyto dávky jako důsledek snahy o zabránění propadu širokých 

vrstev obyvatelstva do stavu chudoby, 

- po zavedení systému státní sociální podpory výdaje na tyto dávky pravidelně rostly 

především v důsledku jejich automatické valorizace v souvislosti se zvyšováním 

částek životního minima, 

- výrazný nárůst výdajů v r. 2007 je způsoben změnou podmínek pro čerpání 

rodičovského příspěvku a výraznou změnou výše jeho částek (výdaje na tuto 

dávky vzrostly v letech 1990 – 2012 cca 17 x, 

- následný pokles těchto výdajů klesá především v souvislosti s významným 

zpřísňováním podmínek na některé sociální dávky (zejména přídavky na děti, 

sociální příplatek a porodné). 

Podíl výdajů na dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky na HDP klesl v 

letech 1990 – 2012 3,37 % na 0,93 % (viz tabulka č. 6). 

 

tabulka č. 6: 

Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky a vývoj 

jejich podílu na HDP v letech 1990 – 2012  

 
výdaje na dávky státní sociální podpory a na další 

státní dávky celkem (mil. Kč) podíl výdajů na HDP (v %) 

1990 21 073 3,37 

1995 25 558 1,74 

2000 31 855 1,46 

2005 32 954 1,10 

2010 40 791 1,08 

2011 36 014 0,95 

2012 35 486 0,93 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 2012, MPSV, Praha 2013 

Podrobnější údaje jsou obsaženy v příloze č. 9. Z rozboru těchto údajů vyplývá, že 

dávky státní sociální podpory jsou klíčovými dávkami v rámci nepojistných sociálních 

                                                      

11  Těmito dávkami se rozumí státní vyrovnávací příspěvek (vyplácen v letech 1990 – 1995), výchovné 
(vypláceno v letech 1990 – 1995), jednorázový příspěvek (vyplacen v letech 1993 a 2004), příspěvek na 
hrubé nájemné (vyplácen v letech 1994 a 1995), sociální příspěvek k vyrovnání cen tepelné energie 
(vyplácen v letech 1997 – 2000), sociální příplatek k vyrovnání cen nájemného (vyplácen v letech 1997 
– 2001), příspěvek na péči o dítě v zařízení (vyplácen v letech 2005 – 2006) a příspěvek na školní 
pomůcky (vyplácen v letech 2006 – 2007). Hlavním důvodem společného sledování výdajů na tyto 
dávky s dávkami státní sociální podpory je skutečnost, že tyto dávky byly vypláceny společně s těmito 
dávkami státními orgány (od r. 1995 okresními úřady, od r. 2004 Úřady práce). Zařazení výchovného je 
determinováno jejich obdobným charakterem, jako mají přídavky na děti. 
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dávek, a proto vývojové tendence jak z hlediska absolutních, tak i relativních údajů, 

jsou obdobné. 

Podíl výdajů na dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky na výdajích 

státního rozpočtu klesl v letech 1993 – 2012 více než 2,5 x (viz tabulka č. 7). 

 

tabulka č. 6: 

Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky a vývoj 

jejich podílu na výdajích státního rozpočtu v letech 1993 – 2012  

 

výdaje na dávky státní sociální podpory                     
a ostatní státní dávky (mil. Kč) 

podíl výdajů na výdajích státního rozpočtu 
(v %) 

1993 28 123 8,17 

1995 25 558 5,92 

2000 31 855 4,98 

2005 32 954 3,74 

2010 40 791 3,51 

2011 36 014 3,13 

2012 35 486 3,08 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 1996 - 2013 

Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 1990 – 2012, Praha: MPSV, 1993 – 

2012  

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012 

(Bulletin No 28), Praha: VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-115-5 

Podrobnější údaje jsou obsaženy v příloze č. 10, porovnání vývoje podílu výdajů na 

dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky na HDP a na výdajích státního 

rozpočtu je uvedeno v příloze č. 11. Z tohoto porovnání vyplývá, že vývoj podílu 

výdajů na dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky na výdajích státního 

rozpočtu je cca 3 x vyšší a je "náchylnější" ke změnám než je vývoj podílu výdajů na 

tyto dávky na HDP.  

Ve struktuře výdajů na dávky státní sociální podpory došlo v letech 1990 – 2012 k 

významným změnám. Výrazně klesl objem výdajů na přídavek na dítě a sociální 

příplatek (vč. státního vyrovnávacího příspěvku, který této dávce předcházel, od 

1. 1. 2012 byl sociální zrušen), naopak výrazně narostly výdaje na rodičovský 

příspěvek na příspěvek na bydlení (vč. souvisejících dávek). 
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tabulka č. 7: 

Vývoj výdajů na jednotlivé dávky státní sociální podpory a ostatní státní 

dávky v letech 1990 – 2012 (v mil. Kč). 

 

přídavek na 
dítě 

sociální 
příplatek 

rodičovský 
příspěvek 

příspěvek na 
bydlení 

ostatní 
státní dávky 

výdaje na dávky státní 
sociální podpory a 
další státní dávky 

celkem  

1990 10 481 0 1 504 0 382 21 073 

1995 12 770 0 5 824 28 907 25 558 

2000 12 748 6 199 7 691 2 697 2 520 31 855 

2005 11 195 4 779 12 627 2 459 1 897 32 957 

2010 3 862 3 100 27 722 3 521 2 586 40 791 

2011 3 498 786 25 709 4 641 1 380 36 014 

2012 3 337 53 24 983 5 743 1 370 35 486 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 1996 – 2013 

 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č. 12 a č. 13. Tyto údaje jasně dokladují 

výraznou změnu v pohledu státu na podporu rodin s dětmi prostřednictvím sociálních 

dávek. 

Základním stavebním kamenem většiny dávek státní sociální podpory bylo od zavedení 

tohoto systému až do r. 2006 životní minimum a to jak pro stanovení hranic příjmu, 

do kterého bude dávka, jejíž výše je limitována výší příjmu rodiny, vyplácena, tak i 

k určení její výše. Od r. 2006 je většina dávek stanovena pevnou částkou, která ve 

většině případů nebyla do dnešních dnů upravována, reálná hodnota dávek se tak 

snižuje. 

Při realizaci státní sociální podpory v tomto období je uplatňován princip státem 

organizované solidarity, a to ve dvou základních směrech 12 – od bezdětných 

k rodinám s dětmi a od vysokopříjmových k nízkopříjmovým rodinám. Tomuto 

rozdělení odpovídaly obecně i dva základní druhy dávek, které se k takovému účelu 

užívaly. 

V první řadě šlo o univerzální nárokový příjem každého dítěte, jenž byl vyjádřením 

redistribučních procesů od bezdětných rodin ve prospěch rodin s dětmi. V současné 

době mají tuto podobu pouze rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče, ostatní 

dávky, vč. přídavků na děti jsou dnes již významně limitovány příjmovou situací 

rodiny/domácnosti. 

Druhým typem dávek jsou příspěvky stanovené na základě testování skutečné celkové 

příjmové situace rodiny/domácnosti (means test). Jde o podporu rodiny do okamžiku, 

kdy dosáhne svými příjmy společensky dohodnuté hranice, přičemž zpravidla 

s rostoucím příjmem se výše dávek snižuje, popř. po dosažení této hranice se dávka 

přestává úplně vyplácet. V tomto případě se jedná o přerozdělení ve prospěch rodin 

s nízkým příjmem. V systému státní sociální podpory mají v současné době tento 

                                                      

12  viz: Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2007 ISBN 978-80-
7357-585-4 
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charakter přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné a 

pohřebné. 

Vzájemná proporce výše těchto dávek a prostředků vkládaných do těchto řešení 

umožňuje realizovat mnoho variant státní podpory rodin s dětmi, ale především 

umožňuje jedním systémem uskutečnit diametrálně odlišné pojetí sociální politiky 

státu. Různým nastavením konstant systém umožňuje velmi účinně realizovat sociální 

politiku jak úsporného, tak i "štědrého" charakteru, kdy prostřednictvím různé míry 

redistribučních procesů může být ve prospěch rodin s dětmi transferována různá výše 

prostředků. Změnou vah obou typů dávek je možné při stejném objemu 

vynakládaných prostředků provádět sociální politiku vysoce cílenou, příp. až plošnou. 

Této změny jsme byli svědky v posledním období, kdy se míra uplatňování obou 

principů, výrazně změnila, posílila se ochranná funkce dávek především pro 

nízkopříjmové rodiny. Jedinou výjimku v tomto směru tvoří rodičovský příspěvek, 

který však v současné době má m.j. za cíl přispět k zajištění situace mladých rodin s 

malými dětmi v důsledku nízké ochoty zaměstnavatelů zaměstnávat především ženy – 

matky na zkrácené pracovní úvazky a tak odčerpat tyto ženy z pracovního trhu. 

V současné době je rámci systému státní sociální podpory upraveno celkem 6 

sociálních dávek – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky 

pěstounské péče, porodné a pohřebné. Jejich společné charakteristiky lze v obecné 

rovině stručně shrnout následovně 13: 

- Nárok na dávky má pouze občan a s ním společně posuzovaní členové domácnosti, 

kteří mají trvalý pobyt na území České republiky a další osoby, uvedené v § 3 

odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, 

- Při posuzování nároků na jednotlivé dávky státní sociální podpory se netestuje 

majetek rodiny.  

- Systém státní sociální podpory chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených 

dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení 

povinné školní docházky a poté (nejdéle však do 26. roku věku), jestliže se 

soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se pro nemoc nebo úraz nemůže 

soustavně připravovat na budoucí povolání, popř. z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou 

činnost. 

- Základem pro stanovení nároku a výše některých dávek státní sociální podpory 

(vč. určení hranice příjmů občana či rodiny) je životní minimum.  

- Mezi příjmy, které jsou rozhodující pro přiznání nároku na dávky státní sociální 

podpory, patří především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti, dále dávky nemocenského a důchodového 

zabezpečení a hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání vč. obdobných příjmů z 

ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tzn. příjmy po 

odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z 

příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle 

                                                      

13  viz: Krebs, V. – Průša, L. Státní sociální podpora. Praha: GRADA, 2002. ISBN 80-247-0065-4 
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zákona o daních z příjmů. Úplný taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.  

- Žádosti o přiznání dávek státní sociální podpory vyřizují od 1. dubna 2004 Úřady 

práce. 

- Žádosti o jednotlivé dávky je nutno podávat pouze na tiskopisech předepsaných 

MPSV.  

- Nárok na výplatu dávek státní sociální podpory zaniká uplynutím 3 měsíců ode 

dne, za který dávky náleží.  

Vytvoření systému státní sociální podpory bylo svým pojetím, rozsahem i technickým 

řešením nejvýznamnějším transformačním opatřením v rekonstrukci systému 

sociálního zabezpečení v 1. polovině 90. let minulého století. Vedle změny konstrukce 

jednotlivých dávek došlo i ke změně jejich plátce, do té doby byly dávky vypláceny 

zaměstnavateli a okresními správami sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že 

přechod k adresnému systému je provázen sledováním a vyhodnocováním většího 

množství údajů, bylo nezbytné pověřit výplatou těchto dávek orgány státní správy 14. 

Analýza systému adresnosti státních dávek ukázala, že se záměry, s nimiž byl tento 

systém zaváděn, podařilo naplnit. Na základě analýz a rozborů 15 byly v polovině 90. 

let minulého století učiněny z hlediska dalšího vývoje systému státní sociální podpory 

tyto závěry: 

- Okruh sociálních událostí, které jsou důvodem pro přiznání přídavků na děti ve 

výhodnější výměře v evropských zemích (zdravotní postižení dítěte, neúplná 

rodina), se v rámci systému státní sociální podpory v ČR promítaly v rámci 

sociálního příplatku, který však byl k 31. 12. 2011 zrušen. Způsoby zohlednění 

těchto událostí jsou však odlišné, sociální příplatek byl z tohoto pohledu zcela 

unikátní dávkou. 

- Doba poskytování rodičovského příspěvku v naší zemi je v Evropě nejdelší. 

- Pokud je v evropských systémech koncipována dávka, jejímž cílem je přispět 

rodině s nízkým příjmem k částečné úhradě nákladů spojených s bydlením, je tato 

sociální událost řešena poskytováním jedné dávky. 

- Je účelné komplexně analyzovat všechny souvislosti a možnosti propojení 

sociálního a daňového systému 16 . 

                                                      

14  Po zrušení okresních úřadů vyplácely dávky státní sociální podpory od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2004 obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností v sídlech bývalých okresních úřadů, od 1. 4. 2004 vyplácí tyto dávky 
opět orgány státní správa - úřady práce. 

15  podrobněji viz např. Krebs, V. a kol. – Analýza nástrojů a vazeb systému státní sociální podpory vč. 
rozboru optimálnosti nastavení koeficientů na r. 1996 a 1997. Praha: VŠE, 1995. bez ISBN.  

nebo Dlouhý J. Co ukázala analýza adresnosti systému sociálních dávek. Sociální politika č. 11/1996. 

ISSN 0049-0961  

16  viz: Dlouhý, J. Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice. Praha: SOCIOKLUB, 1997. 
ISBN 80-902260-6-x 
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1.2. Vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím dávek sociální 

potřebnosti a dávek pomoci v hmotné nouzi  

Jednou z prioritních oblastí, jimž byla věnována pozornost v rámci koncipování 

záchranné sociální sítě jako klíčového dokumentu v sociální oblasti v 1. polovině 90. 

let, byla problematika zabezpečení sociálně potřebných občanů a rodin s dětmi. V 

souvislosti se změnami sociálně ekonomických a společensko–politických poměrů bylo 

potřeba věnovat pozornost zajištění alespoň minimální příjmové úrovni všech skupin 

obyvatelstva, zejména těch, které byly již na počátku transformace odkázány na 

příjmy ze sociálních systémů. Obyvatelstvo bylo totiž schopno reagovat na růst 

životních nákladů změnou struktury spotřeby, kvalitativním přeskupením struktury 

poptávky nebo odložením nákupů předmětů dlouhodobé spotřeby jen do určité míry, 

kterou lze označit za mez sociální tolerance. Taková mez je však prakticky nulová u 

těch skupin obyvatel, jejichž životní úroveň je zčásti nebo zcela závislá na sociálních 

příjmech, doplňujících jejich ostatní příjmy na státem uznanou životní úroveň. Přitom 

bylo třeba postupovat tak, aby byly dodrženy proporce mezi jednotlivými druhy příjmů 

tak, aby pracovní příjmy neztratily svůj motivační charakter a sociální příjmy si 

zachovaly únosnou úroveň jak z hlediska životních nákladů, tak z hlediska možnosti 

státu 17. 

Základním stavebním prvkem celého systému dávek sociální potřebnosti bylo 

definování životního minima pro různé životní situace. Zákonem č. 463/1991 Sb., o 

životním minimu, proto byly stanoveny částky životního minima na krytí nákladů na 

zajištění osobních potřeb každého člena domácnosti a společných potřeb všech členů 

domácnosti. Na tento zákon navazoval zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, 

který stanovil podmínky nároku na tyto dávky. Největším nedostatkem toho systému 

byla skutečnost, že v některých případech vytvářel sociální past tím, že garantoval za 

poměrně snadno splnitelných podmínek trvalý příjem na úrovni, kterou zejména osoby 

s více dětmi a nízkou kvalifikací nemohly reálně dosáhnout příjmy z výdělečné 

činnosti, což vedlo k nezájmu o přijetí hůře placené práce, navíc po řadu let v 90. let 

byla úroveň minimální mzdy nižší, než životní minimum jednotlivce. 

Vývoj částek životního minima v letech 1991 - 2006 je uveden v příloze č. 14. 

V r. 2006 došlo ke změně konstrukce životního minima, podle zákona č. 110/2006 

Sb., o životním a existenčním minimu. Tento zákon stanovil: 

- životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů osob k zajištění výživy a 

ostatních základních osobních potřeb 

- existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za 

nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 

umožňující přežití. 

Nově tedy částky životního ani existenčního minima nezahrnují nezbytné náklady na 

bydlení, ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory 

poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na 

bydlení. 

                                                      

17  viz: Záchranná sociální síť a přizpůsobování mzdových a sociálních příjmů vývoji životních nákladů. 
Hospodářské noviny, 26. 2. 1991 



 

22 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

Ke změně došlo rovněž i z hlediska samotného výpočtu částek životního minima. 

Částka životního minima jednotlivce činí 3 410 Kč měsíčně.  

Pokud je osoba posuzována společně s jinými osobami, jsou částky životního minima 

odstupňovány podle pořadí osob, částka životního minima osoby, která je posuzována 

jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč, částka životního minima osoby, která je 

posuzována jako druhá nebo další v pořadí, je diferencována podle věku této osoby a 

činí:  

- 2 830 Kč měsíčně u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,  

- 2 450 Kč měsíčně u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,  

- 2 140 Kč měsíčně u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,  

- 1 740 Kč měsíčně u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.  

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč měsíčně. 

Po celé období let 1991 – 2006 se v částkách životního minima výrazněji zvyšovaly 

částky upravující krytí nezbytných nákladů na domácnost, např. v případě čtyřčlenné 

rodiny se dvěma dětmi ve věku 6 a 10 let vzrostl podíl této částky na celkové výši 

životního minima tohoto typu rodiny z 15,4 % v r. 1991 na 27,3 % v r. 2006 (viz graf 

v příloze č. 15). 

Přijetím zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, došlo ke změně okruhu společně 

posuzovaných osob, což se projevilo poklesem výdajů na dávky pomoci v hmotné 

nouzi oproti výdajům na dávky sociální potřebnosti mezi roky 2006 a 2008 z 12,0 mld 

Kč na 2,8 mld Kč. V následujících letech výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi 

rostly, v r. 2012 se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o cca 50 %, přičemž 

výdaje na doplatek na bydlení se prakticky zdvojnásobily.    

Analogicky k těmto trendům se vyvíjel i podíl výdajů na tyto dávky na HDP (viz 

tabulka č. 8) 
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tabulka č. 8: 

Vývoj výdajů na dávky sociální potřebnosti (pomoci v hmotné nouzi) a vývoj 

jejich podílu na HDP v letech 1991 – 2012  

 
výdaje na dávky sociální potřebnosti/pomoci                  

v hmotné nouzi (mil. Kč) podíl výdajů na HDP (v %) 

1991 327 0,04 

1995 3 538 0,24 

2000 9 807 0,43 

2005 11 623 0,37 

2006 11 995 0,36 

2007 3 287 0,09 

2008 2 794 0,07 

2009 3 089 0,08 

2010 3 882 0,10 

2011 4 982 0,13 

2012 7 751 0,20 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 2012, MPSV, Praha 2013 

Podrobnější údaje jsou obsaženy v příloze č. 16.  

Podíl výdajů na dávky sociální potřebnosti/pomoci v hmotné nouzi na výdajích státního 

rozpočtu je v letech 1993 a 2012 v zásadě přibližně stejný, přičemž v proběhu tohoto 

období kopíroval přibližně stejně trendy, jaké vykazovaly výdaje na tyto dávky jako v 

relaci k hrubému domácímu produktu (viz tabulka č. 9). 

 

tabulka č. 9: 

Vývoj výdajů na dávky sociální potřebnosti/pomoci v hmotné nouzi a vývoj 

jejich podílu na výdajích státního rozpočtu v letech 1993 – 2012  

rok 
výdaje na dávky sociální potřebností/pomoci v 

hmotné nouzi (mil. Kč) 
podíl výdajů na výdajích státního rozpočtu 

(v %) 

1993 2 268 0,66 

1995 3 538 0,82 

2000 9 807 1,53 

2005 11 623 1,32 

2006 11 995 1,19 

2007 3 287 0,32 

2008 2 794 0,25 

2009 3 089 0,26 

2010 3 882 0,33 

2011 4 982 0,43 

2012 7 751 0,67 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 1996 - 2013 
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Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 1990 – 2012, Praha: MPSV, 1993 – 

2012  

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012 

(Bulletin No 28), Praha: VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-115-5 

Podrobnější údaje jsou obsaženy v příloze č. 17, porovnání vývoje podílu výdajů na 

dávky sociální potřebnosti/pomoci v hmotné nouzi na HDP a na výdajích státního 

rozpočtu je uvedeno v příloze č. 18. Z tohoto porovnání vyplývá, že vývoj podílu 

výdajů na dávky sociální potřebnosti/pomoci v hmotné nouzi na výdajích státního 

rozpočtu je (obdobně jako u vývoje podílu výdajů na dávky státní sociální podpory a 

ostatní státní dávky) cca 3 x vyšší a je rovněž "náchylnější" ke změnám než je vývoj 

podílu výdajů na tyto dávky na HDP.  

Klíčovým aspektem pro vývoj výdajů na dávky sociální potřebnosti/pomoci v hmotné 

nouzi je vývoj nezaměstnanosti. Vzhledem ke stanovení podmínek nároku na hmotné 

zabezpečení uchazečů o zaměstnání/podpory v nezaměstnanosti totiž většina zejména 

dlouhodobě nezaměstnaných osob získá – často již při pobírání hmotného zabezpečení 

uchazečů o zaměstnání/podpory v nezaměstnanosti – nárok na poskytování dávky 

sociální potřebnosti/pomoci v hmotné nouzi. Úzká vazba mezi těmito charakteristikami 

je zřejmá z přílohy č. 19, dílčí odchylky mezi vývojem jednotlivých charakteristik je 

dána především změnami podmínek pro poskytování dávek sociální potřebnosti 

/pomoci v hmotné nouzi, resp. metodickými změnami ve výpočtu míry 

nezaměstnanosti.  

Přijetím zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se zjednodušila struktura 

dávek vyplácených z tohoto systému (viz tabulka č. 10). Celkový objem výdajů na 

tyto dávky od r. 2008 každoročně roste, výdaje na příspěvek na živobytí vzrostly v 

tomto období 2,7 x, výdaje na doplatek na bydlení se zvýšily dokonce 3,5 x. Tento 

nárůst je způsoben jednak vývojem situace na trhu práce v důsledku ekonomické krize 

a přístupem některých měst, obcí a podnikatelských subjektů k financování tzv. 

sociálního bydlení. 

 

tabulka č. 10: 

Vývoj výše dávek pomoci v hmotné nouzi v letech 2007 – 2012 (v mil. Kč)  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

dávky pomoci v hmotné 
nouzi celkem 3 287 2 794 3 089 3 882 4 982 7 751 
z toho: 
- příspěvek na 

živobytí 
 

2 593 
 

2 176 
 

2 328 
 

2 863 
 

3 820 
 

5 910 

- doplatek na bydlení 524 473 512 686 850 1 673 
- mimořádná 

okamžitá pomoc 170 146 249 334 312 168 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 2008 - 2013 

 

Graficky je vývoj výše dávek pomoci v hmotné nouzi znázorněn v příloze č. 20. 
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1.3. Vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím dávek sociální 

péče pro zdravotně postižené občany  

Vedle dávek státní sociální podpory a dávek sociální potřebnosti/pomoci v hmotné 

nouzi tvoří dávky sociální péče pro zdravotně postižené občany určitou specifickou 

skupinu dávek, pro jejichž přiznání je klíčovou podmínkou nepříznivý zdravotní stav. 

Podmínky pro tuto skupinu dávek se po celé období prakticky neměnily a to především 

v důsledku obavy z možného opakovaného napadení ústavnosti navrhovaného řešení 

tak, jako se tomu stalo v průběhu první poloviny 90. let, kdy Ústavní soud napadl 

snížení úrovně některých dávek týkajících se nákupu a provozu motorového vozidla 

pro tuto skupinu osob. Stěžejní změna byla realizována teprve přijetím zákona č. 

329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Z pohledu 

řešitele je nutno konstatovat, že teprve přijetím tohoto zákona byl naplněn 

dlouhodobý v zásadě protiprávní stav, neboť podmínky na tyto dávky nebyly 

stanoveny zákonem tak, jak vyžaduje český právní řád, ale pouze vyhláškou 

ministerstva práce a sociálních věcí. 

Důsledky přijetí nové právní úpravy na oblast hmotné podpory rodin se zdravotně 

postiženým členem je obtížné hodnotit vzhledem k tomu, že tato úprava vstoupila v 

platnost teprve v r. 2012. Nicméně velmi stručně lze konstatovat, že přijetím této 

právní úpravy se snížila výše jednotlivých dávek a zjednodušily se podmínky pro jejich 

přiznávání. 

Vývoj výdajů na tyto dávky a vývoj jejich podílu na HDP je uveden v tabulce č. 11.  

 

tabulka č. 11: 

Vývoj výdajů na dávky sociální péče pro zdravotně postižené občany v letech 

1990 – 2012  

 

výdaje na dávky sociální péče pro zdravotně 
postižené občany (mil. Kč) podíl výdajů na HDP (v %) 

1990 566 0,09 

1995 800 0,05 

2000 1 869 0,08 

2005 2 544 0,08 

2010 1 811 0,05 

2011 1 899 0,05 

2012 1 384 0,04 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 1996 - 2013 

Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 1990 – 2012, Praha: MPSV, 1993 – 

2012  

    

Podrobnější údaje jsou obsaženy v příloze č. 21. Z uvedeného grafu je zřejmé, že 

výdaje na tyto dávky v letech 1994 – 2007 prakticky nepřetržitě rostly, přičemž jejich 

podíl na HDP byl v letech 1997 – 2003 byl prakticky stabilní a následně výrazně klesal. 
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Objemově se výdaje na tuto skupinu dávek začaly snižovat v r. 2008, přičemž 

nejvýraznější pokles lze zaznamenat v r. 2012 v souvislosti s přijetím výše uvedeného 

zákona.  

Podíl výdajů na dávky sociální péče pro zdravotně postižené občany je v letech 1996 

až 2004 v zásadě přibližně stejný, přičemž následně se výrazně snižoval až do r. 2012, 

kdy dosáhl historicky nejnižší úrovně za celé sledované období (viz tabulka č. 12). 

 

tabulka č. 12: 

Vývoj výdajů na dávky sociální péče pro zdravotně postižené občany a vývoj 

jejich podílu na výdajích státního rozpočtu v letech 1993 – 2012  

 

výdaje na dávky sociální péče pro zdravotně 
postižené občany (mil. Kč) 

podíl výdajů na výdajích státního rozpočtu 
(v %) 

1993 681 0,20 

1995 800 0,19 

2000 1 869 0,29 

2005 2 544 0,29 

2010 1 811 0,16 

2011 1 899 0,16 

2012 1 384 0,12 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, Praha: MPSV 1996 - 2013 

Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí 1990 – 2012, Praha: MPSV, 1993 – 

2012  

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2012 

(Bulletin No 28), Praha: VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-115-5 

Podrobnější údaje jsou obsaženy v příloze č. 22. 

Z porovnání vývoje podílu výdajů na dávky sociální péče pro zdravotně postižené 

občany na výdajích státního rozpočtu a na HDP vyplývá, tak jako u dávek státní 

sociální podpory a dávek sociální potřebnosti/pomoci v hmotné nouzi, že vývoj podílu 

výdajů na tyto dávky na výdajích státního rozpočtu je výrazně vyšší, než je tento 

vývoj v relaci k úrovni HDP, přičemž v letech 1997 – 2004 byl cca 6 x vyšší, následně 

se začal rozdíl v těchto relacích snižovat na cca trojnásobek v r. 2012, nicméně i v 

tomto porovnání platí, že vývoj podílu výdajů v relaci k výdajům státního rozpočtu je 

"náchylnější" ke změnám než je vývoj podílu výdajů na tyto dávky na HDP.  

 

1.4. Vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím příspěvku na 

péči   

Nejnovější formou hmotné podpory rodin je podpora prostřednictvím příspěvku na 

péči, nové sociální dávky, která byla koncipována v souvislosti s přijetím zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči je poskytován těm osobám, 

které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné 

fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.  
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Cílem zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb 

bylo:  

- zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení služeb a reverzibilní přechod od 

"pasivního závislého pacientství" k "aktivnímu klientství",  

- sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty poskytujícími 

péči za podmínek jejich registrace, 

- zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace, 

- zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižené občany a starobní důchodce,  

- nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče 18. 

Již první poznatky však ukázaly, že značná část příjemců využívá příspěvek na péči v 

rozporu s představami zákonodárce, tedy nikoli na "nákup" potřebných sociálních 

služeb, ale ke zvýšení svých příjmů, popř. k úhradě svých závazků nebo závazků 

jiných členů rodiny (např. splátky půjček, hypotéky, leasingu) 19. 

V souvislosti s přípravou zákona o sociálních službách se předpokládalo, že příspěvek 

na péči by mělo pobírat cca 175 tis. osob a náklady na jeho výplatu by měly činit cca 

8 mld Kč 20. Skutečný počet příjemců této dávky i náklady na její výplatu jsou však po 

celou dobu její výplaty výrazně vyšší, než se původně očekávalo. Z údajů 

informačního systému o příspěvku na péči vyplývá, že již v prosinci 2007 pobíralo 

příspěvek na péči celkem cca 256 tis. osob, o tři roky později, v prosinci 2010, to bylo 

již 305 tis. klientů. V následujícím období počet příjemců této dávky poklesl, v prosinci 

2011 příspěvek na péči pobíralo celkem 259 tis. osob. Tento pokles je způsoben 

dvěma faktory: 

- změnou způsobu hodnocení míry závislosti (přechod od hodnocení závislosti 

pomocí 36 kritérií na kritéria podle tzv. Katzova indexu aktivit nezávislého života), 

- dokončením přehodnocení míry závislosti u těch příjemců, kteří nárok na tuto 

dávku získali díky překlopení příspěvku při péči o osobu blízkou nebo zvýšení 

důchodu pro bezmocnost. 

Vývoj struktury příjemců příspěvku na péči v prosinci let 2007, 2010 a 2011 je 

uvedena v tabulce č. 13 

 

                                                      

18  viz Návrh modelu financování sociálních služeb. Praha: MPSV, 1997 
19  viz Průša, L. – Víšek, P. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, 2012. ISBN 978-80-7416-099-8  

20  viz Návrh zákona o sociálních službách. Praha: MPSV 2005 
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tabulka č. 13: 

Vývoj struktury příjemců příspěvku na péči v prosinci let 2007, 2010 a 2011  

příspěvek 
na péči – 
stupeň 

forma péče žádný 
registrovaný 
poskytovatel 

celkem 
pobytová zařízení 

ambulantní 
zařízení 

terénní zařízení 

prosinec 2007 

I. 11 847 3 844 7 018 87 116 109 825 

II. 13 144 2 213 3 448 67 703 86 508 

III. 6 030 744 1 109 31 831 39 714 

IV. 5 245 372 596 13 511 19 724 

celkem 36 266 7 173 12 171 200 161 255 771 

prosinec 2010 

I. 11 734 6 056 12 372 85 764 115 926 

II. 15 397 4 067 7 437 64 404 91 305 

III. 13 820 2 252 3 709 40 020 59 801 

IV. 14 519 1 242 2 158 19 891 37 810 

celkem 55 470 13 617 25 676 210 079 304 842 

prosinec 2011 

I. 8 961 4 791 9 629 68 526 91 907 

II. 13 488 3 894 7 134 58 551 83 067 

III. 12 569 2 022 3 334 34 007 51 932 

IV. 12 179 1 133 1 910 16 793 32 015 

celkem 47 197 11 840 22 007 177 877 258 921 

pramen: vlastní propočty na základě interních dat MPSV 

 

Vývoj výdajů na příspěvek na péči a vývoj jeho podílu na HDP a na výdajích státního 

rozpočtu je uveden v tabulce č. 14.  

 

tabulka č. 14: 

Vývoj výdajů na příspěvek na péči a vývoj jeho podílu na HDP a na výdajích 

státního rozpočtu v letech 2007 – 2012  

 

výdaje na příspěvek na péči (v 

mil. Kč) jejich podíl na HDP (v %) 

jejich podíl na výdajích 

státního rozpočtu (v %) 

2007 14 608 0,40 1,41 

2008 18 252 0,47 1,65 

2009 18 697 0,50 1,59 

2010 19 599 0,52 1,69 

2011 18 084 0,47 1,57 

2012 18 391 0,48 1,60 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve 

vývojových řadách a grafech 2007 - 2012, Praha: MPSV 2008 - 2013 

 

Graficky jsou tyto údaje uvedeny v příloze č. 23, z jejich porovnání vyplývá, že podíl 

výdajů na příspěvek na péči na HDP je v uvedeném období výrazně rovnoměrnější než 

v relaci k objemu výdajů státního rozpočtu. 
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Podrobnější údaje o struktuře čerpání příspěvku na péči jsou uvedeny v monografii 

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči 21. 

                                                      

21  viz Průša, L. Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Praha: VÚPSV, 2013. 
ISBN 978-80-7416-120-9 



 

30 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

2. Popis makroekonomických a makrosociálních dopadů 

hmotné podpory rodin poskytované prostřednictvím 
nepojistných sociálních dávek ve srovnání se stavem 

v zahraničí (EU)  

Podpora rodin v jednotlivých zemích Evropské unie sleduje zpravidla více cílů a je 

orientována jak na rodinu jako celek, tak i na jednotlivé skupiny rodin, které mají 

pravidla specifické potřeby, např. vzhledem k tomu, že některý z jejich členů je 

zdravotně handicapován. V zásadě hlavním cílem rodinné politiky v zemích Evropské 

unie je dlouhodobě zmírňování narůstajících nákladů především mladých rodin s 

malými dětmi rodin uplatňováním principů sociální solidarity a sociální spravedlnosti. K 

dalším cílům rodinné politiky patří posílení společenské vážnosti rodin a manželství, 

ochrana svobodného a všestranného rozvoje individua v rodině a chování a zlepšování 

životních podmínek pro optimální rozvoj dětí 22.  

Vzhledem k historickému, ekonomickému a politickému vývoji a kulturním a národním 

aspektům se rodinná politika v jednotlivých státech preferuje jednotlivé cíle s různou 

intenzitou a adekvátně k nim uplatňuje i různé nástroje. V zásadě lze podle charakteru 

cílů a typu používaných nástrojů identifikovat pět systémů rodinných politik 23: 

- liberální systém, který předpokládá především zodpovědnost občana za jeho 

individuální rozhodnutí a garantuje státní podporu pouze rodinám s nejnižšími 

příjmy, které se nacházejí v pásmu chudoby, tento systém lze identifikovat v USA, 

Švýcarsku nebo ve Velké Británii, 

- sociálně demokratický systém, který vychází z předpokladu, že potřeby rodiny by 

měly být primárně uspokojeny na základě pracovních výkonů a zásluh jejich 

jednotlivých členů a státní podpora je rodinám poskytovaná na základě testování 

příjmů rodin, tento systém lze identifikovat např. ve Švédsku nebo Norsku, 

- konzervativní systém, který je založen na značném rozsahu redistribuce s 

dominantní úlohou státu, který zpravidla zahrnuje státní podporu převážné většiny 

nebo všech rodin bez ohledu na tom, zda jsou sociálně potřebné, tento systém lze 

identifikovat např. v Německu, Nizozemí nebo ve Francii, 

- latinský model, který je velmi blízký liberálnímu modelu, na rozdíl od něho však 

rodina spoléhá na pomoc při ochraně proti ekonomickým a sociálním rizikům, 

tento systém lze identifikovat v Itálii nebo ve Španělsku, 

- postsocialistický model, který se začal utvářet počátkem 90. let minulého století, 

kdy jednotlivé postsocialistické státy začaly řešit pro ně nové sociální problémy, 

jako je např. chudoba, sociální vyloučení nebo nezaměstnanost. 

Uvedené systémy podpory rodin představují pouze modelové situace, volba 

konkrétních přístupů k zajištění jednotlivých cílů rodinné politiky v jednotlivých zemích 

je většinou kombinací prvků více než jednoho systému, přičemž pro její 

                                                      

22  viz: Brdek, M. a kol. Trendy v evropské sociální politice. Praha: ASPI, 2002. ISBN 80-86395-25-1 

23   viz: Matějková, B. – Paloncyová, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na 
situaci v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN80-210-3630-3 
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charakteristiku je rozhodující, které systémové součásti jsou v rodinné politice státu 

dominantní 24.  

Moderní systémy podpory rodin se začaly profilovat ve 2. polovině minulého století v 

souvislosti s postupnou akceptací sociálně tržní orientace většiny evropských 

ekonomicky vyspělých států. Tato změna přinesla pro široké vrstvy obyvatelstva na 

jedné straně relativní blahobyt i dobré životní podmínky, ale na druhé straně byla 

doprovázena růstem dlouhodobé nezaměstnanosti. Začalo se prosazovat 

zrovnoprávnění mužů a žen v rodině, zvyšoval se důraz na posilování práv dítěte, což 

se následně projevilo posilováním tendencí k individualizaci a seberealizaci rodiny i 

jednotlivců.  

Tyto trendy se však neprojevovaly v zemích střední a východní Evropy, kde centrálně 

plánovaný systém řízení se promítl i do formování rodinného chování, do podoby 

rodiny a do plnění jejích funkcí. Ovlivňování životních podmínek rodin prostřednictvím 

paternalistických opatření státu vedlo k tomu, že rodina se stala objektem státní 

politiky a byla velmi silně závislá na státních rozhodnutích, které měly především 

propopulační charakter 25. 

Pro vzájemné porovnání úrovně sociální ochrany v jednotlivých zemích EU je využíván 

Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS), který byl vyvinut v 

70. letech minulého století Statistickým úřadem EU (Eurostat) společně s odborníky z 

jednotlivých členských států EU. V jeho rámci je sledováno celkem 8 sociálních 

událostí, které řešeny v jednotlivých systémech sociální ochrany: 

- nemocenská/zdravotní péče, 

- invalidita, 

- stáří, 

- pozůstalí, 

- rodina a děti, 

- nezaměstnanost, 

- bydlení, 

- sociální vyloučení, které není jinde klasifikováno. 

V r. 2010 činil v EU průměr sociálních výdajů na HDP 29,4 %, přičemž ČR patřilo v 

žebříčku jednotlivých zemí celkem 20 místo, podíl sociálních výdajů na HDP v naší 

zemi dosáhl úrovně 20,15 %. Nejvyšší podíl dosahovaly sociální výdaje ve Francii 

(33,8 %), nejnižší naopak v Rumunsku (17,6 %). Podrobnější údaje jsou uvedeny v 

tabulce č. 15. 

 

                                                      

24  viz: Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4 

25  viz: Alan, J. Východiska a perspektivy rodinné politiky. Informační týdeník FÚTI č. 43/1989 
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tabulka č. 15: 

Podíl sociálních výdajů na HDP v jednotlivých zemích EU v r. 2010  

 
podíl sociálních výdajů na HDP (v %) 

EU 29,37 

Francie 33,77 

Dánsko 33,26 

Nizozemí 32,06 

Německo 30,68 

Finsko 30,56 

Švédsko 30,44 

Rakousko 30,35 

Belgie 29,90 

Itálie 29,88 

Irsko 29,59 

Řecko 29,11 

Velká Británie 27,98 

Portugalsko 26,98 

Španělsko 25,73 

Slovinsko 24,80 

Maďarsko 23,07 

Lucembursko 22,70 

Kypr 21,65 

Chorvatsko 20,82 

ČR 20,15 

Malta 19,80 

Litva 19,09 

Polsko 18,95 

Slovensko 18,58 

Estonsko 18,08 

Bulharsko 18,06 

Lotyšsko 17,84 

Rumunsko 17,58 

pramen: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod

e=tps00098&plugin=1 

Podrobnější údaje o vývoji podílu sociálních výdajů na HDP v zemích EU v letech 2001 

– 2010 jsou uvedeny v příloze č. 24. Z uvedených údajů je zřejmé, že: 

- nejvyšší podíl sociálních výdajů na HDP byl až do r. 2004 ve Švédsku, které bylo 

následně vystřídáno Francii, do r. 2007 se hodnota tohoto ukazatele pohybovala na 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1
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úrovni cca 30 – 31 %, v r. 2009 v souvislosti s ekonomickou krizí vzrostl tento 

podíl o cca 2 procentní body, 

- nejnižších hodnot dosahovala hodnota tohoto ukazatele v uvedeném období v 

Estonsku, Rumunsku a v Lotyšsku, v těchto zemích vzrostl podíl sociálních výdajů 

na HDP v důsledku ekonomické krize o cca 4 – 5 procentních bodů, 

- v ČR byl po celé sledované období podíl sociálních výdajů na HDP nižší než je 

průměr zemí EU, nižších hodnot dosahoval tento ukazatel i v porovnání se zeměmi, 

které dnes procházejí největší krizí ze zemí EU (Řecko, Itálie, Španělsko, 

Portugalsko), 

- z prostého porovnání hodnoty tohoto ukazatele se jeví, že největší dopad měla 

ekonomická krize na situaci v Irsku, kde se v letech 2001 – 2010 hodnota podílu 

sociálních výdajů na HDP zvýšila dvojnásobně (ze 14,8 % v r. 2001 na 29,6 % v r. 

2010). 

 

Z hlediska okruhu sociálních situací, kterou jsou v českém sociálním systému řešeny 

prostřednictvím nepojistných sociálních dávek, ne vhodné porovnání vývoje výdajů 

určených pro rodinu a dětí a na bydlení v rámci EU. 

V r. 2010 činil v EU průměr sociálních výdajů určených pro rodinu a dítě na HDP 

2,26 %, přičemž ČR patřilo v žebříčku jednotlivých zemí 5 místo od konce, podíl 

sociálních výdajů tohoto typu na HDP v naší zemi dosáhl úrovně 1,33 %. Nejvyšší 

podíl dosahovaly sociální výdaje tohoto typu v Dánsku (4,03 %), nejnižší naopak v 

Polsku (0,79 %). Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce č. 16. 
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tabulka č. 16: 

Podíl sociálních výdajů na rodinu a dítě na HDP v jednotlivých zemích EU v r. 

2010  

 
podíl sociálních výdajů na rodinu a dítě na HDP (v %) 

EU 2,26 

Dánsko 4,03 

Lucembursko 3,97 

Irsko 3,66 

Finsko 3,30 

Německo 3,20 

Švédsko 3,11 

Rakousko 3,07 

Maďarsko 2,92 

Francie 2,66 

Estonsko 2,28 

Belgie 2,19 

Litva 2,18 

Slovinsko 2,16 

Kypr 2,12 

Bulharsko 2,00 

Velká Británie 1,87 

Řecko 1,80 

Slovensko 1,76 

Rumunsko 1,68 

Chorvatsko 1,65 

Španělsko 1,51 

Lotyšsko 1,49 

Portugalsko 1,46 

ČR 1,33 

Itálie 1,31 

Nizozemí 1,24 

Malta 1,22 

Polsko 0,79 

pramen: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

Podrobnější údaje o vývoji podílu sociálních výdajů na rodinu a dítě na HDP v zemích 

EU v letech 2001 – 2010 jsou uvedeny v příloze č. 25. Z uvedených údajů je zřejmé, 

že: 

- po celé sledované období s výjimkou let 2008 – 2009 dosahovala nejvyšších 

hodnot tento ukazatel v Dánsku, do r. 2008 byl v zásadě konstantní, v r. 2009 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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vzrostl o cca 0,4 bodu, v letech 2008 a 2009 dosahoval tento ukazatel nejvyšších 

hodnot v Lucembursku, 

- na počátku hodnoceného období do r. 2002 dosahoval nejnižších hodnot tento 

ukazatel ve Španělsku (cca 0,9 %), od r. 2003 je však nejnižší v Polsku, kde navíc 

s výjimkou posledních dvou let stále klesal, 

- Česká republika po celém období na tomto pomyslném žebříčku zpravidla klesala s 

výjimkou r. 2007, kdy díky novým opatřením zejména v oblasti rodičovského 

příspěvku se dostala na cca konec 2. třetiny sledovaných zemí, nicméně následující 

reformní opatření zapříčinila, že v r. 2010 činí v ČR podíl sociálních výdajů na 

rodinu a dítě na HDP pouze 1,33 % a mezi všemi zeměmi EU ji patří 5. místo od 

konce, 

- po celé sledované období byl podíl sociálních výdajů určených pro rodinu a dítě na 

HDP nižší než v EU a pohybuje se zpravidla na úrovni většiny zemí EU, které 

procházejí nejhlubší ekonomickou krizí (s výjimkou Irska).  

Graficky jsou tyto trendy zachyceny v příloze č. 26. 

 

V r. 2010 činil v EU průměr sociálních výdajů určených na bydlení na HDP 0,57 %, v  

ČR dosahovala hodnota tohoto ukazatele 0,11 %. Nejvyšší podíl dosahovaly sociální 

výdaje tohoto typu ve Velké Británii (1,51 %), nejnižší naopak v Portugalsku a v Litvě, 

kde hodnota tohoto ukazatele po zaokrouhlení dosáhla hodnoty 0,00 %. Podrobnější 

údaje jsou uvedeny v tabulce č. 17. 
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tabulka č. 17: 

Podíl sociálních výdajů na bydlení na HDP v jednotlivých zemích EU v r. 2010  

  podíl sociálních výdajů na bydlení na HDP (v %) 

EU 0,57 

Velká Británie 1,51 

Kypr 1,12 

Francie 0,82 

Dánsko 0,75 

Německo 0,63 

Maďarsko 0,53 

Finsko 0,52 

Švédsko 0,46 

Řecko 0,38 

Nizozemí 0,38 

Irsko 0,33 

Lucembursko 0,30 

Španělsko 0,22 

Belgie 0,22 

Malta 0,16 

Lotyšsko 0,14 

Rakousko 0,12 

ČR 0,11 

Polsko 0,06 

Estonsko 0,05 

Itálie 0,02 

Rumunsko 0,02 

Chorvatsko 0,02 

Bulharsko 0,01 

Slovinsko 0,01 

Portugalsko 0,00 

Litva 0,00 

pramen: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

Podrobnější údaje o vývoji podílu sociálních výdajů na bydlení na HDP v zemích EU v 

letech 2001 – 2010 jsou uvedeny v příloze č. 27. Z uvedených údajů je zřejmé, že: 

- po celé sledované období dosahoval nejvyšších hodnot tento ukazatel ve Velké 

Británii (cca na úrovni 1,5 %), v Dánsku a ve Francii (cca na úrovni 0,7 – 0,8 %), 

- výrazně se v posledních letech zvýšila hodnota tohoto ukazatele na Kypru (z 0,5 % 

v r. 2006 na 1,1 % v r. 2010),  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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- ze zemí střední a východní Evropy dosahuje nejvyšších hodnot tento ukazatel v 

Maďarsku (v r. 2010 činí 0,5 %) 

- podíl sociálních výdajů na bydlení v ČR dlouhodobě patří k nejnižším ze všech zemí 

EU, v r. 2010 dosáhl úrovně 0,1 %). 
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3.  Analýza úspěšnosti podpory rodin s dětmi prostřednictvím 
nepojistných sociálních dávek 

3.1. Úvod a širší regionální pohled na míru ohrožení příjmovou 
chudobou dětí 

Míra ohrožení chudobou nezaopatřených dětí je v České republice ve srovnání 

s ostatními zeměmi Evropské unie jedna z dlouhodobě nejnižších (viz následující 

tabulka). Je tomu tak do značné míry proto, že podle sledovaného ukazatele jsou 

obecně české domácnosti chudobou ohroženy méně, než je tomu v ostatních zemích 

EU. 

 

tabulka č. 18:  

Míra ohrožení příjmovou chudobou dle dat SILC 2011 (At risk of poverty rate 

(cut-off point: 60% of median equivalised income after social transfers)) 

Obyvatelstvo celkem Děti do 16 let 

pořadí země AROP % pořadí země AROP % 

1 Czech Republic 9,8 1 Denmark 10,3 

2 Netherlands 11,0 2 Finland 12,0 

3 Austria 12,6 3 Cyprus 12,7 

4 Denmark 13,0 4 Sweden 13,7 

5 Slovakia 13,0 5 Czech Republic 14,4 

6 Luxembourg 13,6 6 Slovenia 14,8 

7 Slovenia 13,6 7 Germany 15,5 

8 Finland 13,7 8 Netherlands 15,7 

9 Hungary 13,8 9 Austria 16,4 

10 France 14,0 10 Ireland 16,5 

11 Sweden 14,0 11 United Kingdom 17,6 

12 Cyprus 14,8 12 Belgium 18,5 

13 Ireland 15,2 13 France 18,6 

14 Belgium 15,3 14 Estonia 19,4 

15 Malta 15,4 15 Luxembourg 19,8 

16 Germany 15,8 16 Malta 20,4 

17 United Kingdom 16,2 17 Slovakia 21,3 

18 Estonia 17,5 18 Poland 21,3 

19 Poland 17,7 19 Portugal 21,5 

20 Portugal 18,0 20 Croatia 21,6 

21 Latvia 19,1 21 Hungary 22,6 

22 Lithuania 19,2 22 Greece 23,3 

23 Italy 19,6 23 Lithuania 24,5 

24 Croatia 21,1 24 Latvia 24,7 

25 Greece 21,4 25 Italy 25,9 

26 Spain 21,8 26 Spain 26,7 

27 Romania 22,2 27 Bulgaria 28,8 

28 Bulgaria 22,3 28 Romania 32,4 

 EU (28) 16,9  EU (28) 20,2 

pramen: Eurostat 

 

Na druhou stranu je potřeba upozornit na skutečnost, že rozdíl mezi mírou ohrožení 

chudobou nezaopatřených dětí do 16 let a obecně všech obyvatel daného státu patří 
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v ČR k těm vyšším. Jestliže tento rozdíl je v případě některých zemí dokonce negativní 

nebo téměř nulový, v ČR dosahuje 4,6 p.b. 

Relativně nízké ohrožení nezaopatřených dětí příjmovou chudobou v ČR na druhou 

stranu nevypovídá nic o rozdílech, které panují uvnitř této skupiny. Lze si je ukázat na 

příkladu míry ohražení příjmovou chudobou v závislosti na nejvýše dosaženém 

vzdělání rodičů – viz následující tabulka. 

 

tabulka č. 19:  

Míra ohrožení příjmovou chudobou nezaopatřených dětí do 17 let věku 

v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání rodiřů dle dat SILC 2011 

Pre-primary, primary and lower 
secondary education (levels 0-2) 

First and second stage of tertiary 
education (levels 5-6) 

Rozdíl dvou předchozích kategorií 

1 Denmark 17,3 1 Romania 1,8 1 Denmark 12,0 

2 Finland 23,9 2 Bulgaria 2,4 2 Finland 18,0 

3 Portugal 31,1 3 Hungary 2,9 3 Portugal 26,6 

4 Malta 31,7 4 Slovenia 4,0 4 Malta 27,5 

5 Cyprus 35,7 5 Malta 4,2 5 Ireland 28,3 

6 Ireland 36,7 6 Portugal 4,5 6 Cyprus 30,4 

7 Slovenia 39,0 7 Latvia 4,8 7 United Kingdom 31,2 

8 United Kingdom 40,3 8 Denmark 5,3 8 Luxembourg 32,3 

9 Luxembourg 40,5 9 Cyprus 5,3 9 Slovenia 35,0 

10 Austria 42,2 10 Czech Republic 5,4 10 Spain 35,4 

11 Netherlands 45,7 11 Croatia 5,6 11 Austria 36,1 

12 Italy 46,3 12 France 5,7 12 Italy 38,8 

13 Spain 48,1 13 Finland 5,9 13 Netherlands 39,0 

14 Greece 50,2 14 Austria 6,1 14 Greece 42,3 

15 Belgium 50,5 15 Belgium 6,4 15 Belgium 44,1 

16 France 52,5 16 Netherlands 6,7 16 Estonia 44,6 

17 Estonia 52,8 17 Germany 6,7 17 Sweden 46,1 

18 Latvia 52,8 18 Poland 6,9 18 France 46,8 

19 Sweden 54,4 19 Slovakia 7,0 19 Latvia 48,0 

20 Germany 55,1 20 Italy 7,5 20 Germany 48,4 

21 Poland 57,1 21 Lithuania 7,5 21 Poland 50,2 

22 Croatia 59,8 22 Greece 7,9 22 Croatia 54,2 

23 Lithuania 64,0 23 Luxembourg 8,2 23 Lithuania 56,5 

24 Hungary 67,8 24 Estonia 8,2 24 Hungary 64,9 

25 Bulgaria 71,4 25 Sweden 8,3 25 Bulgaria 69,0 

26 Czech Republic 76,2 26 Ireland 8,4 26 Slovakia 70,1 

27 Slovakia 77,1 27 United Kingdom 9,1 27 Czech Republic 70,8 

28 Romania 78,3 28 Spain 12,7 28 Romania 76,5 

 EU (28) 49,0  EU (28) 7,4  EU (28) 41,6 

pramen: Eurostat 

 

Jestliže podíl dětí ohrožených chudobou je ve velice nízký (i ve srovnání s ostatními 

zeměmi EU) tehdy, kdy rodiče dosáhly dle mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 

nějakou formu vysokoškolského vzdělání. V případě nízkého vzdělání rodičů (ISCED 0-

2) jsou v ČR příjmovou chudobou ohroženy tři děti ze čtyř. Česká republika patří, 

spolu s ostatními východoevropskými zeměmi, ke státům, kde úroveň dosaženého 

vzdělání rodičů zásadním způsobem ovlivňuje šanci, že dítě bude nebo nebude 

ohroženo příjmovou chudobou. 
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Hůře interpretovatelné výsledky dostaneme, pokud sledujeme podíl osob ohrožených 

příjmovou chudobou a sociální exkluzí (indikátor strategie Evropa 2020) u domácností 

s nezaopatřenými dětmi. V roce 2011 byl v ČR podíl takovýchto osob na všech 

osobách této kategorie 16,8 %, přičemž ČR byla na sedmém místě mezi 28 státy EU 

(průměr EU 25,3 %). Pokud se česká domácnost nachází v pátém příjmovém kvintilu, 

je podíl osob ohrožených příjmovou chudobou a sociální exkluzí pouze 0,4 %, naopak 

v prvním příjmovém kvintilu je podíl ohrožených osob dokonce 60,4 %. Současně ale 

platí, že ČR se v tomto případě nachází na prvním místě z 28 EU států, kdy průměr 

dosahuje hodnoty 87,4 %. Můžeme tedy vidět zásadní rozdíl v podílu ohrožených osob 

domácností s nezaopatřenými dětmi podle příjmového kvintilu, současně je ale tento 

rozdíl v ČR nejnižší ve srovnání s ostatními EU státy. 

Statistický přehled je uzavřen pohledem na podíl osob ohrožených příjmovou 

chudobou a sociální exkluzí u domácností s nezaopatřenými dětmi v závislosti na typu 

domácnosti. Jestliže se v domácnosti s nezaopatřenými dětmi nachází alespoň dvě 

dospělé osoby, je míra ohrožení příjmovou chudobou a sociální exkluzí těchto osob 

13,8 % (průměr EU 23,0 %) a ČR se nachází na 6 místě z 28 zemí. Pokud však 

nezaopatřené děti žijí v domácnosti samoživitele, je jejich míra ohrožení již 50,0 % 

(průměr EU 50,1 %) a ČR se již nachází na 17 místě z 28 zemí. Rozdíl v podílu osob 

ohrožených příjmovou chudobou a sociální exkluzí u domácností s nezaopatřenými 

dětmi je mezi domácností samoživitele a úplnou domácností v ČR jedním z nejvyšších, 

větší rozdíl v roce 2011 vykazovalo pouze Irsko, Malta a Velká Británie. 

Předchozí statistiky ukázaly, že ČR patří k zemím s nejnižším podílem obyvatel 

nacházejícím se v pásmu chudoby, následující tabulka k tomu přidává informaci, že 

současně patříme ke státům, které na sociální ochranu domácností s dětmi dávají 

relativně málo peněz. Celkové výdaje na sociální ochranu rodin s dětmi, jsou oproti 

průměrné hodnotě EU v ČR téměř poloviční, v roce 2010 dosahovaly pouze 1,332 % 

HDP, čímž se ČR řadila až na 24 místo z 28 EU zemí. Jenom mírně lepší, 22 místo, 

obsadila ČR při srovnání výše výdajů na peněžní dávky. Současně je vidět, že státy EU 

v mnohem větší míře než ČR směřují svou pomoc jiným, než dávkovým systémem. 

 

tabulka č. 20:  

Výdaje států EU na systém sociálního ochrany – funkce rodiny/dětí – v % 

HDP v roce 2010 

Komponenty sociální ochrany Výdaje v % HDP Pořadí ČR 

ČR EU 

Social protection benefits 1,332 2,260 24 

Cash benefits 1,187 1,458 22 

Birth grant 0,041 0,021 8 

Family or child allowance 0,102 1,031 28 

Periodic parental leave benefit 0,730 0,097 2 

pramen: Eurostat 

 

Z pohledu jednotlivých dávkových nástrojů směrem k rodinám s dětmi dává ČR 

relativně hodně na rodičovský příspěvek. Jenom jedna země v EU dává na tuto dávku 

větší objem finančních prostředků, ČR přitom dává cca sedmkrát více, než je 

průměrná hodnota za země EU. Zcela na opačném konci se ČR nachází dětského 
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přídavku. Žádná země EU nedává na tuto dávku méně finančních prostředků než ČR, 

průměrné náklady na tuto dávku jsou v EU dokonce desetkrát vyšší, než je tomu v ČR. 

Zatímco rodičovský příspěvek reprezentuje v ČR téměř dvě třetiny všech výdajů na 

sociální ochranu domácností s dětmi, v zemích EU nedosahuje jeho objem ani 5 %. 

Opačná situace je právě u přídavků na dítě. 

Situace, kdy na jedné straně jsou domácnosti s dětmi v ČR j ohroženy příjmovou 

chudobou relativně méně často, než obdobné domácnosti v zemích EU, i přes to, že 

výdaje do sociální ochrany těchto domácností jsou relativně nízké, může být dána 

několika faktory, z nichž nejdůležitější jsou následující dva. 

Zaprvé, na příjmovou chudobu má podstatný vliv rozdělení příjmů ve společnosti 

(jejich diferenciace). Eurostat měří příjmovou nerovnost např. podle ukazatele 

"income quintile share ratio – S80/S20". Tento ukazatel říká, jaký je poměr mezi 

příjmy připadajícími na 20 % nejbohatších a 20 % nejchudších obyvatel daného státu. 

V ČR společně se Slovinskem dosahoval v roce 2011 tento ukazatel hodnotu 3,5 a byl 

nejnižší ze všech zemí EU (průměr EU 5,1). Jiným ukazatelem naznačujícím nízkou 

příjmovou diferenciaci v ČR je Gini koeficient. Ten v ČR v roce 2011 dosahoval 

hodnoty 0,252 (ekvalizovaný disponibilní příjem), přičemž nižší hodnoty než ČR 

dosáhlo pouze Slovinsko (0,238) a Švédsko (0,244). Průměrná hodnota v zemích EU 

byla 0,307. 

Druhým faktorem ovlivňujícím nízkou míru chudoby domácností s dětmi při současně 

nízkých výdajích na jejich sociální ochranu může být vysoká efektivnost těchto 

transferů při eliminaci chudoby. 

Z výše definované problémové oblasti plyne hlavní cíl této části monografie, kterým je 

posoudit, jaký je efekt nepojistných sociálních dávek při řešení sociální situace 

domácností s nezaopatřenými dětmi v kontextu vývoje legislativního nastavení těchto 

dávek v uplynulých 15 letech. 

Pro splnění takto definovaného cíle je tato část studie dělena na následující části: 

a) Metodologie analýzy. V první části této kapitoly jsou definovány postupy, pomocí 

kterých je v dalších částech ukázán dopad nepojistných sociálních dávek na 

sociální situaci domácností. Pozornost je věnována použitým ukazatelům a 

omezením, jejich vypovídací schopnosti. 

b) Přehled použitých dat. V druhé části kapitoly jsou stručně představena data, na 

kterých jsou potřebné analýzy prováděny. Jelikož použité datové zdroje nemají pro 

celé hodnocené období jednotnou strukturu, jsou diskutovány problémy práce 

s nimi a jejich vliv na interpretační možnosti 

c) Analýza na modelových domácnostech. Třetí část kapitoly hodnotí dopad 

nepojistných dávek na příkladu modelových domácností s využitím postupů 

definovaných v metodologické části. 

d) Analýza na primárních datech dostupných statistických šetření. Čtvrtá část kapitoly 

hodnotí dopad nepojistných dávek s využitím primárních mikrodat dostupných 

statistických šetření – viz druhá část kapitoly – a s využitím postupů definovaných 

v metodologické části. 

e) Syntéza poznatků, formulace hlavních zjištění. V poslední části budou získané 

poznatky z předchozích částí syntetizovány a budou formulovány hlavní zjištění. 
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3.2. Metodologie 

Efekt nepojistných sociálních dávek je zkoumán pomocí analýzy dopadu sociálních 

dávek u modelových domácností a pomocí jednoduchého mikrosimulačního modelu 

s využitím primárních dat statistických šetření (viz kapitola 3.3). 

V případě modelových domácností je použita studie a modelu, který pro MPSV 

vypracoval VUPSV v roce 2012 a který hodnotí vliv úprav daní a dávek na adresnost a 

pobídkovost k práci. V rámci této části práce je hodnocen vývoj vlivu nepojistných 

sociálních dávek na příjem definovaných domácností pomocí následujících dvou 

ukazatelů: 

1. Závislost čistého peněžního příjmu domácnosti na nepojistných dávkách – jejich 

podíl na čistých peněžních příjmech domácnosti, 

2. Úroveň pracovního příjmu, kdy domácnost ztrácí nárok na vybrané nepojistné 

sociální dávky. 

 

Ad 1 

Podíl NSD na čistých peněžních příjmech domácnosti a jeho vývoj v čase je ukázán na 

předem definovaných domácnostech. Při jejich stanovení je učiněno jednak s ohledem 

na jejich reprezentativnost v české společnosti, ale zejména pak se zřetelem na 

vypovídací možnosti takhle provedené analýzy. Z tohoto důvodu jsou analyzovány 

následující domácnosti: 

- (1+0; 40 % AW). Domácnost jednotlivce, jehož příjem je ve výši 40 % průměrné 

mzdy, 

- (2+0; 0 % AW + 40 % AW). Úplná domácnost bez dětí, kde první osoba je bez 

příjmu a druhá osoba má příjem ve výši 40 % průměrné mzdy, 

- (1+1; 80 % AW; 8 let). Domácnost samoživitelky, jejíž příjem je ve výši 80 % 

průměrné mzdy. Věk dítěte je 8 let, 

- (2+1; 80 % AW + 60 % AW; 8 let). Úplná domácnost s jedním dítětem, kde první 

osoba má pracovní příjem ve výši 80 % a druhá osoba ve výši 60 % průměrné 

mzdy. Věk dítěte je 8 let, 

- (2+3; 80 % AW + 60 % AW; 10, 8 a 6 let). Úplná domácnost se třemi dětmi, kde 

první osoba má pracovní příjem ve výši 80 % a druhá osoba ve výši 60 % 

průměrné mzdy. Věk dětí je 10, 8 a 6 let. 

Pro všechny typy modelových domácností předpokládáme, že bydlí ve vlastnickém 

bydlení v obci, která má 50 tis. obyvatel. Jejich náklady na bydlení odpovídají částce 

k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (před rokem 2007), resp. částce 

normativních nákladů této domácnosti. 

V případě domácnosti předpokládáme, že může být příjemcem následujících NSD: 

přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky sociální potřebnosti 

(do 2006 včetně) a dávky hmotné nouze (od 2007). Oproti reálné situaci tak 

nemodelujeme vliv příjmově netestovaných sociálních dávek (rodičovský příspěvek, 

dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné), případně dávek, jejichž dopad je 

rozpočtově zanedbatelný ("pastelkovné"). 
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S ohledem na skutečnost, že analýza je provedena s využitím podkladových dat výše 

zmíněné studie, hodnotíme dopad vybraných NSD za období let 2000 až 2013. 

 

Ad 2 

Nastavení příjmově testovaných sociálních dávek vede k tomu, že domácnost při 

určité úrovni (a kombinaci) příjmů ztrácí nárok na jednotlivé nepojistné sociální dávky. 

Pro všechny definované typy domácností nalezneme danou výši příjmů a ukazujeme 

její vývoj v čase. V případě domácností se dvěma dospělými osobami fixujeme příjem 

první dospělé osoby a hledáme výši příjmu druhé dospělé osoby. V případě, že 

domácnost nemá nárok na danou dávku při jakékoliv úrovni příjmu dané osoby, 

označujeme tuto situaci značkou "L", v opačném případě, kdy příjem domácnosti 

nutný pro ztrátu nároku na analyzovanou dávku je vyšší než 200 % průměrné mzdy, 

označujeme tuto situaci značkou "H". 

 

V případě analýz s využitím primárních dat statistických šetření se počítá s 

využitím dvou variant určení ukazatelů chudoby. 

V prvním případě se jedná o určení hranice chudoby prostřednictvím metodiky užívané 

Eurostatem. Podle ní je domácnost, jedinec, sociální skupina chudá, nedosahuje-li 

výše jejího příjmu 60% hranice mediánu ekvalizovaného příjmu ve společnosti. 

Druhou variantou určení podílu chudoby je určení hranice chudoby na základě 

srovnání příjmové situace domácností, jedinců, sociálních skupin ve vztahu 

k životnímu minimu. 

Pro úplnost a pohled na proces distribuce transferů sociálních dávek ve vztahu k 

chudobě může být tento pohled doplněn o sledování další mediánové hranice (50 % a 

70 %) a další násobky životního minima (1,3násobek a 1,6násobek životního minima). 

Sledování redukce chudoby podle životního minima a podle hranice 60 % mediánu 

ekvivalentního příjmu ve společnosti má svůj význam, neboť jde o legislativně 

vymezenou hranici chudoby a o hranici, která je konvenčně označena jako "závažná 

chudoba (hard poverty)". 

Efektivnost sociálních dávek při eliminaci příjmové chudoby může být nejsnáze 

měřena rozsahem, v němž použité dávky redukují počet chudých domácností, a 

rozsahem, v němž uzavírají mezeru chudoby. 

Zjednoduší-li se problém chudoby na problém nedostačujících příjmů, pak efekty 

systému sociálního zabezpečení při eliminaci chudoby (nerovností) jsou výsledkem 

procesu, jenž má několik úrovní. Ty lze popsat s využitím modelu prezentovaného 

Mitchell (1991) a Mitchell a Gruen (1995) takto: 

- vstupy do systému - finanční zdroje (objem sociálních dávek ve vztahu k 

příjmům); 

- produkt, tj. systém dávek (charakterizovaný výší/úrovní dávek, dále podmínkami 

dostupnosti a návazně pak alokací dávek); 

- výstupy systému dávek, (jejich reálný rozsah a rozložení sociálních dávek 

ve skupinách příjemců); 
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- účinky - efekty sociálních dávek (redukce nerovností a především redukce 

chudoby). 

Tato kapitola se zabývá hodnocením tučně vyznačených úrovní a vzájemnými vazbami 

mezi nimi. Obdobný koncept byl již VUPSV v minulosti využit, viz. např. Trbola, 

Sirovátka, 2006 nebo Sirovátka, Kofroň, Jahoda, 2011. 

 

Klasické analytické schéma pro hodnocení účinnosti je převzato podle Beckermana 

(1979) a dále upraveno: 
 

 
Graf č. 1: 

Efektivnost sociálních transferů 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

pramen: Mitchell a Gruen (1995) 

 

Kde: 

XAT   je rozsah nově chudých domácností (i po sociálních transferech), 

XBT   je rozsah původně chudých domácností (před sociálními transfery), 

Rozdíl XBT a XAT je rozsah domácností, které byly chudé a po sociálních transferech již chudé nejsou, 

Plocha A  je objem sociálních dávek, který chybí nově chudým domácnostem k tomu, aby jejich 
příjem i po sociálních dávkách dosáhl alespoň životního minima, 

Plocha B  je objem sociálních dávek, který je vyplácen nově chudým domácnostem, 
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Plocha D  je objem sociálních dávek, který je vyplácen domácnostem, které již nejsou chudé, nad 
hranici jejich životního minima, 

Plocha E  je objem sociálních dávek, který je vyplácen domácnostem, které již nejsou chudé, ve 
výši, která jim zajistí dosažení životního minima, 

Plocha G  je objem sociálních dávek, který je vyplácen domácnostem, které nikdy chudé nebyly, 

Plocha C,F  původní příjem (objem) domácností před sociálními transfery. 

 

 
 

Z pohledu předchozího grafu lze souhrnnou efektivnost sociální politiky v případě 

nepojistných sociálních dávek definovat pomocí následujících ukazatelů: 

 
 V grafu Definice 

Ukazatel 1 [mld. Kč] Plocha A 
objem sociálních dávek, který chybí chudým domácnostem 
k tomu, aby jejich příjem i po NSD dosáhl alespoň životního 
minima 

Ukazatel 2 [%] 1 - (XAT / XBT) 
Podíl osob (nebo domácností), které byly sociálními transfery 
vytaženy z příjmové chudoby 

Ukazatel 3 [%] A / (A+B+C) 
Průměrný podíl příjmů (z hodnoty hranice chudoby), který 
chybí domácnosti k tomu, aby po NSD nebyla považována za 
chudou 

Ukazatel 4 [%] 
(B+E) / 
(A+B+E) 

Efektivnost redukce mezery chudoby, jako poměr mezi 
redukovanou chudobou po sociálních dávkách a celkovou 
chudobou před sociálními dávkami (měřeno objemem 
sociálních dávek) 

Ukazatel 5 [%] 
(B+E) / 

(B+E+D+G) 
Cílenost sociálních dávek, jako poměr mezi objemem sociálních 
dávek redukujících chudobu a celkovými sociálními dávkami 

Ukazatel 6 [%] G / (B+E+D+G) 
Neúčelovost sociálních dávek, jako poměr mezi objemem 
sociálních dávek, které získávají domácnosti, které nejsou 
chudé celkovými sociálními dávkami 

 

Při hodnocení efektivnosti transferů směrem k eliminaci chudoby přitom se postupuje 

tak, že nejprve se měří chudoba před a po sociálních transferech. Odpovídá se tím na 

otázku, jak transfery všech nepojistných sociálních dávek přispěly k eliminaci chudoby 

a jaký byl vývoj v čase. Pro analytičtější pohled v jednotlivých letech se sleduje, 

jednotlivé typy sociálních příjmů, řazené podle logiky sociálního systému 26, přispívají 

k celkové eliminaci míry chudoby. Logika přiřazuje nejprve dávky státní sociální 

podpory, a to tak, že vždy je napřed započtena ta dávka, jež je i při posuzování 

nároku na další dávku na úřadech započítána do příjmu. Nakonec jsou započteny 

dávky sociální pomoci (hmotné nouze). Takto se může sledovat jak postupně - 

"kumulativně" systém sociálních dávek eliminuje chudobu. V další rovině může být 

analytický pohled doplněn o podrobnější analýzu přes vybrané typy domácností. 

Pro výše popsaný syntetický a analytický pohled na eliminaci chudoby se využívají 

indikátory, které byly popsány v předcházející tabulce. 

 

                                                      

26  Jelikož se pracuje s datovými podklady z více statistických šetření, je nutno počítat s tím, že rozsah 
sledovaných sociálních dávek nemusí být v čase stejný. Logika systému se těmto omezením musí 
přizpůsobit. Rozsah sledovaných nepojistných sociálních dávek a jejich řazení při eliminaci chudoby je 
vidět v následující tabulce. 
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3.3. Data použitá v analýze 

V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes 

jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální situace domácností. Jelikož 

však první šetření SILC 2005 hodnotí příjmovou situaci domácností za rok 2004 

(zjišťovány jsou příjmy domácnosti za rok předcházející roku šetření), jsou analýzy 

doplněny o pohled s využitím mikrodat šetření Mikrocenzus. Všechny níže uvedené 

šetření má VÚPSV k dispozici a v minulosti s jejich pomocí prováděl potřebné analýzy. 

Analyzovaná data za domácnosti tak, jak jsou uváděna v šetření Mikrocenzus a SILC, 

byla přepočítána na struktury a počty jednotlivců ve společnosti. Data ČSÚ byla 

podrobena zvláštním výpočtům tak, aby bylo možno analyzovat efektivnost jako podíl 

chudých, kteří se v důsledku transferu sociálních dávek dostali nad hranici chudoby, 

na celkovém počtu chudých před dávkami nebo aby bylo možno určit podílové 

ukazatele efektivnosti redukce mezery chudoby a cílenosti sociálních transferů. 

Následující tabulka ukazuje rozsah použitých dat, sledované proměnné, které budou 

použity pro samotnou analýzu, a logický způsob načítání jednotlivých sociálních dávek 

od netestovaných dávek SSP až k dávkám hmotné nouze, resp. ostatním sociálním 

příjmům. 

 

 

tabulka č. 21:  

Sledované dávky ve statistických šetřeních 

Dávka Mikrocenzus SILC 

1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodičovský příspěvek  X X X X X X X X X X X 

Dávky pěstounské 

péče 
   X X X X X X X X X 

Přídavky na děti X X X X X X X X X X X X 

Sociální příplatek   X X 
X X X X X X X X 

Zaopatřovací příspěvek   X X 

Příspěvek na bydlení   X X X X X X X X X X 

Příspěvek na dopravu   X X X X       

Porodné a pohřebné    X         

Ostatní dávky SSP     X X X X X X X X 

Státní vyrovnávací 
příspěvek 

 X           

Dávky sociální 
potřebnosti 

 X X X X X X      

Dávky hmotné nouze        X X X X X 

Ostatní dávky / jiné 
soc. příjmy 

X X X X X X X X X X X X 

pramen: vlastní zpracování 

 

V tabulce uvedená šetření jsou výběrová šetření, kde ČSÚ vyšetří omezený vzorek 

domácností. Např. data SILC využívají vzorek cca 10 tisíc domácností. Pro přepočet na 

celou populaci slouží váha „PKOEF“, která je dodávána spolu s mikrodaty. Čtenář by 

proto měl mít na paměti, že pokud tabulky v části 3.4 hovoří o tom, že nějaký jev je 

typický pro 20 tis. domácností, v mikrodatech se tento jev může týkat pouhých 40 

domácností. Tento fakto může mít vliv na průkaznost některých tvrzení. 
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3.4.  Analýza příjmově testovaných nepojistných sociálních 

dávek na modelových domácnostech 

V následující části je hodnocen dopad vybraných sociálních dávek na modelových 

domácnostech. Pro modelové domácnosti 1+0, 2+0, 1+1, 2+1 a 2+3 se sleduje 

závislost čistých příjmů domácností na výši NSD. Příjmy modelových domácností jsou 

definovány na základě stanoveného % průměrné mzdy. Dále se pak sleduje úroveň 

příjmu, kdy domácnost ztrácí nárok na vybrané NSD. Vybranými dávkami jsou: 

- přídavek na dítě, 

- sociální příplatek, 

- doplatek na bydlení, 

- dávky sociální potřebnosti (po roce 2007 dávky hmotné nouze). 

Analýza dopadů bude sledovat odděleně modelové domácnosti s dětmi a domácnosti 

bez dětí.  

Následující graf ukazuje vývoj podílu vybraných NSD na čistých peněžních příjmech 

domácnosti bez dětí. Na základě průběhu křivek jsme schopni vyslovit následující 

závěry o působení NSD na příjmovou situaci domácností: 

- V případě, že domácnost měla příjmy z ekonomické aktivity, tak v období 2000 až 

2006 bohatla výrazně rychleji, než domácnost, která měla pouze příjmy ze 

sociálního systému. Tento výrok zvlášť platí pro domácnosti bez dětí, jejichž 

úroveň ŽM je nižší, než je tomu u domácností s dětmi. Těmto domácnostem se tak 

snáze prací překonává úroveň ŽM a tyto domácnosti snadněji unikají z pasti 

neaktivity. Např. domácnost 2+0, kde jenom jedna osoba je EA potřebovala v roce 

2000 příjem na úrovni 51 % průměrné mzdy, aby neměla nárok na dávky sociální 

potřebnosti. V roce 2006 je tato hodnota již pouze 38 % průměrné mzdy. 

Sledovaná domácnost 2+0 má v letech 2000-2005 nárok na dávky sociální 

potřebnosti, ale jejich výše se rychle snižuje, v roce 2006 již nárok nemá. 

V případě domácnosti 1+0 lze hovořit o podobném vývoji, její ŽM je ale nižší, 

proto i výše NSD při stejné úrovni pracovního příjmu bude nižší. 

- V roce 2007 jsou dávky sociální potřebnosti nahrazeny dávkami hmotné nouze. 

Pokud pomineme fakt, že po započtení nákladů na bydlení se ŽM domácnosti touto 

změnou meziročně zvýší z 7 430 Kč na 8 262 Kč, pak zcela zásadní vliv na NSD má 

změna nastavení příspěvku na bydlení a výpočtu rozhodného příjmu pro dávky 

hmotné nouze. V jejich případě se totiž nově do rozhodného příjmu započítává 

pouze 70 % pracovních příjmů, jakožto motivace k pracovní aktivitě 

nízkopříjmových domácností. V případě typové domácnosti 2+0 to způsobí, že 

zatímco v roce 2006 je příjem domácnosti jen těsně nad úrovní ŽM, po roce 2007 

je domácnost opět pod rozhodnou hranicí příjmu, kdy ještě má na dávky hmotné 

nouze nárok. V případě typové domácnosti 1+0 tato skutečnost nehraje takovou 

roli, v roce 2007 má čistý příjem z EA ve výši 7 055 Kč a po započtení nákladů na 

bydlení je její ŽM ve výši 5 362. Tato domácnost se navíc ocitá ve velmi paradoxní 

situaci. Vlivem (nevhodného) nastavení dávek hmotné nouze nemá nárok na 

příspěvek na živobytí a (při zohlednění ostatních legislativních ustanovení) nemá 
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nárok ani na doplatek na bydlení. Paradoxní na tom je ta skutečnost, že kdyby její 

pracovní příjmy byly nižší, její čistý příjem by byl vyšší. 

- Po roce 2007 dochází k situaci, kdy na jednu stranu je sice zafixována výše ŽM 

osob (až do roku 2012), na druhou stranu ale rychle rostou náklady související 

s bydlením. A jelikož domácnosti bez dětí mají z NSD nárok především na dávky, 

kterou souvisejí s bydlením, můžeme v tomto období u těchto typových 

domácností vidět růst jejich vlivu. Toto se týká zejména příspěvku na bydlení. 

 

Graf č. 2:  

Vývoj podílu NSD na čistých peněžních příjmech typových domácností bez 

dětí 

 

pramen: vlastní zpracování 

 

V případě domácností s dětmi zaznamenaly NSD do určité míry podobný vývoj, jako 

tomu bylo u výše uvedených domácností bez dětí. Toto se týká zejména otázky 

nároku na příspěvek na bydlení. Jak však naznačuje následující graf, některé 

skutečnosti byly odlišné: 

- Do roku 2006 je patrný stejný vývoj, jako jsme popsaly u domácností bez dětí. 

Domníváme se, že interpretace postupného bohatnutí domácností v čase je 

namístě i zde. Toto „bohatnutí“ má nejspíš výraznější negativní dopad na 

domácnosti s dětmi, protože jejich struktura příjmově testovaných NSD je bohatší 

a proto je jejich pokles bolestnější. 

- Jestliže má domácnost s dětmi alespoň jeden příjem ve výši alespoň 80 % 

průměrné mzdy (naše tři modelové domácnosti s dětmi), je i vlivem daňových 

opatření natolik „bohatá“, že v roce 2007 nemá nárok na dávky hmotné nouze ani 

na příspěvek na bydlení. 

- K zásadní změně u domácností dochází od roku 2008, kdy dochází k omezování 

nároku na přídavky na dítě a sociální příplatek. V roce 2007 měla domácnost nárok 

na přídavky na dítě, pokud rozhodný příjem byl do 4 násobku ŽM domácnosti. Od 
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roku 2008 je tento násobek snížen na hodnotu 2,4. To má zásadní vliv na to, že 

naše typové domácnosti v letech 2008 a 2009 nemají nárok na NSD.  

- Jak již bylo uvedeno výše, po roce 2007 dochází k růstu nákladů na bydlení, 

typovým domácnostem opět začíná vznikat nárok na příspěvek na bydlení. 

 

Graf č. 3:  

Vývoj podílu NSD na čistých peněžních příjmech typových domácností s dětmi 

 

pramen: vlastní zpracování 
 

V následujících tabulkách postupně prezentujeme, od kterého příjmu by definovaná 

modelová domácnost ztratila nárok na vybranou NSD.  

Jako první je ukázán přídavek na dítě, v jehož případě sledujeme pouze domácnosti s 

dětmi. Lze vidět, že vlivem růstu rychlejšího růstu příjmů z ekonomické aktivity 

(rychlejšího než byl růst životního minima a hranic pro výpočet nároku dávek) za 

přibližně stejného nastavení této dávky se mezi lety 2000 až 2007 snižuje příjmový 

práh, po který mají domácnosti nárok na přídavek na dítě. K velké změně dochází od 

roku 2008, kdy vlivem redefinice ŽM a vlivem snížení nárokovosti na přídavek na dítě 

prudce klesá příjem, kdy domácnost ještě může žádat o PnD. Reforma roku 2008 

spočívala ve zrušení jednotlivé pásem PnD, které jsou nahrazeny pouze jedním 

koeficientem ve výši 2,4 ŽM (do roku střední pásmo pro Pnd). 
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tabulka č. 22: 

Vývoj hodnoty příjmu [jako % průměrné mzdy], kdy typová domácnost ztrácí 

nárok na přídavek na dítě 

 SILC 

 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 

1+0 x x x x x x x x x x x x x x 

2+0 (0% AW) x x x x x x x x x x x x x x 

1+1 181 173 167 158 148 144 141 120 59 56 55 54 57 57 

2+1 (80% AW) 179 163 155 142 128 128 115 100 11 6 5 3 8 8 

2+3 (80% AW) H H H H H H H 195 54 48 45 42 49 49 

 

Pozn: "x" znamená, že tato proměnná není pro tento typ domácnosti sledována; "L" 

znamená, že domácnost nemá na dávku nárok, ani když sledovaný příjem je 0% AW; 

"H" znamená, že domácnost ztrácí nárok dávku, jen když sledovaný příjem je vyšší 

než 200 % AW 

pramen: vlastní zpracování 

 

Druhou sledovanou nepojistnou sociální dávkou je sociální příplatek, v jehož případě 

jde nárok na tuto dávku uplatnit pouze v případě domácnosti s dětmi. Sociální 

příplatek je do určité míry podobný přídavku na dítě, jenom je více cílován na 

nejchudší domácnosti. Navíc zvýhodňuje domácnosti samoživitelů a domácnosti se 

zdravotně postiženými členy. Tuto skutečnost můžeme vidět při porovnání modelové 

domácnosti 1+1 a 2+1. Obdobně jako u přídavku na dítě platí, že vlivem růstu příjmů 

z ekonomické aktivity (za nezměněných legislativních podmínek) vidíme pozvolný 

pokles hranice příjmu, při které domácnost ztrácí na dávku nárok. Změnu opět 

můžeme vidět po roce 2007, kdy došlo k úpravám koeficientu poměřujícího příjem 

domácnosti k životnímu minimu. Sociální příplatek byl zrušen k 31. 12. 2011, po 

tomto datu není již v modelu sledován. 

 

tabulka č. 23: 

Vývoj hodnoty příjmu [jako % průměrné mzdy], kdy typová domácnost ztrácí 

nárok na sociální příplatek 

 SILC 

 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 

1+0 x x x x x x x x x x x x x x 

2+0 (0% AW) x x x x x x x x x x x x x x 

1+1 86 83 80 75 71 67 64 56 46 44 43 x x x 

2+1 (80% AW) 46 38 34 28 22 21 11 5 0 0 0 x x x 

2+3 (80% AW) 91 81 76 68 58 53 43 44 23 18 16 x x x 

 

Pozn: "x" znamená, že tato proměnná není pro tento typ domácnosti sledována; "L" 

znamená, že domácnost nemá na dávku nárok, ani když sledovaný příjem je 0% AW; 

"H" znamená, že domácnost ztrácí nárok dávku, jen když sledovaný příjem je vyšší 

než 200 % AW 

pramen: vlastní zpracování 
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Třetí sledovanou nepojistnou sociální dávkou je příspěvek na bydlení, který má 

domácnostem pomoci s hrazením zvýšených nákladů na bydlení. Vybrané domácnosti 

bydlí ve vlastnickém bydlení v obci s 50 tisíci obyvatel. Do roku 2006 je nárok na tuto 

NSD dán výší rozhodného příjmu domácnosti do 1,6 násobku jejího ŽM. Opět zde 

pozorujeme vliv růstu příjmů z ekonomické aktivity na snižující se úroveň rozhodného 

příjmu, při které domácnost ještě může uplatnit nárok na příspěvek na bydlení. Změnu 

v tomto trendu lze pozorovat po roce 2007, který je pro oblast sociální politiky klíčový. 

V případě příspěvku na bydlení je změněn systém nároku na dávku a výpočet výše 

dávky, kdy jsou porovnávány skutečné náklady na bydlení s normativními náklady na 

bydlení (každoročně stanovovány vyhláškou MPSV) s 30 % (35 % pro Prahu) příjmů 

domácnosti. Od roku 2008 tak můžeme vidět nárůst příjmů, kterého může domácnost 

dosáhnout, aniž by ztratila na dávku nárok. Klíčovou roli v přiznání dávky hrají 

náklady na bydlení a normativní náklady na bydlení. Z důvodů zjednodušení analýzy 

jsou tyto náklady položeny sobě rovny. Změny v tabulce (příjem) proto do značné 

míry souvisí s předpokladem, že náklady na bydlení rostly u sledovaných domácností 

stejným tempem, jako rostly normativní náklady. Tento předpoklad však nemusí být 

chybný, normativní náklady jsou totiž odvozovány od skutečných nákladů na bydlení. 

 

tabulka č. 24:  

Vývoj hodnoty příjmu [jako % průměrné mzdy], kdy typová domácnost ztrácí 

nárok na příspěvek na bydlení 

 SILC 

 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 

1+0 57 55 53 50 47 45 44 43 45 52 56 63 67 73 

2+0 (0% AW) 98 94 90 86 80 80 74 65 69 76 80 87 93 103 

1+1 86 83 80 75 71 67 64 60 70 80 85 94 99 108 

2+1 (80% AW) 46 38 34 28 22 21 11 3 21 31 36 46 52 66 

2+3 (80% AW) 91 81 76 68 58 53 43 20 36 57 63 77 83 101 

 

Pozn: "x" znamená, že tato proměnná není pro tento typ domácnosti sledována; "L" 

znamená, že domácnost nemá na dávku nárok, ani když sledovaný příjem je 0% AW; 

"H" znamená, že domácnost ztrácí nárok dávku, jen když sledovaný příjem je vyšší 

než 200 % AW 

pramen: vlastní zpracování 

 

Poslední analyzovanou NSD jsou dávky sociální potřebnosti (po roce 2007 dávky 

hmotné nouze – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Tyto dávky jsou určeny 

pro nejchudší domácnosti, jak můžete vidět i v následující tabulce, kdy na dávky 

sociální potřebnosti mají nárok domácnosti jedinců/ samoživitelů (domácnosti 1+0 a 

1+1) nebo domácnosti s jedním nízkým příjmem (domácnost 2+0). Změnou nastavení 

v roce 2007 vzniká nárok na dávky hmotné nouze i domácnostem s více dětmi (2+3), 

což do značné míry souvisí s růstem nákladů na bydlení této domácnosti. Vlivem růstu 

příjmů z ekonomické aktivity můžeme až do roku 2012 vidět u všech výše zmíněných 

domácností pokles prahových hodnot příjmu pro nárok na dávku, který se ale vlivem 

růstu hodnot ŽM v roce 2012 zastavil. 
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tabulka č. 25:  

Vývoj hodnoty příjmu [jako % průměrné mzdy], kdy typová domácnost ztrácí 

nárok na dávky sociální potřebnosti nebo dávky hmotné nouze 

 SILC 

 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 

1+0 28 27 26 25 23 23 22 36 33 31 31 30 32 32 

2+0 (0% AW) 51 48 47 44 42 41 38 57 52 49 48 47 50 50 

1+1 35 33 32 30 29 28 27 45 46 44 43 42 45 45 

2+1 (80% AW) L L L L L L L L L L L L L L 

2+3 (80% AW) L L L L L L L 21 26 21 19 17 24 24 

 

Pozn: "x" znamená, že tato proměnná není pro tento typ domácnosti sledována; "L" 

znamená, že domácnost nemá na dávku nárok, ani když sledovaný příjem je 0% AW; 

"H" znamená, že domácnost ztrácí nárok dávku, jen když sledovaný příjem je vyšší 

než 200 % AW 

pramen: vlastní zpracování 

 

Na závěr této subkapitoly je rozebrán graf, který který se primárně nezabývá vlivem 

NSD na domácnosti. Na druhou stranu dobře dokumentuje vliv NSD na příjmy 

domácností s dětmi. Celá tato studie ukazuje, že NSD v uplinulých letech ovlivňují 

příjmovou situaci domácností. Výzkumnou otázkou je, jak se tento vliv mění v čase. 

Platí, že NSD více ovlivňují domácnosti s dětmi, na které jsou většinou cílené. Graf 

proto srovnává příjmovou situaci 4 domácností, kde dvě a dvě domácnosti jsou si 

podobné ve svých příjmech z ekonomické aktivity. Jedna z „párové“ domácnosti ale 

děti má a druhá nikoliv. Graf prezentuje, jak se skutečnost, že domácnost má 

nezaopatřené děti, promítá do příjmové situace této domácnosti. Daná skutečnost je 

srovnána s domácností, která děti nemá. Při hodnocení vývoje tohoto srovnání je 

potřeba vzít v potaz, že nejenom NSD ovlivňují příjmy domácnosti. Svůj vliv má též 

vývoj nastavení daňového systému, zejména z pohledu prorodiných opatření. 

 

graf č. 4:  

Vývoj podílu čistých příjmů podobných si domácností s dětmi a bez dětí  
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Pozn: děti mají 8 let (resp. 10 a 8 let). Pracovní příjem je 60 % průměrné mzdy (resp. 

60 a 80 %) 

pramen: vlastní zpracování 

 

Graf ukazuje, že vlivem růstu příjmů z ekonomické aktivity v letech 2000 až 2007, 

přičemž ty rostly u domácnosti s dětmi i bez dětí stejně, dochází ke snižování nároku a 

výše NSD domácností s dětmi. V uvedeném období se tedy čistý příjem domácnosti 

s dětmi i bez dětí zvyšuje, v případě domácností bez dětí ale rychleji. Proto se 

v uvedeném období poměr příjmů snižuje. Výjimkou je zde rok 2005, kdy došlo 

k nahrazení odečitatelné položky na dítě daňovým zvýhodněním. Změna trendu je 

patrná po roce 2007, což je ale u modelových domácností dáno zejména růstem 

nákladů na bydlení a na to reagujícího příspěvku na bydlení a případně dávek hmotné 

nouze. 

 

3.5. Analýza na primárních datech statistických šetření 

Posouzení vlivu NSD na příjmovou situaci domácností bude provedeno s využitím 

primárních dat statistických šetření Mikrocensus (šetření 1988, 1992, 1996 a 2002) a 

šetření SILC (šetření 2005-2012). Při posuzování těchto šetření je třeba pamatovat, 

šetření proběhlo v roce, který je uveden v záhlaví tabulek, ale příjmová situace 

domácností je hodnocena jeden rok zpět (např. šetření SILC 2012 hodnotí příjmovou 

situaci domácností za celý rok 2011). 

Tato analytická část studie je rozdělena do následujících tří částí: 

- V první části ukazujeme demografický vývoj společnosti (počet dětí, vývoj typů 

rodin). Je tomu tak proto, aby čtenář měl představu, jak se česká společnost 

vyvíjela za posledních 25 let, jak se měnil rozsah působnosti NSD, 

- V druhé části sledujeme vývoj ekonomického postavení rodiny v čase, zajímá nás 

též komplexní působení NSD na chudobu domácností, 

- Tento komplexní pohled je potom analyticky rozebrán v poslední části. Zde jednak 

ještě uvádíme souhrnný vliv NSD na domácnosti s dětmi, poté ukazujeme 

působení jednotlivých NSD na chudobu domácností. 

 

3.5.1. Základní demografické ukazatele rodiny v čase 

Při hodnocení vývoje demografické situace domácností můžeme v následující tabulce 

vidět rostoucí počet domácností, který je výsledkem rostoucího počtu domácností bez 

dětí. Na druhé straně ale též vidíme, že po roce 1989 nastal pokles domácností 

s dětmi, který se však v roce 2000 zastavil. V důsledku těchto změn se poměr 

domácností s dětmi a domácností bez dětí za posledních 25 let zásadně změnil. 
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tabulka č. 26:  

Počet domácností s dětmi a bez dětí [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Domácnosti s dětmi 1 666 1 607 1 591 1 487 1 449 1 439 1 444 1 431 1 445 1 453 1 446 1 440 

Domácnosti bez dětí 2 138 2 229 2 231 2 567 2 564 2 589 2 599 2 651 2 671 2 697 2 734 2 815 

Domácnosti celkem 3 805 3 836 3 822 4 054 4 013 4 028 4 043 4 082 4 116 4 150 4 181 4 255 

pramen: vlastní zpracování 
 

V návaznosti na předchozí tabulku, která ukázala snižující se váhu domácností s 

dětmi, může též sledovat změnu struktury typů těchto domácností. Podíl úplných rodin 

na domácnostech s dětmi poklesl z cca 90 % v roce 1988 na 80 % po roce 2002. 

Adekvátně tomu ve stejném období narostl podíl neúplných rodin z cca 10 % na 20 %. 

Po roce 2002 můžeme vidět ustálený vývoj, který se vychyluje maximálně v rozmezí 

1-2 %. V roce 2012 je tedy 83% domácností rodin úplných a 17% rodin neúplných. 

 

 

 

tabulka č. 27:  

Počet domácností s dětmi v členění podle druhu domácnosti [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Čistá úplná rod. 1 241 1 153 1 130 996 
1 207 

1 003 979 967 976 1 009 995 995 

Smíšená úplná rod. 242 260 248 200 211 237 235 240 206 209 193 

Čistá neúplná rod. 145 139 157 224 
237 

164 167 168 158 164 178 176 

Smíšená neúpl. rod. 38 54 57 63 58 58 56 65 69 58 69 

Nerodinná domácn. 0 0 0 4 5 3 4 5 6 5 6 6 

Domácnosti celkem 1 666 1 607 1 591 1 487 1 449 1 439 1 444 1 431 1 445 1 453 1 446 1 440 

pramen: vlastní zpracování 

 

Obdobné výsledky lze vidět, pokud se na domácnosti s dětmi podíváme pohledem 

nezaopatřených dětí (viz následující tabulka). Většina dětí stále žije v rodinách 

úplných, ale můžeme vidět rostoucí podíl rodin neúplných. K největšímu nárůstu 

dochází do roku 2002. Jestliže v roce 1988 žilo 9 % dětí v neúplných rodinách, v roce 

2002 je to již 17%. Po roce 2002 se situace stabilizovala a v roce 2012 v neúplných 

rodinách žije 15 % dětí. 
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tabulka č. 28: 

Počet dětí v členění podle druhu domácnosti [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Čistá úplná rod. 2 278 2 048 1 987 1 735 
2 015 

1 724 1 661 1 655 1 673 1 716 1 706 1 690 

Smíšená úplná rod. 358 376 348 269 294 326 314 330 279 301 279 

Čistá neúplná rod. 221 206 240 335 
328 

232 247 252 235 251 265 252 

Smíšená neúpl. rod. 51 72 72 80 80 76 73 77 83 74 92 

Nerodinná domácn. 0 0 0 6 5 4 5 6 6 5 7 7 

Domácnosti celkem 2 907 2 702 2 647 2 425 2 349 2 333 2 315 2 300 2 322 2 334 2 353 2 321 

pramen: vlastní zpracování 

 

Následující tabulka ukazuje, že mezi lety 1988 až 2012 dochází k nárůstu domácností 

pouze s jedním dítětem o 10 p.b. (z 40 % v roce 1988 na 50 % v roce 2012). 

Současně dochází k mírnému poklesu o cca 5 p.b. u rodin s dvěma dětmi (na 42 % v 

roce 2012) a poklesu o cca 3 p.b. u rodin s třemi dětmi (na 7 % v roce 2012). 

 

tabulka č. 29 : 

Počet domácností s dětmi v členění podle počtu dětí v domácnosti [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 dítě v rodině 662 705 719 704 683 676 706 692 709 704 704 716 

2 děti v rodině 804 740 719 664 646 650 627 625 616 638 609 601 

3 děti v rodině 173 140 129 93 106 96 94 97 104 94 110 99 

4+ dětí v rodině 28 23 24 27 13 16 17 16 17 17 23 23 

domácností celkem 1 666 1 607 1 591 1 487 1 449 1 439 1 444 1 431 1 445 1 453 1 446 1 440 

pramen: vlastní zpracování 
 

Obdobné výsledky pak ukazuje následující tabulka. Dle ní roste počet dětí žijících v 

rodinách s jedním dítětem a klesá  počet dětí žijících v rodinách s dvěma a více dětmi. 

Porovnáme-li situaci roku 1988 se současností, v roce 2012 žije v rodinách s jedním 

dítětem cca 30 % dětí (nárůst o cca 8 p.b. oproti roku 1988), v rodinách s dvěma 

dětmi cca 52 % dětí (pokles o 3 p.b.), v rodinách se třemi dětmi cca 13% dětí (pokles 

o 5 p.b.) a v rodinách se čtyřmi a více dětmi žije cca 5 % dětí. 

 

tabulka č. 30: 

Počet dětí v členění podle počtu dětí v domácnosti [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 dítě v rodině 662 705 719 704 683 676 706 692 709 704 704 716 

2 děti v rodině 1 607 1 480 1 438 1 327 1 292 1 300 1 254 1 251 1 231 1 275 1 218 1 203 

3 děti v rodině 518 420 388 279 318 288 281 291 311 283 331 297 

4+ dětí v rodině 120 98 102 115 55 68 74 66 71 72 101 106 

domácností celkem 2 907 2 702 2 647 2 425 2 349 2 333 2 315 2 300 2 322 2 334 2 353 2 321 

pramen: vlastní zpracování 
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3.5.2. Základní ukazatele ekonomického postavení rodiny v čase 

Při posouzení ekonomické situace domácnosti používáme proměnnou disponibilní 

příjmy domácnosti dle EU. Tyto jde zaměnit za čisté příjmy domácnosti, které se 

skládají z příjmů z ekonomické aktivity, sociálních příjmů a ostatních příjmů. 

Domácnosti dělíme do (deseti) decilových skupin, přičemž při třídění do těchto skupin 

používáme dva třídící mechanismy založené na disponibilním příjmu domácnosti (dále 

jen ČP nebo pouze příjem). Prvním je výše příjmu na osobu, kde všechny osoby mají 

stejnou váhu. Tento třídící ukazatel je tradičně používán, např. ČSÚ podle něj dosud 

třídí domácnosti při prezentaci spotřebních vydání domácností. Druhým ukazatelem je 

příjem na spotřební jednotku (spotřební jednotka dle metodiky EU), kdy dětem a 

dospělým osobám mimo osobu v čele je dána menší váha, než osobě v čele 

domácnosti (osoba v čele domácnosti: 1; nezaopatřené dítě do 16 let: 0,3; každá další 

osoba:0,5). I tento ukazatel je tradičně používán, v posledních letech podle něj 

Eurostat určuje hranici chudoby a prezentuje statistiky o počtu osob ohrožených 

chudobou v jednotlivých zemích EU. 

Použití různých ukazatelů k zatřídění do decilových skupin s sebou nese odlišné 

výsledky. Prostý přepočet na osoby povede u vícečlenných domácností k nižšímu 

třídícímu ukazateli, než pokud použijeme přepočet na spotřební jednotku. Rozdíl je tím 

větší, čím více členů má domácnost. Použitím třídícího ukazatele příjem na spotřební 

jednotku říkáme, že výdaje domácností souvisí s potřebou zajistit bydlení a statky 

dlouhé spotřeby, kde u vícečlenných domácností dochází k úsporám z rozsahu. Naopak 

výdaje převážně do statků a služeb denní potřeby, u kterých nedochází k úsporám 

z rozsahu, jsou nižší. 

V důsledku použití přepočtu na spotřební jednotku jsou vícečlenné domácnosti 

přesouvány do vyšších decilových skupin a pravděpodobnost ohrožení chudobou u 

těchto domácností je nižší, než kdybych použili prostý přepočet příjmů na osobu. 

S ohledem na tuto skutečnost dále v textu prezentujeme zatřídění domácností s dětmi 

jak podle ukazatele příjmy na osobu, tak podle ukazatele příjmy na spotřební 

jednotku. 

Následující tabulka ukazuje, že po roce 1988 roste o cca 50 % počet domácností s 

dětmi, které se nacházejí v 1. a 2. decilové skupině. Adekvátně tomu se snižuje počet 

domácností s dětmi v 3. až 8. decilové skupině. Současně ovšem v tomto období došlo 

k nárůstu počtu domácností s dětmi, které se nacházejí v dvou 2 nejbohatších 

decilových skupinách, v posledních letech jejich počet stagnuje na cca 10 % všech 

domácností s dětmi. 
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tabulka č. 31:  

Počet domácností s dětmi v členění podle decilových skupin [třídění: ČPP na 

osobu; v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. decil 184 327 339 348 305 319 325 303 307 309 298 306 

2. decil 216 241 264 300 289 276 277 270 276 288 286 286 

3. decil 230 169 165 203 197 185 182 178 161 167 167 189 

4. decil 228 141 127 126 119 123 113 121 121 122 125 120 

5. decil 235 119 123 100 89 95 99 115 105 118 100 107 

6. decil 220 138 122 96 95 97 106 107 111 91 104 115 

7. decil 180 124 131 77 104 98 107 101 119 103 116 92 

8. decil 107 139 128 102 106 108 92 88 82 88 100 81 

9. decil 49 118 106 81 78 75 74 83 90 89 77 73 

10. decil 16 92 87 55 67 62 70 65 74 77 74 70 

domácností celkem 1 666 1 607 1 591 1 487 1 449 1 439 1 444 1 431 1 445 1 453 1 446 1 440 

pramen: vlastní zpracování 

 

V případě rovnoměrného rozložení by se v prvních dvou decilových skupinách mělo 

nacházet přesně 20 % nezaopatřených dětí. Následující tabulka a graf ukazují, že 

tento podíl je v realitě mnohem vyšší. Mezi rokem 1988 až 2002 se zvýšil z 30 % na 

cca 50 % všech dětí. Po roce 2002 se tento podíl stabilizoval a je konstantní na úrovni 

50 %. Současně došlo k poklesu podílu dětí ve 3. až 6. decilové skupině. 

 

tabulka č. 32: 

Počet dětí v členění podle decilových skupin [třídění: ČPP na osobu; v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. decil 402 663 700 666 588 627 619 590 605 599 604 610 

2. decil 450 438 472 519 517 471 481 483 489 521 510 497 

3. decil 454 293 270 322 308 304 285 285 260 271 266 290 

4. decil 425 234 205 192 171 192 175 183 190 179 203 183 

5. decil 400 191 187 154 137 142 145 169 151 166 138 152 

6. decil 332 210 182 139 133 139 148 145 152 123 141 156 

7. decil 241 190 186 107 155 135 142 135 154 138 146 124 

8. decil 129 203 175 138 146 141 130 113 110 118 132 113 

9. decil 55 157 145 110 99 98 99 111 117 118 111 101 

10. decil 18 125 124 78 95 84 92 87 94 102 103 94 

domácností celkem 2 907 2 702 2 647 2 425 2 349 2 333 2 315 2 300 2 322 2 334 2 353 2 321 

pramen: vlastní zpracování 

 



 

58 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

graf č. 5:  

Relativní počet dětí ve vybraných decilových skupinách [třídění: ČPP na osobu] 

 

pramen: vlastní zpracování 
 

Rozdělení domácností a dětí mezi jednotlivé decilové skupiny je při použití jiného 

třídícího mechanismu (přepočet na spotřební jednotku dle EU) mnohem rovnoměrnější 

(viz následující dvě tabulky a graf). Přesto lze opět konstatovat, že v nejnižších 

decilových skupinách je dnes zastoupení dětí o cca 10 p.b. vyšší, než v roce 1988. 

Současně ale platí, že po roce 2005 můžeme vidět mírný pokles podílu, který vystřídal 

velký nárůst v předchozím období. Obdobný proces ve sledovaném období pak nastal 

v případě podílu dětí nacházejících se v 3. až 6. decilové skupině. Podíl dětí, které se 

nacházejí v nejvyšších 4 decilových skupinách, je po roce 2002 téměř konstantní (cca 

37-38 %). 

 

tabulka č. 33:  

Počet domácností s dětmi podle decilových skupin [třídění: ČPP na spotřební 

jednotku; v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. decil 22 83 126 205 204 189 189 156 153 167 164 163 

2. decil 87 106 112 157 131 147 126 113 110 114 121 125 

3. decil 172 124 132 141 117 115 132 115 101 121 121 127 

4. decil 232 136 149 110 141 123 121 111 129 127 130 125 

5. decil 248 177 188 139 130 121 131 163 157 160 146 139 

6. decil 243 198 196 156 149 152 157 186 179 162 166 164 

7. decil 227 210 197 174 169 175 176 172 181 173 170 168 

8. decil 193 200 179 160 153 165 164 163 150 146 152 151 

9. decil 151 200 160 130 137 141 124 123 145 128 137 143 

10. decil 92 175 153 116 120 111 125 129 141 154 138 135 

domácností celkem 1 666 1 607 1 591 1 487 1 449 1 439 1 444 1 431 1 445 1 453 1 446 1 440 

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 34:  

Počet dětí v členění podle decilových skupin [třídění: ČPP na spotřební 

jednotku; v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. decil 32 140 235 358 363 345 340 273 289 305 313 305 

2. decil 154 194 213 283 220 256 219 203 193 200 228 225 

3. decil 339 225 237 232 212 202 220 207 185 220 205 220 

4. decil 451 247 268 198 228 217 209 200 216 213 220 212 

5. decil 469 305 325 226 228 199 216 268 257 272 244 213 

6. decil 434 341 322 244 231 247 245 299 291 266 271 259 

7. decil 385 350 308 273 253 267 266 262 284 253 260 256 

8. decil 302 327 274 251 230 238 240 237 209 203 213 222 

9. decil 218 314 235 188 207 205 179 170 206 188 192 209 

10. decil 123 261 230 173 175 155 180 182 194 215 208 201 

domácností celkem 2 907 2 702 2 647 2 425 2 349 2 333 2 315 2 300 2 322 2 334 2 353 2 321 

pramen: vlastní zpracování 

 

graf č. 6:  

Relativní počet dětí ve vybraných decilových skupinách [třídění: ČPP na 

spotřební jednotku] 

 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

3.5.3.  Analýza vývoje komplexního vlivu nepojistných 
sociálních dávek na chudobu domácností  

V další části této kapitoly se zabýváme chudobou domácností a vlivu NSD na ni. Pro 

tento účel nás zajímá, kolik je chudých domácností (osob, dětí) ve společnosti a kolik 

by jich potenciálně mohlo být, kdyby NSD neexistovaly (nenavyšovaly disponibilní 

příjem domácností). Počet (případně podíl) chudých domácnosti je opět sledován mezi 

lety 1988 a 2012. 

Pro ukazatel chudoby jsou použity dvě metody: 

1. První metodou je vztah disponibilního příjmu domácnosti k úrovni životního minima 

domácnosti. Charakter dat neumožňuje posuzovat disponibilní příjmy k částce 
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živobytí domácnostosti. Místo toho ČSÚ každé domácnosti přiřazuje její adekvátní 

hodnotu životního minima. 

2. Druhou metodou, které pro stanovení ohrožení domácností chudobou používá i 

Eurostat, je vztažení ekvalizovaného disponibilního příjmu domácnosti k hranici 

příjmové chudoby. Ta je definována jako 60% příjmovému mediánu za všechny 

osoby ve společnosti. Tím se zjistí, jestli domácnost, resp. její členové, jsou 

ohroženi chudobou – tzv. at risk of poverty rate, dále AROP. Blíže jsou obě dvě 

metody vysvětleny metodologické části této kapitoly. 

Dle vztahu k chudobě jsou sledovány tři kategorie domácností:  

1. Domácnosti, které jsou chudé i po vyplacení NSD. Jedná se o tytéž domácnosti, 

které v případě ukazatele AROP za ohrožené chudobou eviduje i Eurostat. 

2. Domácnosti, které byly chudé pouze před NSD. V případě těchto domácností 

můžeme konstatovat, že systém NSD tyto domácnosti z chudoby dostal. 

3. Domácnosti, které dnes chudé nejsou a na které by zrušení systému NSD nemělo 

z pohledu ohrožení chudobou vliv. 

Výsledky jsou prezentovány za domácnosti celkem, domácnosti bez dětí a domácnosti 

s dětmi. Toto tradiční třídění je doplněno ještě o údaje za domácnosti s třemi a více 

dětmi, jelikož se ukazuje, že právě tyto domácnosti jsou chudobou ohroženy více. 

Při prohlížení tabulek a grafů by měl čtenář věnovat zvýšenou pozornost faktu, že 

životní minimum domácnosti je stanoveno jako nepodkročitelná hodnota disponibilního 

příjmu domácnosti. Z pohledu sociální politiky je proto ideálním výsledkem po 

průchodu domácnosti sociálním systémem stav, kdy počet chudých domácností (s 

příjmem pod jejich životním minimem) je nulový. Dodejme, že z pohledu české 

sociální politiky, je to i stav chtěný, jelikož nastavení příjmově testovaných dávek je 

takové, že každá domácnost má nárok na příjem alespoň ve výši ŽM27. 

Z tohoto důvodu se může jevit jako překvapivé, že podle dat statistických šetření 

existují domácnosti, jejichž příjmy jsou nižší, než jejich životní minimum. Existuje 

přitom několik důvodů, proč tomu tak je. Prvním jsou existující limity statistických 

šetření, kdy používaná data jsou z výběrového šetření, kdy ze strany domácností 

může docházet k určitému (úmyslném, či neúmyslnému) zkreslování jejich příjmové 

situace. Druhým hlavním důvodem je skutečnost, že od roku 2007 existuje několika-

úrovňová garance příjmů domácnosti, kdy „částka živobytí osoby“ může nabývat 

hodnot mezi existenčním a životníma minimem. Součástí reformy byla i skutečnost, že 

nově je ŽM vztaženo pouze k osobám v domácnosti, již se nepočítá s částkou na 

domácnost. 

Dopad redefinice ŽM od roku 2007 lze pozorovat v datech SILC počínaje rokem 2008. 

Autoři studie se domnívají, že pro účely další analýzy to představuje jisté komplikace: 

- přerušuje se časová řada. Při hodnocení vývoje je třeba období do roku 2007 

hodnotit separátně od vývoje po roce 2007, 

- reforma zásadně znesnadňuje využití ukazatelů založených na počtu domácností 

(osob) pod hranicí ŽM domácnosti k analýzám sociální situace domácností. Dle 

                                                      

27  Oblast stanovení "životního minima" domácnosti byla od 2007 reformována. Vliv této reformy je 
rozebrán v dalším textu. 
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logiky sociálního systému je pouze obtížně představitelné, aby se domácnost po 

sociálních dávkách nacházela pod životním minimem. Tato situace přesto může 

nastat tehdy, když některým členům domácnosti byla stanovena částka živobytí 

nižší, než je částka ŽM. Charakter mikrodat ze statistických šetření ovšem 

neumožňuje tyto skutečnosti rozlišit, 

- hodnota ŽM domácnosti od roku 2007 nezohledňuje náklady na bydlení. Z pohledu 

níže prezentovaného ukazatele se proto může stát, že domácnost sice není není 

chudá ani před ani po NSD, ale v okamžiku zaplacení nákladů na bydlení je její 

disponibilní příjem nižší, než je hodnota jejího ŽM. Tento problém s měřením by šel 

odstranit způsobem, kdy by vůči ŽM nebyl posuzován celkový disponibilní příjem 

domácnosti, ale pouze její reziduální příjem, vzniklý odečtením nákladů na bydlení 

(viz. Jahoda, Špalková, 2012). Pak bychom ŽM domácnosti poměřovali s reálnými 

spotřebními možnostmi domácnosti po zaplacení výdajů spojených s bydlením. 

Použití tohoto konceptu ale s sebou nese jiné tři problémy. Prvním z nich je otázka, 

jak konstruovat ukazatel chudoby před rokem 2007, kdy platila dvousložková 

definice ŽM. Druhým problémem je otázka, jestli a jak v konceptu reziduálního 

příjmu zohledňovat skutečnost, kdy domácnost je chudá z důvodu, že skutečné 

náklady na bydlení jsou vyšší než „přiměřené náklady“ na bydlení, jejichž výši 

neznáme. Konečně posledním problémem je určité interpretační omezení nově 

vzniklého ukazatele, kdy veškeré dosud prezentované ukazatele (s výjimkou výše 

citovaného článku) pracují s „tradiční definicí“ chudoby. Z výše uvedených důvodů 

jsme se v analýze rozhodli použít tradiční koncept měření chudoby a necháváme 

na zadavateli výzkumu, aby případně vznesl požadavek na provedení dodatečných 

výpočtů chudoby podle ukazatele jiného. 

Následující tabulky a graf sumarizují vývoj počtu a podílu chudých domácností dle 

vztahu k životnímu minimu mezi roky 1988 až 2012. Zatímco v roce 1988 byl podíl 

chudých domácností před NSD u domácností s dětmi a bez dětí téměř shodný – cca 

6 %, po roce 1989 se snížil podíl chudých domácností bez dětí a naopak tento podíl 

vzrostl u domácností s dětmi. Po roce 2007 (v datech počínaje SILC 2008) dochází k 

poklesu počtu chudých domácností k hranici 1-4 %. Tento pokles je dán vlivem 

redefinice ŽM a byl již diskutován v textu výše. 

 

tabulka č. 35:  

Počet domácností s dětmi podle chudoby – vztah k životnímu minimu [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 30 83 68 97 88 67 64 14 9 15 13 10 

Chudá jen před NSD 83 205 126 163 125 118 96 69 53 57 43 48 

Nikdy chudá 1 553 1 320 1 398 1 227 1 236 1 254 1 284 1 347 1 383 1 381 1 390 1 382 

Celkem 1 666 1 607 1 591 1 487 1 449 1 439 1 444 1 431 1 445 1 453 1 446 1 440 

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 36:  

Počet domácností bez dětí podle chudoby – vztah k životnímu minimu [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 136 27 13 36 44 45 38 18 11 9 12 11 

Chudá jen před NSD 0 50 7 41 44 33 31 21 19 14 16 22 

Nikdy chudá 2 003 2 152 2 211 2 490 2 476 2 511 2 530 2 612 2 641 2 673 2 707 2 782 

Celkem 2 138 2 229 2 231 2 567 2 564 2 589 2 599 2 651 2 671 2 697 2 734 2 815 

 

Pozn.: NSD jsou nepojistné sociální dávky dané tabulkou z kapitoly 3. Chudá 

domácnost má čistý disponibilní příjem nižší, než je hodnota ŽM. 

pramen: vlastní zpracování 

 
 

graf č. 7:  

Vývoj podílu chudých domácností před a po NSD – vztah k životnímu minimu 

Domácnosti bez dětí Domácnosti s dětmi 

  

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 37:  

Počet domácností s 3+ dětmi podle chudoby – vztah k životnímu minimu [v 

tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 7 21 18 16 18 15 12 3 1 3 4 3 

Chudá jen před NSD 39 54 34 28 26 25 21 12 16 14 16 14 

Nikdy chudá 154 88 101 75 75 72 78 99 103 95 113 105 

Celkem 201 163 153 120 120 112 111 113 120 112 133 122 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

graf č. 8: 

Vývoj podílu chudých domácností s 3+ dětmi před a po NSD – vztah 

k životnímu minimu 

 

pramen: vlastní zpracování 
 

Poměrně zajímavá (a známá) je skutečnost, že podíl chudých domácností roste 

s počtem dětí v domácnosti. Jak ukazuje předcházející tabulka a graf, v případě 

domácností s třemi a více dětmi hrají nepojistné sociální dávky poměrně výraznou roli 

v redukci chudoby. Zatímco v letech 1996-2006 byla každá třetí domácnost s 3+ 

dětmi před NSD chudá, po NSD se tento podíl snížil o více než polovinu. Co je však 

zarážející, je skutečnost, že i po roce 2007 (redefinici ŽM) zůstává cca 15 % 

domácností chudých i po NSD. Skutečný podíl domácností s 3+ dětmi, které po 

zaplacení nákladů na bydlení nemají příjem ve výši ŽM, bude zřejmě podstatně vyšší. 

Následující tabulky reprodukují výše uvedené tabulky a grafy a ukazují počet a podíl 

osob, žijících v domácnostech, které považujeme za chudé. Tabulky jenom potvrzují 

výše učiněné závěry pro domácnosti. Počet chudých osob je vyšší u domácností 

s dětmi než u domácností bez dětí, po roce 2007 výrazně klesne počet osob v chudých 

domácnostech a NSD se výrazným způsobem podílejí na redukci počtu osob žijících 

v chudých domácnostech. 
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tabulka č. 38:  

Počet osob v domácnostech s dětmi podle chudoby – vztah k životnímu 

minimu [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 108 308 259 343 309 252 242 52 28 54 48 42 

Chudá jen před NSD 359 832 503 588 468 444 380 248 193 207 162 172 

Nikdy chudá 5 949 4 994 5 252 4 528 4 554 4 649 4 762 5 031 5 159 5 095 5 136 5 071 

Celkem 6 416 6 134 6 014 5 459 5 331 5 345 5 384 5 330 5 380 5 356 5 345 5 285 

pramen: vlastní zpracování 

 

tabulka č. 39:  

Počet osob v domácnostech bez dětí podle chudoby – vztah k životnímu 

minimu [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 158 47 19 49 66 63 59 22 14 12 25 16 

Chudá jen před NSD 0 68 11 73 75 64 51 32 30 22 23 35 

Nikdy chudá 3 581 3 934 4 137 4 536 4 657 4 688 4 702 4 845 4 916 5 013 5 041 4 957 

Celkem 3 739 4 048 4 168 4 658 4 797 4 815 4 811 4 899 4 960 5 047 5 089 5 008 

pramen: vlastní zpracování 

 

Téměř identické závěry stran chudoby vzhledem k oficiálně stanovenému ŽM za 

domácnosti celkem a za počty osob v chudých domácnostech lze učinit i v případě 

počtu dětí – viz následující tabulka. I v tomto případě můžeme hovořit o tom, že počty 

dětí žijících v chudých domácnostech jsou výrazně redukovány po zohlednění NSD. 

Počet dětí ohrožených chudobou je snížen o cca 60 % (do roku 2007). Po redefinici ŽM 

pouze 1 % dětí zůstává ohrožené chudobou. 

 

tabulka č. 40:  

Počet dětí podle chudoby – vztah k životnímu minimu [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 60 164 140 178 155 134 120 24 14 26 25 19 

Chudá jen před NSD 213 427 266 294 244 229 192 127 110 113 95 99 

Nikdy chudá 2 633 2 111 2 241 1 953 1 950 1 970 2 002 2 149 2 199 2 195 2 233 2 203 

Celkem 2 907 2 702 2 647 2 425 2 349 2 333 2 315 2 300 2 322 2 334 2 353 2 321 

pramen: vlastní zpracování 

 

Následující tabulka ukazuje, ž problém s chudobou dětí je mnohem vyšší u neúplných 

domácností. I v tomto případě můžeme hovořit o tom, že počty dětí žijících v chudých 

domácnostech jsou výrazně redukovány po zohlednění NSD. 
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tabulka č. 41:  

Počet dětí v neúplných domácnostech podle chudoby – vztah k životnímu 

minimu [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 27 56 52 67 53 47 52 15 6 7 9 3 

Chudá jen před NSD 50 57 57 108 83 74 60 62 62 58 50 51 

Nikdy chudá 194 165 203 240 179 191 211 248 244 269 281 290 

Celkem 272 278 312 415 315 312 323 325 313 334 340 344 

pramen: vlastní zpracování 

 

Hodnoty předchozích dvou tabulek jsou dále prezentovány v grafu formou relativní 

četnosti. Můžeme vidět, že chudoba se ve větší míře týká dětí žijících v neúplných 

domácnostech, že NSD mají vliv na redukci počtu "chudých dětí" a že redefinicí ŽM 

došlo k (umělému?) snížení podílu "chudých dětí". Lze se přitom domnívat, že počet 

"chudých dětí" po NSD se po roce 2006 příliš neliší od situace mezi roky 1996 – 2006. 

 

graf č. 9: 

Vývoj podílu dětí žijících v chudých domácnostech před a po NSD– vztah 

k životnímu minimu 

Domácnosti s dětmi Neúplná domácnost s dětmi 

  

pramen: vlastní zpracování 

 

Předcházející tabulky a grafy prezentovaly vliv NSD na chudobu domácností, osob a 

dětí z pohledu administrativně (státem) stanovené hranice chudoby, tedy vztah 

čistých peněžních příjmů k životnímu minimu domácnosti. Koncept absolutní chudoby 

má své opodstatnění, umožňuje ukázat příjmovou situaci domácnosti ve srovnání 

s hranicí nutného příjmu, která postačuje k zajištění objemu spotřeby 

v administrativně (expertně) stanovené výši. Hlavní nevýhody tohoto konceptu jsou 

v zásadě dvě. Zaprvé je pouze obtížné provést mezinárodní srovnání rozsahu a 
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struktury chudoby v důsledku skutečnosti, že (administrativně stanovená) hranice 

chudoby (životní minimum) je nastavena v každém státě jiným způsobem. Druhou 

nevýhodou, jak ukázal i příklad ČR, je situace, kdy se v určitém okamžiku změní 

metodika stanovení hranice životního minima. Pokud tato situace nastane, není možné 

vypočtené hodnoty chudoby vzájemně porovnat. 

V další části textu jsou proto prezentovány údaje o rozsahu chudoby a vlivu NSD na ni 

s využitím konceptu relativní chudoby. Dle definice EUROSTATU je domácnost 

ohrožena chudobou, jestliže její disponibilní příjmy na spotřební jednotku jsou nižší 

než 60 % mediánové hodnoty za všechny osoby ve společnosti. Při stanovení chudoby 

se zde abstrahuje od spotřebních možností domácnosti, přihlíží se pouze 

k disponibilnímu příjmu, přičemž se předpokládá, že při samotné spotřebě je 

vícečlenná domácnost schopna realizovat tzv. úspory z rozsahu. Použití tohoto 

konceptu odstraňuje dva výše zmíněné nedostatky při měření chudoby pomocí 

administrativně stanovené hranice chudoby. Kritici tohoto konceptu na druhou stranu 

namítají, že ve skutečnosti neměří chudobu ve společnosti, ale míru příjmové 

diverzifikace. V dalším textu pomocí metodiky Eurostatu vyjádříme vliv NSD na počet 

chudých domácností, osob a dětí. 

Celkový obrázek vlivu NSD na příjmovou situaci domácností bez dětí a domácností 

s dětmi ukazují následující dvě tabulky a následující graf. Plyne z nich, že po roce 

1989 se snížil počet chudých domácností bez dětí a naopak narostl počet chudých 

domácností s dětmi. Nicméně podíl chudých domácností v obou dvou skupinách 

zůstává téměř konstantní od roku 2002, s určitou mírou volnosti hodnocení dokonce 

od roku 1996. Dalším zjištěním je skutečnost, že NSD nemají téměř žádný vliv na 

redukci počtu chudých domácností bez dětí. S výjimkou roku 1992 (což je blíže 

rozebráno v další subkapitole) je počet chudých domácností bez dětí po NSD i před 

NSD téměř totožný. Je to samozřejmě dáno podobou jednotlivých dávek skupiny NSD. 

Zcela jiná situace je ale u domácností s dětmi, kde NSD hrají zásadní roli ve snižování 

počtu chudých domácností. Z grafu se ovšem zdá (a následující subkapitola to i 

potvrzuje), že vliv NSD na redukci chudoby domácností s dětmi se zejména po roce 

2002 snižuje (modrá plocha se zmenšuje). 

 

tabulka č. 42:  

Počet domácností s dětmi podle chudoby – vztah k relativní míře chudoby dle 

EU [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 59 77 126 183 212 193 187 162 152 166 173 163 

Chudá jen před NSD 109 197 171 173 126 138 124 135 97 87 93 90 

Nikdy chudá 1 498 1 333 1 294 1 131 1 111 1 108 1 133 1 134 1 197 1 199 1 181 1 187 

Celkem 1 666 1 607 1 591 1 487 1 449 1 439 1 444 1 431 1 445 1 453 1 446 1 440 

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 43:  

Počet domácností bez dětí podle chudoby – vztah k relativní míře chudoby dle 

EU [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 535 284 256 164 215 220 210 260 254 247 268 261 

Chudá jen před NSD 0 155 9 41 34 37 30 27 29 22 23 30 

Nikdy chudá 1 603 1 791 1 967 2 362 2 315 2 332 2 359 2 364 2 389 2 428 2 443 2 524 

Celkem 2 138 2 229 2 231 2 567 2 564 2 589 2 599 2 651 2 671 2 697 2 734 2 815 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

 

 

graf č. 10:  

Podíl chudých domácností dle dětí před a po NSD – vztah k relativní míře 

chudoby dle EU 

Domácnosti bez dětí Domácnosti s dětmi 

  

pramen: vlastní zpracování 
 

Na rodinu s třemi a více dětmi lze nahlížet jako na rizikovou skupinu domácností 

z pohledu chudoby. V tomto případě lze konstatovat, že NSD byly účinným nástrojem 

zabraňujícím chudobě u těchto rodin. Podíl domácností s 3+ dětmi s příjmy pod 

životním minimem se po roce 1989 několikanásobně zvýšil. Vliv NSD na redukci 

chudoby u těchto domácností do roku 2002 přesahoval 50 %. Data říkají, že počet 

chudých domácností mezi roky 2002 a 2005 se podstatně zvýšil. V roce 2005 je to 

více jak 30 % ze všech rodin s třemi a více dětmi. Je přitom otázka, jestli je to dáno 

nepříznivou ekonomickou situací těchto domácností nebo se jedná o vliv možné chyby 

statistického šetření28. Autoři se domnívají, že vlivem zlepšujícího se stavu ekonomiky 

                                                      
28 V datech SILC 2005 odpovídá 35 tis. domácností ČR 36 vyšetřených domácností (VD), 21 tis. domácností 
odpovídá 31 VD a 61 tis. domácností odpovídá 67 VD. Diskuse k možné chybě se nachází v kapitole 3.3. 
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a vlivem úprav rodičovského příspěvku procento vícedětných domácností ohrožených 

chudobou (i po NSD) po roce 2005 klesá. Tento pokles se ale po roce 2008 zastavil. 

 

tabulka č. 44:  

Počet domácností s 3+ dětmi podle chudoby – vztah k relativní míře chudoby 

dle EU [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 7 10 25 25 38 33 30 24 29 31 35 30 

Chudá jen před NSD 41 49 39 29 21 20 19 24 15 13 18 16 

Nikdy chudá 152 103 89 65 61 60 62 66 76 67 80 75 

Celkem 201 163 153 120 120 112 111 113 120 112 133 122 

pramen: vlastní zpracování 

 

graf č. 11:  

Podílu chudých domácností s 3+ dětmi před a po NSD – vztah k relativní míře 

chudoby dle EU 

 

pramen: vlastní zpracování 
 

V následujících dvou tabulkách lze vidět, že více jsou chudobou ohroženy osoby žijící v 

domácnostech s dětmi než v domácnostech bez dětí. V případě rodin s dětmi NSD 

redukovaly v roce 1988 počet osob ohrožených chudobou z téměř ¾. Tento vysoký 

podíl se snižuje na cca ⅓ v roce 2012. U osob žijící v domácnostech bez dětí jde o 

pouhé 1 % osob, které NSD pomáhají z chudoby. 
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tabulka č. 45:  

Počet osob v domácnostech s dětmi podle chudoby – vztah k relativní míře 

chudoby dle EU [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 187 260 455 641 743 703 703 582 560 599 644 608 

Chudá jen před NSD 451 789 679 643 486 518 472 517 374 335 364 349 

Nikdy chudá 5 778 5 086 4 880 4 175 4 103 4 125 4 208 4 231 4 446 4 422 4 337 4 328 

Celkem 6 416 6 134 6 014 5 459 5 331 5 345 5 384 5 330 5 380 5 356 5 345 5 285 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

tabulka č. 46:  

Počet osob v domácnostech bez dětí podle chudoby – vztah k relativní míře 

chudoby dle EU [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 644 327 292 202 307 293 277 345 327 338 378 382 

Chudá jen před NSD 1 193 14 91 78 87 61 45 47 35 36 47 

Nikdy chudá 3 094 3 529 3 862 4 365 4 413 4 435 4 474 4 509 4 586 4 673 4 676 4 579 

Celkem 3 739 4 048 4 168 4 658 4 797 4 815 4 811 4 899 4 960 5 047 5 089 5 008 

pramen: vlastní zpracování 
 

Poslední část této subkapitoly je věnovaná situaci nezaopatřených dětí a jejich 

ohrožení chudobou dle definice Eurostatu. V následujících dvou tabulkách a grafu 

můžeme vidět potvrzení již dříve vyslovených závěrů. A sice, že počet i podíl „chudých 

dětí“ po roce 1989 mnohonásobně vzrostl, po roce 2002 (resp. 1996) můžeme hovořit 

o stabilizaci podílu (na úrovni 12 – 15 %. Zatímco podíl „chudých dětí“ se za 

posledních 5 let moc nemění, mírně klesá podíl „chudých dětí“ v neúplných rodinách. A 

i když v absolutních číslech je vliv NSD na redukci chudoby dětí obdobný pro 

domácnosti s dětmi i neúplné rodiny s dětmi, z grafu se zdá, že proporčně mají NSD 

menší vliv právě u neúplných domácností s dětmi. 

 

tabulka č. 47 :  

Počet dětí podle chudoby – vztah k relativní míře chudoby dle EU [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 96 130 234 322 377 352 336 284 287 304 331 305 

Chudá jen před NSD 258 401 346 316 242 255 227 255 174 161 175 174 

Nikdy chudá 2 553 2 171 2 067 1 788 1 729 1 726 1 752 1 762 1 861 1 869 1 847 1 842 

Celkem 2 907 2 702 2 647 2 425 2 349 2 333 2 315 2 300 2 322 2 334 2 353 2 321 

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 48:  

Počet dětí v neúplných domácnostech podle chudoby – vztah k relativní míře 

chudoby dle EU [v tis.] 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudá i po NSD 46 53 85 125 114 115 116 120 114 115 109 93 

Chudá jen před NSD 56 61 60 94 47 48 48 49 25 25 29 27 

Nikdy chudá 169 164 167 196 154 149 159 156 173 194 202 224 

Celkem 272 278 312 415 315 312 323 325 313 334 340 344 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

 

graf č. 12:  

Vývoj podílu dětí žijících v chudých domácnostech před a po NSD – vztah 

k relativní míře chudoby dle EU 

Domácnosti s dětmi Neúplná domácnost s dětmi 

  

pramen: vlastní zpracování 

 

 

3.5.4.  Účinnost jednotlivých nepojistných sociálních dávek v 
boji s chudobou domácností s dětmi v čase 

 

Zatímco předchozí části ukazovaly vliv NSD na redukci počtu chudých domácností, 

osob a dětí, v následující části je tento vliv rozebrán pomocí dříve definovaných 

analytických ukazatelů.  

V první části ukazujeme celkový vliv NSD na redukci chudoby a příjmovou situaci 

domácností. Oproti předchozí části se zde zaměříme pouze na domácnosti s dětmi. Na 

základě předchozích analýz byla tato skupina domácností identifikována jako klíčová 

z hlediska působení NSD. Právě u tohoto typu domácností mají NSD zásadní význam 
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v boji s chudobou. Tato část studie je proto zaměřena na účinnost NSD v boji 

s chudobou dle definice EU, poté s chudobou dle ŽM. 

Druhá část pak bude hodnotit inkrementální dopad jednotlivých NSD v boji s 

chudobou. V tabulkách jsou prezentovány výsledky za domácnosti celkem, domácnosti 

bez dětí a domácnosti s dětmi opět podle dvou výše definovaných metod vyjádření 

chudoby. 

Pro připomenutí způsobu hodnocení účinnosti NSD je znovu uvedena následující 

tabulka. Jednotlivé indikátory byly blíže rozebrány a diskutovány v části metodologie 

(kapitola 3.2). 

 

 

 
 V grafu Definice 

Ukazatel 1 [mld. Kč] Plocha A 
objem sociálních dávek, který chybí chudým domácnostem 
k tomu, aby jejich příjem i po NSD dosáhl alespoň životního 
minima (dle definice ČR nebo EU) 

Ukazatel 2 [%] 1 - (XAT / XBT) 
Podíl osob (nebo domácností), které byly sociálními transfery 
vytaženy z příjmové chudoby 

Ukazatel 3 [%] A / (A+B+C) 
Průměrný podíl příjmů (z hodnoty hranice chudoby), který 
chybí domácnosti k tomu, aby po NSD nebyla považována za 
chudou 

Ukazatel 4 [%] 
(B+E) / 
(A+B+E) 

Efektivnost redukce mezery chudoby, jako poměr mezi 
redukovanou chudobou po sociálních dávkách a celkovou 
chudobou před sociálními dávkami (měřeno objemem 
sociálních dávek) 

Ukazatel 5 [%] 
(B+E) / 

(B+E+D+G) 
Cílenost sociálních dávek, jako poměr mezi objemem sociálních 
dávek redukujících chudobu a celkovými sociálními dávkami 

Ukazatel 6 [%] G / (B+E+D+G) 
Neúčelovost sociálních dávek, jako poměr mezi objemem 
sociálních dávek, které získávají domácnosti, které nejsou 
chudé celkovými sociálními dávkami 

 

Následující tabulka shrnuje výsledky efektivnosti NSD při potírání chudoby a ukazuje 

jejich vývoj v čase. Plyne z ní zejména následující: 

Ukazatel 1 

V letech 2008-2012 chybí ročně domácnostem s dětmi cca 8-10 mld. Kč k tomu, aby 

nebyly považovány za chudé. Může se to jevit jako ne příliš zásadní částka, kterou by 

ve veřejných rozpočtech bylo možné vyčlenit k redukci chudoby. Je třeba si ale 

uvědomit, tímto způsobem nelze daný údaj interpretovat z následujících důvodů: Aby 

došlo k úplné redukci chudoby domácností s dětmi, musely by být splněny následující 

dva předpoklady. Zaprvé by uvedená částka musela být velice přísně cílena na 

dotčené domácnosti. Toho lze při simulačním modelování dosáhnout poměrně snadno, 

v praxi je to však téměř nemožné. Zadruhé tento ukazatel předpokládá, že aby došlo 

k úplné redukci chudoby, nesmělo by toto cílení „dodatečné sociální dávky“ ovlivnit 

chování chudých domácností ani domácností, které se nacházejí blízko chudoby. Jde 

zejména o ztrátu iniciativy dotčených domácností zajistit si příjem s pomocí 

ekonomické aktivity. V případě analýzy jde opět o statické mikrosimulování, které 

nepředpokládá behaviorální dopady. Ty by však v realitě s určitostí nastaly. Při 

interpretaci tohoto ukazatele proto autoři doporučují zvláštní obezřetnost. 
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Ukazatel 2 

Říká, jaký podíl osob, které by byly chudé bez NSD s právě pomocí NSD podařilo 

z chudoby vytáhnout. Od roku 1996 můžeme vidět klesající trend úspěšnosti NSD 

v boji s chudobou osob žijících v domácnostech s dětmi. Výjimkou je pouze rok 2008. 

V posledních 3 letech můžeme říci, že cca 36 % osob, které by žily v chudých 

domácnostech díky NSD z chudoby unikne. 

Ukazatel 3 

Jestliže ukazatel 1 vyčísluje celkovou potřebnou částku k redukci chudoby, ukazatel 3 

říká, jaký tato částka dosahuje podíl na celkové částce, při které domácnost již není 

považována za chudou (mezera chudoby). V posledních 10 letech tak chudým 

domácnostem s dětmi chybí cca 19-26 % objemu prostředků, při kterých by již nebyly 

považovány za chudé. Tento poměr se přitom v posledních letech nezvyšuje, ale ani 

nesnižuje. 

Ukazatel 4 

Zdá se, že efektivnost redukce chudoby pomocí NSD po roce 1996 vytrvale klesá. 

V roce 2012 tak chudým domácnostem s dětmi (před příjmem NSD) nahradí NSD 

částku chybějící k úniku z chudoby pouze z 53,5 %. 

Ukazatel 5 

Pokud je nahlíženo na cílenost NSD, lze konstatovat, že po roce 1989 a zejména pak 

po zavedení testování SSP v roce 1996 se tato významně zvýšila. Po roce 2005 a 

zejména pak po roce 2007 vidíme skokový pokles cílenosti sociálních dávek. Je tomu 

tak proto, že příjmově testované dávky SSP již více zacílit na chudé domácnosti nelze 

a současně roste význam netestovaných dávek SSP, např. rodičovského příspěvku. 

Ukazatel 6 

Do určité míry doplňkovým ukazatelem k předchozímu je ukazatel 6. I on sleduje 

cílenost NSD, ale z opačného pohledu. Ukazuje, jaký objem NSD jde domácnostem, 

které ani po, ani před NSD nejsou ohroženy chudobou (z pohledu cílenosti jde o tu 

část NSD, která neslouží k redukci chudoby). I zde můžeme vidět pokles po roce 

1989, NSD jsou ve velké míře vypláceny domácnostem, které nejsou ohroženy 

chudobou. Po roce 2007 jeho hodnota opět roste a posledních 5 let se drží na stejné 

úrovni. 

 

tabulka č. 49: 

Efektivnost NSD při eliminaci chudoby z pohledu definice chudoby EU 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel 1 [mld. Kč] 0,28 0,78 2,58 4,92 8,38 7,44 8,29 8,25 8,86 10,33 10,09 9,51 

Ukazatel 2 [%] 70,7 75,2 59,9 50,1 39,5 42,4 40,2 47,1 40,1 35,8 36,1 36,5 

Ukazatel 3 [%] 12,7 18,2 19,5 18,4 24,2 21,5 22,4 24,1 25,2 26,6 24,2 23,8 

Ukazatel 4 [%] 74,5 80,8 72,1 76,7 64,6 67,0 66,0 63,4 56,1 51,7 52,3 53,5 

Ukazatel 5 [%] 7,1 14,6 25,7 44,8 41,0 41,5 40,4 29,2 26,9 27,4 27,7 29,2 

Ukazatel 6 [%] 86,7 74,5 62,1 44,6 49,6 48,5 50,0 58,1 61,8 62,1 59,8 58,5 

Pozn.: definice ukazatelů je uvedena v části metodologie – kapitola 3.2 

pramen: vlastní zpracování 
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Obdobně můžeme posoudit účinnost eliminace chudoby pomocí NSD za situace, kdy 

chudoba je definována pomocí ŽM (viz. následující tabulka). V tomto případě je třeba 

připomenout, že důvodem pro stanovení ŽM je skutečnost, že sociální politika se 

obvykle snaží zabezpečit, aby se příjem osoby (domácnosti) po sociálních dávkách 

nenacházel pod hodnotou ŽM. Při zohlednění tohoto faktu lze proto napsat, že: 

Ukazatel 1 

Sledování ukazatele 1 téměř ztrácí smysl. Ideální situace (při abstrahování 

problematiky rozdílného nastavení částky živobytí osoby v rozmezí EM a ŽM) je 

taková, kdy ukazatel dosahuje hodnoty 0. Vypočtený ukazatel pak naznačuje, nakolik 

se k této hodnotě daří přiblížit, což vytváří základní podklad pro dodatečnou analýzu 

situací, kdy domácnost má příjem nižší než ŽM. Interpretační možnost ukazatele je 

dále omezena redefinicí ŽM od roku 2007. 

Ukazatel 2 

Obdobná komplikace nastává i v případě ukazatele 2. Jelikož by se v ideální situaci 

(definice viz bod výše) po NSD neměl příjem domácnosti nikdy nacházet pod hranicí 

ŽM, ukazatel by měl ideálně dosahovat 100 %. Opět, pokud nedosahuje, lze se ptát, 

v kterých případech tomu tak je a proč. 

Ukazatel 3 

Výše bylo zmíněno, že v ideálním případě by domácnost neměla mít příjem pod hranicí 

životního minima, resp. by se měla nacházet těsně pod ním. Může být proto 

překvapivé, že ukazatel 3 naznačuje, že chudým domácnostem s dětmi chybí cca 

20 % příjmů k tomu, aby nebyly považovány chudé. A to dokonce i po roce 2007, kdy 

došlo k redefinici ŽM. Tento ukazatel sice nabývá vyšších hodnot, je třeba si ale 

uvědomit, že se týká pouze velmi omezeného počtu domácností. Dle tabulky č. 35 se 

v roce 2012 jedná asi o 10 tis. domácností s dětmi, což reprezentuje méně než 1 % ze 

všech domácností s dětmi. Vzhledem k určité chybovosti v oficiálních statistikách a 

vzhledem k jistým specifikům proměnné „disponibilní příjmy EU“ se lze domnívat, že 

vypovídací schopnost tohoto ukazatele je omezená. 

Ukazatel 4 

Obdobně jako ukazatel 2 by měl v „ideálním případě“ dosahovat 100 % hodnoty, 

stejně i ukazatel 4 by měl být ve výši 100 %. Vzhledem k tomu, že NSD zásadním 

způsobem přispívají k redukci chudoby (viz ukazatel 2 a tabulka č. 35), dosahuje i 

ukazatel 4 velmi vysokých hodnot (v posledních 5 letech přesahuje 90 %) 

Ukazatel 5 

Cílenost NSD není příliš velká. Na tomto ukazateli lze vidět, že NSD plynou zejména 

domácnostem, které nejsou chudé. S posunutím hranice ŽM v roce 2007 (v datech od 

SILC 2008) a výraznou změnou příjmově netestovaného rodičovského příspěvku došlo 

k podstatnému snížení hodnot tohoto ukazatele. 

Ukazatel 6 

Přirozeným doplňkem k ukazateli 5 je ukazatel 6, který ukazuje, že většina NSD jde 

domácnostem, které chudé nejsou. 
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tabulka č. 50:  

Efektivnost NSD při eliminaci chudoby z pohledu ŽM 

 Mikrocenzus SILC 

 1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel 1 [mld. Kč] 0,13 0,85 1,25 2,03 2,75 1,86 1,81 0,46 0,24 0,35 0,36 0,20 

Ukazatel 2 [%] 76,9 73,0 66,0 63,2 60,2 63,8 61,2 82,8 87,5 79,2 77,2 80,6 

Ukazatel 3 [%] 11,5 17,0 19,7 16,7 24,8 20,2 20,0 31,3 30,1 22,8 26,1 16,5 

Ukazatel 4 [%] 83,4 81,4 78,4 86,4 79,7 83,6 85,0 90,2 93,3 90,5 88,3 93,6 

Ukazatel 5 [%] 5,6 16,6 17,6 35,7 28,9 26,0 25,8 8,6 7,9 8,2 6,8 7,8 

Ukazatel 6 [%] 89,2 72,4 71,8 53,2 61,7 63,4 65,1 83,5 85,4 84,2 86,7 85,3 

Pozn.: definice ukazatelů je uvedena v části metodologie 

pramen: vlastní zpracování 

 

V této části je hodnocen dopad jednotlivých NSD v boji s chudobou. Jedná se o 12 

tabulek, které jsou členěny dle přítomnosti dětí, užité metodiky chudoby a postupného 

zapojování jednotlivých NSD. Přesné rozdělení tabulek je dle následujících 

proměnných: 

- Domácnosti s dětmi, domácnosti bez dětí a domácnosti celkem. Význam má 

hodnotit zejména domácnosti s dětmi, 

- Redukce chudoby s ohledem na státem stanovené ŽM a s ohledem na relativní 

míru chudoby dle definice EU 

- Počet osob, které jsou chudé před NSD a jejich vývoj po „přidávání“ jednotlivých 

NSD. Toto ukazuje, jak se změní počet chudých osob v souvislosti s jednotlivými 

NSD. Tabulky ukazují počty v tisících osob, dále jsou vždy doplněny o relativní vliv 

jednotlivých NSD na redukci chudoby osob. V těchto tabulkách je součet za 

sloupec vždy 100 % (i když vlivem zaokrouhlování na celé číslo může být 99 % či 

101 %). 

 

 

Následující dvě tabulky ukazují vliv NSD u domácností s dětmi a při použití chudoby 

dle definice EU. Můžeme konstatovat následující skutečnosti o NSD: 

- Zatímco před rokem 1989 hrály zásadní roli v redukci chudoby přídavky na děti, po 

roce 1989 a zejména pak po roce 1996 jejich význam klesá. Dle dat SILC 2012 se 

na redukci chudoby podílejí již jen 15 % ze všech NSD, 

- Vliv přídavků na dítě je třeba posuzovat ve spojitosti se sociálním příplatkem (v 

případě dat SILC i zaopatřovacím příspěvkem). I vliv těchto dávek na redukci 

chudoby po roce 1996 klesá. Samotný zaopatřovací příspěvek (SILC 2012) má 

zanedbatelný význam pro redukci chudoby, údaje za dřívější roky proto ukazují 

zejména sociální příplatek, jehož výše byla postupně omezována, 

- Význam naopak roste v případě rodičovského příspěvku, který se v posledních 

letech podílí téměř 2/3 na redukci chudoby osob v domácnostech s dětmi ze všech 

NSD, 
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- Možná poněkud překvapující je skutečnost, jak nízký vliv na redukci chudoby má 

příspěvek na bydlení. Je tomu tak ale proto, že tato dávka je poměrně úzce 

zacílena na nejchudší domácnosti, což se posléze ještě ukáže (viz tabulky č. 57 a 

58) až bude posuzován vliv této dávky k redukci chudoby s ohledem na státem 

stanovené ŽM. 

 

tabulka č. 51:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby dle definice EU u domácností 

s dětmi – počet chudých osob před NSD a vliv jednotlivých sociálních dávek [v tis.] 

Dávka Mikrocenzus SILC 

1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudoba před NSD 638 1049 1135 1284 1228 1221 1175 1099 934 934 1008 958 

Rodičovský příspěvek  824 892 1122 1106 1029 988 801 696 725 768 727 

Dávky pěst. péče    1119 1102 1025 984 797 694 725 759 717 

Přídavky na děti 203 494 645 924 901 901 871 689 636 664 693 666 

Sociální příplatek 
  522 825 870 847 817 641 610 643 686 655 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   503 790 838 818 791 626 604 633 678 642 

Příspěvek na dopravu   491 777 838        

Porodné a pohřebné    770         

Ostatní dávky SSP     825 806 779 618 593 627 674 642 

Státní vyrov. příspěvek  301           

Dávky soc. potřebnosti  269 485 660 768 729 737      

Dávky hmotné nouze        607 589 620 672 632 

Ostatní dávky = 
chudoba po NSD 

187 260 455 641 743 703 703 582 560 599 644 608 

pramen: vlastní zpracování 

 
 

tabulka č. 52:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby dle definice EU u 

domácností s dětmi – podíl na celkové redukci chudoby osob za jednotlivé 

NSD [v %]  

Dávka Mikrocenzus SILC 

1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodičovský příspěvek   28% 36% 25% 25% 37% 40% 58% 64% 62% 66% 66% 

Dávky pěst. péče       1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 3% 

Přídavky na děti 96% 42% 36% 30% 41% 24% 24% 21% 15% 18% 18% 15% 

Sociální příplatek 
    18% 16% 6% 10% 12% 9% 7% 6% 2% 3% 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení     3% 5% 7% 6% 5% 3% 2% 3% 2% 4% 

Příspěvek na dopravu     2% 2% 0%               

Porodné a pohřebné       1%                 

Ostatní dávky SSP         3% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 0% 

Státní vyrov. příspěvek   25%                     

Dávky soc. potřebnosti   4% 1% 17% 12% 15% 9%           

Dávky hmotné nouze               2% 1% 2% 1% 3% 

Ostatní dávky 4% 1% 4% 3% 5% 5% 7% 5% 8% 6% 7% 7% 

pramen: vlastní zpracování 
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V případu domácností bez dětí je vliv NSD na redukci chudoby spíše zanedbatelný. 

Kupříkladu v datech SILC 2012 se po započítání NSD sníží počet osob v chudých 

domácnostech z původních 428 tisíc na konečných 382 tisíc. Pokles je o 46 tisíc, což je 

méně než 1 % osob žijících v domácnosti bez dětí. Největší zásluhu na redukci 

chudoby do roku 2007 dávky sociální potřebnosti. Po roce 2008 zase roste vliv 

příspěvku na bydlení. Podstatný je též vliv blíže nerozlišených dávek. Zásadní 

informací je ale fakt, že NSD nehrají téměř žádnou roli v redukci chudoby u 

domácností bez dětí. 

 

tabulka č. 53:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby dle definice EU u 

domácností bez dětí – počet chudých osob před NSD a vliv jednotlivých 

sociálních dávek [v tis.]  

Dávka Mikrocenzus SILC 

1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudoba před NSD 645 519 306 293 384 380 337 390 374 373 414 428 

Rodičovský příspěvek  519 306 293 384 380 337 390 374 373 414 428 

Dávky pěst. péče    293 384 380 337 390 374 373 414 428 

Přídavky na děti 644 515 304 292 384 380 337 389 374 373 414 428 

Sociální příplatek 
  304 292 376 380 336 389 374 373 414 428 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   303 289 374 379 334 382 372 370 411 419 

Příspěvek na dopravu   302 289 374        

Porodné a pohřebné    289         

Ostatní dávky SSP     374 378 332 379 372 370 411 419 

Státní vyrov. příspěvek  340           

Dávky soc. potřebnosti  332 302 210 334 308 301      

Dávky hmotné nouze        375 365 364 409 415 

Ostatní dávky = 
chudoba po NSD 

644 327 292 202 307 293 277 345 327 338 378 382 

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 54: 

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby dle definice EU u 

domácností bez dětí – podíl na celkové redukci chudoby osob za jednotlivé 

NSD [v %]  

Dávka Mikrocenzus SILC 

1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodičovský příspěvek   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 

Dávky pěst. péče       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Přídavky na děti 63% 2% 11% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

Sociální příplatek 
    3% 0% 10% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení     8% 3% 3% 2% 4% 16% 2% 8% 7% 18% 

Příspěvek na dopravu     3% 0% 0%               

Porodné a pohřebné       0%                 

Ostatní dávky SSP         0% 1% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 

Státní vyrov. příspěvek   91%                     

Dávky soc. potřebnosti   4% 4% 87% 51% 80% 50%           

Dávky hmotné nouze               9% 16% 17% 8% 10% 

Ostatní dávky 37% 3% 70% 9% 35% 17% 41% 66% 80% 75% 85% 70% 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

Informaci o vlivu jednotlivých NSD na redukci chudoby doplňují dvě tabulky za 

domácnosti celkem. Pro úplnost je uveden absolutní dopad na redukci chudoby 

domácností, nutno upozornit, že lepší vypovídající schopnost lze nalézt v dílčích 

tabulkách za domácnosti s dětmi a domácnosti bez dětí (viz. tabulka č. 51 a č. 53). 

Tabulka za domácnosti celkem je součtem těchto dvou. Relativní vliv jednotlivých NSD 

k redukci chudoby za domácnosti celkem je pak dána váženým průměrem dílčích 

tabulek za domácnosti s dětmi a bez dětí (viz. tabulka č. 52 a č. 54). 
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tabulka č. 55: 

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby dle definice EU u 

domácností celkem – počet chudých osob před NSD a vliv jednotlivých 

sociálních dávek [v tis.] 

Dávka Mikrocenzus SILC 

1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chudoba před NSD 1283 1568 1441 1577 1613 1601 1513 1489 1309 1307 1422 1386 

Rodičovský příspěvek  1343 1198 1415 1490 1409 1325 1191 1070 1098 1181 1155 

Dávky pěst. péče    1411 1486 1405 1322 1187 1067 1098 1173 1145 

Přídavky na děti 848 1010 949 1216 1285 1282 1209 1078 1010 1037 1107 1094 

Sociální příplatek 
  826 1117 1247 1227 1153 1030 983 1017 1100 1083 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   806 1079 1211 1197 1125 1008 977 1004 1089 1062 

Příspěvek na dopravu   793 1066 1211        

Porodné a pohřebné    1059         

Ostatní dávky SSP     1199 1183 1111 997 966 997 1085 1061 

Státní vyrov. příspěvek  641           

Dávky soc. potřebnosti  601 787 870 1102 1037 1039      

Dávky hmotné nouze        982 953 985 1080 1046 

Ostatní dávky = 
chudoba po NSD 

831 586 747 843 1049 996 980 927 887 937 1022 990 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

tabulka č. 56:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby dle definice EU u 

domácností celkem – podíl na celkové redukci chudoby osob za jednotlivé 

NSD [v %] 

Dávka Mikrocenzus SILC 

1988 1992 1996 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodičovský příspěvek  23% 35% 22% 22% 32% 35% 53% 57% 56% 60% 58% 

Dávky pěst. péče    0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 2% 

Přídavky na děti 96% 34% 36% 27% 36% 20% 21% 19% 14% 16% 16% 13% 

Sociální příplatek 
  18% 14% 7% 9% 10% 9% 6% 6% 2% 3% 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   3% 5% 6% 5% 5% 4% 2% 3% 3% 5% 

Příspěvek na dopravu   2% 2% 0%        

Porodné a pohřebné    1%         

Ostatní dávky SSP     2% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 0% 

Státní vyrov. příspěvek  38%           

Dávky soc. potřebnosti  4% 1% 26% 17% 24% 14%      

Dávky hmotné nouze        3% 3% 3% 1% 4% 

Ostatní dávky 4% 2% 6% 4% 9% 7% 11% 10% 16% 13% 14% 14% 

pramen: vlastní zpracování 
 

Následující tabulky používají metodiku měření chudoby dle vztahu k ŽM domácnosti. 

Opět je prezentován oddělený pohled na domácnosti s dětmi a domácnosti bez dětí, 

který poté je doplněn pohledem na redukci chudoby u domácností celkem. 
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tabulka č. 57:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby vzhledem k ŽM u 

domácností s dětmi – počet chudých osob před NSD a vliv jednotlivých 

sociálních dávek [v tis.] 

Dávka Mikrocenzus SILC 

198
8 

199
2 

199
6 

200
2 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Chudoba před NSD 467 1141 762 931 777 696 622 299 221 261 209 214 

Rodičovský příspěvek  923 577 814 680 570 536 208 152 175 159 158 

Dávky pěst. péče    811 676 569 534 208 151 174 154 155 

Přídavky na děti 121 572 392 671 550 469 476 173 116 144 123 140 

Sociální příplatek 
  316 601 489 469 425 136 87 110 107 133 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   300 554 437 377 408 117 74 100 87 101 

Příspěvek na dopravu   291 548 437        

Porodné a pohřebné    546         

Ostatní dávky SSP     425 373 400 110 74 100 87 101 

Státní vyrov. příspěvek  353           

Dávky soc. potřebnosti  321 284 358 319 265 265      

Dávky hmotné nouze        74 43 60 63 46 

Ostatní dávky = 
chudoba po NSD 108 308 259 343 309 252 242 52 28 54 48 42 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

tabulka č. 58:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby vzhledem k ŽM u domácností 

s dětmi – podíl na celkové redukci chudoby osob za jednotlivé NSD [v %]  

Dávka Mikrocenzus SILC 

198
8 

199
2 

199
6 

200
2 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Rodičovský příspěvek  26% 37% 20% 21% 28% 23% 37% 36% 41% 31% 32% 

Dávky pěst. péče    1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 

Přídavky na děti 96% 42% 37% 24% 27% 22% 15% 14% 18% 15% 19% 9% 

Sociální příplatek 
  15% 12% 13% 0% 14% 15% 15% 16% 10% 4% 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   3% 8% 11% 21% 4% 8% 6% 5% 12% 19% 

Příspěvek na dopravu   2% 1% 0%        

Porodné a pohřebné    0%         

Ostatní dávky SSP     3% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 

Státní vyrov. příspěvek  26%           

Dávky soc. potřebnosti  4% 1% 32% 23% 24% 35%      

Dávky hmotné nouze        15% 16% 19% 14% 32% 

Ostatní dávky 4% 1% 5% 2% 2% 3% 6% 9% 8% 3% 10% 3% 

pramen: vlastní zpracování 

Jak už bylo v předchozím textu zmíněno, v ideální situaci by hodnoty posledního řádku 

v tab. č. 57 byly nulové. Lze vidět, že v posledních letech se tomuto číslu domácnosti 

s dětmi blíží. NSD pomohou 80 % osobám žijících v domácnostech s dětmi z chudoby. 

Před rokem 1988 se na redukci chudoby nejvíce podílel přídavek na děti. Po rozšíření 

spektra NSD a s redukcí jeho výše význam této dávky (a dávek sociálního příplatku a 

zaopatřovacího příspěvku) klesá. Nárůst lze vidět naopak u rodičovského příspěvku, 
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který se v roce 2012 podílí cca 1/3 na redukci chudoby u osob v domácnostech s 

dětmi. Dále lze vidět i významný vliv příspěvku na bydlení. Vlivem svého nastavení a 

vlivem deregulace nájemního bydlení vliv této dávky roste. Data dále ukazují, že 

vlivem nového nastavení dávek hmotné nouze došlo k poklesu vlivu této dávky na 

redukci chudoby (v roce 2012 ovšem vliv opět narostl). 

 

Pro domácnosti bez dětí má stěžejní vliv v boji s chudobou příspěvek na bydlení a 

dávky sociální potřebnosti (posléze dávky hmotné nouze). Obě tyto dávky jsou cílené 

na nejchudší domácnosti ve snaze zabránit jejich propadu do chudoby. Opět lze 

v tabulce č. 59 a 60 vidět vliv nové právní úpravy těchto dávek na chudobu 

domácností. V roce 2012 po průchodu sociálním systémem, po vyplacení NSD, zůstává 

chudých pouze 16 tis. osob žijících v domácnostech bez dětí, což je méně než 1 % 

osob celkem žijících v ČR v domácnostech bez dětí. 

 

tabulka č. 59 :  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby vzhledem k ŽM u 

domácností bez dětí – počet chudých osob před NSD a vliv jednotlivých 

sociálních dávek [v tis.]  

Dávka Mikrocenzus SILC 

198
8 

199
2 

199
6 

200
2 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Chudoba před NSD 158 114 31 122 141 127 110 54 44 34 48 51 

Rodičovský příspěvek  114 31 122 141 127 110 54 44 34 48 51 

Dávky pěst. péče    122 141 119 110 54 44 34 48 51 

Přídavky na děti 158 112 30 118 141 119 109 54 44 33 48 51 

Sociální příplatek 
  30 118 141 114 109 54 43 33 48 51 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   29 117 131 106 106 50 41 30 33 44 

Příspěvek na dopravu   29 117 131        

Porodné a pohřebné    117         

Ostatní dávky SSP     131 106 106 50 41 30 33 44 

Státní vyrov. příspěvek  52           

Dávky soc. potřebnosti  48 29 51 79 77 67      

Dávky hmotné nouze        32 19 17 26 22 

Ostatní dávky = 
chudoba po NSD 158 47 19 49 66 63 59 22 14 12 25 16 

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 60:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby vzhledem k ŽM u 

domácností bez dětí – podíl na celkové redukci chudoby osob za jednotlivé 

NSD [v %] 

Dávka Mikrocenzus SILC 

198
8 

199
2 

199
6 

200
2 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Rodičovský příspěvek  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dávky pěst. péče    0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Přídavky na děti 75% 3% 10% 6% 0% 0% 1% 0% 0% 6% 0% 0% 

Sociální příplatek 
  0% 0% 0% 9% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   6% 1% 13% 11% 5% 10% 8% 13% 63% 21% 

Příspěvek na dopravu   0% 0% 0%        

Porodné a pohřebné    0%         

Ostatní dávky SSP     0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Státní vyrov. příspěvek  88%           

Dávky soc. potřebnosti  5% 1% 92% 69% 45% 75%      

Dávky hmotné nouze        57% 75% 59% 32% 62% 

Ostatní dávky 25% 3% 83% 2% 17% 22% 17% 33% 16% 23% 5% 17% 

pramen: vlastní zpracování 
 

Opět pro úplnost uvádíme i pohled na domácnosti celkem, větší vypovídají schopnost 

jako u předešlé metodiky (vztah chudoby dle EUROSTATU) nám podávají dílčí tabulky 

č. 57 až 60. Nejvýraznější vliv v boji s chudobou domácností mají v roce 2012 z cca 

1/3 rodičovský příspěvek a dávky hmotné nouze, z cca 1/5 pak příspěvek na bydlení. 

 

tabulka č. 61:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby vzhledem k ŽM u 

domácností celkem – počet chudých osob před NSD a vliv jednotlivých 

sociálních dávek [v tis.] 

Dávka Mikrocenzus SILC 

198
8 

199
2 

199
6 

200
2 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Chudoba před NSD 625 1255 793 1053 918 823 732 353 265 295 257 265 

Rodičovský příspěvek  1037 608 936 820 698 645 262 196 209 207 209 

Dávky pěst. péče    933 816 688 644 262 195 208 202 206 

Přídavky na děti 279 684 422 789 690 588 585 227 160 176 171 192 

Sociální příplatek 
  346 719 630 506 533 190 130 143 155 184 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   329 671 568 483 514 168 115 130 121 145 

Příspěvek na dopravu   320 665 568        

Porodné a pohřebné    663         

Ostatní dávky SSP     556 479 505 161 115 129 120 145 

Státní vyrov. příspěvek  405           

Dávky soc. potřebnosti  369 313 408 398 342 332      

Dávky hmotné nouze        106 62 77 89 69 

Ostatní dávky = 
chudoba po NSD 266 355 278 392 375 315 300 73 42 66 72 58 

pramen: vlastní zpracování 
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tabulka č. 62:  

Účinnost sociálních dávek v redukci míry chudoby vzhledem k ŽM u 

domácností celkem – podíl na celkové redukci chudoby osob za jednotlivé 

NSD [v %] 

Dávka Mikrocenzus SILC 

198
8 

199
2 

199
6 

200
2 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Rodičovský příspěvek  24% 36% 18% 18% 25% 20% 33% 31% 37% 27% 27% 

Dávky pěst. péče    1% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 

Přídavky na děti 96% 39% 36% 22% 23% 20% 14% 12% 16% 14% 17% 7% 

Sociální příplatek 
  15% 11% 11% 16% 12% 13% 13% 15% 9% 4% 

Zaopatřovací přísp. 

Příspěvek na bydlení   3% 7% 11% 5% 5% 8% 7% 6% 19% 19% 

Příspěvek na dopravu   2% 1% 0%        

Porodné a pohřebné    0%         

Ostatní dávky SSP     2% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 

Státní vyrov. příspěvek  31%           

Dávky soc. potřebnosti  4% 1% 39% 29% 27% 40%      

Dávky hmotné nouze        19% 24% 23% 17% 37% 

Ostatní dávky 4% 2% 7% 2% 4% 5% 7% 12% 9% 4% 9% 5% 

pramen: vlastní zpracování 
 

 

3.6. Diskuse hlavních zjištění 

Podle mezinárodních statistik (Eurostat) patří Česká republika k zemím s nejnižší 

mírou chudoby vůbec a velmi nízkou mírou chudoby rodin s nezaopatřenými dětmi. 

Současně ale platí, že objemem sociálních dávek cílených k rodinám s dětmi patří ČR 

k zemím s nejnižšími hodnotami. Je proto otázkou, nakolik je to dáno vysokou 

efektivností poskytovaných sociálních dávek nebo jestli roli hrají jiné faktory. Tato 

kapitola se proto zabývala vlivem nepojistných sociálních dávek na české domácnosti. 

Cílem bylo zjistit, k jaké proměně tohoto vlivu došlo za posledních 15 let. Vliv byl 

zkoumán jednak s ohledem na přínos NSD k čistému příjmu domácností a dále pak 

s ohledem na schopnost NSD redukovat chudobu. 

V posledních 20 letech Česká republika zaznamenala demografickou změnu, která 

spočívala v poklesu porodnosti a v počtu dětí v domácnostech. Počty domácností 

s dětmi se v uvedeném období výrazně snížily. Tento trend byl více než kompenzován 

vývojem počtu domácností bez dětí. Ani v případě domácností s dětmi nebyl vývoj 

stejný pro všechny typy domácností. Zatímco v případě domácností s třemi dětmi 

došlo k jejich snížení ze 173 tis. v roce 1988 na 99 tis. v roce 2012, počet domácností 

s jedním dítětem se naopak v uvedeném období zvýšil z 662 tis. na 716 tis. Obdobný 

vývoj lze pozorovat i u jednotlivých typů domácností s dětmi. Zatímco počet čistých 

úplných rodin v uvedeném období poklesl z 1 241 tis. na 995 tis., počet neúplných 

rodin s dětmi se zvýšil ze 183 tis. na 245 tis.  

Z pohledu sociálního vývoje lze říci, že po r. 1989 jsou domácnosti s dětmi více 

zastoupeny v nejnižších příjmových decilech. Naopak podíl domácností s dětmi 

v nejvyšších příjmových decilech nikdy nebyl výrazný, po r. 1989 se však téměř 
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zdvojnásobil (zejména pokud použijeme třídění podle příjmů na osobu). Tradičně silné 

zastoupení domácností s dětmi ve středních příjmových skupinách se proto po r. 1989 

částečně vyprázdnilo. 

I když se většina naznačených trendů odehrála do r. 2000 a po tomto roce lze 

pozorovat spíše drobné změny, lze si klást otázku, nakolik za uvedenou demografickou 

změnou stála proměna pro-rodinné politiky státu a zejména pak její dávkové části. 

Předcházející kapitola si kladla za cíl zhodnotit dopad nepojistných sociálních dávek na 

domácnosti s dětmi (zejména, nikoliv však výlučně). Z hlediska metodologického se 

opírala o dva typy analýz. 

Prvním typem byla analýza vývoje podílu NSD na čistém příjmu domácností. Pro 

tento typ analýzy byly definovány modelové domácnosti, pro které byly v letech 2000 

až 2013 vypočteny NSD. Pro většinu české společnosti platí, že po r. 1989 se vytrvale 

zvyšuje její příjem (vyjádřeno např. růstem reálné výše průměrné mzdy). Zároveň ale 

změny sociální politiky v první polovině devadesátých let vedly k tomu, že nárok na 

rodinné sociální dávky je nově testován vůči příjmu. Týká se to zejména přídavku na 

dítě, což byla před r. 1989 dominantní dávka směrem k rodinám s dětmi, dále pak 

sociálního příplatku nebo příspěvku na bydlení. Současně platí, že reálná výše většiny 

NSD se snižuje, jelikož je jejich výpočet navázán na hodnotu životního minima. 

Souběžné působení výše uvedených skutečností (postupné bohatnutí domácností, 

které mají příjem z ekonomické aktivity, spolu s testováním sociálních dávek vůči 

pomaleji indexovanému životnímu minimu domácnosti) se projeví v tom, že podíl NSD 

domácností s dětmi se po r. 2000 vytrvale snižuje. Tuto skutečnost dále potvrdila 

analýza, která u modelových domácností hledala výši příjmu z ekonomické aktivity, 

pro který domácnost ztrácí nárok na jednotlivé testované sociální dávky. Ukázalo se, 

že pro všechny analyzované domácnosti s dětmi tato hodnota příjmu se v čase trvale 

snižovala. Zcela zásadní vliv na sledované domácnosti pak měla reforma Státní 

sociální podpory z r. 2008, kdy velká část domácností, vlivem parametrických úprav 

koeficientů pro výpočet nároku na dávky, ztrácí nárok na přídavek na dítě a sociální 

příplatek. Tyto dávky tak zcela ztrácí charakter prorodinné politiky a získávají spíše 

charakter chudinských dávek, jelikož jsou vypláceny pouze nejchudším domácnostem, 

většinou bez příjmů z ekonomické aktivity. Tato skutečnost je potvrzena zrušením 

sociálního příplatku, jehož funkci (u většiny domácností) přebraly dávky hmotné 

nouze. 

Druhá polovina prvního desetiletí tohoto století je dále charakteristická dvěma dalšími 

změnami: 

- Zaprvé došlo k expanzi rodičovského příspěvku se všemi pozitivními, ale i 

negativními dopady. Rodičovský příspěvek se stává dominantní (a fakticky 

jedinou) prorodinnou sociální dávkou, která v případě nejchudších domácností 

účinně zabraňuje chudobě (viz další provedené analýzy). V případě střední třídy 

tato dávka tvoří významný podíl na čistých příjmech domácností (viz. Jahoda, 

Šinkyříková, 2011). Souběžně lze ale namítnout, že rodičovský příspěvek spolu 

s úpravou daňového systému sehrává jistou roli v nízké participaci matek dětí ve 

věku 1 - 3 roky na trhu práce. Dle statistik OECD, 2013 patří ČR spolu 

s Maďarskem a Slovenskem ke třem zemím s nejnižší mírou zaměstnanosti matek 

dětí do tří let.  

- Druhou změnou, ke které v posledních 8 letech došlo, je růst nákladů na bydlení, 

způsobený růstem nákladů za energie a končící deregulací nájemního bydlení, 
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regionálně značně diverzifikovanou. Na tento vývoj reagoval příspěvek na bydlení 

(a změna dávek sociální potřebnosti na dávky hmotné nouze), jehož výše dnes 

odráží nejenom příjem domácnosti, ale i její skutečné náklady na bydlení. 

V případě modelových domácností proto v posledních letech výše NSD rostla 

rychleji, než byl růst příjmů z ekonomické aktivity. 

Pokud výše uvedené skutečnosti u modelových domácností dáme dohromady, je 

možné prohlásit, že ve sledovaném období (zejména do roku 2008) se snižuje 

závislost domácností na NSD. Po r. 2008 pak opět dochází k mírnému nárůstu. Vliv 

NSD na domácnosti s dětmi je nejlépe dokladovatelný při porovnání čistých příjmů 

dvou stejných domácností, z nichž jedna se stará o nezaopatřené děti a druhá nikoliv. 

Oběma domácnostem sice v uvedeném období příjmy rostly, domácnostem bez dětí 

ale rychleji. Bylo tomu tak z důvodu, že na domácnost s dětmi působily dva 

protichůdné trendy – růst příjmů z ekonomické aktivity a pokles NSD – kdežto na 

domácnost bez dětí pouze růst příjmů z ekonomické aktivity. 

Analýza na modelových domácnostech je komplikována revizí výpočtu životního 

minima (částky živobytí) domácnosti, ke které došlo v r. 2007. Jelikož od tohoto roku 

jsou některé NSD lépe provázány na změny nákladů na bydlení, není změna výše NSD 

ani tak dobrým indikátorem prorodinné politiky, jako spíš politiky boje proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení. Porušení trendu vývoje životního minima domácnosti a jeho 

výpočtu dále komplikovalo další typ analýz, který se zaměřil na vliv NSD na boj proti 

chudobě. 

Druhým typem byla analýza vlivu NSD na schopnost redukovat chudobu a dílčí vliv 

této schopnosti pro jednotlivé sociální dávky s využitím mikrodat statistických šetření 

realizovaných ČSÚ za posledních 25 let. Analýza vlivu NSD na schopnost redukce 

chudoby byla posouzena s ohledem na dvě možné definice chudoby. Jednak s využitím 

životního minima (resp. částek živobytí) definovaného českou sociální politikou, 

jakožto ukazatele absolutní chudoby. A dále s využitím relativního ukazatele chudoby 

definovaného EUROSTATEM, v jehož případě je za chudou domácnost považována ta, 

jejíž příjem na spotřební jednotku je nižší než 60 % mediánové hodnoty příjmu za 

celou společnost. 

Ukazatel absolutní chudoby, a možnosti její redukce s využitím NSD, se ukázal jako 

hůře interpretovatelný, zejména s ohledem na výše diskutovaný vliv změny výpočtu 

životního minima v r. 2007. Rovněž byl v tomto případě vliv NSD na redukci chudoby 

spíše zanedbatelný – jestliže v roce 2006 (SILC 2007) bylo před aplikací NSD chudých 

cca 11 % domácností s dětmi, po aplikaci NSD jejich podíl klesl na 4 %. Hned 

v příštím roce ale obě dvě prezentované hodnoty chudoby klesly na 6 %, resp. 1 %. 

Nelze se domnívat, že sociální situace domácností s dětmi se takhle zásadně 

meziročně vylepšila, spíše došlo k umělému snížení ukazatelů vlivem redefinice 

životního minima z r. 2007. 

Naopak ukazatel relativní míry chudoby zachytil trendy chudoby a redukce pomocí 

NSD lépe. V případě domácností bez dětí lze říci, že po r. 1989 se zásadním způsobem 

snížila míra chudoby těchto domácností. Zatímco ještě v r. 1988 byla míra chudoby 

téměř 25 %, v posledních letech se vytrvale drží pod 10 %. Pro celé analyzované 

období (s výjimkou roku dat Mikrocensus 1992) je vliv NSD na redukci chudoby těchto 

domácností zcela zanedbatelný, posledních letech NSD redukují chudobu o cca 1 p.b. 

Opačnou situaci a vývoj lze pozorovat u domácností s dětmi. Zatímco v r. 1988 bylo 

pouze 3 % těchto domácností ohroženo chudobou, v posledních 10 letech se tento 
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údaj pohybuje mezi 10 a 15 %. Rovněž můžeme hovořit o tom, že vliv NSD na redukci 

chudoby není nevýznamný, jakkoliv se zdá, že se v posledních letech vyčerpává. Výše 

uvedené hodnocení lze amplifikovat v případě domácností s třemi a více dětmi. 

Analýza vlivu jednotlivých NSD na redukci chudoby ukázala, že největší vliv (zejména 

po roce 2005) má rodičovský příspěvek. Ten se v r. 2012 podílel na redukci chudoby 

z 66 %. Zásadní snížení vlivu redukce chudoby naopak zaznamenal přídavek na dítě 

(spolu se sociálním příplatkem). Jestliže v r. 1988 se tato dávka podílela na redukci 

chudoby z 96 %, při redukci počtu chudých osob o 435 tisíc, v r. 2002 to bylo již jen 

46 % vliv (redukce chudých osob o 294 tisíc) a v r. 2012 již jen 18 % vliv (redukce 

chudých osob o 62 tisíc). V případě domácností s dětmi byl vliv ostatních NSD na 

redukci chudoby dle Eurostatu spíše zanedbatelný. 

Mohlo by se proto jevit jako paradoxní, že i přes rostoucí snahu o cílenost některých 

dávek NSD, v hodnoceném období efektivita NSD v boji s chudobou klesá. Všechny 

výše provedené analýzy však shodně potvrdily, že je tomu tak jednak z důvodu, že 

vliv testovaných NSD na redukci chudoby je vzhledem k fiskální restrikci omezený a že 

rodičovský příspěvek není primárně cílený k redukci chudoby. Souhrnné ukazatele 

efektivnosti NSD v boji s chudobou proto naznačují, neúčelovost, nízkou cílenost, 

snižující se efektivnost redukce mezery chudoby a snižující se efektivnost boje proti 

chudobě. 

Závěrem je proto možné si položit několik otázek: 

- Jestliže analýzy naznačují, že NSD v uplynulých 20 letech měnily svou roli 

v prorodinné politice a politice boje proti chudobě, nebylo by vhodné tyto dvě role 

od sebe oddělit a definovat samostatně nástroje boje proti chudobě a nástroje 

podporující prorodinné chování domácností? 

- NSD zaznamenaly v hodnoceném období fiskální restrikci. Výsledkem bylo pokles 

sociální situace domácností s dětmi. Nebylo by vhodné redefinovat cíle rodinné 

politiky, včetně částky na ni alokované a tuto politiku ve střednědobém horizontu 

naplňovat? 

- NSD jsou pouze jedním z finančních nástrojů prorodinné politiky a politiky boje 

proti chudobě. Nebylo by vhodné při koncipaci tohoto nástroje postupovat 

v synergii s daňovými nástroji? Zvlášť za dnešní situace, kdy rozpočtový dopad 

daňového zvýhodnění na dítě několikanásobně převyšuje rozpočtový dopad 

přídavků na dítě. 

- NSD i daňové instrumenty jsou jedním z nástrojů prorodinné politiky a politiky boje 

proti chudobě. Je třeba respektovat, že jejich možnosti v ovlivnění rodinné politiky 

nejsou nevyčerpatelné. Ukazuje se, že zásadní roli hraje též politika bytová, kterou 

nelze redukovat na politiku sociálních dávek. Jinou oblastí je politika služeb péče o 

děti, zejména ty nejmenší, ale nejenom je. 
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Č Á S T   D R U H Á    

 

 

4. Nepojistné sociální dávky a jejich technologie 

Tato část obsahuje analýzy předmětných oblastí a na základě povedených analýz 

otevírá diskusi o nepojistných sociálních dávkách, jako dosud převažujícím nástroji 

hmotné podpory rodin s dětmi. Specifikuje přitom jejich výhody a nevýhody, možnosti 

a limity, které pramení ze samotné podstaty dávky jako finančního transferu, z limitů 

daných možnostmi predikce a rizik, které pramení ze způsobu projednávání návrhů. 

Text odráží zkušenosti z vývoje a existence dávek po roce 1990 s akcentem na období 

2010.  

 

Úvod, metodické vymezení 

Tato část projektu zkoumá nepojistné sociální dávky v České republice jako jeden z 

nástrojů sociální politiky. Jejím obsahem je analýza jejich technologie a vyhledání a 

popis kritických a rizikových míst. Obsahuje zkušenosti z konfrontace koncepčních 

záměrů formulovaných při vzniku nepojistných sociálních dávek se zkušenostmi o 

jejich dalším "životě", změnách, problémech, ev. jejich zániku.  

Metodický přístup – formulace kritických míst - je pojat ve smyslu plánovací metody 

tzv. kritické cesty. Tato metoda je zde chápana nikoliv ve smyslu časovém (co je třeba 

kdy realizovat, aby došlo ke splnění úkolu v termínu) ale ve smyslu kritických věcných 

řešení, které mají zaručit, že bude naplněn záměr autorů a zákonodárce, popř. které 

mohou – podle zkušeností - dokonce účel dávky zhatit. Účinnost a úspěšnost 

nepojistných dávek ve hmotné  podpoře rodin, zkoumá jiná část projektu.  

Tato část studie analyzuje především kritická místa pramenící z vlastního konceptu a 

řešení dávky a změn popř. deformací, realizovaných za dobu její existence. 

Popis deformací a jimi vzniklých kritických míst, vyvolaných změnami, k nimž došlo 

v etapě legislativního procesu – tedy změn od návrhu autorů k výslednému 

dokumentu, jsou předmětem jiné části projektu. Zde je tento fenomén uveden jako 

jedno z rizik a kritických míst. 

Nepojistné sociální dávky patří k významným nástrojům sociální politiky. Ne přímo 

objemem prostředků, které jsou jimi redistribuovány (cca 5,5 % státního rozpočtu), 

nýbrž zejména specifickou rolí, kterou plní v životech svých příjemců. Přes svou 

makroekonomickou bezvýznamnost jsou naopak velmi frekventovaným politickým a 

mediálním tématem, předmětem výrazné difamace obyvatel a propagačním hitem ve 

volbách. Diskuse o nich tvoří jakési jednoduché zástupné řešení závažných sociálních 

a ekonomických problémů jako jsou nezaměstnanost, zejména v regionálním pohledu, 

růst cen bydlení a neexistence sociálního bydlení, nezvládnutí integrace části 

romských komunit a vznik vyloučených lokalit, následky destrukce regionální 
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všeobecné správy (okresních úřadů) a přenesení výkonu státní správy do rukou 

samospráv a další. 

Zvláštní pozornost je věnována organizačnímu zabezpečení systémů nepojistných 

dávek. Šlo a jde stále o problém vztahu státní správy a samosprávy (problém velmi 

limitovanému vlivu státu na výkon přenesené a samostatné působnosti) a o 

dokončený dlouhodobý strategický záměr resortu práce a sociálních věcí o vytvoření 

státního sociálního úřadu, resp. specializované regionální státní správy, která by 

v sobě zahrnula jednotlivé komponenty sociální pomoci, tak jak byla tato součást 

sociální ochrany obyvatel, kterou by měl zabezpečovat stát, původně koncipována 

(sociální prevence, sociálně právní ochrana, sociální služby, dávky pomoci v hmotné 

nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením).  

To jsou zhruba věcné směry, jimiž se práce na této části projektu orientuje. 

Předmětné téma má zvláštní problém. Jde často o informace popř. zkušenosti, které 

nejsou nikde v odborné literatuře zaznamenány a publikovány. Dávky byly 

koncipovány a problémy řešeny totiž procesně jen uvnitř decizního orgánu, nebo 

v procesu legislativní tvorby jak v rámci jednání o věcném záměru (dříve též zásady 

zákona) tak při jednání o paragrafovaných zněních, důvodových zprávách a nově i 

v rámci hodnocení dopadů regulace (dále jen "RIA" z angl. Regulatory Impact 

Assessment). Některé problémy těchto dávek byly vyvolány až změnami vzniklými 

dodatečně, až při projednávání a schvalování právních norem, a to aniž byly změny 

navenek nějak deklarovány a vysvětleny. Prostě bylo o změnách rozhodnuto 

v systému subordinace. Informace o těchto dějích a zkušenostech se přenášely ústně 

jako osobní know how a zkušenost tvůrců systémů. 

Uvedené situaci v oblasti dokumentace odpovídala metoda výzkumné práce na této 

části projektu. V rámci sekundární analýzy byly čerpány informace ze zdrojů, které 

analyzují vznik a vývoj dávkových systémů, dále byly získány výpovědi přímých aktérů 

procesů okolo vzniku a vývoje dávek po roce 1990 a zejména po roce 2010. Výhodou 

bylo, že žádný z dokumentů v této oblasti nebyl nikdy vyhrazen pouze pro určitou 

skupinu osob, popřípadě spadal pod utajení. 

I současní "správci" nepojistných dávek představovali významnou fokusovou skupinu a 

jejich znalosti a názory byly využity v podobě konzultací či rozhovorů. To bylo 

nezbytné proto, aby výstup práce byl zcela aktuální, nikoliv jen historizující, a pro 

správce dávek bezprostředně využitelný. Také proto, aby se informace o změnách 

v posledních letech (pro systém nepojistných dávek značně dramatických) staly 

součástí věcné analýzy a jako zdroj poznání pro legislativní práce do budoucna.   

Text je koncipován tak, že je zpravidla nejprve uveden princip řešení (zásada, teze, 

tvrzení, zkušenost) a následně případná prezentace konkrétních příkladů z české popř. 

zahraniční praxe a podle potřeby je vedena diskuse. 

Tato část si neklade primárně za cíl analyzovat vznik a vývoj nepojistných sociálních 

dávek, ale jak odpovídá zadání, poukázat na kritická místa s využitím informací o 

vybraných dávkách. Přitom lze připustit jistou didaktičnost, kterou má tato část splnit.  

 

4.1. Vznik systému nepojistných dávek po roce 1990 

K zásadní přestavbě systému nepojistných sociálních dávek v České a Slovenské 

Federativní republice, konkrétně pak v České republice, došlo po roce 1990 a to jako 
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součást celkových změn společenských poměrů. Pro úspěšnost této přestavby bylo 

významných několik stimulů a podmínek.  

Byla to především reálná reformní situace, společenská poptávka po změně sociální 

politiky obecně, ale také reformní atmosféra, v níž bylo možné přicházet s novými 

řešeními a prosadit je. Taková situace – totiž možnost zásadních změn systému 

přichází (jak tvrdí pamětníci) zpravidla jen po válkách, revolucích a devastujících 

ekonomických krizích. Tato atmosféra se postupně vytrácela a v roce 1995 již 

neumožnila další významný krok – přijetí zákona o sociální pomoci.  

Další významnou předností byla skutečnost, že v letech 1986 až 1989 byly ve 

Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí realizovány analytické a koncepční práce 

směřující k reformě sociální politiky, které vyústily počátkem roku 1990 do materiálu 

s názvem Scénář sociální reformy. Oblast sociální politiky byla tak koncepčně 

připravena a k vlastní realizaci řady nových řešení mohlo být přistoupeno již v lednu 

1990. K tomu napomohla i připravenost managementu na Federálním ministerstvu 

práce a sociálních věcí. 

Prvním krokem popř. východiskem pro přestavbu systému sociálních dávek bylo 

provedení jejich "inventury". Šlo, pokud jde o systém, především o revizi zařazení 

dávek jako dávek pojistných a dávek nepojistných. Podstata obou těchto typů dávek 

se liší. Pojistnými se řeší jiné cíle než nepojistnými, jde o dlouhodobost, 

očekávatelnost událostí a situací, celoživotní sběr dat a peněz. Povaha nepojistných 

dávek je zpravidla jiná, jde o projevy státní politiky, cílené podpory vybraných skupin, 

projevy dobročinnosti nebo podpory. Z toho plynou jiné nároky na frekvenci realizace, 

způsob administrace, povahu dat a místo jejich sběru apod. Na rozdíl od dávek 

pojistných, které mají dlouhodobou dimenzi vzniku i realizace, mohou být nepojistné 

dávky zavedeny rychle a mohou být podle aktuální situace měněny i rušeny. To přináší 

mnoho výhod, ale i rizik.  

Zatímco pojistné dávky jsou koncipovány především na objektivní bázi pojistné 

matematiky, u nepojistných dávek vstupuje "do hry" řada faktorů a vlivů objektivních i 

subjektivních, nutných srovnávání úrovní pomoci, životních nákladů a mezd, vymezení 

nároků a stanovení podmínek, možnosti substitučního nebo účelového chování i změny 

sociálně politické koncepce. Významným zdrojem informací je také empirie. Bez 

zvláštní nadsázky lze hovořit o této oblasti jako o alchymii, kde může každá nepřesně 

vložená substance vychýlit vývoj procesů jinam, než bylo zamýšleno.  

Jednotlivé dávky vznikaly v Československé socialistické republice (stejně jako 

v jiných zemích) historicky v nejrůznějších situacích a byly realizovány v několika 

dávkových systémech, mnohdy bez jakékoli logiky, případně jen pro řešení 

okamžitého problému a potřeby. Popřípadě bylo postupováno tak, že k řešení takové 

situace byl prostě využit již existující administrativní systém. Budovat nový systém 

administrace je velmi náročné.  Např. přídavky na děti byly součástí nemocenského 

pojištění, byly vypláceny na počátku pojištění zaměstnavatelem, nehledě na to, co 

bylo titulem pojištění. Šlo snad o riziko, že se děti narodí? V předchozím systému byl 

zaměstnavatel zpravidla identický se státem. V novém systému se jednalo soukromé 

subjekty, které měly nově (a nepřijatelně) disponovat s osobními (sociálními) údaji 

zaměstnanců. Nedořešeny zůstaly tehdy jen tzv. invalidní důchody z mládí stojící na 

hranici systémů pojistných a nepojistných dávek.  

V minulosti zcela nahodile ad hoc tj. především podle okamžité potřeby, vznikaly 

různé účelové dávky (např. na podporu topení naftou, poté na nákup kamen na naftu, 
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poté na výměnu topení na naftu za jiné topení po ropné krizi apod.) Takových dávek 

existovalo cca 65. Tuto šťastnou možnost zásadní rekonstrukce dávkových systémů 

neměly země Evropské unie a podobný systémový chaos tam přetrvává a komplikuje 

různé komparace.  

Inventarizace vedená cílem jednoznačně definovat podstatu těch či oněch sociálních 

transferů vedla k definování tří pilířů sociální ochrany obyvatel: 

- sociální pojištění a quasi pojištění v oblasti politiky zaměstnanosti,  

- státní sociální podpora zejména v oblasti rodin, 

- sociální pomoc (sociální péče) jako poslední, do určité míry koncipovaná jako 

budoucí záchranná sociální síť.  

Navržený nový systém měl blízko k obdobným systémům v zahraničí 29.  

Jednotlivé systémy byly definovány a nadále rozvíjeny takto 30:  

- Sociální pojištění, představuje odložení části spotřeby (dobrovolné i povinné) na 

budoucí nejistou událost nebo situaci a v určitém rozsahu a po určitou dobu 

zachovává předchozí dosažený standard životní úrovně občanů. Představuje 

nejvýznamnější část sociální ochrany obyvatel. 

- Státní sociální podpora je systém, jehož úkolem je přispět podporou příjmů k 

tomu, aby velké skupiny obyvatel, zejm. rodin s dětmi nepropadly do chudoby a 

mohly řešit konsensuálně dohodnuté sociální situace na společensky uznané 

úrovni. Jde o systém nárokových dávek akcentující podporu rodinám nacházejícím 

se v příjmovém pásmu nad životním minimem. 

- Sociální pomoc je určena k zabezpečení základních životních potřeb v situaci 

absolutního nedostatku hmotných prostředků (hmotná nouze) nebo při situacích a 

událostech, kdy občané nejsou schopni zabezpečit své potřeby vlastním přičiněním 

ani s pomocí blízkých osob (sociální nouze). 

Dalším významným a velmi pozitivním impulzem byla mise Světové banky, která se 

uskutečnila v závěru roku 1990 a v prvním pololetí roku 1991. Šlo o významnou misi, 

která analyzovala v průběhu 14 denního pobytu sociální systém, jeho možnosti 

kompenzovat sociální důsledky ekonomické transformace, jakož i makroekonomickou 

nákladnost sociálního systému, a to s ohledem na jednání o půjčce Structural 

Adjustment Loan (SAL). Mise významně ovlivnila další práce na sociální reformě a v 

zásadě podpořila základní záměry resortu práce a sociálních věcí v této oblasti. 

Zásadní pozornost byla v sociální oblasti věnována jednak makroekonomické dimenzi 

dávek pro podporu rodiny a dále optimálnímu fungování sociálních systémů. Mezi 

zásadní závěry, které byly vládou akceptovány, byl jednak požadavek "snížit reálnou 

hodnotu přídavků na děti", která tehdy byla a stále je ve srovnání s mezinárodním 

                                                      

29  Poslední síť, dr. Ralf Gebel, Spolkový věstník práce, 1/2000: Sociální pomoc je "poslední sítí" v členitém 
systému. V Německu zachytí toho, kdo se z jakýchkoliv důvodů, vlastní či nevlastní vinou, ocitl 
v nouzové situaci, na níž se pomoc ze žádného z dosavadních systémů sociálního zajištění již 
nevztahuje.  

30  viz: Víšek, P. – Kepková, M. – Kudlová, M. Náklady na děti: přístupy a aplikace v sociální politice. Praha: 
Start - Nadace pro výzkum sociální transformace, 1995 
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standardem příliš vysoká"31, jednak bylo doporučeno vytvořit systém sociálních úřadů, 

schopný zabezpečit administraci dávek.  

V závěrech mise byla obsažena i doporučení na valorizaci některých dávek, zejména 

byl podpořen rodičovský příspěvek jako dávka  s řadou významných konsekvencí.  

Akcentována byla koncepce Záchranné sociální sítě. Byl vysloven názor, že "politická 

odolnost obyvatelstva se zakládá na výkonnosti sociální sítě a její neexistence je 

významným faktorem pro případně zhroucení systému" 32.  

V dubnu 1991 předložila federální vláda Federálnímu shromáždění zprávu o své 

sociální politice. Sociální politika plnila v té době dvě základní role - roli instrumentální 

a roli koncepční. Rolí instrumentální bylo zabezpečit politickou průchodnost 

ekonomické transformace, kompenzovat negativní sociální důsledky jednotlivých 

transformačních kroků, dbát aby nebyl překročen práh sociální únosnosti. Ten byl 

definován jako "hraniční mez rizika narušení sociálního smíru, do které je obyvatelstvo 

ochotno podporovat praktické kroky ekonomické reformy a disciplinovaně nést jejich 

případné negativní důsledky" 33.  

Na počátku roku 1991 přijala federální vláda dokument "Záchranná sociální síť a 

přizpůsobování mzdových a sociálních příjmů vývoji životních nákladů" 34. Šlo o 

systém opatření, jimiž stát garantuje minimální životní úroveň při závažných sociálních 

situacích. Reálná úroveň měla respektovat vývoj životních nákladů. Za nejzávažnější 

nepříznivou sociální situaci se považovala ztráta zaměstnání, a proto řada opatření 

směřovala do zabezpečení zaměstnanosti, oblasti minimální mzdy a nominálních 

mezd, dále do zabezpečení sociálně potřebných občanů a rodin s dětmi, důchodců 

s nízkými důchody, ochrany bydlení, ústavní péče, nemocenského zabezpečení a 

dalších oblastí 35. 

Přestože byla federální vládou přímo vyžádána a projednána, nestala se součástí 

následně publikovaného vládního dokumentu ta část ministerského návrhu 

předloženého federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, která obsahovala 

"náměty na doplnění záchranné sociální sítě pro případ závažnějšího zhoršení životních 

a sociálních podmínek občanů".  

Závěrem lze konstatovat, že sice tak mimořádné okolnosti pro reformu dávek zřejmě 

nenastanou, na druhé straně však je nesporné, že nepojistné dávky sehrály 

významnou roli v transformaci společnosti a jejich roli ani v současnosti ani pro 

budoucnost nelze bagatelizovat.   

                                                      

31  V hodnocení mise Světové banky se uvádí, že vysoké dětské přídavky v ČSFR jsou výsledkem špatné 
mzdové politiky v minulosti. Diferenciace ve mzdách umožní snížit nezbytnost obecně tak vysokých 
dávek a vůbec všeobecného systému rodinných přídavků, který vyžaduje přehodnocení. Současně ale 
podle propočtů prof. Holzmanna chybělo v rozpočtu na sociální péči cca 20 miliard Kčs, tj. asi 2% HDP 
(viz: Poslání Světové banky v ČSFR 1. 9. 1991 – část III – Sociální podpora str. 15 až 21).  

32  Mise světové banky – informace pro ministra FMPSV 17. 12. 1990, Záznam Ing. Víška o jednání pro 
ministra. 

33  Z projevu ministra práce a soc. věcí ČSFR P. Millera na Semináři VŠE v říjnu 1991. 

34  Hospodářské noviny, 26. února 1991. 

35  Byly zvažovány takové situace jako rozklad ekonomiky a dopravy, rozklad měnového systému, ztráta 
hodnoty peněz a nutnost naturální realizace pomoci apod. Je třeba brát v úvahu, že v té době 
dosahovala inflace v některých transformujících se evropských zemích i 1 % denně a  250 % ročně 
apod.  
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4.2. Etapa tvorby koncepce (filosofie dávky) 

Tvůrce musí na počátku prací odpovědět jednoznačně na otázky typu: proč, komu, co, 

jak, kdy, kým, za jakých podmínek a z jakých zdrojů.  

Nepojistné sociální dávky jsou užívány nejčastěji pro krytí příjmového deficitu 

nízkopříjmových osob a zejména rodin při řešení konkrétní kritické situace, do které se 

osoby dostávají. Nepojistné dávky jsou používány i pro posílení koupěschopnosti 

uživatelů sociálních služeb – kde tvoří určitý zdroj jejich financování (příspěvek na 

péči), popř. de facto i v oblasti bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.) 

Byly snahy využít těchto dávek i pro úhrady nákladů obyvatel ve zdravotnictví, které 

se většinou nebyly akceptovány.  

Makroekonomická dimenze dávek – jako faktoru pro ovlivnění koupěschopné poptávky 

tam, kde jsou produkty nebo služby prodávány jako zboží, popř. financování jiných 

systémů, je obecně přehlížena a podceňována, přes svoji možnou stabilizační popř. 

rozvojovou kapacitu. (Financování systému "přes hlavu" oprávněného příjemce 

směřující adresně k úhradě skutečně vykonané služby).  

Dále pak jsou nepojistné sociální dávky užívány při řešení specifických situací a zcela 

konkrétních potřeb osob závislých na péči jako je část seniorů nebo osob se 

zdravotním postižením, popř. k podpoře určitého chování příjemců např. v oblasti 

ochrany životního prostředí apod. Ty věcně nejsou předmětem této studie, popř. jen 

více méně marginálně, a to jen pokud jde o některá kritická místa jejich technologií.  

Klíčové využití v oblasti podpory rodin  směřuje ke krytí příjmového deficitu. Tento 

deficit může být reálný nebo potencionální (očekávatelný). Zásadně je pak možné je 

rozdělit na dávky směřující k prevenci vzniku takové situace (státní sociální podpora) 

tak v kurativě, tj. pokud již taková situace nastala (dávky pomoci v hmotné nouzi) 36. 

V oblasti hmotné podpory rodin se pak užívají také k podpoře společensky 

prospěšného jednání – např. v oblasti pěstounské péče (zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí).  

V různém rozsahu vyjadřují tyto dávky i určité "politiky" státu, např. politiku rodinnou 

- politiku podpory rodiny. Toto vymezení skýtá možnost jiného strukturálního členění 

dávek směřujících do rodin. A to na dávky "prorodinné" a dávky tzv. "chudinské".  

Současné dávky pomoci v hmotné nouzi řeší přímo problém chudoby. Dávky státní 

sociální podpory obsahovaly jak prvky "rodinné politiky" tak "chudinské".  

Dávky státní sociální podpory byly konstruovány tak 37, že buď vyjadřovaly princip 

solidarity rodin bezdětných (popř. již bezdětných) s rodinami pečujícími o 

nezaopatřené dítě nebo princip solidarity rodin s vyššími příjmy s rodinami s nižšími 

příjmy. Tyto principy tak tvořily dva základní, nosné prvky tohoto systému – prvek 

rodinné politiky a "chudinský" prvek.  

V rámci systému státní sociální podpory byly tak vytvořeny dva typy dávek. Dávky 

"horizontální", které se poskytovaly plošně bez vlivu na výši příjmu, mezi které patřilo 

                                                      

36  viz: Konopásek, Z. Estetika sociálního státu. Praha: GplusG, 1998. ISBN80-86103-14-5 

37  viz: Analýza "chudinského prvku" v systému dávek státní sociální podpory a návrhy na převedení 
vybraných dávek státní sociální podpory do dávek sociální potřebnosti. Praha: Personnel Consulting, 
2003. 
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porodné, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče a pohřebné. Tyto dávky je 

možno označit za dávky obsahující rodinný prvek, tzn. že vyplývají pouze z titulu 

rodinného (nebo rodinu nahrazujícího) soužití, tedy bez ověřování příjmu a reakce na 

něj. Dávky tohoto typu jsou také nazývány dávkami univerzálními. 

Na druhé straně byly v systému dávky vertikální, tzn. dávky, které se od příjmu 

odvozují a platí u nich princip – čím nižší příjem rodiny, tím vyšší je podpora, resp. 

výše dávky (samozřejmě s omezujícími limity). K těmto dávkám patřil přídavek na 

dítě, sociální příplatek, příspěvek na školní pomůcky a příspěvek na bydlení. Avšak 

jedině příspěvek na bydlení bylo možné ve své podstatě označit jako dávku skutečně 

obsahující pouze "chudinský" prvek, protože byl všem osobám, rodinám a 

domácnostem vyměřován stejně. U všech ostatních dávek vstupuje do posuzování 

částečně i prvek rodinný. Je otázkou, zda lze vždy identifikovat a rozdělit "chudinský 

prvek" od podpory rodiny, jako realizace určité (byť minimální) rodinné politiky.  

Pokud jde o volbu řešení preventivních nebo kurativních, popř. jejich podílu na 

jednotlivých dávkách, je možno vycházet z toho, že preventivní řešení pokrývá 

zpravidla větší rozsah příjemců a je do určité míry nepřesné z hlediska zacílení. Řešení 

již vzniklé situace kurativou je konkrétní, adresné, individuální. Může ale nalézt a 

pokryt i další potřeby, které preventivní paušalizace nenajde. Individuální řešení 

přitom je významně nákladnější. V době realizace dávek poskytovaných v systému 

sociální potřebnosti byla jejich administrace cca 2,5 krát nákladnější než administrace 

systému státní sociální podpory. 

Při volbě preventivních řešení pomoci prostřednictvím sociálních dávek je třeba 

odpovědět na otázku jejich povahy co do plošnosti. Má být podpořena celá ohrožená 

sociální či populační skupina, nebo se má prevence zaměřit především na skupiny 

přesněji vymezené, zvlášť ohrožené. Obrazně vyjádřeno "pokropit vodou celou 

zahradu nebo zalít jen zvlášť ohrožené plodiny". Obě řešení mají při zpravidla daném, 

popř. potřebném objemu vody (peněz) své výhody a rizika. Cílené opatření pro 

vybrané skupiny může oslabit ochranu ostatních skupin, na druhé straně všeobecné 

pokrytí nebude dostatečné pro zvlášť ohrožené sociální skupiny obyvatel. Nadměrná 

akcentace ochrany ohrožené skupiny poškozuje "normální" stav - normální rodiny, 

střední stav. Zabrání se propadu do chudoby, ale sesune se k ní více lidí 38. 

Je třeba zvažovat logiku a důsledky různých tvrzení či východisek. Tak např. jasné 

tvrzení: "všem dětem bez ohledu na věk stejně" znamená menší podporu starších 

dětí, náklady na něž jsou vyšší. Slogan "podpoříme rodiny s malými dětmi" nese rizika 

v oblasti kvality populace a zneužití dávky jako zdroje příjmu. V zásadě to znamená 

používat také jiné cesty podpory.  

Opakovaně se objevují kritiky, že sociální dávky jsou "špatně nastaveny" protože 

umožňují velké výplaty romským rodinám, event. osobám tzv. nepřizpůsobeným, a 

jsou nemotivující. Lze připustit, že v části romské society jsou sociální dávky 

akceptovány jako odměna za rození dětí a takový příjem je možno ovlivnit narozením 

dalších dětí. Zásadně ale není možné z toho vinit dávkový systém. Není možné 

vytvořit různé dávkové systémy pro odlišně se chovající entity, a to majoritu a 

                                                      

38  Ukázkou takové volby může být tzv. vánoční příplatek, který navrhlo FMPSV v roce 1991, a který měl 
být vyplacen všech dětem v hodnotě cca 2 mld Kč. Návrh si ale "osvojila" jedna politická strana a byl 
odmítán. Proto se podmínky návrhu zákona změnily tak, že by dávku obdržely jen děti, do jejichž rodiny 
byla v roce vyplácena alespoň 6 měsíců dávka sociální potřebnosti. Počet se zredukoval jen na 
"prokazatelně chudé děti" a částku 200 mil. Kč. Přesto nebyl návrh Federálním shromážděním přijat. 
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minoritu. Zásadní redukce a korekce takového dávkového systému s ohledem na 

situaci v části romské komunity, popřípadě na situaci s  nepřizpůsobivými osobami, 

s platností pro majoritu by byla nepřijatelná, etnické či jiné vymezení je nemožné. 

Řešení je proto možné pouze v sociální práci s těmito komunitami. Nicméně lze 

vyslovit názor, že je třeba ocenit péči a ne jen fakt rození dětí 39.   

Stávající koncept "soustředíme rodinnou podporu na rodiny sociálně ohrožené" slučuje 

dva aspekty (podporu rodiny a ochranu chudých) a co do podpory rodiny neadekvátně 

poškozuje středopříjmové, úspěšné rodiny, které na péči o děti vynakládají více. 

Poskytovat rodičovský příspěvek "bez ohledu na předchozí příjem" znamená, že pro 

ženy s vyšším příjmem (resp. již průměrným příjmem) má menší "hodnotu a 

atraktivitu" než pro ženu bez příjmu nebo s minimální mzdou. I odtud může vycházet 

zjištění, že čím vyšší vzdělání a tím i příjem žena má, tím méně má dětí. Při 

koncipování této dávky uspěl diskutabilní rovnostářský názor, že "stejná péče má 

znamenat stejnou odměnu".40  

Určitá snadnost zavedení dávky vede k  opakované tendenci, popř. pokusům využít 

tohoto typu dávky k řešení sociálních důsledků nezvládnutých makroekonomických 

nebo makrosociálních opatření, popř. neřešení problému v mainstreamu nějaké 

resortní politiky (např. bydlení nebo doprava osob se zdravotním postižením). 

Projevuje se také ve snaze spojovat s čistě sociálním aspektem podstaty a logiky 

dávky i další záměry a cíle (např. placení nájemného, školní docházka, očkování dětí 

apod.). To přináší specifická rizika, kdy vedlejší podmínka může blokovat základní účel 

dávky 41. Může se dokonce stát taková bizarnost, že se nástroji sociální politiky řeší 

"jiné potřeby" státu či obce, systém dávek pak atrofuje a nakonec je předmětem 

kritiky, že je přebujelý.42  

Řešení důsledků neschopnosti jiných resortů se může projevit také v tom, že hrozí 

riziko, že by příjemci dávek tvořili příliš velkou skupinu, resp. podíl obyvatel. To se 

týká například oblasti bydlení a deregulace nájemného. Resort práce a sociálních věcí 

zaujal v této věci stanovisko již v roce 1996 43, kdy uvedl zejména, že tempo 

deregulace nájemného a energií, a cen služeb souvisejících s bydlení musí být v 

souladu s vývojem peněžních příjmů z ekonomické aktivity a důchodů. Je nepřijatelný 

                                                      

39  V posledních cca 7 letech existence federace nebyly na základě nátlaku slovenských partnerů zvyšovány 
přídavky na děti s ohledem na riziko populačního růstu romské populace na Slovensku.   

40  V oblasti nemocenského či důchodového pojištění pak specificky český extrémně rovnostářský přístup 
znamená, že čím větší příjem osoba má a čím více do systému pojištění přispívá, tím relativně větší 
pokles příjmu zaznamená v případě čerpání dávky.  

41  Je to například zkušenost z příspěvku na bydlení. Jeho cílem bylo posílit příjmy rodin (občanů) s nízkými 
příjmy při fikci, že kdo má příjem do stanovené hranice, má problémy s úhradou nájemného. Nárok na 
dávku byl zatížen podmínkou potvrzení od majitele o uhrazení nájemného. Stávalo se, že uživatelé bytu 
vedoucí spory s majiteli bytu např. o problému služeb či oprav apod. byli neadekvátně znevýhodněni. 
Vlastník bytu jim totiž odmítl dát potvrzení a státní příspěvek na bydlení neobdrželi.  

42  Jako příklad lze uvést události v roce 2013 v Ostravě. Ve snaze vytěsnit obyvatele domů v romském 
ghettu byl vysloven návrh odebrat jim doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Vytěsnit 
je bylo třeba, protože na objekty jako na ubytovny není platná kolaudace a jsou v havarijním stavu. 
Přitom lze vyslovit podstatné otázky jako: jak může někdo živnostensky provozovat ubytovnu, která 
není zkolaudována (živnostenský a stavební úřad), platit nebo neplatit daně z příjmu (finanční úřad) a 
odebírat energie apod. (správci sítí). To je typický případ, kdy někdo chce řešit svůj problém (zásadní 
nepořádek) cestou poslední, a to je sociální politika. 

43  viz: Základní přístup MPSV k sociálním aspektům souvisejícím s bydlením, dne17.12.1996 
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vysoký podíl domácností (nad 30 % až 40 %) závislých na sociálních dávkách na 

bydlení. Prohloubil by se negativní dopad na střední vrstvu, na kterou je v posledním 

období nejvíce dopadají důsledky ekonomické a sociální reformy. Nepřijatelné jsou 

(ale) rovněž neúměrně vysoké sociální dávky na bydlení pro menší počet domácností s 

nízkým příjmem, které by působily nivelizačně a demotivačně vzhledem k ekonomické 

aktivitě a k důchodovému pojistnému principu.  

Postupné vytváření různých účelových dávek může vést nakonec k nepřiměřené 

"kumulaci výhod". Typické to bylo v oblasti podpory osob se zdravotním postižením - 

kumulace invalidního důchodu jako náhrady za nemožnost pracovat (!), mzdy za práci 

(!), daňové úlevy při zaměstnání, osvobození od poplatků, příspěvek na zakoupení, 

celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz 

motorového vozidla apod. vedla k vytvoření neadekvátní situace podpořené navíc tím, 

že u různých výhod byl různě definován příjemce. Pak se stávalo, že dílčí opatření 

vytvořené (vylobované) pro malou skupinu se poté vztahovalo na statisíce lidí (např. 

tzv. vozíčkářů je v Česku do 40 tis., všech osob se zdravotním postižením cca 1 

milion, popř. více.)  

Jakkoliv je v tomto textu kritizováno spojování a uspokojování různých cílů a potřeb 

do sociálních dávek, v samotném smyslu sociální dávky jako nástroje sociální politiky 

není cizím prvkem, nýbrž musí být nutně prvkem imanentním mobilizace příjemce 

k práci, motivace k hledání dalších řešení a možností jak nebýt závislým na veřejné 

podpoře. Je to značně složitý, mimořádně významný problém, nic méně je nutné 

hledat cesty jak modifikovat systémy sociálních dávek tak, aby byly "employment 

friendly", tj. nejen neobsahovaly demotivační prvky k práci, ale motivovaly k přijetí 

zaměstnání, např. tak, že zvýhodňovaly ty, kteří tak postupují. Sociální dávka není jen 

transfér peněz ale je nástrojem sociální politiky. Takový přístup musí ale odpovídat 

reálné situaci, pokud jde o skutečnou možnost najít zaměstnání, a to s ohledem na 

stav nezaměstnanosti, její strukturu a místní reálie.  

Nepojistné sociální dávky v oblasti kurativy musí trvale řešit problém sociální pasti, tj. 

problém konfliktu garance a motivace, kdy zákonem stanovené minimum příjmů 

nemůže být zabezpečeno prací a je proto pro určitou skupinu osob výhodnější 

nepracovat. Jde o celoevropský problém tzv. "working poor". Pracovník s nízkou 

kvalifikací a větším počtem dětí není velmi často schopen zabezpečit prací ani životní 

minimum rodiny. Z řady důvodů (potřeba dojíždění do zaměstnání, stravování mimo 

domov, apod.) je výhodnější stát se příjemcem sociálních dávek. Jedno z možných 

řešení je v bonifikaci pracujícího příjemce sociálních dávek, jehož výsledný disponibilní 

příjem by měl být vyšší než nepracujícího příjemce dávky. Například tím, že se část 

jeho příjmů nebude započítávat do kalkulace výše sociální dávky 44.  

Rizika vznikají i při stanovení různých příjmových hranic pro nárok na dávku. Může 

docházet k účelovému snížení příjmu (popř. jen deklarací v dohodě se 

zaměstnavatelem) tak, aby hranice nebyla překročena a nárok na dávku byl získán. 

Tento problém sociální pasti je možné řešit "rozvolněním" horní hranice nároku dávky 

do širšího pásma, v němž se výše nároku postupně snižuje až k nule. Tento problém 

vyřešil dávkový systém státní sociální podpory, a to volbou takto působících 

matematických algoritmů. V jejich důsledku platil lineární princip: čím vyšší příjem, 

tím nižší dávka. Falšovat příjem nemělo smysl. 

                                                      

44  viz např. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, § 9 
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Nepojistné sociální dávky jsou často předmětem politických zájmů a příslib jejich změn 

pravidelnou součástí volebních programů. A to oběma směry. Jde o přísliby zpřísnění 

systémů "jen na opravdu potřebné", neposkytování dávek těm, kteří je "zneužívají" 

nebo naopak přísliby rozšíření, posílení. Často jsou zcela kontradiktorní. Například teze 

"zvýšíme náročnost podmínek pro vznik nároku na dávky a snížíme počet pracovníků 

v této oblasti" (rozuměj byrokratů). Do jisté míry k této situaci došlo po změně orgánů 

pomoci v hmotné nouzi od 1. 1. 2012 (výplata dávek přešla z pověřených obecních 

úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce). Bohužel řada 

takových příslibů, jak se v praxi prokázalo, je důkazem diletantismu a populismu.  

Při tvorbě nepojistných sociálních dávek je nezbytné vzít v úvahu celý proces transferu 

finančních přerozdělovaných prostředků. Příjemce dávky může také být jen 

prostředníkem mezi příjemcem konečným, tj. místem kde skutečně skončí sociální 

dávky. Sociální dávka ze systému pomoci v hmotné nouzi "doplatek na bydlení" 

představuje transfer prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí (v lepším 

případě) popř. do rukou soukromých majitelů ubytoven a bytů. Při všeobecně známém 

jevu extrémních nájmů v této oblasti jde o do budoucna neudržitelný stav. Ještě horší 

je pak situace, když se uskutečňuje téměř přímý transfer do rukou lichvářů nebo 

majitelů heren. Část prostředků u určitého typu heren se dokonce vrací přímo do 

státního rozpočtu – přes resort financí.  

Tento příklad je jen ukázkou určité možné disparity mezi zájmy státu a obce. Pro 

koncept dávky je při volbě nositele její administrativy třeba analyzovat, jestli příslušný 

subjekt má zájem (ekonomický, politický) totožný se zájmem státu. Zcela konkrétně 

lze demonstrovat rozporné zájmy obce a státu v oblasti bytové politiky (před 

převzetím dávek pomoci v hmotné nouzi zejména v oblasti sociálně práce i nadále). 

Docházelo k určité schizofrenii obecního/městského úřadu. Obec má v této oblasti dva 

významné zájmy.  

Prvním je efektivní hospodaření s bytovým fondem obce (bytový odbor). To znamená: 

získávat platby od nájemníků, vymáhat dluhy a podobně. Toto je zcela reálný a 

adekvátní ekonomický program samosprávy (bohužel i za cenu vytěsňování 

problémových osob na okraj měst, vznik ghett s dalekosáhlými důsledky).  

Druhý zájem reprezentuje sociální referát, který ale (v zastoupení státu) vykonával 

státní správu v přenesené působnosti a měl dělat vše pro to, aby sociální dávkou, 

oddlužením a také např. pomocí zvláštního příjemce a sociální prací tytéž lidi v bytech 

udržel. A tím také zabránil jejich koncentraci ve vyloučených komunitách. Zájmy obou 

těchto pracovišť tak byly protichůdné. Protože podpora marginálních skupin nemá 

sympatie občanů a je politicky nebezpečná, je patrné, který z obou zájmů vítězil.  

Byl tu navíc ještě specifický problém zájmu občana v situaci, kdy je nájemníkem 

obecního bytu. Bylo v pořádku, že majitel bytu věděl o jeho příjmových problémech a 

mohl zasahovat do sociální ochrany, kterou mu může poskytnout stát? 

Rozporné je samozřejmě samotné nastavení vztahu státní správy a samosprávy 

v oblasti bytové politiky. Ta byla včetně bytového fondu svěřena do režimu 

samosprávné aktivity. Pak vzniká situace, kdy obec nastaví vysoké nájemné (také 

v ubytovnách) a stát zabezpečuje koupěschopnost občana sociální dávkou, která končí 

v rozpočtu obce. Přitom obec může tutéž situaci (tj. příjmovou nedostatečnost) řešit 

slevou na nájemném, nebo poskytnutím bytu s nižší výší nájemného. Není tu žádná 
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ekonomická motivace a veškeré důsledky existence chudoby nese stát. To se jeví být 

do budoucna neudržitelným 45.  

Přitom možné řešení bylo formulováno v roce 2005 a zařazeno do návrhu zákona o 

pomoci hmotné nouzi. O snaze prosadit toto, pro stát významné řešení svědčí 

dokument připravený pro tehdejší pravidelně se konající koaliční jednání tzv. "K9".46.  

Uvedený transfer státních prostředků cestou sociální dávky by mohl mít ale i žádoucí, 

cílený obsah. Tak například v roce 2006 na MPSV v pracovním pořádku připravený, ale 

nikým neprojednaný a nerealizovaný návrh na státní podporu školních uniforem mohl 

celou uvažovanou státní dotaci (cca 4 mld. Kč) de facto přesměrovat k záchraně 

českého textilního průmyslu, a to vedle mimořádně významného efektu v boji proti 

sociálnímu vylučování dětí ve školách podle značky oděvu. Obdobný dvojitý efekt by 

mohl být příspěvek na rodinnou rekreaci realizovanou na území ČR na tuzemský 

cestovní ruch apod.  

Nepojistné sociální dávky mají také nesporný cenotvorný účinek. Projevil se v době 

změn pohřebného, kdy se základní cena pohřbu přímo odvíjela od výše této dávky a 

jejich změn (příjemcem dávky byl de facto pohřební ústav). V současnosti pak 

v oblasti regulovaného nájemného, kde je vymezení standardního nákladu na bydlení, 

podle názoru majitelů bytů, "vysouditelné" při sporu o výši nájemného.  

Konečně při koncipování dávek a jejich změnách je třeba vzít v úvahu fakt 

přenositelnosti některých dávek v rámci EU. Princip tzv. exportu, je jednou z 

charakteristik rodinných dávek. Podle zákonů některých států je možné poskytovat 

dávky osobě jen tehdy, jestliže má na daném území bydliště. Toto "bydlištěm 

podmíněné poskytování" je typické pro tzv. nepojistné dávky, tedy ty, jejichž čerpání 

není podmíněno odvedením pojistného, popř. odpracovanou dobou. 

Systém nepojistných dávek, který pracuje s podmínkou bydliště, je systém tzv. 

teritoriální. Rovněž český systém nepojistných dávek je systémem teritoriálním, 

veškeré rodinné dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na 

dítě), dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou 

dávky, které jsou poskytovány osobám pouze tehdy, mají-li na území České republiky 

trvalý pobyt (s výjimkou některých osob, uvedených v § 5 zákona o pomoci v hmotné 

nouzi) a bydliště. 

Takovéto "omezení" je z hlediska fungování volného pohybu osob v rámci Evropské 

unie (a to zejména za prací), považováno za diskriminační. Neboť ve svém důsledku 

by uplatňování teritoriálního principu bylo na překážku volnému pohybu osob. Migrující 

pracovník, který v jednom státě pracuje a do druhého se chce přesunout, a tímto 

„pohybem“ přijde o svá nabytá práva, si patrně migraci za prací rozmyslí a právo 

volného pohybu vůbec nevyužije. 

Aby mohlo být právo na volný pohyb osob zachováno a realizováno, vytvořila 

Evropská unie soubor právních aktů, které ošetřují právě ty situace, kdy osoba volně 

migrující po Evropské unii, a to ať už za prací, či přesunuje své bydliště, a uplatňuje 

nároky na některé dávky sociálního zabezpečení, o tyto nároky nepřišla právě 

                                                      

45  Mocensko-politickým problémem je skutečnost vysokého zastoupení starostů v zákonodárných sborech, 
bezdůvodné respektování lobismu Svazu obcí a měst a Asociace krajů, o jejichž právu deklarovat se jako 
politická síla lze v demokratickém státě lze vést diskusi. 

46  Možnosti zainteresování obcí na efektivním vyplácení dávek sociální péče, MPSV, čj.: 2005/5730-21 
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z důvodu své migrace. Těmto právním aktům se souborně označují za "koordinační 

předpisy". Jejich cílem rozhodně není harmonizace jednotlivých systémů sociálního 

zabezpečení, ve smyslu určování, které dávky, v jaké výši a komu by je měly 

jednotlivé státy poskytovat. Cílem je již zmíněná koordinace, tj uplatnění souboru 

pravidel, podle kterých bude jednoznačné v který okamžik, a který stát je příslušný 

pro výplatu určitého typu dávek. 

Jednou ze základních charakteristik koordinace systémů sociálního zabezpečení rámci 

Evropské unie je tzv. export dávek, jinak řečeno též zachování nabytých práv či 

výplata dávek do zemí EU. Tento princip státům v rámci EU ukládá vzdát se ve svých 

vnitrostátních právních předpisech veškerých ustanovení, která podmiňují výplatu 

dávek faktem bydliště či pobytu. Neznamená to, že by státy tuto podmínku nesměly 

mít ve svých vnitrostátních předpisech přímo uvedenu, jen k ní v situacích, kdy se 

uplatňuje koordinační legislativa, nesmí přihlížet. Teritoriální princip nepojistných 

dávek není exportovatelností dávek úplně popřen, ale teritorium, které je 

s poskytováním dávek spjato, je značně rozšířeno. 

Je zcela patrné, že současným trendem evropského trhu je maximální podpora 

migrace za prací, a to i zapojením osob z třetích států. Rozpohybováním trhu s prací 

chce Evropská unie také rozpohybovat stagnující evropskou ekonomiku. Tento trend je 

zřejmý při sledování tvorby evropské legislativy. Ta je v současné době značně 

orientována na tvorbu takových právních aktů, které stanovují podmínky pro legalizaci 

pobytu občanů z třetích zemí za účelem výkonu výdělečné činnosti a doprovodně 

ukládají všem členským státům zachovávat ve vztahu k těmto osobám rovnost 

nakládání právě v oblastech nepojistných dávkových systémů, typicky v systémech 

rodinných dávek. Rovnost nakládání pak ukládá respektovat nikoli jen ve vztahu 

k samotným "pracovníkům", ale rovněž k jejich rodinným příslušníkům, či osobám, 

které je na území příslušného státu doprovázejí. A to jsou všechno kategorie osob, o 

které je třeba okruh oprávněných osob pro nároky na dávky rozšířit. 

Zcela jednoznačně lze říci, že rozšiřováním okruhu oprávněných osob se celý systém 

prodražuje a to nikoli jen "přímo", faktem, že příjemců je větší počet, ale též 

"nepřímo", protože vzrůstají např. administrativní náklady. Dávky se vyplácejí do 

ciziny, posílají se na účty zřízené mimo Českou republiku, v jiných měnách. Nelze také 

opomenout náklady související s proškolováním úředníků, kteří dávky administrují, 

vzrůstají náklady na překlady dokumentů a celá řada dalších, předem obtížně 

specifikovaných nákladů. 

I výše uvedené aspekty vedou k určité opatrnosti, pokud jde o další vývoj sociálních 

dávek jako klíčového nástroje hmotné podpory rodin s dětmi i dalších sociálních skupin 

obyvatelstva.  

 

4.3. Etapa konstrukce dávky 

Zkušenosti z tvorby a vývoje různých dávkových systémů po roce 1990 ukázaly na 

řadu významných aspektů, které je třeba brát v úvahu. Nezvládnutí konstrukce dávky 

- chybná analýza předmětné oblasti, např. nevhodné překlopení starší dávky z jiného 

systému, neprovedení behaviorální analýzy budoucích příjemců (co do jejich možného 



 

99 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

chování) může vést ke zmaření základního makroekonomického záměru dávky a k 

mnoha miliardovým ztrátám 47.  

Dávky by měly mít logický věcný obsah. Měly by být např. příspěvkem na úhradu 

nákladů nebo úhradou nákladů, které jsou známy a které se vyvíjejí. Bez toho se 

ztrácí logika jejich zvyšování. To byl osud přídavků na děti v minulém režimu, které 

byly zvyšovány jako "dar lidu" před volbami.  

Významným principem pro tvorbu nové sociální politiky po roce 1990 byla proto 

transparentnost systému. Takové zreálnění obsahu dávky je možné dosáhnout také 

rozhodnutím, na jakou veličinu dávku "zavěsit", od které veličiny dávku odvozovat. 

Jsou tu ale mnohá rizika. Zavěsit dávku na prokázané náklady nebo na ceny, může 

působit již zmíněný cenotvorný efekt. Zavěšení na příjmy naráží na problém definice 

příjmů (ta si v zákonu o životním a existenčním minimu vyžaduje tři paragrafy 

s odvolávkami na řadu dalších zákonů, především na zákon o dani z příjmů). Příjmy je 

také možno zatajovat, přijímat a vykazovat pro tento účel nepoužitelným způsobem 

(např. smlouvou o dílo) apod.  

Zmíněná výchozí veličina může mít vlastní systémové "brzdy" pro změny, a to jak 

vnitřní, tak vnější, protože je na ni napojen nějaký další systém. To pak přináší nová 

rizika. Např. nezvyšování víceméně nevýznamné minimální mzdy mělo bariéru v tom, 

že podle ní stát platil zdravotní pojistné za státní pojištěnce.  

V systému dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi se naopak 

prokázalo vhodné napojení na životní, popř. existenční, minimum. Životní minimum se 

stalo významným technickým nástrojem nepojistných dávek. Koneckonců vzniklo 

účelově na tomtéž ministerském pracovišti jako systém státní sociální podpory. 

Automatismus indexace životního minima podle růstu životních nákladů plnil po mnoho 

let svoji roli – udržet reálnou hodnotu - svou i na něj navazujících dávek. Zatímco pro 

udržení hodnoty dávkového systému šlo o extrémně významnou a příznivou záležitost, 

povinnost zvyšovat toto minimum a na něj navazující dávky se vždy setkávala 

s odporem resortu financí a všech vlád, přestože se jednalo o jen relativně nízké 

částky v jednotkách miliard korun (cca 2,5 mld Kč ročně). Odhaduje se, že reálná 

hodnota životního minima za 20 let jeho existence klesla o cca 10 %. V současnosti 

vláda již "nemusí", ale může životní event. existenční minimum upravit. Pak hrozí 

riziko, že se stavební kámen "životního minima" stane jen právní fikcí. Ale nebude mít 

potřebnou "užitkovost" tak, jak bylo pracně dokázáno na počátku jeho existence a 

jeho následných změnách a také, jak ji předpokládal zákonodárce. Užívání násobků 

životního minima vytvořilo zajímavý nástroj pro hodnocení sociální situace - totiž 

vztahem k tomuto minimu, respektive "vzdálenosti" od něj.  

Existence životního minima a "Příjmového modelu českých domácností" umožnil v roce 

1995 také přesné nastavení koeficientů pro určení nároků na jednotlivé dávky státní 

sociální podpory, a to tak, že dávky skutečně směřovaly právě do těch příjmových 

skupin rodin, kam byly věcně koncipovány.  

I při minulém "pravidelném" zvyšování částek životního minima došlo k situaci, že 

v průběhu téměř dvou let vzrostly životní náklady až k podmínce pro jeho zvýšení, ale 

nepřekročily ji. Nebyla splněna podmínka indexace. Po celou tuto dobu pak byli ti, 

kteří byli na dávkách závislí, poškozováni.   

                                                      

47  Příkladně zavedení příspěvku na péči, z něhož se více než polovina objemu prostředků stala příjmem 
rodiny, nevytvořilo zdroje pro financování sociálních služeb a nebylo možno opustit dotační systém.  
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Vládní garnitury v tomto období vyřešily uvedenou nepříjemnost (povinnost indexovat) 

jinak. Na životní minimum je v současnosti v oblasti nepojistných dávek napojen jen 

příspěvek na živobytí a výše mimořádné okamžité pomoci v systému pomoci v hmotné 

nouzi. Všechny dávky státní sociální podpory byly během let převedeny na pevné 

částky a systém tak technicky degradován do stavu existujícího v minulém režimu. 

Jako technický nástroj zůstal pouze určitý násobek životního minima jako limitní 

hranice příjmu pro přiznání přídavku na děti a porodného. Naplnil se tak dlouhodobý 

záměr resortu financí, deklarovaný oficiálně při takzvaných Kolodějských jednáních 

v roce 2003 a v jeho závěrech. Byl tak opuštěn polednový princip transparentnosti 

sociální politiky z roku 1990.  

Využití určité veličiny, na níž se dávka zavěsí, předurčuje současně volbu zdroje či 

podnětu pro jejich indexaci či valorizaci (např. růst životního minima nebo růst mezd). 

Měla by platit věcná logika napojení – dávky přispívající na krytí nebo kryjící náklady 

na život by měly být napojeny na životní minimum, dávky vyjadřující ocenění péče 

(práce) by měly být napojeny na růst mezd a ne naopak (např. dřívější dávka "zvýšení 

důchodů pro bezmocnost" byla indexována podle růstu životního minima).  

Zdánlivě vhodné, ale problematické a riskantní, je také využití definic pojmů z jiných 

systémů. Např. pro rodinu a nezaopatřené dítě je více definicí v různých zákonech. 

Tyto zákony se vyvíjejí podle vlastních koncepcí a potřeb, které se mohou s potřebami 

sociálními rozejít 48. Jiný obsah a výklad měl např. pojem "vhodná práce" v zákoně o 

zaměstnanosti, jinak se na vhodnou práci mohou dívat předpisy v oblasti sociální péče. 

A velmi kritický pohled na to, co je vhodná práce (například pro nezaměstnaného 

učitele) má i veřejnost. Navíc změny pojmů a jejich výkladu v jednom systému mohou 

následně postihnout jiný systém, který takové pojmy používá. Různé definice mohou 

skrývat i závažnou diskusi o problému. Má být dospělý vysokoškolák nezaopatřeným 

dítětem, nebo osobou zajištěnou jiným než přímo sociálním oborem, např. 

stipendiem 49? V systému státní sociální podpory byl problém řešen alespoň tak, že 

faktickým příjemcem dávky "nezaopatřeného dítěte" byl sám dospělý student. 

Opatrně je také třeba nakládat s kritikami a podněty z terénu. Zdaleka nemusí 

podávat, a to v žádném směru, automaticky pravdivý obraz skutečnosti 50. Jako 

příklad lze uvést i stanoviska pracovníků příslušných obecních úřadů, kteří před rokem 

2012 rozhodovali o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, že tyto dávky jsou 

v řadě případů osobami zneužívány a že je nutná úprava zákona. Přitom tito 

pracovníci měli podle zákona o pomoci v hmotné nouzi povinnost řádně posoudit 

podmínky nároku na tyto dávky a sami vyloučit ty osoby, které podmínky neplnily.  

Nepojistné sociální dávky řeší vždy určité dilema, spočívající v hledání vyváženosti 

(resp. kompromisu) mezi přesností zaměření na cílovou skupinu a technicky a 

ekonomicky únosnou realizační formou. Tvrzení "zjednodušíme systém a zvýšíme 

zacílenost" je omyl diletanta. Pravý opak je pravdou. Čím přesněji se chce 

                                                      

48  Pojmové propojení zákonů je velmi rozsáhlé. Zákon č. 375/2011 Sb. týkající se změn v oblasti 

zdravotních služeb obsahuje 120 změn jiných zákonů.  

49  Takové situace mohou vést až ke stavu, kdy za pracujícího muže vdaná vysokoškolačka byla po určitou 
dobu i nadále nezaopatřeným dítětem svých rodičů s nárokem na dávky. 

50  Na základě apelů z praxe o zneužívání příspěvku při péči o osobu blízkou "manželkami milionářů" bez 
ověření, vedly před několika lety k redukci příspěvku při péči o osobu blízkou a vzápětí k nutnosti 
bezprostředně tuto redukci s omluvou zrušit, protože se zjistilo, že se tím poškodili především rodiče 
pečující o zdravotně postižené děti. 
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specifikovat, zda určitá osoba potřebuje hmotnou pomoc společnosti, tím více 

podmínek je nutné posoudit a vyhodnotit, tím více podmínek nároku musí obsahovat 

příslušná právní norma 51.  

Zkušenosti z tvorby systémů státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi ukázaly 

zásadní význam přítomnosti oboru informačních technologií od samého počátku prací 

na konstrukci sociální dávky. Zkušenost prokázala mimořádný efekt konkrétní fyzické 

spolupráce autorů z obou oborů při tvorbě státní sociální podpory i pomoci v hmotné 

nouzi. Dávky se vyplácejí prostřednictvím softwaru. Elementární báze, se kterou 

pracují informační technologie "zná" dvě polohy – 0 a 1. Pak musí mít logicky problém 

s  přesným vymezením takových pojmů, jako jsou: převážně, většinou, pravidelně, 

opakovaně, řádně, značně, obvykle apod. Přítomnost tohoto limitu IT (a odborníků) ve 

všech etapách práce na konstrukci dávky pomáhá zpřesnit formulace a nepochybně 

později pomáhá v legislativním zpracování dávky do paragrafového znění. Specifický 

přístup "myšlení" informačních technologií IT umožňuje přesněji formulovat podmínky 

pro získání nároků, ale i přesně vymezit (otevřít) prostor pro správní uvážení tam, kde 

není možné stanovit taxativní podmínky apod. Tím je také umožněna zpětná 

kontrolovatelnost subjektivního hodnocení pracovníkem uskutečněná v rámci tohoto 

prostoru.  

Informační technologie předpokládané pro použití v dávkovém systému (SW i HW) 

musí být v době prací na konstrukci dávky na nejvyšší známé úrovni – ke konkrétní 

realizaci dojde za dva až tři roky. To je pro dynamický vývoj IT velmi dlouhá doba. 

Nepromyšlené manipulace v této oblasti – jak ukázaly zkušenosti – přinášejí rizika. 

Např. k negativnímu dopadu na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi došlo 

v důsledku změně tvůrce aplikačního programu v lednu 2012. Původní, bezesporu 

dobře fungující systém OKnouze, jehož autoři s přímo účastnili na tvorbě dávkového 

systému,  byl nahrazen novým, zpočátku i dodnes problematicky fungujícím 

softwarem fy. Digi Trade, který byl dále po odstoupení této firmy provozován firmou 

Comparex Vitkovice IT a následně firmou Solutions. 

 

4.3.1. Financování dávek  

Samostatnou otázkou je způsob financování dávek. V Česku trvá situace, kdy sociální 

dávky jsou financovány výlučně ze státního rozpočtu. I když je znám případ, kdy 

město – ze svých prostředků - vyplácelo "quasi porodné", populační dávku rodičům při 

narození dítěte. Tento způsob financování ze státního rozpočtu není jediný možný. Je 

možné postupovat cestou kofinancování, státem vynuceného nebo dobrovolného, 

z prostředků samospráv 52.  

                                                      

51  A nejen to, bylo propočteno, že položení jedné (další) otázky a její vysvětlení při jednání s klientem 
zvýšilo časovou náročnost vyřízení případu, což v celostátním měřítku představovalo potřebu dalších 150 
pracovníků.  

52  Ve Švýcarsku je znám systém, kdy  se výsledná sociální dávka skládá z příspěvků federace, kantonu a 
města. Přitom může jít i o časové vymezení. První měsíce podpory financuje federace, další měsíce 
kanton a nakonec přechází povinnost na město. A současně byl zjištěn i systém (s názvem JUMBO) 
v Zurichu, při němž město zaměstnalo nezaměstnané právě na tak dlouhou dobu (6 měsíců) aby mu 
vznikl nárok na podporu od federace a kantonu. Když jejich povinnost vypršela opět osobu zaměstnala. 
Úroveň podpory se ovšem takto ve spirále postupně snižovala. 
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V českém prostředí si lze představit vznik a financování dávky v rámci města i kraje, 

v rámci samostatné působnosti, a to z jejich prostředků. Lze si rovněž představit 

kofinancování takových dávek v rámci regionální (rozvojové) politiky státu, popř. 

vyhrazení některých sociálních dávek, popř. diferencované parametricky, jen pro 

vybrané regiony a města, popř. lokálně diferencovanou výši dávek, s ohledem na 

úroveň mezd, míru nezaměstnanosti, cen, a podobně. V některých sociálních 

aspektech významných pro sociální politiku jsou rozdíly mezi regiony velmi vysoké. 

Stejně tak lze uvažovat o zmocnění vlády ke změnám dávek, celostátního či 

regionálního rozsahu, nebo pro případ emergentní potřeby, vzniklé kritické situace 

v regionech apod. (vedle řešení pro mimořádný stav).  

Modelů rozdělení rolí mezi stát a samosprávu se v Evropě uplatňuje více. Jde např.: 

- o věcné rozdělení (jde o rozdělení konkrétních dávek a aktivit mezi stát a 

samosprávu, kdy samospráva obce může navíc zřizovat "sociální fond" z vlastních 

prostředků, o němž rozhoduje sama), 

- o časové rozdělení (které se připravovalo na Slovensku a které předpokládá, že po 

určitou dobu bude občana zabezpečovat obec a po další dobu stát), 

- o kumulativní uspořádání (je známé např. ze Švýcarska, kde zabezpečuje klienta 

dávkami, které vyplácí ze svých rozpočtů (podle svých pravidel) stát, kanton a 

město a které se sčítají 53.  

 

4.3.2. Stanovení podmínek pro vznik nároku na dávku: 

První skupinou problémů je ochrana osobních údajů a soukromí obecně. Lze vyslovit 

názor, že ten, kdo žádá o pomoc, otevírá (zveřejňuje) svůj problém a svůj intimní 

prostor. Nemůže pak bránit snaze společnosti, reprezentované příslušnou instituci, 

stanovenou zákonem, jeho situaci poznat a objektivně ověřit. Takové zásahy do 

soukromí by ovšem měly být jen nezbytně nutné, přiměřené, diskrétní a neveřejné a 

měly by být zabezpečeny kvalifikovanými pracovníky s příslušnou odborností.   

Další problémy jsou v kontrolovatelnosti plnění podmínek nároku na dávku. Jde o 

taková vymezení jako je řádná péče, celodenní péče, zjevně, trvale, pravidelně a 

podobně. Stanovit taxativně podmínky by zpravidla znamenalo přílišnou tvrdost 

vzhledem k mnohotvárnosti života. Volné vymezení vybízí ke zneužívání jak se strany 

příjemce, tak i ze strany terminálního, vykládajícího pracovníka. Také možnost 

zpětného podání žádosti může znamenat obtížnost, popřípadě nemožnost zkontrolovat 

plnění stanovených podmínek.  

Další skupinou problémů je testování majetku u dávek pomoci v hmotné nouzi. Jde jak 

o majetek movitý i nemovitý, ale také např. o finanční majetek u bank a finančních 

úřadů. Je třeba se vypořádat se snahou příjemce majetek zatajit, deklarovat ho jako 

půjčený, cizí apod. Příslušní pracovníci často deklarují frustraci z toho, jak se klient, co 

do majetku jeví, a jak svoji situaci prezentuje. Nebo jiný příklad. Příjem, který 

                                                      

53  viz: Analýza výkonu aktivit v sociální ochraně obyvatel, vykonávaných v režimu přenesené působnosti a 
samostatné působnosti orgány samosprávných obcí v oblasti působnosti MPSV. Praha: Deloitte, 2006).  
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akceptuje finanční úřad, nemůže zpochybnit úřad práce, i když o ni neformálně ví a 

ani šedou ekonomiku nemůže odhalovat sociální či dávkový pracovník tohoto úřadu 54. 

Stále zůstává mnoho problémů při hodnocení majetku, např. majetek v podobě 

pojištění nebo majetek v podobě nástrojů řemeslníka, který se přechodně ocitá 

v sociální nouzi. Bylo by správné donutit tohoto řemeslníka zbavit se majetku, který 

ho může po vyřešení nepříznivé situace nadále živit?  

Podmínkou pro přiznání dávky může být také stanovení povinnosti realizovat nějakou 

obecně pojmenovanou veřejně prospěšnou činnost, popř. dříve obcemi preferovanou 

veřejnou službu. Taková podmínka má napomoci udržet pracovní návyky, napomáhat 

strukturování času, což je např. u nezaměstnaných vážný problém, motivovat 

k aktivitě, i umožnit navýšení sociální pomoci na rozdíl od pasivního příjemce dávky. 

Necitlivý zásah vedení Ministerstva práce a sociálních věcí do zákonných ustanovení, 

řešících v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi veřejnou službu, měl za následek 

rozhodnutí ústavního soudu o zrušení diskriminačního ustanovení, které, v případě že 

osoba v evidenci úřadu práce odmítla po dvou měsících nabízenou práci v rámci 

veřejné služby, tuto osobu vyřadila z evidence uchazečů o zaměstnání a v návaznosti 

na to přišla o podporu v nezaměstnanosti i o dávky pomoci v hmotné nouzi.  

Konečně zavedení nové nepojistné sociální dávky s racionálním záměrem, např. 

přispět rodičům na nákup školních potřeb, může narazit na zcela prosté technické a 

časové bariéry. O tom, zda dítě nastoupí do školy, se informace od školy získá v září, 

až tehdy je možné požádat o dávku a vyplatit ji je ovšem možné až v říjnu, tedy i při 

vší snaze rozhodně nikoliv první dny po nástupu do školy. Dodatečná kompenzace 

jistě by možná byla, ale její efekt by se omezil.  

Zajímavou otázkou je skutečnost, zda má být poskytování dávky komfortní nebo 

obtěžující? Okurkovým tématem bývá "ponižující" nutnost vyplnit dotazník (s obsahem 

otázek a informací, které zákon vyžaduje jako podmínku pro přiznání). To je řešení 

komfortní a je optimálním způsobem prvotního kontaktu klienta s úřadem. Významný 

aspekt je již v odlišnosti dávek. Jinak je zřejmě možné (co do komfortu) pohlížet na 

dávky, jimiž stát (aktivně a úmyslně) realizuje např. svoji rodinnou politiku, tj. 

hmotnou podporu na bázi prevence. Jiná situace nastává při poskytování sociálních 

dávek, o něž žádá občan sám. Druhé vymezení (limit řešení) je pak co počtu příjemců 

dávek. Příjemců jednotlivých dávek pomoci v hmotné nouzi v Česku jsou desetitisíce, 

ale příjemců dávek státní sociální podpory jsou statisíce.  

Přitom otázka komfortu má dvě polohy. Komfort na straně terminálních pracovníků 

systémů a komfort na straně příjemce dávek. Při tvorbě technického řešení výplaty 

dávek státní sociální podpory se vycházelo z předpokládaného počtu klientů a na 

základě analýzy a praktických experimentů s délkou trvání individuálního kontaktu se 

dospělo k závěru, že není možné použít stávající systém, kdy klient vstupuje do 

kanceláře pracovníka, kdy je více pracovníky řešeno více klientů najednou ale, že je 

nutné použít systém bankovních přepážek. Tento systém umožňuje i pracovníkům 

provést přestávku a je únosný z hlediska hygieny práce. Režim provozu a uspořádání 

prostoru umožňuje také zabezpečit diskrétnost. V řadě míst byla pak samostatně 

izolovaně technicky řešena i přepážka pro vyřizování pohřebného k zjištění potřebné 

intimity. Dávky se vyplácejí bezhotovostně. K povzbuzení autorů řešení byl tento 

                                                      

54  V Německu našli cestu ke kontrole majetku na bankovních účtech prostřednictvím celostátní evidence 
plátců daně z úroků - kdo platí tuto daň, ten má účet. 
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způsob administrace dávek realizován a viděn ve Velké Británii. Systém prosazený 

v rámci tvorby státní sociální podpory se postupně rozšířil na většinu vyřizovaných 

agend ve veřejné správě.  

V oblasti pomoci hmotné nouze je situace zcela odlišná. Zákon o pomoci v hmotné 

nouzi umožňuje výplatu dávky nejen měsíčně, ale také týdně či denně, a to 

v případech kdy není jistota, že by příjemce uměl s větší částkou hospodařit. Uvedená 

možnost v současné době naráží na neexistenci "pokladen" na úřadech práce, které by 

mohly tuto operativní výplatu zabezpečovat. Příslušní pracovníci tak mají k dispozici 

malé pokladničky, z nichž vyplácí především dávky mimořádné okamžité pomoci.  

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje vyplácet dávku v hotovosti, na účet, 

prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, 

poukázkou na nákup zboží nebo přímou úhradou částek, k jejichž platbě je klient 

zavázán, popř. cestou zvláštního příjemce. Samotný způsob výplaty dávky, uvedený 

v zákoně, tak představuje pro praxi významný a účinný nástroj sociální práce s 

klientem, jeho sociální ochrany a kontroly a konec konců i možnost omezení 

zneužívání dávek. Ministerstvem práce a sociálních věcí prosazovaná karta sociálních 

systémů jako prostředek pro výplatu dávky pomoci v hmotné nouzi, popřípadě dalších 

dávek, byla Ústavním soudem zrušena. 

Významným nástrojem sociální práce poskytované v rámci pomoci v hmotné nouzi je 

pomoc v hmotné, věcné podobě. Obecně je používán tam, kde není jistota, že 

poskytnuté finanční prostředky budou použity k účelu, pro nějž byly poskytnuty. 

Hranice mezi věcnou a peněžitou dávkou nejsou ostré a mohou vznikat otazníky, zda 

určitou pomoc považovat za věcnou nebo peněžitou. Za věcné dávky se považuje 

zabezpečení pracovních úkonů ve prospěch klienta, poskytnutí předmětů, poskytnutí 

služby, jejichž cenu uhradí poskytovatel pomoci (školní stravování dětí), za peněžitou 

pomoc pak dávku poskytnutou hotově, na účet, poukázkou na nákup, nebo cestou 

zvláštního příjemce.  

Kritika zneužívání dávek, ke které často dochází a která je často používána 

v předvolebních kampaních a kampaních směřujících k tzv. ozdravění veřejných 

financí, by proto měla být konfrontována se všemi možnostmi, které zákon poskytuje 

pro práci s klientem a pro efektivní využití všech prostředků. Zároveň by měla být 

položena protiotázka, proč se takové nástroje v praxi nevyužívají. Mnohé z možností 

formy výplaty dávek jsou pracovně a tudíž i personálně náročné. Tam je skryt 

problém. 55 Příznačný v tom směru byl konflikt, který se otevřel po té, co představitelé 

jednoho severočeského města kritizovali stát, že nekoná nic proti zneužívání dávek a 

                                                      

55  Právě opačně zamýšlená Karta sociálních systémů (sKarta) přinesla více zneužívání sociálních dávek. Se 
zavedením sKarty se vytratily papírové poukázky, které znemožňovaly nakupovat za dávky třeba 
alkohol. Úřady práce pak na kontrolu utrácení státních podpor rezignovaly. Statistiky úřadů práce 
ukazují překvapivé číslo: v roce 2011 se vyplatilo 62 tisíc dávek formou papírové poukázky, kterou lze 
použít jen na nákup jídla, drogerie či oděvů. Loni to bylo jen něco přes tři tisíce dávek. S sKartou lze 
vybírat peníze z bankomatu či platit v supermarketu – i za alkohol či cigarety. Zlom pro papírové 
poukázky nastal v lednu 2012, kdy výplata dávek v hmotné nouzi přešla z obecních úřadů na úřady 
práce. Navíc se vyměnily informační systémy a zavedla se sKarta. Všechno dohromady vedlo k tomu, že 
úřady práce přestaly využívat papírové poukázky. Jenomže právě terénní práci s příjemci dávek přestali 
úředníci stíhat. Museli řešit nefunkční systém na výplatu dávek a potíže s sKartou. S plánovaným 
stažením sKarty se však poukázky mají opět vrátit do hry. "Zaměříme se na to, aby lidé, u nichž existuje 
podezření ze zneužívání dávek, dostávali poukázky," popisuje Marie Bílková, ředitelka Generálního 
ředitelství Úřadu práce ČR. IDnes,27.8.2013 J.Vlková  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/cerstveji-uz-to-nejde-10998370/10998370?rtype=V&rmain=7866440&ritem=10998370&rclanek=15457328&rslovo=427015&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/cerstveji-uz-to-nejde-10998370/10998370?rtype=V&rmain=7866451&ritem=10998370&rclanek=15457328&rslovo=420102&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/neni-cigareta-jako-cigareta-technologie-pro-lepsi-zivot-16826940/16826940?rtype=V&rmain=7874503&ritem=16826940&rclanek=15457328&rslovo=420914&showdirect=1
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provedli nezákonné akce. Přitom onen kritizovaný stát, bylo právě to město a jeho roli 

provozovalo v přenesené působnosti 56. 

 

4.3.3. Organizační zabezpečení dávkových systémů  

V mnoha ohledech je velmi významným limitem pro plnění cílů dávky, pro zabezpečení 

jednotného vyplácení na území státu a pro uplatnění řídích a kontrolních mechanismů 

organizační struktura systému. Volba prováděcích subjektů, dobře nastavené 

horizontální i vertikální vztahy a vazby na jiné subjekty jsou jedněmi z  významných 

limitů efektivnosti a kvality fungování. Je třeba analyzovat, jaké jsou vlastní (např. 

politické) zájmy takových subjektů a podobně. Naopak nezvládnutí řídících a 

kontrolních procesů, disharmonie, nerespektování kompetencí a možností subjektů, 

uplatňování vlastních zejm. místních zájmů jsou mimořádnými kritickými místy. A to 

tím spíše, že se projeví především až ve vztahu k terminálním subjektům procesů, 

jimiž jsou příjemci dávek a vytvářejí zpětnou vazbu pro hodnocení celé oblasti. 

Analýza vývoje organizačního zabezpečení nepojistných sociálních dávek je obsažena 

v samostatné kapitole. 

 

4.4. Etapa projednávání dávky  

Sociální dávky, jejichž prostřednictvím stát někomu něco dává, jsou společensky 

atraktivní téma. Kritika dávek, co do výše, podmínek a  způsobů výplaty, je vhodným 

tématem pro každodenní novinařinu i pro politiky. Ale také navrhování nových dávek, 

jejich změn, popř. příslib jejich změn, je frekventované téma pro poslance i pro 

volební programy. Ke škodě věci, jak ukazují zkušenosti, se diskuse na "velká témata" 

sociální politiky, jako je rodinná politika nebo ochrana chudých, zvrtne ihned k tématu 

dávek, což je zcela zcestné. Nepojistné sociální dávky jsou jen jedním z mnoha 

možných nástrojů řešení.  

Pro vznik a život dávky je kritickým místem samotná etapa projednávání mimo 

pracoviště autorů. Uplatňují se v něm nejrůznější partikulární zájmy, lobbismus 

různých skupin, ale i osobní zásahy směřující k řešení zcela individuálního zájmu. 

Autory takových změn často nelze dohledat, taková řešení se objeví a uplatní 

nenápadně, třeba až při třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Tento problém je věcně 

dokumentován a analyzován v jiné části studie.  

Je jen málo nástrojů jak těmto problémům čelit. Prvním je poctivá objektivní práce při 

vypracování prvních návrhů zákonné úpravy 57. Je vhodné kontaktovat nejširší 

společenský okruh zainteresovaných orgánů a organizací, včetně odborů a nestátních 

subjektů. Konfrontovat jednotlivé a odlišné přístupy a nepodléhat manipulaci a 

lobbingu, uplatňujícímu partikulární zájmy. Je nutné ověřovat ohlasy z terénu a 

pracovat vždy s jejich kvantifikací.  

Praxe (a media) s oblibou demonstrují výjimečné případy a paušalizují je. Při 

významném vlivu medií to vede až ke stavu, že je vytvářen určitý nereálný, virtuální 

                                                      

56  viz: Situační studie Chomutov pro vládu ČR. Praha: SOCIOKLUB, 2009 

57  Má se na mysli například vyvážené uplatnění zájmů různých zainteresovaných skupin  
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obraz o sociální politice a jsou zkušenosti, že ani programové formáty, které se 

deklarují jako ochránci zájmu občanů, nejsou vždy korektní 58.   

Důležitá je dobrá mediální příprava a opakovaná deklarace zamýšleného cíle. 

Intenzivní vytváření "jistého pocitu", že tato nová dávka nebo její změna je zcela 

nevyhnutelná a zásadní 59. Je třeba vytvářet společenský konsens, který by se 

nakonec měl proměnit i do konsensu politického a vést k tlumení zájmu o změny. 

Ukazuje se, že je třeba opakovaně vysvětlovat záměry nové dávky či její změny. Může 

se totiž stát, a také se stalo, že postupem času se zapomene, proč vlastně byla dávka 

vytvořena a následné změny jdou zcela mimo tento primární zájem.  

Příprava změny dávky nebo její zrušení, která se může určitého okruhu příjemců 

nepříznivě dotknout, by měla naopak obsahovat opakovanou kritiku takové dávky, 

jejího zneužívání. Je také třeba hledat obtížně napadnutelnou logiku a mediální 

deklaraci návrhu a přesně ji formulovat. Zrušení zneužívané dávky některým 

příjemcům, je možné reálně deklarovat jako posílení pomoci všem apod.  

Po realizaci nové úpravy je třeba čelit nepříznivému ohlasu postižených. Přijetí nové 

úpravy může pomoci stovkám tisíc lidí, ale veřejný ohlas - např. dopisy občanů 

ministrovi, nebo ohlas medií – jsou kritické. Stěžují si především postižení, přesněji ti, 

kteří úpravou skutečně měli být postiženi. Zkušenosti ukazují, že jde většinou o 

přechodnou, krátkodobou záležitost a proto není třeba podlehnout panice.  

K zabránění problematické tvořivosti v  zastupitelském sboru (vedle samotné 

koncepce zákona pokud jde o oddělení zásadních řešení v zákoně od parametrických 

do prováděcích předpisů) je vhodné úzce spolupracovat s některými poslanci popř. 

senátory a angažovat je v té věci. Na tomto místě se zdůrazňuje "poškozující 

tvořivost" pramenící z partikulárních zájmů a ohrožující hodnotu dávky 60. Současně je 

ovšem možné spolupracovat s poslanci k poslední možné nápravě dodatečně 

zjištěných kritických problémů v návrhu. Někdejší senátor MVDr. F. Bartoš ke konci 

práce ve funkci předsedy senátního výboru pro sociální politiku formuloval určité 

empirické "reformní paradigma" pro předkládání poslaneckých návrhů v sociální 

oblasti, které zní: využít existující systémy, udělat jednoduché řešení, připustit drobné 

nepřesnosti na obou pólech příjemců a nedělat příliš razantní krok.  

Možné, ale poněkud sporné, je když vládnoucí garnitura disponující parlamentní 

většinou využije cesty poslanecké iniciativy k prosazení zásadních změn 

s dalekosáhlými důsledky a vědomě se vyhne veřejné, politické a odborné diskusi. 

Návrh projednává jen vláda sama na základě stanovisek vybraných resortů. Toto 

řešení se nepochybně chápalo jako havarijní nástroj k rychlé nápravě. Takto se ovšem 

celá odborná a zainteresovaná sféra úspěšně odblokuje.  

                                                      

58  viz: Víšek, P. Legitimita sociálního systému a její ovlivňování masmedii - virtuální realita a skutečnost. in  
Dávky sociálního státu. Brno: MÚ, 2001. 

59  Při tvorbě systému státní sociální podpory, která znamenala zásadní přestavbu celého systému 
rodinných dávek i jejich plátců, byly již po roce 1992 publikovány opakovaně vysvětlující články, 
stávající dávky nebyly zvyšovány, aby se nezhoršily podmínky přechodu. Systém byl realizován v roce 
1995.   

60  Jistě, poslanecká iniciativa je součástí demokratického procesu vládnutí, na druhé straně nositeli 
politické moci jsou strany, ty delegují poslance a skutečnost, že "většinou" sestavená vláda neobhájí své 
námitky proti poslaneckým návrhům je na pováženou (viz například většina úprav rodičovského 
příspěvku)   
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4.5. Etapa "života" dávky, zdroje a rizika změn, zdroje deformací 

Nepojistné dávky koncipované autory na logickém konstruktu, jsou ohroženy prakticky 

v průběhu celé své existence. Lze doložit, že původní záměr je upravován nejen 

v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení k navrhovanému legislativnímu 

řešení, ale i v rámci rozhodnutí vlády o návrhu, popř. změny prosadí nakonec i 

zákonodárce. Rovněž pozměněný výklad může v průběhu účinnosti právní normy 

uplatňovat realizátor, a to od centra až po terminálního pracovníka systému.  

Tyto dávky jsou zranitelné pro svou relativní (ale jen zdánlivou) snadnost vzniku a 

zejména i díky častým změnám. Jde zejména o zásahy politiků při hledání 

konsensu 61, často v rámci volební propagace a pro deformace pramenící 

z poslaneckých návrhů, které reagují zpravidla na individuální případovou empirii.  

Praktická zkušenost umožňuje dále vymezit více zdrojů další deformace dávek. Prvním 

zdrojem či místem deformace (původního návrhu) je samotné centrum.  

Zde lze uvést dvě rizika 62. První je u samotných autorů návrhů. Každý člověk je 

ojedinělou sbírkou osobních názorů, zkušeností, sociálního statusu a oblast sociální 

politiky je svou "lidskou dimenzí" charakteristická. Ne každý člověk je schopen 

takovou osobní determinaci eliminovat. Odborní pracovníci ministerstev připravují 

podklady pro rozhodování, sbírají a interpretují informace a data, píší návrhy zákonů, 

navrhují koncepční řešení. Jsou často jediní, kdo se jednotlivými agendami výkonu 

státní správy mohou profesionálně dlouhodobě zabývat. Přesto lze vysledovat v řadě 

případů osobní zaujetí vůči určitým sociálním skupinám obyvatel, která se může, byť 

nepatrným způsobem, do návrhů jednotlivých opatření promítnout 63. 

Další skutečností je, že se jednotlivými agendami výkonu státní správy (popř. 

otázkami, které stát musí umět obhospodařovat) často na centrální úrovni zabývá 

jediný pracovník. Těžko uvěřit, že koncepční podklady k aktivitám státu, které mají 

rozměr desítek i stovek miliard, jsou odborně zabezpečovány doslova několika 

pracovníky. To je velmi riskantní. Taková situace umožňuje jednotlivci na klíčovém 

místě odborného pracovníka celoživotní prosazování vlastního odborného přístupu, 

nebo ovšem také subjektivního názoru, vlastní politické doktríny, nebo bohužel i jen 

osobního zájmu. Vzniká tak osobní odborný monopol, který sám sebe posiluje, protože 

takový výlučný pracovník je nepostradatelný a tím, že je vyloučena konkurence a 

souběh činností u více osob, je stále nepostradatelnější.  

                                                      

61  Tak příkladně prodloužení rodičovského příspěvku na 4 roky bylo výsledek politické dohody, za níž jedna 
politická strana slíbila podporu jiného zákona. Čtvrtý rok nebyl chráněn zákoníkem práce. Schválení 
starosty - poslanci v parlamentu vylobbované tzv. reformy veřejné správy bylo se strany Parlamentu 
podmínkou pro schválení jiného vládního návrhu zákona. Důsledkem byla plná destrukce státní správy 
na úrovni okresů v okamžiku vstupu do Evropské unie, která "zná" stát, ale "nezná" samosprávu:  Stát 
dodnes nese (ústavní a mezinárodněprávní) odpovědnost za aktivity, které nemůže ovlivnit.  

62  viz: Článek "Co nevyřeší nařízení nosit kravatu", Britské listy 5.8.2010 

63  Téměř anekdoticky působí reálná zkušenost, když v osmdesátých letech min. století uložil rozvedený 
náměstek ministra práce a sociálních věcí  rozvedenému řediteli odboru a ten rozvedené pracovnici 
připravit návrhy opatření proti rostoucí rozvodovosti.  
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K dalším deformacím dochází u realizátora. Již samotný resort "správce zákona" si 

může počínat ne zcela adekvátně 64. 

Zcela nepřijatelné byly zásahy samosprávy do výkonu státní sociální ochrany, které se 

uskutečnily např. ve Slaném nebo v Chomutově. Šlo o deklaraci programu "nulové 

tolerance", v  jejímž důsledku činitelé samosprávy zakázali pracovníkům 

vykonávajícím státní správu (!) v přenesené působnosti poskytovat dávky s pomocí 

nástroje "zvláštní příjemce". Tím, a dalšími kroky, znemožnili občanům v důsledku své 

místní představy o sociálně politice užívat nástrojů, jimiž stát chrání své občany. 

Následná reakce státních orgánů byla zcela nulová, popř. nedostatečná. S výjimkou 

aktivity ochrance práv.  

Třetím místem pro deformaci je úroveň terminální, tj. místo rozhodování o dávce a její 

poskytování a přijímání. V této úrovni působí dva aktéři, pracovníci na terminální 

úrovni a příjemci dávek.  

Problematiku pracovníků analyzuje v české praxi podrobně J. Winkler 65, který uvádí, 

jak komplikovaný je vztah terminálního pracovníka k předmětu jeho činnosti. 

Poukazuje na množství stereotypů, které pracovníky ovlivňují. Jde například o 

stereotypy při definici klienta, pociťovaný problém "formální a neformální 

oprávněnosti" či neoprávněnosti čerpat dávku, stereotyp zneužívání nebo nevyužívání 

dávky a další. I když šlo o analýzu systému dávek sociální potřebnosti, je i pro 

současnost zajímavý. Na základě širokého výzkumu vymezuje 4 typy sebepojetí 

pracovníka, které jsou ukazatelem možné pracovní orientace "street level byrokratů" a 

poskytují informace o jejich roli při realizaci systému individuálně testovaných 

sociálních dávek. Z ne příliš sdílných vyjádření o vlastní osobě a funkci rekonstruoval 

následující představy (kráceno): 

- sociální pracovník jako ochránce systému 

Část pracovnic se identifikovala s rolí obránce existujícího systému sociálních 

dávek proti klientům, kteří systém zneužívají. Představa je spojena spíše s větší 

identifikací se systémem legislativních předpisů a s vírou v jeho sociální 

spravedlnost.  

- sociální pracovník jako filantrop 

Velká většina pracovnic dávala najevo, že má svou práci ráda, ve více případech 

uváděly, že má pro ně smysl pomáhat lidem. Projevují tendenci modifikovat 

systém, aby maximálně pomáhal potřebným lidem.  

- sociální pracovník jako profesionál 

Jen v jediném případě byly zjištěny náznaky sebehodnocení street-level byrokrata 

jako profesionála. Tato pracovnice se snaží ve své práci postupovat metodicky, 

svůj úkol spatřují v systematické redukci nedůvěry klientů a sama se jim pokouší a 

                                                      

64  Je znám případ, kdy jedna pracovnice resortu, pouze ona, byla za výklad dávky zodpovědná, vykládala 
celostátně způsob pomoci na úhradu bydlení v rámci sociální potřebnosti způsobem, který neměl 
v zákoně žádné opodstatnění. Tento její přístup vedl až k navození situace, v jejímž důsledku došlo 
nakonec až k oddělení nákladů na bydlení od životního minima. 

65  viz: Jiří Winkler, Organizační kultura poskytování příjmově a majetkově testovaných sociálních dávek 
v České republice, in Česká sociální politika na prahu 21. století, 1. 9. 1998, ČGA (projekt č. 
403/98/1085) a MŠMT ČR 
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priori důvěřovat. Svou roli vidí také v tom, že musí přinášet klientům správné 

informace. Snaží se své klienty podporovat, ale míra citové identifikace s nimi je 

menší.  

- sociální pracovník jako "nárazník" mezi systémem a klientem 

Uvedená představa "vlastního Já" referentek byla zastoupena nejčastěji. Je 

spojena s vnímáním malé prestiže u klientů a také ze stereotypem zneužívajícího 

klienta.  

K doložení "lidské dimenze" dávkové praxe je možné uvést i jeden z negativních jevů 

ve vztahu klient – sociální pracovník. V předchozím období, kdy byl kladen značný 

důraz na hodnocení majetku osoby, žádající o dávku sociální potřebnosti či později o 

dávku pomoci v hmotné nouzi, byl majetek rozdělen na majetek patřící k obvyklému 

vybavení domácnosti a na majetek, který bylo možné využít k zvýšení příjmu osoby. A 

protože obvyklé vybavení domácnosti bylo vymezeno pouze příkladmo, docházelo 

často k subjektivnímu posuzování, ovlivněném zkušeností z osobního vlastnictví 

předmětů ve vlastní domácnosti pracovníka. Často byla předmětem sporů motorová 

vozidla, která příjemci dávek vlastnili, přestože šlo o vozidla stará, většinou již 

neprodejná. V současné době se lze setkat s názory pracovnic úřadů práce, jak je 

možné, že lidé, „kteří nepracují, pobírají na dávkách více než my, které jim dávky 

vyplácíme“. Tento jejich postoj následně negativně ovlivňuje sociální práci s těmito 

osobami. 

Jak již dříve bylo zmíněno, dávky jsou vždy v interakci s příjemcem a formulují jeho 

chování.  Uvedená situace může mít řadu podob. Klienti se postupně "naučí" systém 

využívat. Expert PHARE Tony Lynes, působící několik měsíců na počátku 90. let na 

FMPSV uvedl, že ve Velké Británii historicky (během desetiletí) opakovaně měnili 

povahu opatření v oblasti kurativy. Na jednom pólu krajnosti bylo řešení akcentující 

právní vymezení nároků, na druhém pólu řešení umožňující velkou možnost správního 

uvážení na úrovni terminální práce (tzv. streetlevelbyrocracy). Akcentace právního 

vymezení vedla k angažování advokátů a k masovým soudním sporům, naopak 

akcentace velkého prostoru pro právní uvážení negarantovala představu státu o 

potřebě ochrany a práva klientů 66.  

Česká republika jde, pokud jde u výše uvedenou polaritu, dlouhodobě cestou stále 

výraznější právní determinace v této oblasti 67. 

Může se také stát, že dávka "přežije" svůj smysl. Tak například v důsledku 

diferencovaného vývoje cen různých potravin v posledních 20 letech se změnila 

nákladnost stravy pro diabetickou dietu tak, že může být stejná popř. levnější než 

standardní strava. Zohlednění příslušné dávky pro potřebu diabetické stravy ztratilo 

tak smysl 68.  

Mnohé deformace smyslu dávky, resp. nezamýšlené účinky, se ověřily u dávek 

poskytovaných v hmotné podobě. Např. omezení možnosti použít dávku jen na 

                                                      

66  viz: Lynes, T. Sociální podpora ve Velké Británii. projekt ILO, Phare, 1991 

67  Jen kvantitativně - zatímco zákonu o sociální potřebnosti z roku 1991 k vymezení sociální potřebnosti a 
oprávněných osob potřeboval 4 paragrafy, 13 textových odstavců a 76 řádek textu, zákon o pomoci 
v hmotné nouzi z roku 2006 definuje co je hmotná nouze a kdo je, popř. není v hmotné nouzi 3 
paragrafy, 50 textových odstavců a 280 řádků textu (oba příklady ve stejné grafice) 

68  Přes toto zjištění však byla příslušná částka v roce 2011 zvýšena.  
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vybrané zboží (potraviny) a to s pomocí obchodníků respektujících omezení, poukázek 

apod. Deformujícím využitím byl v minulosti například nákup minerálek a zhodnocení 

pouze vrácených lahví, oboustranně výhodná dohoda s prodavačem, nákup většího 

množství "povoleného zboží" a jeho zpětný odprodej za nižší cenu prodavači nebo 

výměnu za "povolené" zboží apod. Řešením je například úhrada nájemného, stravy 

dětí ve škole apod.  

Ve Slovenské republice ve snaze přimět Romy k dodržování školní docházky dětí, 

nahradili při neplnění této povinnosti rodičů peněžní plnění poukázkami na potraviny. 

To v první  fázi vedlo k výraznému zvýšení (!) absencí dětí ve škole. V konkrétním 

místě během tří měsíců více než dvacetinásobnému. Skutečnost, že rodiče obdrželi 

poukázky místo peněz, je chránila před lichváři. To ovšem nevyhovovalo obchodníkům 

(a "lichvářům současně") a právě oni pak vyvíjeli až nepřijatelný tlak na rodiny, aby 

posílali děti do školy a lichvářům platili "opravdové peníze" a ne jinak nepoužitelné 

poukázky 69.  

Jakkoliv jde o zkušenost ze zahraničí, je třeba reálně předpokládat, že vztahy 

v sociálně vyloučených lokalitách, pokud jde o fungování lichvářů, mohou být 

identické. Lichváři mohou být, resp. často jsou, i majitelé domů a podobně. 

 

4.5.1. Fenomén zneužívání dávek 

Deformací a kritickým místem nepojistných dávek je jejich zneužívání. Na tento 

mediálně frekventovaný fenomén je třeba se dívat z více pohledů a z více úrovní. 

Především sociální dávka je jen jedním z nástrojů společenské (státní) regulace, jen 

jedním z nástrojů, jímž je třeba, a je také možné dosahovat, nápravy jevů, které jsou 

neadekvátní, nespravedlivé, znevýhodňující, diskriminující, popř. rizikové, nebo 

podporovat všeobecně prospěšné programy, aktivity apod. Vedle dávek také existují 

daňová zvýhodnění, slevy, osvobození od poplatků, dotace apod. Poskytnutí dávky 

nemusí být nejvhodnějším a nejúčinnějším řešením. Prvním zneužitím jednoduchého 

nástroje - dávky dochází tam, kde je použita na místo nástrojů vhodnějších.  

Další oblastí zneužití dávek je situace, kdy je nějaká oblast zvýšených nákladů rodin 

s dětmi kompenzována dávkou místo mnohem výhodnější dotace. Je to snadnější pro 

příslušné resorty, vytváří se ovšem nová dávka, která nemusí mít kýžený výsledek. 

Tak například  resort dopravy v rámci tvorby systému státní sociální podpory se zbavil 

dotací na školní a studentské jízdné. Rodiče obdrželi příspěvek na dopravu, 

provozovatelé dopravy však neobdrželi primárně nic, takže začali omezovat spoje až 

do stavu, kdy děti na venkově chodily do školy kilometry pěšky jako za císařství Marie 

Terezie. V současnosti se již řešení našlo. Obdobná situace byla se školními 

pomůckami. Výhodnější by byl hromadný nákup s množstevními slevami, než hradit 

obchodní marži každého maloprodejce všemi rodiči, dotace však byly nahrazeny 

dávkou a resort školství byl osvobozen od problému. Bizarní je, že příslušná dávka 

(tzv. pastelkovné), zcela makroekonomicky bezvýznamná, avšak podstatná pro 

určitou malou skupinu obyvatel, byla zrušena a ztížen tím vstup dětí této skupiny do 

sféry vzdělávání 70.  

                                                      

69  Romano hangos, 2002, č. 18 (3/70 – březen, červen) 

70  Vybavení školáka do první třídy představuje v roce 2013 cca 2,5 tis – 3 tis. Kč. Téměř absurdní realita je 
v tom, že státní škola dá rodičům seznam věcí, které musí dítě mít k zabezpečení povinné školní 
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V předchozím textu je popsán způsob, kdy jsou sociální dávky (reálně nebo 

potencionálně) zneužívány ke krytí diskrepancí či tvrdostí v jiných systémech, či 

nezvládnutí ekonomických procesů. Sem patří úvaha kompenzovat rostoucí, a 

příjmům zřejmě stále méně odpovídající, náklady na nájemné bydlení. Principiálně je 

problém třeba řešit jinak, než sociálními dávkami, které jsou zde jen transferem 

prostředků odněkud - někam. Takto uskutečňované transfery jsou zřejmě nejhorší 

z možných řešení.  

Zneužíváním institutu či existence nepojistných sociálních dávek je ostrakizace jejich 

příjemců jako osob, které se vlastními dispozicemi a přičiněním staly závislé na státní 

pomoci. Při medializaci takového vidění, ve kterém se prezentují některé spíše 

okrajové společenské síly, vzniká pocit, že sem patří lidé chudí, nezaměstnaní, senioři 

apod. Sem patří slogany typu "sociální dávky zahubí státní rozpočet", které jsou až 

absurdně nepravdivé. Opakování takových tvrzení ukazuje prstem na "viníky". Ještě 

příznačnější pak je, když se tato ostrakizace může spojit se skupinou, která nemá 

podporu majority – v českém případě s romskou menšinou. 

Dehonestace chudoby, k jaké v Česku došlo, vedla až k používání žargonového 

označení pro osobu oblékající se neznačkově, nebo lidového dopravního prostředku 

pojmem "socka".  V každé zemi existuje jistý segment osob, které nejsou schopny 

zabezpečit své potřeby na všeobecně akceptovatelné úrovni vlastním přičiněním. Proto 

je systém dávek vytvořen a neměl by byt zneužíván k destrukci společenské 

sounáležitosti a solidarity. Tento proces, který se projevil v závěru první dekády 2000 

má řadu kritických následků. Narušuje solidaritu ve společnosti a "diskredituje" kritiky 

sociálních poměrů na jedné straně a na straně druhé vede k tomu, že skupiny občanů 

nacházejících se reálně na hranici nároku na pomoc o ni nežádají, protože nechtějí být 

do ostrakizované skupiny zařazovány 71.  

V oblasti pomoci v hmotné nouzi sehrává sociální dávka jakousi poslední úroveň 

pomoci. "Poslední síť" kam propadli ti, kteří mají malý příjem, jenž nepokryje ani 

minimální potřeby rodiny, nebo nemají práci, a to přes úsilí uplatnit se na trhu práce, 

kteří nejsou schopni nebo neumí řešit svůj problém vlastními silami. Optimisticky 

řečeno, v situaci kdy společnost "udělala vše" proto, aby je udržela ve stavu sociální 

suverenity (od vzdělání, přes podporu zaměstnatelnosti a zaměstnanosti, sociální 

poradenství až po sociální práci), "nezbývá" státu než poskytnout sociální dávku, tj. 

využít tohoto nástroje. Stojí za úvahu, zda sociální dávka není pro svou do jisté míry 

snadnost zneužívána jako poslední pojistka, neboli zda předchozí zmíněné nástroje 

jsou dostatečné a účinné.   

Zneužívání dávek jejich příjemci je mediálně atraktivní téma. Je nutné zdůraznit, že 

sem nepatří směšování zneužívání s podvodným vylákáním dávky, což media také 

činí.  

 

Zneužití dávky může nastat, když jde o vědomé zneužívání, kdy zákon umožňuje 

poskytovat dávku i tomu, kdo by za normálních (standardních) okolností dávku 

nemohl získat, za druhé jde o zneužívání v případech, kdy klient uvedl nesprávné 

údaje a na jejich základě dostává dávku, což je následně možné sankcionovat a 

                                                                                                                                                                 
docházky, aniž se jakkoliv zajímá, zda rodina má prostředky k jejich pořízení. Stát rezignuje na 
elementární možnost pomoci rodinám.  

71  viz: Mareš, P. Problém nečerpání sociálních dávek. Praha, VÚPSV 2001.  

http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et490
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konečně za třetí, když pracovník klientovi poskytne dávku při toleranci některé ze 

stanovených podmínek nároku. Zatím co dvě posledně jmenované situace lze 

dodatečně vypořádat, obtížnější je to s možností vyloučit absolutně prostor pro 

zneužití v právní normě, a to při dynamicky se měnících se sociálně ekonomických, 

majetkových, rodinných a dalších poměrech klientů. Jde také o již zmíněný problém 

"naučení se" využívat dávku a popř. nalezení "mezery" v právní normě 72. Nezbývá, 

než takové mezery a disparity odhalit a rychle změnit normu. To opět zdůrazňuje 

potřebu, aby zákon obsahoval jen nezbytně nutná ustanovení, ale parametrické 

záležitosti a byly řešeny v rychle změnitelné právní úrovni. 

Dále se má na mysli právem vyplacená dávka, nikoliv dávka vylákaná podvodem, 

zatajením majetku, příjmu apod. Zákony upravující sociální dávkové systémy nemohu 

mít pro svoji "lidskou dimenzi" povahu technické normy. Vstupují do interakce více 

subjektů s různými zájmy a ty modifikují výsledné působení. Využití dávky tak může 

být nakonec v  rozporu se záměry zákonodárce. To je především nevyužití dávky k 

zabezpečení základních životních potřeb, ale na alkohol, drogy, gamblerství apod. 

V této oblasti jsou nástroje pro nápravu takového stavu v oblasti sociální práce, ale 

zřejmě zejména cestou poskytnutí dávky ve věcné podobě, nebo cestou zvláštního 

příjemce apod.  

Vyvolávat "spravedlivé rozhořčení" nad takovým zneužíváním dávek patří do arsenálu 

některých politických  směrů zejména před volbami. Slogan "nebudeme poskytovat 

dávky těm, kteří je zneužívají" je typický. Kdyby byl doplněn o tvrzení, že takovým 

lidem, když to potřebují, zabezpečíme přímo stravu a bydlení včetně poskytnutí 

sociálního poradenství aby mohli, event. se naučili, důstojně žít atd., odpovídalo by to 

konceptu moderního evropského státu. Je zřejmé, že tak uvedený slogan ovšem 

myšlen není 73. 

Zneužití nepojistných sociálních dávek politicky, mediální difamací (pomluvou) je 

bohužel běžné. Příkladem mohou být mj. i předčasné volby v roce 2013, kde byl 

použit slogan "časové omezení dávek". Nabízí se hned položení protiotázky: a co pak? 

Mají dosavadní příjemci zemřít hlady? Nebo to znamená, že po vyčerpání dávek se jim 

musí zajistit práce, sociální suverenita a nezávislost? O tom lze pochybovat. Evropská 

sociální charta ani Listina základních práv a svobod takové vymezení časového 

omezení poskytování dávek neznají. Vedoucí garnitura státu musí politizujícím 

difamacím aktivně a preventivně čelit, autority a úřady musí vysvětlovat smysl této 

oblasti sociálních ochrany obyvatel, vysvětlovat principy solidarity, chránit a obhajovat 

svůj nástroj k realizaci solidarity jako nástroje pro sociální soudržnost a stabilitu. 

Politické zneužití dávkových systémů je závažným problémem a může vést až 

k ohrožení lidských, sociálních a politických práv zejm. marginálních skupin 74. 

Jednou z možností prevence i odhalování zneužívání sociálních dávek je důsledná 

kontrola. Je však zřejmé, že kontrolovat, jak byly prostředky poskytnuté občanu resp. 

                                                      

72  Po zjištění o zneužívání doplatku na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi (co do výše) byla 
tato „zastropována“ pro osobu příjemce. Zneužívající reakcí na to bylo, že do jednoho „bytu“ v ubytovně 
bylo přihlášeno více rodin příjemců. Omezit tento počet je ale patrně již věcí stavebního úřadu, 
živnostenského úřadu, orgánu hygieny apod.   

73  Spolkový zákon BSHG paragraf 1, odst. 2 . Spolkový zákon o sociální pomoci začíná zásadou, že jde o 
pomoc ke schopnosti pomoci si sám: sociální pomoc má příjemce “co možná nejvíce způsobilým k tomu, 
aby se bez ní obešel. V tom musí podle svých sil spolupracovat. 

74  "Chudí nikoho nezajímají, je jich málo a nechodí volit" Keller, Sedm hříchů sociologie.   
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rodině využity, je velmi náročné. Nejde ovšem o problém makroekonomický, jak se o 

něm hovoří, ale o prostor pro sociální práci. Zvláště u osob, které dlouhodobě 

setrvávají ve stavu hmotné nouze, popřípadě je nutno jim z jiných důvodů pomáhat 

k opětnému získání soběstačnosti, je tato kontrola nezbytná a je součástí intenzivní 

sociální práce. 

Dlouhodobá stabilita dávek může ovšem skutečně vést k "naučení se" s dávkami žít. 

Existence systému dávek zabezpečujících živobytí může skutečně formovat určité 

životní strategie. Sirovátka T. 75 charakterizuje tři modely zdrojů závislosti a 

nezávislosti na sociálních dávkách: 

- model racionální volby, kde lidé racionálně kalkulují a srovnávají možnosti 

(zejména finanční), jež se jim v určité situaci nabízejí, 

- model očekávání, který zdůrazňuje význam individuálního přesvědčení o 

možnostech reálně kontrolovat výsledky, které člověk svým jednáním zamýšlí 

docílit, 

- model kulturní, který předpokládá životu na sociálních dávkách adaptovaný typ, 

zejména dlouhodobě nezaměstnaného člověka, kterým se stal mnohdy v důsledku 

života v prostředí, kde scházejí pozitivní vzory, nebo v důsledku výchovy. 

Ke zneužívání – naučení se žít s dávkou – dochází nejen v oblasti chudinské. 

Pozoruhodným a průkazným je v tomto směru poznatek PaedDr. Niederleho, předního 

odborníka v oblasti sociální péče, mající povahu "Murphyho zákona". Prokázal 

porovnáním dvou statistických řad v určitém časovém období, "že čím, je v Česku 

dražší benzin, tím více přibývá osob se zdravotním postižením, splňujících podmínky 

nároku na příspěvek na provoz motorového vozidla (tzv. na benzin)". Jinak řečeno: 

Čím je přínos dávky významnější, tím více osob se naučí splnit podmínky pro její 

získání.   

Poskytování dávek k účelům, které jsou mimo záměr zákonodárce, vede ke ztrátě 

legitimity sociální politiky, k neúčelné výplatě bránící soustředit prostředky na klíčové 

sociální situace a demoralizuje. Je mu proto nutné rozhodně čelit. 

 

 

4.6. Etapa zániku dávky  

Politicky je zpravila neúnosné, popř. krajně nemilé, používanou existující dávku prostě 

zrušit. Měla by takovému kroku předcházet velmi podrobná analýza jeho důsledků, 

analýza rizika substitučního chování příjemců ale i jakým způsobem bude nadále ten či 

onen zájem (dosud dávkou krytý) státem řešen a zabezpečen.  

Zrušení dávky může způsobit prosté přelévání příjemců z jednoho dávkového systému 

(prevence kontra kurativa) do druhého, vyvolat substituční chování příjemců apod. 

Tak například spíše politicky argumentované a snad ekonomicky motivované (?) 

zrušení sociálního příplatku ze systému státní sociální podpory prostě vedlo 

k přechodu jejich příjemců do systému pomoci v hmotné nouzi, který je provozně 

nákladnější a pro nutnost (resp. možnost individuálního posuzování konkrétní situace) 

                                                      

75  viz: Sirovátka T. Česká sociální politika na prahu 21. století, 2000 
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může jeho prostřednictvím ke stejným příjemcům protékat nově dokonce více 

prostředků než dříve. Tento vývoj se potvrdil. 

Specifická situace v Česku je v tom, že pod "hranicí chudoby" se nachází jen malý 

podíl obyvatel, naopak však blízko nad její hranicí relativně hodně. Bylo to zásluhou 

dlouhodobého uplatňování principu tzv. záchranné sociální sítě jako jediného 

doktrinálního přístupu. Existence této "zranitelné" skupiny podtrhuje nutnost velmi 

obezřetné manipulace s  dávkami v nižších "příjmových sekvencích", neboť by se 

důsledky mohly projevit ve statisících postižených a v nákladech v řádu miliard. 

Neopatrné změny jsou rizikem. To se zřejmě potvrzuje vývoje v této době. Opatrně je 

třeba nakládat s tvrzením, že pod "hranicí chudoby" se nachází jen malý podíl 

obyvatel, pokud se opírá jen o počty příjemců konkrétních dávek. Mnoho potenciálních 

příjemců může okolo této hranice oscilovat a nežádat o dávku, a někteří ani při 

reálném propadu 76. Může platit názor, že současní příjemci dávek v tomto příjmovém 

segmentu tvoří jen pověstnou "špičku ledovce".  

Společensky je rovněž velmi ožehavé někomu dávku odebrat, pokud mu byla po právu 

přiznána. Například proto, že jeho problém (důvod pro přiznání dávky) je odborně, 

nikoliv však "společensky a mediálně" posuzován jinak. Jak příklad lze uvést jiné 

hodnocení invalidity. Někdejší ministr V. Špidla se k této problematice vyjádřil, že 

"stará římská zásada zní: jednou dané se nebere".  

Praktickým a únosným řešením je například dávku nadále nově nepřiznávat, 

nezvyšovat ji a obrazně a cynicky řečeno, "nechat ji vymřít". Pozoruhodná byla 

strategie převedení rodinných dávek patřících do různých systémů do systému státní 

sociální podpory. Ta vznikla na bázi nominálních úrovní příjmů, které měly rodiny 

z jiné, předchozí sestavy dávek, takže nikdo "o nic nepřišel". Později se pak dávky 

státní sociální podpory vyvíjely podle potřeby už diferencovaně. Významnou roli přitom 

hrál sociální příplatek, který umožňoval měnit parametrické koeficienty tak aby 

kompenzovaly zvýšené náklady plynoucí rodině ze zdravotního postižení dětí nebo 

rodičů, popřípadě ze situace, kdy o dítě pečuje osamělý rodič a dalších – náklady 

zvyšujících – situací 77. Vznikl technicky nový systém a současně i nový plátce (stát 

místo 40 tis. zaměstnavatelů). Vědomě nebyly převzaty informace od zaměstnavatelů 

– dosavadních plátců – s cílem přerušit možné informační šumy a začít na "zelené 

louce", a to včetně první návštěvy nově zřízeného úřadu.  

Někdy se může objevit potřeba sloučit dávky, došlo–li by k duplicitě nebo jednu dávku 

překlopit do druhé, využít finanční prostředky pro novou dávku a podobně. To může 

být příznivé pro společenskou akceptaci nového řešení. Může to být pohodlnější i pro 

architekty takového řešení, nikdo o nic nepřijde a při tvorbě nové dávky není třeba 

čelit kritice. Současně je to ale velmi nebezpečná záležitost. Každá dávka má svoji 

"filozofii", své cíle, účelně vybírané oprávněné příjemce, metody a kritéria posuzování 

nároku. Nová dávka má všechny tyto aspekty odlišné, jinak by její vznik neměl smysl. 

To může úspěšnost zavedení nové dávky velmi ohrozit, zvýšit počet příjemců apod. 

jako se to stalo s dávkou příspěvek na péči v sociálních službách 78, která vznikla 

                                                      

76  viz Mareš, P. Problém nevyužívání sociálních dávek, Praha: VÚPSV, 2001 

77  Právě tato vysoce funkční dávka byla v roce 2011 zrušena.  

78  Překlopení dávky "zvýšení důchodu pro bezmocnost" zákonem o sociálních službách do dávky "příspěvek 
na péči" je příkladem takového nezvládnutého řešení. Především proto, že kritéria pro vznik nároku byla 
v obou systémech odlišná - u zvýšení důchodu pro bezmocnost velmi volná a dávka se stala postupně 
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z prostředků příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu a ze zvýšení důchodu pro 

bezmocnost.   

 

4.7. Analýza vývoje organizačního zabezpečení nepojistných 
dávkových systémů  

Organizační zabezpečení oblasti nepojistných sociálních dávek zaznamenalo po roce 

1990 mnoho zásadních změn a zvratů, cest kupředu i zpátky, a je užitečné je popsat a 

rekapitulovat. Kapitola je rozdělena do informací o mocenskopolitických aspektech 

organizačního zabezpečení, do popisu vývoje základních věcných řešení a informace o 

aktuální situaci. 

O potřebě rekonstrukce administrace sociálních dávek se začalo hovořit již v roce 

1991, a to v souvislosti s Misí Světové banky. Mise upozornila, že stávající systém 

sociální administrativy by nebyl technicky schopen administrovat dávky takového 

typu, které odpovídají zamýšleným makroekonomickým změnám (dávky testované 

příjmem) 79. V této souvislosti je také třeba připomenout tzv. Technickou pomoc 

PHARE, která byla zaměřena na dávkové systémy, zejména pak pomoc od orgánů 

Velké Británie 80.   

 

4.7.1. Mocensko - politické aspekty 

Pokud jde o analýzu vývoje organizačního zabezpečení výplaty nepojistných sociálních 

dávek po roce 1990, je situace obdobná jako u analýzy dávek samotných. Je možné 

dovodit, že organizační zabezpečení, to znamená zmocnění subjektů k řízení a výkonu 

agend, představovalo významný mocensko-politický fenomén. Nikoliv většinou 

odborné aspekty, ale makro politické zájmy vedly k většině organizačních změn. 

Dodatečně nelze ani prokázat, že by organizační změny byly účelné z hlediska 

makroekonomického, jak se v některých situacích argumentovalo 81, naopak většina 

organizačních přesunů vedla k dalším nákladům a ztrátám. Lze vyslovit obavu, že 

některé organizační změny z posledních tzv. sociálních reforem po roce 2010 byly 

vyvolány dokonce soukromými ekonomickými zájmy, totiž snahou obohatit se v této 

oblasti. Týká se to například náhrady OK systému, který zabezpečoval příslušné 

aplikační programy pro výplatu dávek, jinými subjekty (fy. Digi Trade, Comparex 

Vitkovice IT, Solutions a další), zavedení Karet sociálních systémů (S karet) apod. 

Zatím prokazatelné je, že se přitom porušovaly právní předpisy a jednotlivé kroky byly 

                                                                                                                                                                 
formou zvýšení důchodu. Automatické překlopení do II. stupně příspěvku na péči vedlo ke zvýšení počtu 
příjemců na péči o 200 tis. na trojnásobek původní kalkulace – a zřejmě také ke vzniku skutečnosti, že 
cca 70 % příjemců nepoužívá tuto dávku pro nákup sociálních služeb.  

79  O velkém důrazu na problém administrace dávek svědčí následující epizoda: Poté, co bylo doporučení o 
minimálních kapacitních parametrech těchto úřadů (150 klientů na pracovníka) vládou "přetlumočeno" 
vágní formulací o "dostatečné kapacitě" prosadili zástupci Světové banky toto normativní číslo ještě do 
Protokolu o uzavření smlouvy. Tohoto čísla nebylo nikdy dosaženo. 

80  V době příprav státní sociální podpory zkolaboval ve Velké Británii obdobně koncipovaný systém 
rodinných dávek. Britští kolegové pak poskytli seznam doporučených kroků (jakési kritické cesty), kterou 
je třeba pro úspěšné zavedení provést. Tyto kroky byly pak v Česku s úspěchem použity, bohužel tento 
neformální dokument se nezachoval.  

81  Například v Kolodějských jednáních o ozdravění veřejných rozpočtů.  
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vysoce nákladné a neefektivní, přičemž nebylo dosaženo deklarovaného cíle, a to 

především v úspoře nákladů a administrativy dávek.  

Některé skutečnosti nelze dodatečně osvětlit, protože rozhodnutí byla učiněna 

v politických grémiích vládnoucích stran, na koaličních jednáních apod. Důsledkem 

těchto rozhodnutí pak podle situace bylo, že např. již připravené návrhy nebyly 

předloženy k dalšímu jednání, byly provedeny změny v rámci subordinace (nařízení 

nadřízeného) apod. Jen spíše výjimečně byla diskuse o tak závažné otázce předmětem 

připomínkového řízení, popř. k ní došlo až při jednání ve vládě. 

Někdy se připravené návrhy nepředložily proto, že vládnoucí garnitura nepociťovala 

dost politické moci k jejich prosazení. Svoji roli měl v řadě případů zájem centra posílit 

nebo oslabit moc regionálních politiků, ale také jejich zájem udržet nebo získat 

zajímavé aktivity.  

Jiným problémem je existence společenské a tím i politické poptávky po řešení. 

V souvislosti s tvorbou systému státní sociální podpory, byl navržen i návrh zákona o 

sociální pomoci. Ta byla koncipována jako "poslední síť" sociální ochrany občanů 

státem. Autoři vycházeli z očekávání, naznačené i zmíněnou Misí Světové banky, že 

strukturální přestavba vyvolá vysokou nezaměstnanost a stávající systém nebude 

organizačně (kapacitně) schopen ji sociálně kompenzovat. K očekávané dramatické 

situaci nedošlo. O připravený návrh moderního zákona o sociální pomoci, který odrážel 

srovnatelné zahraniční zkušenosti a zkušenosti z dosavadní praxe nebyl nadále zájem. 

Jak již bylo v předchozím textu naznačeno, zákon o sociální pomoci byl moderně 

koncipován jako souhrn předpisů o jednotlivých součástech sociální pomoci (sociální 

prevence, sociálně právní ochrana, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, 

dávky pro osoby se zdravotním postižením) s tím, že určitou obecnou část, která bude 

společná pro všechny součásti, bude tvořit úprava sociální práce. Parlamentem 

projednaný návrh zásad zákona o sociální pomoci v roce 1995, nebyl nikdy jako 

dopracované paragrafované znění zákona předložen ke schválení do Parlamentu. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, který částečně z připravovaného zákona o sociální 

pomoci vycházel, byl pak schválen až v roce 2006 s účinností od 1. ledna 2007. 

Dodatečně téměř nelze zdokumentovat, proč k tomu (formálně) došlo. Lze 

konstatovat, že proti návrhu se ostře ohrazovala reprezentace zdravotně postižených 

– pokud šlo o oblast sociálních služeb.  

Pokud šlo o oblast hmotné nouze, lze pouze vyslovit názor, že vzhledem k nízké 

nezaměstnanosti a malému rozsahu chudoby v období přípravy tohoto zákona, nebyla 

po předkládaném řešení politická poptávka a nebyla řešena ani otázka změn 

organizačního zabezpečení. A to přesto, že vláda v programových prohlášeních 

koncem 90. let deklarovaly potřebu "jednotné realizace toho, zač odpovídá stát (tj. 

sociální dávky), to znamená výkonem státní správy, a variabilní zabezpečování toho, 

co závisí na místních potřebách (sociální služby) samosprávou" a tehdejší situace byla 

v podstatě v opačné poloze. Obce zabezpečovaly dávky sociální péče a stát sociální 

služby.  

Ke konečnému přijetí zákona nakonec přispělo oddělení problematiky sociálních služeb 

od dávkové oblasti. Postupně se ukázalo, že jde o dvě oblasti s tak významnými 

odlišnostmi, že by bylo obtížné je sjednotit do jednoho zákona. Šlo například o odlišné 

skupiny příjemců, odlišné cíle, odlišné nároky na příjemce, odlišné financování a 

podobně.   
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Důsledky nevčasné rekonstrukce oblasti sociální péče (zejm. situace hmotné nouze) se 

v současnosti projevuje např. v oblasti vyloučených lokalit, ubytoven, nedostatku 

sociálních služeb v oblasti prevence a podobě. Výplata dávek sociální potřebnosti tak 

co do svého obsahu tak i administrace fungovala podle Zákona o sociální potřebnosti 

z roku 1991 a Vyhlášky 182 z roku 1991. 

Souhrnně řečeno bezkoncepční vývoj veřejné správy po roce 1990 znamenal závažné 

ztráty v lidském potenciálu a ke ztrátám nákladně vyškolených a později zkušených 

pracovníků. V České republice došlo k tzv. reformě veřejné správy, byl obnoven a 

posílen tzv. smíšený model veřejné správy. K tomuto řešení se přistoupilo v rozporu 

s dosavadními zkušenostmi 82. Předchozí tvorba odděleného modelu vycházela 

z kritiky problémů daných tím, že národní výbory byly "orgány státní správy a 

samosprávy" a toto spojení v praxi naráželo na konflikt lokálních zájmů, potřeb a vlivů 

s celostátními záměry a politikou. Zvolené řešení vedlo ke zrušení okresních úřadů 

jako orgánů všeobecné státní regionální správy a vytvořil se stav, kdy tyto role měly 

vykonávat obce 83.  

 

4.7.2. Vývoj věcných řešení   

Sociální dávky, určené převáženě pro rodiny s dětmi, popřípadě i pro další skupiny 

obyvatel, byly po roce 1990 vypláceny více subjekty, např. okresními správami 

sociálního zabezpečení, zaměstnavateli a národními výbory (oblast ozbrojených sil 

není v této studii zahrnuta). Uvažovaly se dokonce dvě čisté alternativy nového řešení, 

a to vytvoření systému samostatných sociálních úřadů vertikálně napojených na Český 

sociální úřad a druhá alternativa spočívající v implantování činnosti výplaty státních 

dávek do všeobecné státní správy, tj. do aparátu okresních úřadů. Uvažováno bylo 

ovšem více řešení, včetně možnosti pověřit výplatou dávek soukromou firmu a další. 

Volba systému organizačního zabezpečení státní sociální podpory, tj. otázka kdo bude 

pověřen rozhodováním a výplatou dávek státní sociální podpory sama o sobě 

představovala významnou hrozbu pro vytvoření celého systému. Významnými 

oponenty byli zpravidla ti, kteří přicházeli jako potencionální plátci v úvahu. Je to 

výsledkem určité lidské dimenze reformy. Zásadní rekonstrukce vede ke ztrátě 

dosavadních know how a "zkušených autorit jejich nositelů" a nutnosti začínat znovu. 

Definitivní rozhodnutí zřejmě nebylo vůbec jisté 84.  

                                                      

82  Na základě doporučení Poslanecké sněmovny vládě a v rozporu s  cca 10letou přípravou odděleného 
modelu. (Usnesení Poslanecké sněmovny č. 268 ze 13. schůze 19. května 1999 k návrhu koncepce 
reformy veřejné správy). 

83  Pozoruhodné a rozhodně paradoxní je, že od roku 1849 (popř. 1862), kdy byla významně kodifikována 
veřejná správa a v sociální oblasti striktně rozděleny role mezi samosprávné obce a okresní úřady (stát), 
existoval tzv. společný model jen po dobu socialistického režimu. Národní výbory byly jako orgány lidu 
kodifikovány na základě Košického vládního programu a představovaly významný politický nástroj KSČ.   

84  Ještě v den, kdy vláda rozhodla kladně o pověření okresních úřadů agendou státní sociální podpory 
"ubezpečil" náměstek ministra vnitra přednosty OÚ na jejich setkání v Benešově, že tento systém 
nebude vůbec schválen.  
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Vládou bylo rozhodnuto, aby dávky státní sociální podpory vyplácely okresní úřady a 

za vybudování celého systému byli odpovědni osobně přednostové okresních úřadů 85. 

Tím byl zajištěn jinak obtížně operativně vytvořitelný subjekt působící okamžitě na 73 

okresních územích, schopný nákupu budov, přijímání pracovníků atd. Organizační 

systém státní sociální podpory byl úspěšně vytvořen.  

Po roce 2001 byly dávky státní sociální podpory (po zrušení okresních úřadů) 

"vráceny" do rukou pověřených obecních úřadů a realizovány znovu v rámci přenesené 

působnosti. Po krátké době byly v roce 2004 vráceny zpět do přímého výkonu státní 

správy, a to na Úřady práce, kde jsou dodnes. 

Dávky sociální péče, a to jak dávky vázané na sociální potřebnost občana, tak i ostatní 

dávky, byly po roce 1990 ještě krátce vypláceny národními výbory, později po 

ustavení jednotlivých stupňů obecních úřadů pověřenými obecními úřady a obecními 

úřady s rozšířenou působností v rámci výkonu přenesené působnosti. 

Dávky sociální péče byly z větší části zrušeny zákonem o pomoci v hmotné nouzi 

s účinností od 1. 1. 2007 s výjimkou dávek osobám těžce zdravotně postiženým, které 

byly nově upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením s účinností od 1. 1. 2012. Jak dávky pomoci v hmotné nouzi, 

tak dávky pro osoby se zdravotním postižením byly od 1. 1. 2012 převedeny do 

působnosti Úřadů práce České republiky tj. do přímého výkonu státní správy. 

Tyto opakované transfery znamenaly značné ekonomické náklady spojené 

s budováním sítí a pořizováním HW. Na místo 73 okresů byly po roce 2007 dávky 

pomoci v hmotné nouzi vypláceny na 380 obecních úřadech. Výpočetní technika jim 

tehdy byla jen státem zapůjčena.  

Ještě závažnější ztráty lze konstatovat v oblasti personální. Např. v systému státní 

sociální podpory byla jen část nově vyškolených a zkušených pracovníků při zrušení 

okresních úřadů převzata na příslušné obecní úřady, která systém státní sociální 

podpory nově zabezpečovaly, ne všichni pracovníci (kteří potom systém realizovali na 

obcích), byli v roce 2008 převedeni na Úřady práce.  

Obdobně v roce 2012, jak se zjišťuje, nebyla značná část pracovníků, kteří do té doby 

zabezpečovali rozhodování a výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi převedena na 

Úřady práce, přestože měli potřebnou kvalifikaci sociálních pracovníků, která byla pro 

práci v systému pomoci v hmotné nouzi zákonem o sociálních službách požadována.  

S ohledem na počáteční nefunkčnost nových aplikačních programů, se kterými museli 

pracovníci (převáženě ženy) pracovat, docházelo k jejich pracovnímu přetížení, k časté 

nemocnosti a k řadě odchodů z pracovního poměru. K neutěšené situaci přispělo i 

snížení platů oproti jejich zařazení v působnosti obecních úřadů. Docházelo k tomu, že 

stávající pracovníci ze systému státní sociální podpory se museli naučit zvládat oba 

dávkové systémy, což bylo a je extrémně náročné vzhledem k různým vymezením 

některých institutů a jejich odlišnému posuzování v obou systémech.  

 

                                                      

85  Východiska a determinanty volby alternativ institucionálního řešení výplaty dávek státní sociální podpory 
a sociální pomoci, MPSV ČR 19. října 1992. Návrh organizačního zabezpečení výplaty dávek státní 
sociální podpory MPSV ČR, 25. února 1994. 
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4.7.3. Koncepce státního sociálního úřadu 

Tvorba centrálního sociálního úřadu má delší historii. Od roku 1992 – tehdy 

v souvislosti s přípravou systému státní sociální podpory - usiloval resort práce a 

sociálních věcí o vytvoření státní specializované správy dávkových agend, pracovně 

„státní sociální úřad“.86 Tehdejší vláda svěřila výplatu těchto dávek do rukou okresních 

úřadů. V rámci reformy veřejné správy vláda usnesením č. 1217 ze dne 4. prosince 

2000 uložila resortům zpracovat návrhy na přenesení působnosti rušených okresních 

úřadů na jiné subjekty, MPSV navrhlo vytvoření sociálních úřadů jako systému 

specializované regionální státní správy, což byla jedna z tolerovaných možností 

náhrady okresních úřadů, v nichž pracovníci sociálních referátů tvořili 60 % všech 

pracovníků. Byl vypracován firmou Siemens kompletní projekt řešení. V interních 

dokumentech MPSV se argumentovalo zejména tím, že takové řešení bude znamenat 

m.j: (cit.) 87: 

- Vyloučení místních vlivů a zájmů tam, kde jde o systémy, které vyžadují z principu 

jednotné provádění na území celého státu, jako jsou rodinné dávky, lékařská 

posudková služba, sociálně právní ochrana apod. 

- Zabezpečení schopnosti přímé garance za aktivity, ke kterým je stát vázán 

mezinárodními konvencemi a dohodami a které jsou součástí implementace 

komunitárního práva.  

- Z hlediska kompetencí MPSV - při vytvoření vedle ministerstva stojícího centra - 

zásadní oddělení koncepční a legislativní činnosti ministerstva od výkonných 

aktivit. Téměř pravidlem v členských zemích EU je taková organizační struktura, 

kdy centrum vykonává pouze koncepční a legislativní práce a k realizaci výkonných 

aktivit jsou zřizovány centrálně řízené agentury (zejm. v dávkové oblasti).88  

- Vytvoření okresního sociálního úřadu umožní zachovat základní koncept celého 

sociálního zákonodárství, které považuje okresní článek státní správy za nejnižší 

státní orgán při pohledu shora a nejbližší z pohledu zdola, což má řadu 

systémových souvislostí pro řízení a kontrolu.  

- Zachování profesionálních kapacit dosud působících na okresních úřadech. Jak 

ukazují jednoznačné signály z terénu, skutečnost, že stávající pracovníci sociálních 

referátů okresních úřadů byli dosud metodicky řídícími a kontrolními subjekty, 

vede (z prestižních důvod) k jejich prakticky všeobecnému odmítání jako 

budoucích pracovníků měst. (konec citace). 

Návrh na zřízení sociálního úřadu připravený ministrem Špidlou v roce 2000 nebyl 

vládou přijat hlasováním (jedním hlasem) a dávky byly převedeny do rukou 

samospráv do režimu přenesené působnosti. Je to jedna z těžko vysvětlitelných 

událostí. MPSV využilo předem vládou deklarované možnosti jak nahradit okresní 

úřady, doložilo schopnost takové řešení realizovat. A přesto neuspělo. Jak se ukázalo 

později, některé resorty sice formálně akceptovaly zrušení okresních úřadů, ale de 

facto na jejich místě zachovaly své regionální stupně. 

                                                      

86  V té době vyplácely tyto dávky správa sociálního zabezpečení, přes zaměstnavatele a obce. 

87  Interní materiál MPSV, odbor 21. 

88  Bylo to řešení tzv. Generického modelu PHARE pro MPSV, který vzala vláda na vědomí jako podklad pro 
III. etapu RVS, která se už neuskutečnila. 
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Nic méně na myšlence zcela oddělit výkon státní správy v dávkových agendách od 

samosprávy se dále pracovalo. Praktickým krokem ke změně v této oblasti a k 

naplnění tohoto principu byly dokumenty připravované a projednávané v rámci tzv. 

Kolodějských koaličních jednání o ozdravění veřejných rozpočtů na počátku roku 2003. 

V rámci tzv. parametrických kroků byl formulován úkol (v dokumentu MF Sumarizace 

závěrů z koaličních jednání v Kolodějích 89): "Důsledné rozdělení rolí státu a územních 

samosprávných celků v organizaci, správě a financování nepojištěneckých dávkových 

systémů se zdůrazněním principů individuálního posuzování sociální situace a 

posuzování ochoty obstarávat si prostředky obživy vlastním přičiněním". 

Úkol vycházel z kritického hodnocení tehdejšího i současného stavu v projednávaných 

dokumentech 90. Bylo poukazováno na to, že obce nic nenutí chovat se v sociální 

oblasti racionálně, starat se o své chudé a potřebné osoby a že pouze vyplácejí dávky 

ze státního rozpočtu. Pokud je o dávky sociální potřebnosti  podstata problémů 

spočívala v tom, že stát nemohl centrálně ovlivňovat řadu aspektů systému, nemohl 

garantovat jednotnost realizace, technické vybavení, kvalifikaci pracovníků. Docházelo 

k nepřijatelným zásahům samosprávy do výkonu státní správy. Změny měly směřovat 

k zabezpečení ekonomické zainteresovanosti obcí na efektivním poskytování dávek.  

Vláda ČR v roce 2005 konstatovala, řadu problémů ve vztahu stát a samospráva de 

facto potvrdila značnou problematičnost návratu ke smíšenému modelu veřejné 

správy. Vládní dokument "Možnosti a limity dělby kompetencí mezi státem a územní 

samosprávou" zpracovaný na MV ČR konstatoval, že je nutné zaujmout stanovisko, 

jak má být dále pokračováno v decentralizačním procesu, který je nepochybně stálou 

tendencí v rozvoji veřejné správy v evropském měřítku, s tím, že je však potřebné 

vymezit určité nezbytné funkce státu v území a v souladu s principem subsidiarity 

určit rovněž objektivní meze decentralizačního procesu. Závěry v přijatém usnesení k 

řešení tohoto problému se nerealizovaly 91.  

K problematice se vázala také kontrolní zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o výkonu 

dávkové agenda sociální péče, kterou v roce 2004 schválila vláda ČR. Řada kritických 

poukazů NKÚ byla již překonána přijetím zákona o pomoci v hmotné nouzi, klíčové 

otázky institucionálního uspořádání a vlivu státu na personální zabezpečení systému 

zůstávaly. Z předchozích analýz, které byly provedeny v rámci činnosti resortu i právě 

dokončovaného výzkumu (Fy Deloitte) provedeny, byly vyvozeny pracovní závěry: 

- Politiku státu při výkonu významné části sociální politiky vykonávají zaměstnanci 

obcí. 

- Stát může ovlivňovat kvalitu výkonu, jeho celostátní jednotnost a počet 

pracovníků jen metodicky. 

- Stát může odmítnout určitou aktivitu prováděnou v přenesené působnosti (je-li 

v rozporu se zákonem), ale nemůže vynutit jinou. Nemůže vymáhat ani to, 

k čemu je ústavně nebo zahraničně zavázán. Případné sankce např. se strany EU 

by však nesl stát. 

                                                      

89  Reforma veřejných financí ČR: Sumarizace závěrů porad K8, MF čj.: 10/42062/2003 

90  MPSV čj.:21-17666/03 Podklad pro poradu K8 na den 4.5.2003: Změny v systému státní sociální 
podpory, Změny v systému dávek sociální péče. 

91  viz: Usnesení vlády ČR ze dne 17. srpna 2005, č. 1008 K možnostem a limitům dělby kompetencí mezi 
státem a územní samosprávou. 
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- Současný systém rozdělení rolí mezi stát a samosprávu v oblasti sociálních aktivit 

vytváří nedostatečné možnosti k vynucení aktivit v požadovaném rozsahu a 

kvalitě.  

- V praxi se vyskytují zásahy samosprávy do výkonu státní správy v této oblasti. 

- Jestliže obec kryje byť jen část nákladů na výkon státní správy pro "cizí" občany a 

cizí obce nejsou povinny toto kompenzovat, je to objektivní brzda rozvoje 

takových aktivit. 

- Současné rozdělení rolí mezi stát a obecní úřady v oblasti dávek sociální 

potřebnosti (nově dávek pomoci v hmotné nouzi) neskýtá dostatečné záruky 

kvality a řiditelnosti systému a vytváří rizikové problémy včetně jen se značným 

zpožděním cca 2 let ovlivnitelného čerpání prostředků. 

- Lze jen obtížně předpokládat, že by se v oblasti sociálních dávek stanovily 

závazné a vynutitelné "standardy" žádoucího zabezpečení aktivit v přenesené 

nebo i samostatné působnosti. Například návrh obsažený ve věcném záměru 

Zákona o pomoci v hmotné nouzi na zmocnění ministerstva k vydání normativu 

personálního zajištění agendy nebyl přijat a ministerstvu zůstala kompetence 

vydat pouze metodický pokyn. 

- Rozpočtové určení daní ani příspěvek na výkon státní správy nereagují na 

skutečnou sociální problémovost území. Čím více sociálních problémů ve městě či 

regionu existuje, tím více na ni musejí města či regiony přispívat z vlastních 

zdrojů. Diskuse v této oblasti nepředpokládají, že by se do těchto institutů 

promítly sociální aspekty.  

- Všechny obce jsou si bez ohledu na velikost rovnoprávné, pokud jde o výkon 

samostatné působnosti. To bude do doby, než dojde ke změně, např. bude přijat 

princip politických obcí nebo dojde ke kategorizaci obcí podle velikosti, 

komplikovat všechny snahy na svěření unifikovaných sociálních aktivit do 

samostatné působnosti.  

- Obce, na jejichž území vykonává pověřená obec sociální agendu v přenesené 

působnosti, nemají žádnou povinnost se na těchto aktivitách věcně či finančně 

podílet.  

- Pověřené obce vykonávající v přenesené působnosti státní správu není možné 

ekonomicky stimulovat k aktivitám, ani je sankcionovat. 

- Jakékoliv řešení naráží na v evropských poměrech nevídaně roztříštěnou sídlení 

strukturu (více než 6 240 obcí). 

- Situace, kdy se i do budoucna předpokládá velký počet malých obcí působících 

v samostatné působnosti, kdy stát nemá nástroje k vynucování jím požadovaných 

aktivit, popř. jejich parametrů realizovaných v přenesené působnosti, nemá jiné 

řešení, než posílení role státu a přesunutí odborných aktivit do rukou 

specializované státní správy. 

- Pociťuje se potřeba posílení role v unifikovaných aktivitách, které jsou svěřeny do 

přenesené působnosti, a které by neměly (nesmí) podléhat vlivu místní politiky a 

jejich zdrojů (vytvoření regionálního orgánu specializované státní správy – 

okresního sociálního úřadu). 
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- Obce v samostatné působnosti ale není možné zbavit odpovědnosti za sociální 

aktivity ve prospěch svých občanů, jak jim to ukládá zákon. Případné rozdělení rolí 

má mnoho variant, ale musí být co nejpřesnější aby se eliminovaly třecí plochy.  

Jako reakci na tyto závěry byla na MPSV vypracován první návrh věcného záměru 

zákona o sociální pomoci (rok 2004), který předpokládal vytvoření specializované 

regionální státní správy "Okresní úřady práce a sociálních věcí" a převedení dávkové 

agendy na ně. Návrh se setkal s výrazným odporem a v průběhu připomínkového 

řízení byl vypuštěn.  

Práce na koncepci státního sociálního úřadu se obnovily v roce 2006. Jako základní 

argumenty pro vytvoření specializované státní správy státního sociálního úřadu byly 

deklarovány následující 92: 

- Schopnost státu garantovat ústavní a zahraniční závazky, které má v oblasti boje 

proti chudobě a sociálních aktivitách obecně- též s ohledem na závazky po vstupu 

do EU. 

- Garantovat unifikované provádění základní báze sociální ochrany – pomoc v  

hmotné nouzi na celém území státu, jak co do objemu tak procesů a podmínek, a 

zabránit možnosti, aby se v těchto aktivitách projevovaly místní politické zájmy a 

potřeby. 

- Získat kontrolu nad vývojem nákladů v této oblasti a možnost rychlé reakce na 

vývoj.  

- Koncentrovat tři systémy sociální ochrany (hmotná podpora v nezaměstnanosti, 

státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi) do rukou jednoho státního orgánu 

– získat tak možnost pro efektivní synchronizaci těchto systémů.  

 

 

                                                      

92  viz: Koncepce státního sociálního úřadu, MPSV, odb. 21., 7.9.2006 
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tabulka č.  

Kvantifikace výkonů správních úřadů na úseku dávek v nezaměstnanosti, 

státní sociální podpory a sociální péče v roce 2005 

Stav roku 2005 Počet pracovníků: Počet klientů 
prosinec 2005(poslední čtvrtletí 
roku) 

Objem 
vyplacených dávek 
(rok 2005) 

Agenda nezaměstnanosti   
 
5 292 

510 tis.evidovaných uchazečů o 
zaměstnání 
z toho  
142tis. pobírajících podporu 
v nezaměstnanosti 
 

 
 
7 mld.Kč 

Agenda státní sociální 
podpory 

 
2 555 */ 

984tis.rodin s 1645 tis. 
nezaopatřených dětí, 
270tis.příjemců rodičovského 
příspěvku */ 
 

*/ 
 
30 mld.Kč  
 

Agenda dávek sociální péče:  
 
 
3 640 **/ 

a)207tis. sociálně potřebných 
domácností, 
 z toho 139tis.bezdětných, 
z nich je 135tis.jednočlenných 
b) 272tis.osob s mimořádnými 
výhodami 2.a3.stupně, z nich 
210tis.pobírá příspěvek na 
provoz motorového vozidla  

c)45tis. příjemců příspěvku při 
péči o blízkou nebo jinou osobu 
měsíčně**/ 

**/ 
 
 
 
14 mld.Kč 

 

*/ bez Prahy (71,5 tis.rodin s 114 tis.dětí,30 tis.rodičovských příspěvků) 

**/ včetně Prahy 

 

Takto argumentovaný návrh, připravený ministrem Nečasem v roce 2006 nebyl vlastní 

politickou stranou schválen pro odpor krajských hejtmanů z této strany 93. 

Dokumenty, potvrzující uvedený názor, lze nalézt ve vyjádření hejtmanů v tisku té 

doby. Držení realizace agend bylo chápáno jako mocenský aspekt, a jejich odejmutí 

z vlivu samosprávy popř. regionů za nepřijatelné. A to přesto, že jejich skutečný vliv 

na tyto agendy nebyl významný.  

Zařazením všech dávkových systémů, tedy i dávek pomoci v hmotné nouzi, do úřadů 

práce v rámci tzv. sociální reformy, připravované v průběhu roku 2011, byly tyto 

problémy v roce 2012 systémově vyřešeny, zůstává však otázka vyladění spolupráce 

s obcemi při sociálních šetřeních a při dlouhodobé sociální práci s klienty. I zde se 

projevují důsledky nedostatečného personálního vybavení odpovídajícími pracovníky, a 

to především na úřadech práce.  

Definitivní převedení výkonu státních dávek do rukou státu bylo logickým završením 

hledání nápravy chyb Reformy veřejné správy. Z řady vládních dokumentů vycházel 

požadavek, že to co garantuje stát, musí být vykonáváno jednotně na celém území 

                                                      

93  Z tohoto pohledu lze prosazení ekvivalentu státního sociálního úřadu, resp. převedení dávek pomoci 
v hmotné nouzi a dalších dávek na Úřady práce, formou poslaneckého návrhu, jako úspěšný pokus 
uniknout z mocenských vztahů. Nelze nevzít v úvahu, že toto řešení se dotklo především "jen" 
pověřených městských úřadů a že většina krajů byla vedena jinou než vládní politickou garniturou.  
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státu. To výkon v rukou obcí nezaručoval, a bylo třeba převést dávky SSP na úřady 

práce. Je pozoruhodné, jak nekvalifikovaně argumentuje v tomto ohledu resort 

zodpovědný za veřejnou správou. Pokládá to připomínka MV ČR k návrhu zákona, 

který tento převod realizoval: "Návrh zákona předpokládá zásadní změnu v přenesení 

kompetencí v rozhodování a výplatách sociálních dávek z pověřených obecních úřadů, 

z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a z krajských úřadů na Úřad práce, jeho 

krajské pobočky a na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsme nuceni konstatovat, že 

tento záměr je v přímém rozporu s cíli, které sleduje (?) Koncepce reformy územní 

veřejné správy, zejména co se týče přibližování výkonu státní správy směrem k 

občanovi" 94.  

Usnesením vlády č. 765 ze dne 25. července 2001 byl k tomuto účelu schválen 

Harmonogram legislativní přípravy k zabezpečení II. fáze reformy veřejné správy, na 

jehož základě byl přijat mimo jiné zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. V tomto zákonu 

byla upravena kompetence obecních a krajských úřadů při výkonu přenesené 

působnosti v sociálním zabezpečení.  Podle našeho názoru v programovém prohlášení 

vlády není uvedeno, že by se působnost územních samosprávných celků, přenesená 

na ně státem výše uvedenou reformou, měla vracet zpět na stát 95. Není nám ani 

známo, že by předcházela nějaká celospolečenská diskuse, která by vyústila v závěr o 

potřebnosti revidovat výsledky II. fáze reformy územní veřejné správy v tom směru, 

že by se působnost v oblasti sociálního zabezpečení 96 měla centralizovat. Nejsme 

tudíž přesvědčeni o tom, že navržený postup je správný a nesouhlasíme s 

ním". (Konec citátu)   

Od roku 1990 bylo na MPSV vypracováno celkem 5 návrhů na vytvoření "státního 

sociálního úřadu" a od prvního alternativního návrhu v roce 1992 do realizace této 

myšlenky bylo třeba 20 let.  

 

4.7.4. Aktuální situace v roce 2013 

Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácejí Úřady práce a některé úkony podle zákona o 

pomoci v hmotné nouzi vykonávají i pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností prostřednictvím svých pracovníků, kteří jsou zařazeni jako 

sociální pracovníci. 

Obecně stále platí, že systém dávek pomoci v hmotné nouzi je v současné době 

personálně poddimenzován a že v důsledku zvyšování počtu klientů, žádajících o tyto 

dávky, dochází k pracovnímu přetěžování pracovníků a v důsledku toho i k 

jejich častější obměně. Pro nově příchozí pracovníky není zabezpečeno proškolení 

v používání aplikačního programu, tito pracovníci jsou závislí na svých 

spolupracovnících, kteří jim případné problémy vysvětlují. I tato skutečnost může 

v důsledcích vést ke kolapsu systému, který by měl za následek ztrátu příjmů pro 

značnou část osob považovaných za osoby v hmotné nouzi. 

                                                      

94  Nevydařená reforma vzdálila občany ústavním sociálním službám, když je převedla většinou na kraje. 

95  Zapomíná se na jednoznačné závěry  tzv. Kolodějských jednání (cit. dříve)  a na usnesení vlády ČR ze 
dne 17. srpna 2005, č. 1008  K možnostem a limitům dělby kompetencí mezi státem a územní 
samosprávou, které potřebu korekcí konstatovalo.  

96  Pojem sociální zabezpečení po vytvoření samostatných zákonů neexistuje. 
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Havlíková a kol. 97 uvádí, že došlo k rozsáhlým organizačním změnám (převod agendy 

z obecních úřadů na kontaktní pracoviště ÚP ČR, delimitaci příslušných pracovníků 

z obcí a přechod na novou IT podporu v rámci Jednotného informačního systému práce 

a sociálních věcí. Dále došlo i ke změnám v parametrech poskytování pomoci 

v hmotné nouzi.  

Pracovníci působící nově na ÚP ČR se tak museli vyrovnat se změnami v posouzení 

nároku na dávku a kontaktní pracoviště ÚP ČR s dosud neposkytovaným typem 

činnosti v kontextu tohoto úřadu, a sice se zajišťováním výkonu činností i z oblasti 

sociální práce. Současná situace však ukazuje na problémy zabezpečení sociální práce 

s osobami, které se nacházejí ve stavu hmotné nouze déle jak tři měsíce, jak ukládá 

zákon. Sociální práce na úřadu práce se tak zužuje pouze na provedení sociálního 

šetření, které je však často pro účely úřadu zabezpečováno smluvně sociálními 

pracovníky nestátních organizací, popřípadě sociálními pracovníky obecních úřadů.  

Táž reforma pak postavila pověřené obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou 

působností a újezdní úřady v rámci systému zajištění pomoci lidem v HN do zcela nové 

role. 

Jmenované obecní úřady v roce 2012 již nezajišťovaly poskytování dávek v hmotné 

nouzi, delimitací přišli o část zaměstnanců včetně některých sociálních pracovníků, a 

to zejména těch, kteří měli dlouholeté zkušenosti s poskytováním sociální pomoci 

osobám v hmotné nouzi. Podle tvůrců reformy však měly obecní úřady poskytovat 

občanům svých obcí sociální pomoc i nadále, a sice prostřednictvím sociální práce, 

jejích metod a postupů, a to dokonce ve výrazně větší míře než doposud. 

Navzdory těmto hluboko zasahujícím změnám nebyla v průběhu příprav reformy 

téměř vůbec veřejně diskutována fundamentální otázka cílů a rozdělení kompetencí 

v oblasti sociální pomoci lidem v hmotné nouzi; konkrétně, co by mělo být cílem 

sociální pomoci lidem v hmotné nouzi zajišťované pracovníky ÚP ČR a co by mělo být 

cílem sociální pomoci poskytované lidem v hmotné nouzi sociálními pracovníky 

obecních úřadů (srov. tiskové zprávy MPSV za rok 2011). Na tomto místě se 

připomíná, že pojem sociální pomoci není dosud legislativně v právním pořádku České 

republiky upraven. Proto obsahem sociální pomoci zabezpečované sociálními 

pracovníky obcí, není jen sociální práce, ale další součásti, tak jak již bylo 

v předchozím textu naznačeno. 

Jak sociální pracovníci na Úřadech práce, tak sociální pracovníci obecních úřadů 

uvádějí, že neobdrželi ani po spuštění reformy žádná metodická doporučení, která by 

se týkala praktického výkonu sociální pomoci lidem v hmotné nouzi a rozdělení 

kompetencí mezi pracovníky agendy v novém organizačním uspořádání. Uvedené 

sdělení je důkazem nedostatečného metodického vedení, a to jak ze strany 

Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, tak Krajských úřadů, které mají povinnost 

metodického vedení a kontroly činností, které spadají do přenesené působnosti na 

příslušné obecní úřady. A právě sociální práce byla zákonem o pomoci v hmotné nouzi 

na tyto obecní úřady přenesena.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s odborníky i pracovníky praxe 

připravilo dva metodické materiály, které byly počátkem roku 2012 dány k dispozici 

jak úřadům práce, tak krajským úřadům a příslušným obecním úřadům. Jednalo se o 

                                                      

97  Havlíková, J. a kol.: Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi 
pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie. Fórum sociální politiky 2013, 
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materiály "Sociální pracovníci Úřadu práce ČR: Sociální práce na ÚP – podklady" a 

"Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti: 

podklady pro podobu sociální práce v přenesené působnosti od 1. 1. 2012." 

Tato situace, spočívající pravděpodobně v nedostatečném metodickém vedení, na 

jedné straně vnesla mezi pracovníky agendy HN značné znejistění, jak má být vlastně 

sociální pomoc lidem po reformě poskytována, na druhou stranu však také přinesla 

možnost zkoumat alternativní přístupy jednotlivých pracovišť k této otázce, a to 

přístupů sahajících od různých podob integrace poskytování dávek pomoci v hmotné 

nouzi se sociální prací až po úplné rozpojení těchto součástí sociální pomoci lidem 

v hmotné nouzi. L. Musil a kol. 98 uvádí, že předpokladem smysluplné spolupráce mezi 

kontaktními pracovišti úřadů práce a obcemi při poskytování sociální pomoci osobám 

v HN je oboustranná jasná představa o tom, co je obsahem činnosti obou subjektů a 

jakými kompetencemi jsou jejich pracovníci pověřeni. 

Zvláště na obcích se agenda pomoci v hmotné nouzi stala po reformě značně nejasnou 

a není tedy divu, že pracovníci ÚP si nebyli jisti, co vlastně sociální pracovník obce 

dělá, nicméně i někteří pracovníci při obcích měli nepřesné představy o nové roli ÚP 

ČR v oblasti pomoci v hmotné nouzi. 

Již od počátku však v metodických materiálech, při seminářích a při pracovních 

setkáních s pracovníky úřadů práce bylo z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí 

zdůrazňováno, že sociální pracovník obce není pracovně podřízen sociálnímu 

pracovníkovi úřadu práce, ale že jde o vzájemnou spolupráci za jediným cílem: pomoci 

osobě v hmotné nouzi najít opět cestu k soběstačnosti, k nezávislosti na dávkách 

pomoci v hmotné nouzi. Jednou z pomůcek vzájemné spolupráce může být, popřípadě 

v některých lokalitách již je, Standardizovaný záznam sociálního pracovníka. 

Sociální i vedoucí pracovníci sociálních odborů městských či obecních úřadů v prvních 

měsících po reformě systému sociální pomoci v hmotné nouzi vnímali tuto reformu 

především jako rozpojení vazby mezi poskytováním dávek pomoci v HN a sociální 

pomocí osobě při řešení dalších potíží, a to zejména v oblasti zajištění ubytování. Toto 

rozpojení současně vnímali jako komplikaci při zajišťování doprovodné sociální pomoci 

lidem v hmotné nouzi na úrovni obce, neboť situace, které dříve tito pracovníci řešili 

samostatně, nyní vyžadovaly spolupráci s pracovištěm Úřadu práce. 

I tam, kde vztahy mezi sociálními pracovníky obce a referenty HN při ÚP ČR vnímaly 

obě strany jako vstřícné, což nebylo ve všech zkoumaných případech, poukazovali 

pracovníci obcí na to, že nová úprava zahrnuje více mezikroků při řešení akutní situace 

klienta v oblasti ubytování, doba nutná k vyřešení situace se prodlužuje a sociální 

pracovník obce si nikdy není zcela jist, zda nakonec bude dosaženo cíle této okamžité 

intervence, tj. zda referent HN přizná dávku potřebnou k pokrytí nákladů spojených se 

zajištěním ubytování. Uvedená situace se často vztahovala na dávky mimořádné 

okamžité pomoci, jejichž poskytnutí bylo často zamítáno pro nezkušenost pracovníků, 

kteří dříve poskytovali dávky státní sociální podpory, u nichž byly podmínky nároku 

jednoznačně stanoveny. Mimořádná okamžitá pomoc však ve většině případů je 

vázána na správní uvážení pracovníka, zda situaci, do které se osoba dostala, lze 

považovat za mimořádnou ve smyslu zákona.  

                                                      

98  Musil, L. a kol., Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi: 
důsledky pro poskytování sociální pomoci a dilemata pracovníků, Praha: VÚPSV,v.v.i. 2013.  
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Lze shrnout, že v prvních měsících po reformě spočívala intenzita, rozsah a obsah 

spolupráce mezi obcemi a ÚP ČR ve většině případů na osobních vazbách mezi 

bývalými kolegy a někdy i na prostorové blízkosti, která spolupráci usnadňovala. Na 

druhé straně však tato spolupráce vázla i na zhoršení původních vztahů, ke kterým 

napomohlo zhoršení podmínek pro hodnocení nároků osob v hmotné nouzi (špatně 

fungující aplikační program, nárůst klientů při snížení počtu pracovníků) a velice často 

i snížení finančního ohodnocení pracovníků úřadu práce oproti dřívějším 

spolupracovníkům. Osobní garance spolupráce tak nese riziko, že po oslabení nebo 

zpřetrhání osobních vazeb či výměně pracovníků spolupráce mezi obcí a ÚP ČR v 

podstatě odumře či bude "bojkotována" v neprospěch řešení obtížné situace klienta.  

Výše citované výsledky aktuálních výzkumů naznačují, že v této oblasti je třeba ještě 

velmi mnoho vykonat pro vyladění fungování systému, a že obsahují řadu kritických 

míst. 

 

 

4.8. Zahraniční zkušenosti 

Pro práci na tvorbě a konstrukci nepojistných sociálních dávek i při predikcích jejich 

působení a dodatečných analýzách je mimořádně užitečné seznámit se s obdobnými 

dávkami a dávkovými systémy v zahraničí. Řeší totiž zpravidla stejné nebo velmi 

blízké potřeby, musí řešit stejnou "lidskou dimenzi" této oblasti – problémy 

administrace i reakce příjemců a veřejnosti na dávky, jejich účinnost a vývoj. 

Zahraniční zkušenosti obsahují velký potenciál zkušeností, které mohou být s výhodou 

použity a ušetřit náklady ve srovnání s postupem typu "pokus – chyba". 

Je téměř vyloučené převzít nějakou zahraniční dávku, je však velmi přínosné seznámit 

se s různými segmenty a problémy, které řeší a způsoby, kterými je řeší včetně 

způsobů kodifikace a odůvodnění 99. Jakkoliv jde v podstatě o stejné základní články 

problému (definice problému, legislativní báze řešení, definice příjemce, logika řešení, 

technické řešení, prostředky a plátce) způsob jich uchopení je v různých zemích často 

velmi odlišný.  

Možnost seznámit se se zahraničními systémy byla pro tvorbu dávkových systému ČR 

na počátku 90. let velmi významná, stejně jako následující trvalá možnost konzultací, 

které resort realizoval s  kolegy ve Švýcarsku (Kanton Zurich) a ve Spolkové republice 

Německo (Bavorsko – Horní Franky a Sasko). V těchto zemích byly studovány 

zejména dávky chudinského typu popř. i financování sociálních služeb. Bylo značným 

překvapením, jak jsou situace v těchto věcných oblastech, přes mnohá desetiletí 

vzájemné izolace, blízké a srozumitelné.  

Přínosná byla i skutečnost, že ve Spolkové republice Německo probíhala v minulých 

letech zásadní přestavba dávek v oblasti nezaměstnanosti a chudinských dávek, která 

                                                      

99  Tak například dávka, která je ekvivalentem příspěvku na péči se v Německu stala dávkou pojištění, 
zatímco v Rakousku dávkou státní, odůvodněnou ústavním právem občana. Pro oblast administrace je 
stanovena minimální velikost obce – v Německu protože malá obec není „ekonomicky soběstačná“, 
v Rakousku, protože občan má ústavní „právo na kvalifikovanou veřejnou správu“. Nebo v oblasti 
nemocenských dávek. Zatímco v tuzemsku je obranou proti zneužívání kontrola posudkových lékařů, a 
pracovník nemůže být propuštěn pro častou nemocnost, je ve Švýcarsku je přístup lékařů benevolentní, 
ale pracovník není chráněn před výpovědí pro častou nemoc. Odpovědnost a riziko zneužití jsou 
přeneseny na pracovníka samotného. Jde tedy často až o rozdíly povahy sociálně politické doktríny.  
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byla velmi inspirující (Reformy HARZ IV). Cíl dosáhnout aby sociální dávkové systémy 

byly Employment friendly, který byl a je předmětem zájmu v řadě evropských zemí, 

realizovali v Německu například tak, že synchronizovali systémy sociální péče a 

politiky zaměstnanosti tak, že kdo je práceschopný je řešen principiálně v systému 

politiky zaměstnanosti – ne v sociální péči. Obdobná praxe je realizována také 

v Nizozemsku. To má řadu významných důsledků na oba systémy. Jednoznačně se tím 

dává najevo, že problém a důsledky toho, že lidé nemají práci a výdělek, je věcí 

politiky zaměstnanosti, tedy záležitostí ekonomickou a řešení je třeba primárně třeba 

hledat tam. Nikoliv, že je to třeba a možné řešit nástroji "sociální péče". Opakem je 

tuzemské populistické znevažování oblasti sociálních dávek, které dostávají "lidé, kteří 

nechtějí pracovat" - zpravidla bez ohledu na vysokou nezaměstnanost a tím omezené 

možnosti práci reálně najít.   

Zajímavé jsou i zkušenosti ze zemí "nových demokracií" 100. Zkušenosti o užití 

nepojistných sociálních dávek (včetně hmotné formy) v  zemích, které prošly po roce 

1990 významnými změnami, odrážejí samozřejmě zcela odlišnou sociálně politickou a 

ekonomickou situaci, ale do určité míry potvrzují obavy a preventivní úvahy 

naznačené v dříve uvedené příloze dokumentu o Záchranné sociální síti v ČR z roku 

1991.     

Po pádu komunistické vlády a nástupu demokratické vlády (1992) v  Albánii nastal 

hlad, továrny přestaly pracovat a nastala humanitární katastrofa. Lidé masově utíkali 

přes moře do Itálie. V Brindisi a Bari byly na fotbalových stadionech postaveny 

stanové tábory pro asi 350 tisíc lidí. Evropské společenství se rozhodlo Itálii pomoci. 

Začala loďmi dovážet potraviny. Po zkušenostech z Arménie (1988), kdy po 

zemětřesení byla humanitární krize místními mafiemi rozkradena, bylo rozhodnuto, že 

potraviny bude distribuovat po celé Albánii italská armáda. Humanitární pomoc je 

zadarmo a rozkládá tradiční trh s potravinami. Proto se ve střední Albánii, která je 

úrodná a bohatá, potraviny z humanitární pomoci prodávali. Tím se ustálily ceny 

potravin na trhu, kterého se mohli účastnit místní zemědělci, a z utržených peněz se 

vytvořil sociální fond, ze kterého se nízkopříjmovým a ohroženým rodinám vyplácela 

pomoc na nákup potravin. Bylo navrženo vytvořit dávky v nezaměstnanosti po dobu 6 

měsíců a pak přechod zbylých nezaměstnaných na sociální (chudinské) dávky. Dávky 

pro nezaměstnané byly v jednotné výši na úrovni o něco vyšší než životní minimum. 

Výplata sociálních dávek byla svěřena osobně starostům střediskových obcí (obce 

s více než 1000 obyvatel). Myšlenka byla taková, že starostové je pravděpodobně 

budou rozdělovat spravedlivěji než úředníci, pokud chtějí být znovu zvoleni. Bylo 

definováno deset ukazatelů chudoby a státní kontroloři dohlíželi nad činností starostů. 

Starosta přitom mohl práceschopným nabídnout společensky prospěšnou práci za 

minimální mzdu. Tak se rychle opravily základní školy a okresní nemocnice a místní 

komunikace. Pro sociální bylo zavedeno ještě jedno pravidlo. Dávky byly vypláceny 

v obcích, kde se dotyčný narodil (obdoba domovského práva) proto, aby horalé 

masově nezaplavili města, která měla již tak více problému s nezaměstnanými. 

V obcích nad 600m nad mořem se z tohoto důvodu vyplácely sociální dávky všem. 

Všichni vysokohorští obyvatelé byli chudí; proto se chudoba presumovala. V roce 1996 

audit Světové banky zkoumal úspěšnost projektu. Audit zjistil, že přes 80% z peněz 

na sociální pomoc bylo skutečně rozděleno prokazatelně potřebným; projekt byl 

vyhlášen v roce 1996 jako velmi úspěšný. 

                                                      

100  Informace Prof. I. Tomeše, který v těchto zemích působil jako expert Světové banky a EU. 
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V Litvě (1994) Světová banka spolu s Evropským společenstvím řešila důsledky 

hyperinflace, zejména na reálné příjmy důchodců.  V Iránu (1995) Světová banka 

řešila etatizaci soustavy sociálních dávek, které byly do té doby vypláceny v mešitách 

po páteční modlitbě chudým věřícím, z fondů, které vznikly ze zestátnění majetku 

rodiny Pahlaví (šáha) a ostatních šlechticů, kteří spolupracovali s USA. V Arménii 

(1996) s pomoci US Aid (fond Kongresu USA) řešily sociální problémy, které vznikly 

jednak zemětřesením (1988), jednak válkou s Azerbajdžanem o Horní Karabach 

(1992-1994), která vyčerpala státní rozpočet. Mladí Arméni masově opouštěli zemi, co 

nepříznivě měnilo demografickou situaci v zemi. Chudoba rychle rostla a volalo se po 

humanitární pomoci. V letech 1989-1990 byla rozkradena do oblasti zemětřesení 

většinou ani nedorazila. V Gruzii (2006) se s pomocí Evropského společenství řešil 

problém chudoby horských obyvatel, které své děti dávaly do dětských domovů, 

protože je nemohli uživit.  

Pokud jde o dávky výslovně v oblasti hmotné podpory rodin, zemí, která prorodinnou 

politiku realizuje programově mnoho desetiletí je Francie. Systém francouzského 

sociálního zabezpečení rozlišuje 6 společenských rizik, jež vyžadují redistribuci. Jedna 

se o stáří, zdraví, zaměstnání/začlenění na trh práce, bydlení, chudobu a vyloučení, a 

mateřství a rodinu. Zdravotní výdaje spojené s těhotenstvím a porodem, stejně jako 

peněžitá pomoc v mateřství, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zato dávky 

rodinné, v naprosté většině nepojistné, jsou vypláceny tzv. Státní pokladnou 

rodinných příspěvků. Dohromady dnes existuje 11 typu těchto dávek pro rodinu. 

Nárok na ně mají všichni občané trvale pobývající ve Francii (bez podmínky 

národnosti), kteří mají ve své péči dítě do 20 let (21 let pro dvě z těchto dávek).  

Zhruba polovina peněžitých dávek je univerzální, mají na ně tudíž nárok všichni rodiče 

a jejich výše se odvíjí pouze od počtu a věku dětí. Typickým příkladem je rodinný 

příspěvek, vyplácený všem rodinám s dvěma a více dětmi, nebo také příspěvek na 

výchovu postiženého dítěte a rodinná podpora. Druhá skupina dávek je podmíněna 

výší příjmu, který nesmí přesáhnout určitý práh. Mezi ně patří například některé dávky 

PAJE (bonus k narozeni/adopci a základní příspěvek), doplňkový příspěvek, příspěvek 

na školní potřeby, a příspěvek na sociální a rodinné bydlení. 

Rodinný příspěvek jako základní hmotná pomoc rodinám je automaticky vyplácen 

všem rodinám s dětmi a jeho výše se odvíjí pouze od počtu dětí a jejich věku (děti, na 

které je dávka vyplácena, však nesmí vydělávat více než 55 % minimálního přijmu). 

Účelem je částečně kompenzovat snížení životní úrovně spojené s náklady na děti, a 

to bez ohledu na výši přijmu rodičů. Současná vláda plánovala na jaře 2013 reformu, 

která se stavěla částečně proti univerzalitě rodinného příspěvku: cílem bylo zaměřit se 

více na nízkopříjmové rodiny a snížit rodinné přídavky vysokopříjmovým rodinám. Jde, 

jak je vpředu uvedeno, o vztah prorodinného a chudinského aspektu dávek. Od tohoto 

plánu, velmi výrazně kritizovaného veřejným míněním a Národním svazem rodinných 

asociací, se v červnu 2013 odstoupilo. Nahradilo ho snížení rodinného kvocientu, 

neboli snížení hranice příjmu, pod kterým jsou udělovány daňové úlevy rodinám s 

dětmi. Rodinný kvocient existuje ve francouzském daňovém systém od roku 1945 a 

snižuje v současnosti daň z příjmu 7,5 milionům domácností. Cílem snížení kvocientu, 

již podruhé aplikovaného levicovou vládou, je větší progresivita daní, jelikož 

vysokopříjmové rodiny těží nejvíce z tohoto kvocientu. 

 Balíček PAJE má za cíl pomáhat rodinám s výdaji spojenými s narozením či adopcí 

dítěte, s jeho výchovou a způsobem hlídaní do tří let věku.  
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- Základní příspěvek je vyplácen rodinám, jejichž příjmy nepřesahují určitou hranici, 

a pokud dítě pravidelně podstupuje lékařské kontroly.  

- Bonus k narození/adopci je také podmíněn výší přijmu.  

- Doplňkový příspěvek k volnému výběru aktivity je určen rodičům (v praxi 

matkám), které přizpůsobují svou profesní aktivitu svému dítěti, neboli přestávají 

částečně či úplně pracovat. Do roku 1994 byl podobný příspěvek vyplácen matkám 

více než tří dětí, od té doby je vyplácen také matkám dvou dětí.  

Tato reforma byla výrazně kritizována za to, že oddaluje nízkopříjmové matky od trhu 

práce a tím penalizuje jejich budoucí karieru, výši přijmu a nakonec také výši 

důchodu. Jako reakce na tento risk snižování zaměstnanosti matek také vznikla v roce 

2004 dávka s názvem Doplňkový příspěvek k volnému výběru chůvy. Vztahuje se na 

rodiče dětí do šesti let, jež mají práci a příjem přesahující stanovené minimum, a 

zaměstnávají přímo či nepřímo (skrz agenturu) osobu na hlídání dětí. Tyto dvě 

poslední dávky jsou jako jediné podmíněny přispíváním do sociálního pojištění před 

porodem/adopcí. 

Výše zmíněnou pomoc s hlídáním dítěte může zastávat kvalifikovaný pracovník či 

jakákoli osoba, rozdíl se odrazí ve výši dávky a ve výši úlevy od zaměstnavatelských 

odvodů na zdravotní a sociální pojištění. V případě přímého zaměstnání se totiž rodič 

stává administrativně zaměstnavatelem dané osoby. Kromě přímého příspěvku na plat 

chůvy dochází také k úlevám z daní, a to v rámci zákona (Borloo, 2005), který má za 

cíl rozvoj sektoru soukromých služeb v domácnostech. Cílem této reformy bylo hlavně 

zvýšit zaměstnanost díky sektoru soukromých služeb, mezi které patří i hlídání dětí. 

Nástroj rodinné politiky se zde tudíž setkává s nástrojem politiky zaměstnanosti. 

Politika slaďování rodiny a práce se implicitně přesunuje na půdu boje s 

nezaměstnaností. 101 Zvýšení zaměstnanosti v oboru soukromých služeb, které má 

zároveň uvolnit více času na produktivní práci pro kvalifikované rodiče, teoreticky 

nemá mít rozdílný dopad na ženy a muže. Ale v praxi tento vývoj prohlubuje 

nerovnosti mezi ženami: mezi těmi, které konzumují soukromé služby a uplatňují se v 

kvalifikované práci, a těmi, které se živí soukromými službami a jsou vystaveny 

nestabilitě, krátkodobým a částečným úvazkům, a nízkým příjmům. Zároveň se touto 

cestou přesunuje důraz od nabídky veřejných sociálních služeb směrem k podpoře 

poptávky po soukromých službách. 

Tendence francouzské rodinné politiky je tedy směs univerzalistické tradice hmotných 

dávek, spolu s narůstajícím vlivem sociální politiky (výraznější transfer mezi 

nízkopříjmovými a vysokopříjmovými rodinami) a politiky zaměstnanosti (boj proti 

nezaměstnanosti, snaha umožnit kvalifikovaným matkám rychlý návrat na trh práce). 

Podpora rodin, ať už dávkami, úlevami z daní či nabídkou služeb, je jednou z 

politických priorit a odráží se velmi pozitivně na porodnosti, která je jedna z nejvyšších 

v Evropské Unii. 

Značně překvapující jsou informace o nepojistných dávkových systémech v USA. 

Zatímco Spojené státy americké jsou všeobecně zafixovány jako zem osobní 

zodpovědnosti a individualismu, zemi občanů, kteří se v životě spoléhají v prvé řadě 

na svoji píli a práci, skutečnost je odlišná. Washingtonský think-tank CATO Institute 

vydal studii, v které popsal současný americký systém sociálního zabezpečení. Sečetl 

                                                      

101  Tato vazba – rodinná politika a zaměstnanost, je obsažena i v dokumentu „Sociální doktrína České 
republiky“ o níž je pojednáno dále.  
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všechny různé sociální dávky, které si dnes mohou Američané nárokovat. Celkem jich 

je 127, přičemž 72 z nich je určeno přímo individuálním příjemcům, zbytek směřuje do 

různých obecních a komunitních programů. Konečnou výši plateb pak ještě ovlivňuje 

sociální politika v rámci jednotlivých států, některé ji mají nastavenu velkoryseji, jiné 

přísněji. 

CATO Institute ke své analýze samozřejmě upozorňuje, že není pravděpodobné, že by 

někdo pobíral všech 72 dávek. Když ale CATO sečetl peníze, které potřebný Američan 

může v různých státech USA na vybraných dávkách modelově dostat - přičemž penze 

(social security) a zdravotní zabezpečení pro seniory (Medicare) do těchto plateb 

nezahrnul -, vyšla mu následující čísla. Ve 35 státech USA sociální dávky převyšují 

sumu, kterou by si člověk vydělal při práci za minimální mzdu, jež v roce 2013 v 

Americe činí 7,25 dolaru na hodinu. Ve 13 státech z toho jsou přitom dávky nastaveny 

tak, že to odpovídá výdělku za dvojnásobek minimální mzdy, tedy za 15 dolarů na 

hodinu. Vůbec nejštědřejší je Havaj, kde dávky odpovídají hodinové mzdě přes 29 

dolarů, dále pak hlavní město Washington D. C. (tedy District of Columbia) a stát 

Massachusetts, kde to shodně činí přes 24 dolarů. Ve 3 státech dávky činí více, než je 

plat začínajícího programátora, v 11 státech převyšují plat začínajícího učitele, ve 39 

státech to dá více, než je plat začínající sekretářky. 

K analýze CATO Institutu lze mít samozřejmě věcné výhrady. Nicméně základní 

skutečnost, že objem peněz, které americká federální vláda vyplácí na nárokových 

dávkách, se neustále dramaticky zvětšuje, nelze popřít. V 60. letech federální vláda do 

těchto programů dávala 24 miliard (v přepočtu na dnešní dolar), v roce 2010 to byl 

stonásobek. A i když se to upraví o inflaci a o populační přírůstek, tak objem 

nárokových dávek za posledních pět desetiletí vzrostl o 727 procent. A v tomto ohledu 

se Amerika možná brzy začne podobat tomu, co sami její občané nazývají, i když 

zatím vesměs pejorativně, evropským sociálním státem 102.  

 

4.9. Poučení a doporučení 

Důležitým poznatkem obecné teorie sociálních dávek je, že určité nástroje lze použít 

pouze k některým sociálně politickým cílům, či naopak, že různé cíle je možné 

optimálně realizovat jen určitými nástroji. Tento poznatek má mimochodem zásadní 

význam v tom, že umožňuje v určitém segmentu oddělit sociální politiku jako 

odbornou činnost a samostatný vědní obor od obecné politiky 103. V takovém pohledu 

na sociální politiku pak nejde primárně o doktrinální přístup, o štědrost či úspornost, 

ale o sociální politiku jako soubor nástrojů, který umí zabezpečovat různé sociálně 

politické záměry různých politických doktrín. Před diskusí o dalším vývoji sociální 

politiky je proto především nezbytné formulovat cíl, kterého má být dosaženo a teprve 

v druhé etapě diskutovat o volbě instrumentária, kterým může být daného cíle 

optimálně dosaženo. Lze říci, že stanovit cíl je věc politicko-ekonomická, navrhnout 

nástroje jeho naplnění je věc technická - odborná. Tyto dvě fáze rozhodování by se 

neměly slučovat.  

Přímo nešvarem je pak tuzemský zvyk zjednodušit diskusi o sociální politice a rodinné 

politice do diskuse o dávkách a potřebě jejich změn. Dílčí změny dávek, bez 

                                                      

102  HN.IHNED.CZ  17. 10. 2013 

103  viz: Tomeš, I. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: SOCIOKLUB, 2001  

http://hn.ihned.cz/
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racionálního věcného pozadí a významných důsledků, jen zneklidňují sociální prostředí 

rodin.  

Podstatným problémem ovšem je, že v České republice v zásadě chybí deklarace 

strategických cílů rodinné politiky. Listina základních práv a svobod a Evropská sociální 

chrta hovoří o povinnostech státu ve vztahu k rodinám. Jistěže hmotná podpora rodin 

není jedinou oblastí, které prosperitu rodiny ovlivňují, ovšem vytváří jisté, významné, 

stimuly pro chování rodin. Podpora příjmů rodin v určitých situacích a určitých skupin 

rodin a "nepodpora" v jiných situacích a jiných skupin rodin by měla poskytovat 

objektivně nesporný obraz o skutečných preferencích státu v těchto rodinných 

situacích. Stát má ostatně málo možností jak přímo "oslovit" rodiny, tedy mimo 

přímou hmotnou podporu.  

Pokud jde o státní sociální podporu, byly vysloveny dva cíle. Zabránit propadu velkých 

skupin rodin s dětmi do chudoby a snížit podíl výdajů na "rodinné dávky" na hrubém 

domácím produktu. Jak vyplývá z této studie, byly oba tyto cíle splněny. Bylo to 

ovšem patrně naposledy (tedy na počátku 90. let), kdy se veřejně věcně diskutovalo o 

rozsahu a formách hmotné podpory rodin s dětmi.  

Pokud jde o strategické zájmy státu, je možné ocitovat 104, že "během celých 90. let 

byl základním principem sociální politiky koncept záchranné sociální sítě. Analogicky s 

touto tendencí byla podpora rodiny soustředěna na pomoc nízkopříjmovým rodinám. 

Vyústěním tohoto přístupu byla sociální reforma provedená v polovině 90. let se státní 

sociální podporou jako samostatným pilířem rodinných dávek. Podpora rodiny byla 

výrazně individualizována a jejím rozhodujícím kritériem se stala sociální solidarita 

vysoko příjmových rodin s nízkopříjmovými. Na rozdíl od sousedních států střední 

Evropy, kde se v této době budovaly systémy ucelené rodinné politiky zaměřené na 

komplexní podporu rodin ve smyslu ocenění jejich výkonů, v České republice se 

naopak ustavovalo a upevňovalo chápání rodinné politiky jako dílčí formy sociálního 

zabezpečení, resp. konkrétně sociální pomoci. Pojem sám se navíc postupně vytrácel z 

oficiálních vládních dokumentů, byť stále zůstával součástí programů některých 

politických stran". 105 

V dokumentu Národní koncepce rodinné politiky (MPSV ČR, 2005) se uvádí: 

"Stěžejním cílem je zmírňovat prostřednictvím finanční podpory rozdíly v životní úrovni 

rodin s nezaopatřenými dětmi a rodin nebo jednotlivců bezdětných a motivovat a 

podněcovat rodiny k ekonomické aktivitě a soběstačnosti. Finanční podpora státu 

rodiny by měla mít oceňující charakter a měla by tak spoluvytvářet prorodinnou 

atmosféru, v níž by jednotliví členové rodin mohli realizovat své rodinné i profesní 

přání a zájmy a uspokojovat své potřeby a která by přispívala k fungování rodiny jako 

celku. Finanční podpora by se zdaleka neměla týkat jen nízkopříjmových rodin. 

Vzhledem k velmi nízké míře porodnosti je také cílem lépe umožnit mladým lidem 

prostřednictvím finanční podpory založit rodinu. V tomto ohledu je klíčové zlepšení 

finanční dostupnosti bydlení pro mladé lidi jako základní podmínky k založení vlastní 

rodiny. Po provedení analýzy by měly být rozvíjeny účinné nástroje finanční podpory. 

Pozornost by měla být zaměřena ve zvýšené míře na daňové nástroje, jejichž význam 

roste a jejichž hojné využívání patří k současným trendům evropských rodinných 

                                                      

104  Národní zpráva o rodině, MPSV, 2004. 

105  Významná témata zazněla také na Mezinárodní konferenci o rodinné politice, 2006 na téma Komplexní 
rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelský k rodině? Ale bez realizovaných závěrů. 
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politik". Je zřejmé, že nejde o makroekonomický programový dokument, ale spíše o 

formulací přání a záměrů. 

Nástin strategických zájmů státu byl zpracován také v dokumentu "Sociální doktrína 

České republiky", který byl zpracován společnou iniciativou Senátu Parlamentu České 

republiky a občanského sdružení SOCIOKLUB. Na jeho tvorbě se podílela řada 

předních odborníků, reprezentujících také široké politické spektrum. Navržený 

dokument pojednává současně o rodině a flexibilním trhu práce, uvádí, "že lidský 

potenciál se formuje také v rodině. Rodina svým dobrým fungováním vytváří příznivé 

podmínky pro kultivaci vlastní osobnosti u mladé generace. Předpokladem rozvoje 

lidského potenciálu je tedy i dobrá rodinná politika státu, podporující rodinu ve všech 

jejích základních funkcích "106. Návrh byl projednán v  roce 2000 v tripartitě a po 

 nadcházejících volbách se objevil v koaliční smlouvě stran sestavujících vládu příslib, 

že bude předložen do vlády. K tomu nedošlo, takže zůstal jen pokusem formulovat 

zájmy státu v této, oblasti. Přesněji formulovat konsensuálně principy přijatelné 

v rámci širokého spektra politických koncepcí s cílem zabránit povolebním variabilitám, 

které dosažení strategických cílů ohrožují.  

Závěrem této poznámky je třeba připustit, že systém dávkové podpory rodin s dětmi, 

v tomto ohledu především systém dávek státní sociální podpory měl po roce 

významný sanační, ochranný a sociálně stabilizační efekt, nebyl však programově 

rozvíjen a doplňován o nové cíle a orientován k rozvoji rodiny jako prorůstového 

činitele a místa významného pro tvorbu lidského kapitálu. Určitá absence nového 

zaměření dávek státní sociální podpory byla pociťována již okolo roku 2000 a byl 

zadán rozsáhlý výzkumný úkol "Státní sociální podpora po roce 2000", který přinesl 

nové náměty, ty ale nebyly realizovány. Nová očekávání, nové predikce nebyly 

vypracovány.  

Poskytování sociální dávky není bezvýhradně optimálním řešením. Nejenže (vědomě) 

deformuje prvotní výsledky úspěšnosti na trhu práce, ale vytváří závislost příjemců a 

jejich životní úrovně na státu, nemá většinou motivační prvky k práci, a tvoří 

povinnost státu financovat tuto oblast. Jsou zde i jiné nástroje, které mohou pomoci a 

které mají nesporně motivační charakter. Jde o mzdovou (příjmovou) politiku obecně 

a především o oblast daňových zvýhodnění a úlev. Účelná daňová osvobození rodin 

s dětmi by se týkala pracujících rodičů (!), osvobození by se týkalo aktivit či nákupů 

ve prospěch vzdělání a výchovy dětí (!). Nejde o transfer. Nebyl by to výdaj státního 

rozpočtu (!). Jsou tak řešeny všechny aspekty, pro něž je daňové zvýhodnění 

optimálním řešením a dávka nástrojem méně vhodným a měla by být používána ne 

jako hlavní nástroj ale nástroj komplementární. Dávkové systémy nepojistné by se 

pak mohly významně odlišně než dosud orientovat na osoby, které nepracují, nebo 

pracovat nemohou.  

Příliš optimistické je ovšem doporučení, aby se snížila potřeba dávek, snížil se jejich 

význam a váha. Aby se snižoval okruh oprávněných příjemců, protože jsou jejich 

potřeby zabezpečeny jinak. A patrně platí i zjištění Mise Světové banky z roku 1991, 

že by měly být zabezpečovány především příjmovou politikou.  To se týká jak oblasti 

prorodinné politiky povahy preventivní, tak oblasti kurativy. Viz například někdejší 

německý program „práce místo péče“ a další. Limitem pro takový vývoj je vysoká 

nezaměstnanost i dosud omezené možnosti v oblasti sociální práce. 

                                                      

106  Sociální doktrína České republiky, www.socioklub.cz  

http://www.socioklub.cz/


 

134 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

S ohledem na informace uvedené v části o zneužívání dávek se jeví potřebným 

provést ještě úvahu obecnější povahy. Je třeba připomenout a vzájemně konfrontovat 

několik souvisejících informací. Britské zkušenosti, které jsou prezentovány v práci T. 

Lynese o potřebě změn v pojetí dávkových systémů, protože se praxe naučí systém 

využívat a deformuje je a totéž naznačující české zkušenosti. Na jiném místě této 

kapitoly je kritizován ústup od transparentnosti systému státní sociální podpory - 

odpojením od životního minima jako kalkulačního prvku pro určení výše dávky a 

hranic příjmů. Dále se konstatuje, že dosavadní doktrinální zaměření podpory rodin 

v duchu záchranné sociální sítě se shledávalo překonaným již kolem roku 2000 a nové 

nebylo definováno (prostá úsporná opatření takovou povahu nemají). Nakonec 

nesporné tvrzení, že rodina, pokud jde o hmotnou podporu, potřebuje dlouhodobou 

stabilitu, protože musí volit dlouhodobé životní a ekonomické strategie (bydlení, 

zaměstnání, studium dětí ap.). Předešlá tvrzení navozují ovšem několik 

fundamentálních otázek. Otázku jaká má být stabilita a jaká variabilita systémů 

hmotné podpory rodin s dětmi a proporce uplatnění těchto principů. Tak aby hmotná 

podpora poskytla rodinám dlouhodobější jistotu, ale současně omezila rizika „naučení 

se“ žít s podporou dávek. Je zřejmé, že by měly být uplatněny některé klíčové trvale 

platné principy a nástroje a transparentní úrovně podpory a vedle toho hledány takové 

prvky, které by mohly být variabilnější, ba dokonce třeba i závislé na aktuálních 

možnostech státu. Ale je také zřejmé, že oba typy těchto nástrojů nemohou být 

hledány jen v oblasti dávkové podpory rodin. 

Bylo by chybné bránit se i významnější změnám, tedy podstatné přestavbě  této 

oblasti. Může se stát, že takové změny vyvolají nové pozitivní synergické účinky, jde 

však o to, že nemůže jít o nepromyšlená, krátkodobá, účelová opatření, např. 

nevhodně časově volená opatření úsporná, ale o komplexní konsensuální strategii 

zahrnující i rámcovou představu o stavu a budoucím vývoji hmotné podpory rodin 

v rámci makroekonomických veličin.  

Ač je to jistě nepříjemné, doba ekonomických obtíží přináší svými sociálními důsledky 

objektivně potřebu vyšších výdajů v sociální oblasti a přijímání úsporných opatření 

v této době je nejen bezvýsledné, ale jde o zahrávání si s mezí sociální únosností a 

sociálním smírem. Sociální politika a v jejím rámci významná hmotná podpora rodin 

s dětmi, v tomto případě cestou nepojistných sociálních dávek sehrává trvale, a 

v obtížných obdobích zvláště, preventivní roli 107.  

K této úvaze patří i požadavek nově a jasně deklarovat a definovat proporci 

prorodinných aspektů v dávkách, jako nástroje univerzálně a liberálně pojaté rodinné 

politiky, neohlížející se na příjmovou situaci rodiny, ale na její životní situaci, etapu 

života, sociální problémy, náklady na děti, jejich studium apod. a zvýhodňovat pečující 

rodinu apod. a na proporci aspektů odrážejících příjmovou sociální situaci, tedy aspekt 

chudinský. Připadá v úvahu velké množství řešení, až po úplné oddělení dávek hmotné 

podpory rodin jako prorodinné politiky od dávek řešících příjmový deficit. Takto čistě 

vymezené systémy by umožňovaly racionální diskusi a bránily by současnému 

směšování a bagatelizaci dávek, jako zátěž státního rozpočtu. Rodinná politika a 

politika sociální nejsou identické. Sociální politika "řeší problém", prorodinná politika je 

                                                      

107  viz: Víšek, P. Preventivní role sociální politiky, Sociální politika č.7-8/1993 
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"investicí do lidského kapitálu země". 108 Stejná principiální diskuse by měla být 

vedena o poměru výdajů a opatření preventivních a kurativních.  

Jeví se být velmi aktuálním, při vysoké zaměstnanosti a malé naději na změnu 

geopolitických souvislostí, kterou je ovlivněna, diskutovat o výrazném oddělení a 

odlišení ochrany práce schopných, nezaměstnaných (po dobu jejich vyřazení 

z ekonomického procesu a jejich rodin) od prosté podpory nízkopříjmových osob, a to 

zejména v případě dlouhodobé nezaměstnanosti.  

Zkušenost ukazuje na nutnost hledání cest, jak zařazovat do zákonů jen nezbytné 

klíčové právní instituty (nároky, práva) ale otevřít mnohem širší prostor pro vládu a 

decizní orgány pokud jde o parametry a dílčí otázky. V tomto ohledu je nepochybně 

nezbytné konstatovat určité zbytnění práva a, totiž ve smyslu nadužívání právních 

způsobů řešení všech otázek na místo užívání řídících aktů, které jistě mají také 

povahu právní, ale jejich užití je rychlé, účinné a bezprostřední. Je nesmyslné, aby byl 

parlament zaplavován schvalováním norem, které by mohly být řešeny řídícím aktem 

ministra (v zahraničí běžně i rozhodnutím sekčního šéfa apod.) 109.  

Parlamentní mechanismus je pro rychlá řešení složitý a mnohdy neprůchodný, a to 

velmi často bohužel z důvodů politických, nikoliv věcných 110. Ostatně vzniká otázka, 

zda tím moc zákonodárná nepřijímá příliš mnoho z moci výkonné. 

V posledních letech lze z pohledu dávkové agendy vysledovat více protichůdných 

tendencí a očekávání 111. Jednou z nich je rozvolňování dosud spíše standardních 

režimů soužití rodičů, forem bydlení a fenoménu bydliště a trvalého bydlení i způsobů 

v zajišťování příjmů. (Pro ilustraci lze nahlédnout na §4 a §5. Zákona o Státní sociální 

podpoře č. 117/1995 Sb., v platném znění, které definují příjem pro potřeby zákona) 

Další lze spatřovat v růstu počtu osob, které se svými příjmy, způsobem života a 

bydlení ocitají v sociální a hmotné tísni až v hmotné nouzi (také s ohledem na vysokou 

nezaměstnanost, která se s ohledem na globalizaci ekonomiky nebude snižovat). 

Bezesporu k těmto tendencím patří i zostřování pohledu na ochranu osobních údajů.  

Analýza dávkových systémů vyvolává řadu otázek významných pro další vývoj. Je 

požadována stále vyšší adresnost a zacílenost, a rozšiřuje se právní determinace 

nároku, a požadavky na další a další přesnější vymezení se opakují 112. Kritičtí jsou 

k právnímu vymezení i samotní terminální pracovníci, kteří hovoří o "zjevné, ale 

neprokazatelné disparitě" mezi deklarovanou a skutečnou chudobou příjemců dávek. 

Současně se ale brání převzít na sebe větší roli ve směru zvýšení prostoru pro správní 

uvážení, vyžadující odbornou erudici a odvahu.  A to přesto, že na rozdíl od minulých 

                                                      
108  Přednáška“ Rodinná politika není sociální politika“ Dr. A. Ness, konference „Rodina jako garant 

odpovědnosti ve společnosti“, Praha, Senát 21.10.2013. 

109  Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na konferenci o přiměřenosti právní regulace, konané 
tento týden v rámci listopadového fóra Pražský právnický podzim, poukázal na reálné riziko rozkladu 
státu v důsledku nefunkční, nesmyslné legislativy, kterou nelze reálně vymáhat. Podle něho by mělo být 
zákony co nejjednodušeji regulováno jen to, co bude poté fungovat, co lze zkontrolovat a vynutit. Podle 
Baxy se ale uměle často regulují ty samé věci souběžně hned několika typy různých řádů a předpisů. 
Právo, listopad, 2013 

110  Ve volbách 2013 deklarovala jedna parlamentní strana, že nepodpoří vládu, kterou podpoří jedna 
levicová strana. Otázka zní, zda i v případě jinak akceptovatelného pro stát pozitivního návrhu?  

111  Viz například nový Občanský zákoník  

112  Přitom je třeba připomenout, že snaha po co největší adresnosti znamená nárůst nákladů na její 
dosažení a absolutní "jistoty" nelze dosáhnout nikdy.   
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dob, jde o kvalifikované pracovníky, pracující  v IT prostředí. Je patrně na čase položit 

otázku zda vede cesta právě tudy, zda je možné stále detailněji – a to při měnících se 

společenských podmínkách - vymezovat nároky a jejich limity, či zda by nebylo 

vhodné změnit pojetí, orientovat se více na individuální odborné posouzení, než na 

vymezení právní normou – respektive vyrovnat podíl obou přístupů.113 Jisté metody 

jsou takto uplatňovány např. při zřizování tzv. sociálních fondů (např. v Německu, 

nebo na Slovensku), kde provozovatel, zpravidla obec v samostatné působnosti, ze 

svých prostředků a podle svého uvážení, poskytuje nenárokovou finanční i hmotnou 

pomoc, odrážející občanský konsens místa, vyjádřený samosprávou. Takové řešení má 

své limity. Kritika zneužívání dávek se často orientuje na skupiny, kde dochází k 

souběhu chudoby a etnického vymezení, které nemají podporu veřejnosti a proto ji 

pomoc bude muset garantovat stát. Místní prostředí by ji pomoc nemuselo poskytnout 

ani na úrovni nároku podle ústavních a mezinárodních norem. Hledání vyvážení 

rozsahu vymezení právem a správního posouzení je tak téma aktuální, a je blízké 

informaci v textu T. Lynese.  

Takové úvahy jsou aktuální i proto, že v budoucnu bude zřejmě relativně snadné 

mediálně ukázat na cílové skupiny, vyžadující podporu a pomoc, bude ale zřejmě stále 

obtížnější tyto skupiny "legislativně technicky" definovat a nalézt je jako oprávněné 

příjemce sociálních transferů. Ilustruje to již současný zákon o pomoci v hmotné nouzi 

při podrobné definici oprávněných (a "neoprávněných") příjemců.  

Lze přepokládat, že stále větší roli bude muset sehrávat také oblast sociálních služeb, 

sociální a azylové bydlení, druhý trh práce i aktivity nevládních subjektů, které mají 

větší volnost při hledání klienta a realizaci nenárokové (!) pomoci, než zákony 

limitovaný stát. 

Ke snížení významu dávek rozhodně směřuje tendence neužívat dávky pro řešení 

problémů jiných systémů či resortů a jiných aspektů než sociálních, a prosazovat 

řešení v meanstreamu řešení problému a politiky jiných resortů. To se týká například 

oblasti bydlení. Cestou k udržení a zabezpečení bydlení, které tvoří jednou 

z unikátních parciálních předností situace v ČR (lidé bydlí) není, jak bylo již uvedeno, 

že významný podíl obyvatel bude pobírat sociální dávku.  

 

 

 

 

 

                                                      

113 Jistě, možnost takového stále detailnějšího vymezování a definic vyžadují změny společenských a 
ekonomických reálií, a umožňuje ji využívání informačních technologií a vhodného softwaru. Ale je tu 
ještě jiná otázka. Zákon je společenský, veřejný dokument, schvalují jej poslanci a senátoři, kteří 
nemusí být nutně odborníci ani na ekonomickou praxi ani na IT systémy. A mají ho znát občané, protože 
"neznalost zákona neomlouvá". Takový vývoj může vést  k situaci, která se postupně vyvinula 
v sousedním Německu, kde je kritizován jazyk práva jako „hantýrka “ právníků víceméně nesrozumitelná 
veřejnosti.   
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5.  Analýza naplnění predikcí vyslovených při tvorbě a změnách 

systémů nepojistných sociálních dávek podporujících hmotně 

rodinu s dětmi  

Obsahem této kapitoly je zhodnocení správnosti predikcí (předpovědí), které byly 

deklarovány jako očekávané účinky při tvorbě a změnách systémů nepojistných 

sociálních dávek podporujících hmotně rodinu s dětmi. Východiskem jsou podle situace 

důvodové zprávy předkládaných návrhů zákonů, popř. další způsobilé dokumenty a 

analýzy dopadů podle obecných zásad RIA (pokud byly vypracovány). Součástí je i 

posouzení celkové problematiky možností a objektivních limitů tvorby predikcí.  

Cílem této kapitoly je získat informace, zkušenosti a poučení pro další rozvoj 

dávkových systémů, a to cestou konfrontace záměrů opatření a informací, které byly 

k dispozici, s jejich důsledky. 

  

5.1. Metodická poznámka 

Adekvátnost predikcí je jednou z klíčových garancí toho, že přijetím právní normy 

budou naplněny záměry zákonodárce. Predikce (předpověď) vývoje a důsledků je 

výslednicí konfrontace hodnocení situace předmětné oblasti na jedné straně se 

záměrem (návrhem) na změnu na straně druhé. Hodnocení situace nalézá a formuluje 

důvody, pro které by mělo dojít ke změně. Důvodem pro změnu však nemusí být vždy 

jen výsledek analýzy předmětné oblasti, ale mohou být sledovány jiné, vnější 

"vnucené" cíle, například v oblasti dávkové může jít o prosté dosažení úspor státního 

rozpočtu. 

Predikce obsahuje jak ekonomické aspekty, tak i úvahy o předpokládaném budoucím 

vývoji v předmětné oblasti, a o důsledcích na situaci a chování dotčených subjektů. Je 

v určitém smyslu ověřením schopnosti "předvídat" v tuzemské situaci poměrně 

dramatického sociálně ekonomického vývoje a zhodnocením podmínek, které jsou 

k tomu k dispozici, pokud jde o data a informace obecně.  

Důvodová zpráva a hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA, dále jen 

RIA jsou de facto programovými dokumenty, samotné paragrafované znění zákona 

pak technickým nástrojem realizace. Formulace předpovědí (ve smyslu očekávání) lze 

nalézt také v předkládacích zprávách, úvodních slovech ministrů ale také v odborných 

analýzách, které byly k předmětné problematice zpracovány.   

Posuzování správnosti predikce (která vychází z hodnocení stavu, nebo stanoveného 

cíle, obsahuje návrh a důvody řešení a výhody a nevýhody) je tak do určité míry 

posuzováním "správnosti" programového dokumentu, nebo jinak řečeno správnosti 

zadání, které autoři dokumentu obdrželi, popř. diskusí k těmto dokumentům. 

Formálně je obsah celkové predikce a okruh témat, která je třeba popsat dán 

stanovenou strukturou důvodové zprávy a RIA. Tato kapitola se týká hlavního tématu 

celé studie, to je vývoj hmotné podpory rodin, nikoliv všech aspektů, které musí být 

v důvodové zprávě RIA popsány.   

Pro analýzu se teoreticky naskýtá množina permutací adekvátního nebo nepřesného 

popř. žádného hodnocení situace, dobrého nebo sporného cíle či záměru a správné 

nebo nepřesné predikce.  
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Nicméně autoři se zde dostávají do obtížné situace. A to v několika ohledech. 

Východiskem těchto problémů je skutečnost, že se celá studie koncentruje na vývoj 

hmotné podpory rodin s dětmi formou nepojistných sociálních dávek, přičemž klíčové 

kapitoly analyzují úspěšnost této politiky. Závažným problémem je tedy odpověď na 

otázku, zda finanční transfery pomáhají zabezpečovat strategické zájmy, pokud jde o 

rodinu, či nikoliv. Ostatně, i na otázku, zda stát takovou strategickou vizi má a zda 

nerozvíjí dávkové systémy ze setrvačnosti, aniž by formuloval a akcentoval "klasické" i 

nové zájmy 114 pokud jde o rodinu. A to v situaci trvalého poklesu "významu" této 

oblasti jak se projevuje ve srovnání s HDP po roce 1990.   

Druhým problémem je fakt, že v posledních letech došlo ke změnám rozsahu i povahy 

hmotné podpory rodin s dětmi s výlučným klíčovým zájmem dosáhnout úspory 

státního rozpočtu. Pak vzniká otázka, zda má být správnost predikcí jen otázkou 

ověření ekonomických dopadů (dosažení úspory) nebo nutně i prostorem pro diskusi o 

celkové vhodnosti přijatého řešení a o tom zda pomáhá řešit problémy a potřeby 

rodin. Samotná úspora rozpočtových prostředků je zjevně kontraproduktivní, pokud 

jde o vývoj hmotné podpory rodin nepojistnými dávkami.  

Pokud jde o nepojistné dávky směřující do rodin, nebyl v žádném dokumentu 

formulován jiný než sociálně ekonomický aspekt. Tímto nástrojem sociální politiky 

nebyl sledován jiný cíl, než hmotná podpora. Pravda, v různých sociálních situacích a v 

různých sociálních událostech a s významným akcentem na prevenci příjmových 

deficitů, z těchto okolností plynoucích. Odpovídalo to zvolené koncepci sociální politiky 

orientované na ochranu obyvatel před propadem do chudoby v procesu ekonomické 

reformy.  

Zhodnocení správnosti predikcí je reálné rozdělit do dvou úrovní. První je úroveň 

makro sociální – tady týkající se vzniku samotných systémů, druhá je analýza 

konkrétních opatření přijatých po roce 2010.  

Pokud jde o první úroveň je to hledání odpovědi na otázku, zda hmotná podpora rodin 

nepojistnými dávkami v systému státní sociální podpory a v systému pomoci v hmotné 

nouzi splnily zásadní očekávání, se kterými byly vytvořeny a rozvíjeny. Do této části je 

zařazena samostatná analýza rodičovského příspěvku, který se stal nejvýznamnější 

dávkou systému státní sociální podpory, a to od vzniku do současnosti.  Sem pak patří 

i analýza predikcí souvisejících s organizačním zabezpečením výplaty těchto systémů, 

tedy především s programem II. etapy Reformy veřejné správy.  

Pokud jde o druhou úroveň, vážící se k vývoji po roce 2010, v tomto období byla 

realizována opatření, která měla důsledky na oba dávkové systémy současně, a proto 

budou predikce obou systémů posuzovány rovněž společně, a to s ohledem na 

následky přijatých kroků.  

 

                                                      

114  Rodina jako základ státu, základní ekonomická (zejm. spotřební), sociální, vzdělávací, stravovací, 
výchovná a ubytovací jednotka apod. Otázka sladění rodinného a života a zaměstnání, podpora 
kvalifikace, jazykového vybavení, podpora vzdělání dětí, apod.  
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5.2.  Správnost predikcí systému dávek státní sociální podpory 

od vzniku 

Posoudit správnost predikcí systému státní sociální podpory od počátku do současnosti 

představuje víceúrovňovou záležitost. V průběhu let došlo k řadě obsahových i 

technických změn. I když se vezmou na vědomí změny vynucené změnou jiných 

zákonů, jde celkem o 64 novel. 

Pro posuzování správnosti predikcí je předmět analýzy nutné rozdělit do tří 

tematických segmentů.  

- Prvním jsou predikce a předpoklady zpracované v období vzniku celého systému 

pokud jde o jeho základní konstrukci spočívající v algoritmech jednotlivých dávek a 

proměnných parametrech (násobcích různých částek životního minima) určujících 

výši dávky a hranici příjmu pro vznik nároku. 

- Druhým je vývoj prostředků, které jsou ze státního rozpočtu do systému vkládány  

- Třetím jsou opatření formující současný stav tohoto systému  

V roce 2000 byl po 5 letech působení a zřejmě naposledy analyzován systém dávek 

státní sociální podpory, a to v souvislosti s diskusemi o jeho napojení na životní 

minimum 115. Přitom byla i vedena diskuse o dalším vývoji tohoto systému. Tehdejší 

stav tohoto dávkového systému charakterizuje následující přehled.  

 

Konstrukce jednotlivých dávek a hranic příjmů pro vznik nároku v roce 2000  

a) Přídavek na dítě 

- jako hranice příjmu rodiny pro nárok se používá násobek částky životního 

minima rodiny 

- pro stanovení výše dávky se používá částka na osobní potřeby dítěte podle 

věku 

b) Sociální příplatek 

- jako hranice příjmu rodiny pro nárok se používá násobek částky životního 

minima rodiny  

- pro stanovení výše dávky se používá částka na osobní potřeby dítěte 

- částka životního minima rodiny je zároveň brána jako minimální výše 

rozhodného příjmu rodiny pro výpočet sociálního příplatku 

- částka životního minima jednotlivce je zároveň brána jako minimální příjem ze 

samostatné výdělečné činnosti, započítávaného jako rozhodný příjem osob 

samostatně výdělečně činných pro nárok na sociální příplatek 

c) Příspěvek na bydlení (včetně příspěvku na teplo a příspěvku na nájemné) 

                                                      

115  viz: Informace o používání kategorie životního minima jako řídící veličiny v systémech sociální ochrany 
občanů v působnosti MPSV a náměty na diskusi, MPSV, odbor  21- sociální politiky, č.j.: 21 – 
32732/2000 
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- jako hranice příjmu rodiny pro nárok se používá násobek částky životního 

minima rodiny  

- pro stanovení výše dávky se používá částka na domácnost podle počtu členů 

- částka životního minima rodiny je zároveň brána jako minimální výše 

rozhodného příjmu rodiny pro výpočet příspěvku na bydlení 

- částka životního minima jednotlivce je zároveň brána jako minimální příjem ze 

samostatné výdělečné činnosti, započítávaného jako rozhodný příjem osob 

samostatně výdělečně činných pro nárok na příspěvek na bydlení (příspěvek na 

teplo a příspěvek na nájemné zanikají k 30. 6 2000, resp. k 31. 12. 2000) 

d) Příspěvek na dopravu  

- jako hranice příjmu rodiny pro nárok se používá násobek částky životního 

minima rodiny 

e) Rodičovský příspěvek 

- výše je násobkem částky na osobní potřeby pečujícího rodiče  

- částka na osobní potřeby je zároveň horní hranicí příjmu pro výplatu 

rodičovského příspěvku při výdělečné činnosti 

f) Zaopatřovací příspěvek  

- výše je násobkem částky na osobní potřeby osoby, které náleží dávka 

g) Porodné 

- výše je násobkem částky na osobní potřeby dítěte 

h) Dávky pěstounské péče: 

- příspěvek na úhradu potřeb dítěte výše je násobkem částky na osobní potřeby 

dítěte 

- příspěvek při převzetí dítěte 

- výše je násobkem částky na osobní potřeby dítěte 

- odměna pěstouna 

- výše je násobkem částky na osobní potřeby pěstouna 

 

Pro srovnání, v roce 2013 je na životní minimum napojena pouze hranice příjmu u 

porodného. Všechny ostatní dávky jsou stanoveny pevnými částkami.    

V dokumentu se prezentují základní predikce vyslovené k tvorbě systému a uvádí, že 

skutečnost, že systém státní sociální podpory využíval jako základní kalkulační prvek 

životní minimum má svoji konkrétní historickou odůvodněnost. Nově vytvářenému 

systému státní sociální podpory bylo při jeho koncipování uloženo:  

- Sjednotit dávky týkající se rodin do jednoho systému a k jednomu plátci. Do té 

byly plátci zaměstnavatelé, soc. péče, ČSSZ a dávky byly zařazeny v systémech 

nemocenského pojištění, státních dávek, dávek soc. péče apod. Po zkušenostech 
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se státním vyrovnávacím příspěvkem, kdy byly evidovány i tzv. mrtvé duše, byli 

zejm. zaměstnavatelé shledání nedůvěryhodným plátcem 116.  

- Navázat dávky na vhodnou makroekonomickou veličinu a zabezpečit udržování 

reálné hodnoty (koncepce záchranné sociální sítě). Základní námitkou proti 

zvyšování např. přídavků na děti bylo do té doby totiž to, že nemají 

makroekonomický základ (rozměr) a neváží se na např. na průměrné náklady na 

péči o děti či mzdy apod., tzn. že vlastně "nic" nevyjadřují. Tyto dávky byly jen 

předmětem politické manipulace a byly zvyšovány před volbami a sjezdy. 

- Zabezpečit variabilitu systému, snížit podíl sociálních výdajů na HDP, učinit z dávek 

ucelený systém, vytvořit systém výplatních míst dostupný občanům, systém 

algoritmizovat a computerizovat. Zrušit a nahradit státní vyrovnávací příspěvek a 

řešit nové situace, které např. vznikly zrušením dotací na dopravu a postupným 

rušením dotací na bydlení 

Podmínkou pro vytvoření dávkového systému, navazujícího na vhodnou 

makroekonomickou veličinu s cílem udržení reálné hodnoty těchto dávek, bylo proto 

nalezení takovéto veličiny. Jako nejvhodnější bylo zvoleno životní minimum. Jeho 

prosazení bylo prvním krokem téhož pracoviště, které později vytvořilo systém státní 

sociální podpory.  

Byly hledány i jiné veličiny jako je například podíl (dávky) na průměrných nákladech 

na děti podle věku apod. Životní minimum bylo zvoleno proto, že umožňovalo 

mnohem univerzálnější využití a to nejen ve vztahu k dětem i k dospělým osobám. 

Akcent, který je v této kapitole věnován právě životnímu minimu, jako klíčové veličině 

není jen technický. Jde o problém a konsekvence doktrinální povahy. V roce 1992 

uvedl tehdejší premiér V. Klaus v článku Efektivní sociální politika - nebo sociálně tržní 

hospodářství117 mj., že „Novým, málo chápaným principem (sociální politiky) je, že by 

nemělo jít o apriorní solidaritu vůči specificky definovaným skupinám, tedy např. vůči 

důchodcům, zemědělcům, rodinám s dětmi apod., ale že musí jít o solidaritu se 

sociálně potřebnými občany. Proto se stát snaží definovat jisté tzv. životní minimum, 

které považuje za výchozí hranici občanské solidarity a za centrální bod své sociální 

politiky“. Životní minimum bylo z tohoto důvodu obdobně používáno v oblasti 

důchodového zabezpečení, sociálně právní ochrany dětí a politice zaměstnanosti, a to 

ze stejných důvodů, jako příjmová míra. Existence toto nástroje přispěla 

k transparentnosti sociální politiky, sociální reformy vůbec, k jednáním směřujícím 

k zajištění sociálního smíru a zajištění politické průchodnosti společenské a 

ekonomické transformace.  

Pro autory systému bylo proto logickým a optimálním řešením napojení dávek na 

životní minimum a automatické zvyšování dávek v návaznosti na zvyšování životního 

minima – v důsledku zvyšování nezbytných životních nákladů. 

Toto řešení mělo řadu zajímavých konsekvencí, výhod i nevýhod. U některých 

odborníků se objevoval názor, že zvyšování životního minima se neděje “zcela 

svobodně“ protože je zatíženo odpovědností a důsledky, které to vyvolá u dávek SSP 

(vždy z výšení výdajů cca o 2,5 mld. Kč.) Jak je ve studii již zmíněno, obdobně byl 

dříve vázána minimální mzda, protože její zvyšování bylo zatíženo důsledky na platby 

                                                      

116  Nehledě na možnost zajištění ochrany osobních údajů u více než 40 tis. zaměstnavatelů 

117  Český deník,1992  
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státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. Zvláštním problémem byl 

automatismus zvyšování všech dávek SSP závislých na životním minimu. Ten byl 

nepříznivě pociťován makrofinančníky, na druhé straně zvyšování dávek nebylo 

předmětem jakékoliv politické licitace.  

Přes tuto výtku (vynuceného zvyšování dávek vázaných na ŽM) se za 10 let podíl 

výdajů na dávky, které jsou nyní (rok 2000)  součástí SSP na  HDP, přes cca 10 

valorizací ŽM snížil ze 3 % a na cca 1,7 %. Toto zavěšení či řídící role ŽM tak nemělo 

negativní makroekonomické důsledky, ale naopak skutečnost, že bylo životní 

minimum koncipováno na spotřebním koši nízkopříjmových zaměstnaneckých 

domácnosti, který je "chudší" než spotřební koš průměrných domácností, odrážející 

růst průměrných mezd, sledovaly dávky SSP vývoj situace chudých domácností, 

nikoliv domácností průměrných. Obecná hodnota dávek SSP se tak přes jejich 

nominální růst snižovala. Rodiny s dětmi se podporou státu podílely na jeho prosperitě 

vyjádřené růstem HDP stále méně a méně. Tato skutečnost byl pak v následujících 

letech zcela ignorována tvrzen pravý opak.  

V dokumentu, který je zde s malými korekcemi citován, je provedena i diskuse o 

dalším možném vývoji. Konstatuje se, že hledání nové řídící veličiny je možné, ale je 

třeba postupovat uvážlivě. Např. navrhované napojení na mzdové veličiny, které 

nejsou plně vládou „kontrolovatelné“, se jeví být riskantním. (Pozn.: To se potvrdilo v 

roce 2007 u rodičovského příspěvku. Jeho navěšení na 40 % průměrné měsíční mzdy 

v nepodnikatelské sféře způsobilo  enormní nárůst výše rodičovského příspěvku. Tím 

se tato dávka stala jednoznačně finančně nejnákladnější dávkou celého systému státní 

sociální podpory. Byla, bez zvláštní diskuse, zcela opuštěna návaznost na vývoj 

životních nákladů – resp. na růst životního minima a dávka se stala státním platem. 

Vazba na mzdu se však ukázala jako nepraktická, protože vývoj mzdy nelze nijak 

objektivně ovlivnit. Nabízí se otázka, zda by neměl někdo vysvětlit, zda bylo třeba 

destruovat systém a vynaložit řadu miliard na potvrzení již dříve vysloveného rizika.)  

V textu citovaného dokumentu se otevírá diskuse i o dalším vývoji systému SSP:  

Dávky SSP byly variabilizovány cca 35 koeficienty upravujícími výši dávek i příjmové 

hranice příjemců. Při rozvíjení nového systému by bylo možné postupovat například 

tak, že by tyto koeficienty byly vyjádřeny v zákoně o státním rozpočtu a bylo by 

možné vyjít ze současného nastavení systému jako startovací báze. Takové řešení by 

umožnilo využít variability systému v tom smyslu, že by se jednotlivé koeficienty 

mohly měnit a měnit tak "váhu" jednotlivých dávek a tím i priority vlády v podpoře 

rodin v různých sociálních situacích.  

Jinou možností bylo stanovit v zákoně o státním rozpočtu jen celkový objem 

prostředků, který má být směrován do státní sociální podpory vyjádřený podílem na 

předpokládaném (nebo naopak v předchozím roce dosaženém) HDP. Tak by se 

zabezpečila souvztažnost vývoje národního bohatství a prosperity s dávkami 

podporujícími rodinu.  

Bylo by také možné podporu rodin povýšit nad obecný vývoj prosperity. Taktickým 

problémem takového řešení bylo, že zatímco dosud probíhal růst dávek SSP jaksi 

"nepozorovaně", v případě politického dohadování by bylo nutné přesně vyjádřit 

podporu rodiny na srozumitelném vztahu "růst bohatství všech versus růst státní 

podpory rodiny", což by bylo ožehavé téma. 
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Citovaný dokument uvádí, že perspektivní řešení lze očekávat spíše od určité repase 

systému SSP na dávky "rodinné" a dávky "chudinské" a od nového rozdělení 

odpovědnosti za garance v oblasti nízkých příjmů mezi stát (státní sociální úřady) a 

obce. Dávky, které řeší redistribuci „od bohatých k chudým“ v systému SSP budou za 

předpokladu zkvalitnění využívání dávek sociální péče podle zákona o sociální 

potřebnosti skutečně duplicitní. Státní sociální podpora by se pak mohla orientovat 

více na dávky "rodinné" tedy na redistribuci od bezdětných rodin k rodinám s dětmi“ 

s respektováním životních cyklů. (Bezdětný rodič nemá, nebo již nemá, ale mohl mít 

vyživované děti) Toto řešení si vyžádá podrobné rozpracování a již nyní je zřejmé, že 

bude vyžadovat masivní personální posílení. 

Tato brilantní makroekonomická doporučení 118 z roku 2000 nebyla předložena 

k projednání, celý systém byl postupně technicky degradován do stavu před rokem 

1990 a výše zde citované návrhy na propojení vývoje HDP popř. státního rozpočtu na 

vývoj nákladů na SSP byly degradovány na prostinká redukční úsporná opatření.  

Výše uvedené predikce se potvrdily. Byl ale bohužel zcela opuštěn transparentní 

systém propojených makrosociálních veličin a matematický aparát umožňující dát 

systému celistvou logiku a vyváženost. Nadále půjde jen o zvyšování pevných částek.  

Druhou oblastí ověření predikcí je schopnost korigovat, resp. snižovat prostředky, 

které jsou ze státního rozpočtu do systému vkládány. Tato schopnost, jak dokládá 

první část celé studie, se vrchovatě potvrdila. Od roku 1993 klesly výdaje na dávky 

SSP z 8,17 % na 3,08 % v roce 2012. Tohoto poklesu – o jehož smysluplnosti lze 

v kontextu zadání této studie pochybovat -  bylo  možné dosáhnout bez destrukce 

systému, nýbrž využitím jeho "elastičnosti", a tím spíše, že některá realizovaná 

opatření výdaje zvyšovala.  

Třetí oblastí ověření jsou opatření formující současný stav tohoto systému, které tvoří 

závěrečnou část této kapitoly.   

 

5.3.  Správnost predikcí, pokud jde o rodičovský příspěvek a 

jeho vývoj  

Nová státní nároková dávka - rodičovský příspěvek - byla uzákoněna k 1. 10. 1990. 

Zákon o rodičovském příspěvku sjednotil poskytování této dávky do 3 let věku dítěte, 

odstranilo se znevýhodnění rodin s prvním dítětem. Stanovením jednotné výše 

příspěvku se vyjádřilo základní pojetí této dávky jako sociálního příjmu rodiče v době 

péče o dítě, tj. odměna za celodenní řádnou osobní péči.  

Tím vyvrcholily předcházející diskuse o možném novém pojetí této dávky jako dávky 

pojistného typu, dávky nahrazující mzdu, jejíž výše by byla individuálně odvozena od 

mzdy. Přestože už tehdy bylo zřejmé (rok 1990), že těžiště systémů sociální ochrany 

musí spočívat především v pojistných systémech s participací občana a se 

spravedlivým uspořádáním konstrukce dávky, totiž, že kdo víc přispěl, více dostane, 

tedy zachová se mu jeho standard, nikoliv standard průměrný, byl paradoxně udržen 

platný stav, že jde o státní dávku, nikoliv dávku typu pojištění. 

Takové řešení má řadu důsledků. Když dávka není "pojistnou" neodráží minulý 

dosažený standard, ale přiznává se, všem ve stejné výši. To má za následek, že 

                                                      

118  Doklad o procesu jeho projednávání je již skartován.  
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hodnota práva a možnosti volby, která je tímto řešením rodiči nabízena (zaměstnání 

nebo péče o dítě se státní podporou) 119 není ekvivalentní ve vztahu k předchozímu 

příjmu. Někdo by mohl vyslovit názor, že to může mít jistý vliv na kvalitu populace.  

Jiná možná logika byla, že čím vyšší kvalifikace, tím kvalitnější péče o děti a tím vyšší 

by dávka mohla být. Samozřejmě, že obě výše uvedená uvažování by mohla vést zpět 

k myšlence, aby dávka byla rekonstruována na dávku pojistného typu, uplatňovala 

pojistné principy. Diskuse se vedla také o druhé otázce, o tom, zda je rodičovský 

příspěvek, jakýmsi státním platem nebo příspěvkem na úhradu minimálních životních 

nákladů. Šlo o valorizační mechanismus. Vyhrál syntetizující názor, že jde sice o státní 

plat, jehož výše je ale technicky odvozena od institutu životního minima a podle něj 

valorizována. Nikoliv tedy podle růstu mezd.  

Zavedení rodičovského příspěvku sledovalo zkvalitnění potřebné individuální péče o 

děti, zlepšení jejich zdravotního stavu, zlepšení sociální situace rodin s malými dětmi, 

zrovnoprávnění obou rodičů při péči o děti a snížení podílu dětí v jeslích. Zákon zavedl 

možnost souběžné omezené pracovní činnosti. Předpokládalo se, že bude mít i vliv na 

žádoucí prodloužení intervalů mezi porody, které byly v ČSSR v průměru kratší než 3 

roky, což bylo z medicínských pohledů považováno za nevyhovující. 

V souvislosti s  misí Světové banky byl rodičovský příspěvek chápán makroekonomicky 

jako významný nástroj k odčerpání pracovní síly z trhu práce a byla doporučena jeho 

valorizace. Rodičovský příspěvek byl chápán jako dávka  s řadou významných 

konsekvencí.  

Některé zahraniční zkušenosti svědčily o tom, že nezaměstnanost (tehdy aktuálně 

očekávaná) může vést za určitých okolností ke zvýšení porodnosti. A tato zvýšená 

porodnost může znamenat jednak odčerpání pracovní síly (pečující o děti), ale také 

jako důsledek, zvýšení zaměstnanosti v oblasti sociální infrastruktury. Důvodem pro 

výše uvedenou hypotézu byl zřejmý fenomén, že sociální statut (objektivní i 

subjektivní) nezaměstnaného je rozhodně nižší než sociální statut rodiče pečujícího o 

děti, což by mohl být startovací impuls růstu porodnosti. Tato hypotéza se nepotvrdila.  

Nadále byla snaha udržet tuto dávku v  logice podmínek, které by to zaručily. To jest 

vzdálit ženy - příjemce dávky trhu práce. Nicméně je skutečností, že tento aspekt byl 

akceptován jen zpočátku, ke škodě věci nebyl nijak zvlášť publikován a zůstal 

zapomenut. Všechny další úpravy směřovaly proti němu.  

Existence a zejména podstatné zvýšení "hodnoty" rodičovského příspěvku po roce 

1990 se stala hlavním argumentem pro rušení výhody časnějšího odchodu do důchodu 

žen podle počtu dětí a nástrojem pro dosažení společenského konsensu k této změně. 

Byl přijat názor, že problém a jeho „společenská satisfakce“ se má řešit tehdy když 

vzniká. Tj. péči o děti není správné kompenzovat krácením pracovní stáže na jejím 

konci, ale umožněním, aby – za hmotné podpory – bylo o děti pečováno, když tuto 

péči potřebují. Proto bylo toto krácení koncipováno tak, aby postihlo až ženy, které 

byly příjemci rodičovského příspěvku. 

Výše rodičovského příspěvku byla upravována vždy v návaznosti na úpravy částek 

životního minima tak, aby jeho úroveň sledovala vždy úroveň částky potřebné k 

                                                      

119  Víšek uvádí, že vedle makroekonomického aspektu byl deklarován i sociálně politický záměr, umožnit 
rodičům volbu - péče o dítě s podporou státu nebo práce za mzdu. Reagovat tak na direktivní podmínky 
minulého režimu, totiž povinnost pracovat a děti svěřit do státní péče. Mezinárodní konference 
"Komplexní rodinná politika" Praha, listopad 2006. 
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zajištění výživy a základních osobních potřeb dospělé osoby pečující o dítě. Původně 

byl vznik nároku na mateřský příspěvek a zejména výše dávky odstupňována podle 

počtu dětí (zpočátku nebyl při prvním dítěti nárok), tedy za více práce více peněz. To 

ovšem neodpovídalo logice krytí minimálních životních nákladů pečujícího. Proto byla 

přijata změna a bez ohledu na počet dětí byla částka stanovena v jedné výši.  

Při pobírání rodičovského příspěvku musela být splněna podmínka osobní řádné 

celodenní péče o dítě, avšak při splnění této podmínky zákon umožnil rodiči i 

výdělečnou činnost. Ta byla omezena buď časově - max. 2 hodiny denně - nebo výší 

výdělku. Smyslem této úpravy bylo vytvořit možnost pro zlepšení sociální situace 

rodiny při zachování smyslu dávky. Výdělečná činnost nebyla omezena u osamělého 

rodiče. Podmínkou však v každém případě bylo, že dítě není umístěno v jeslích nebo 

obdobném zařízení a rodič musel potřebnou péči zajistit po dobu výdělečné činnosti 

jinou osobou. Tyto podmínky byly změkčeny při péči o zdravotně postižené dítě. 

Příspěvek se vyplácel do 7 let věku a dítě mohlo navštěvovat předškolní zařízení, a to 

ohledem na potřebu rehabilitace a sociální integrace. 

Od 1. 10. 1995, kdy se stal dávkou SSP, činil rodičovský příspěvek 1,1 násobek částky 

životního minima na osobní potřeby rodiče. Od 1. 1. 1998 byla zrušena podmínka 

limitující nárok nepřekročením dvou hodin denně v pracovní činnosti.  

Zřejmě nejčastější kritizovanou vynucenou skutečností bylo využívání dávky jen po 

dobu 3 let, protože hrozící ztráta zaměstnání ve čtvrtém roce odrazovala. Kritika se 

objevovala i z medií, a to téměř vždy, když se ozvali poživatelé dávky, kteří byli 

přistiženi při podvodu, tedy když pod dobu čerpání dávky měli příjem vyšší než limitní, 

popř. zejména když umístili dítě do předškolního zařízení v rozporu s podmínkami 

nároku. Media se obvykle postavila na jejich stranu 120. Tím se vytvořilo povědomí o 

nedokonalosti této dávky, přestože naprostá většina oprávněných ji bez jakýchkoliv 

problémů čerpala.  

Následný návrh na významnou změnu, tj rozdělení na dva stupně a dva typy užívání 

rodičovského příspěvku, v zásadě reagoval na chování lidí (někteří chtěli pracovat), 

ale začal být problém s výší rizika, zda jejich práce ještě je, nebo již není, slučitelná se 

základní premisou dávky, tedy že je státním platem za celodenní řádnou osobní péči o 

děti. I tento návrh však řešil vnitřní technické problémy systému na úkor jejího 

působení k odčerpání osob z trhu práce.  

Zkušenosti ukazují, že naopak změkčování podmínek s cílem vyhovět marginálním 

skupinám a jejich zájmům vedlo k růstu podvodů a ztrátě logiky dávky. Tak 

representace zdravotně postižených postupně prosadily, že dítě může navštěvovat 

max. 4 hodiny denně léčebně rehabilitační zařízení, a těžce zdravotně postižené dítě 

jakékoliv zařízení po dobu max. 4 hodin denně. Není pochyb o tom, že je to pro děti 

přínosné, ale nutně vyvstává otázka, zda šlo o celodenní osobní péči, vezmeme-li 

v úvahu i čas dopravy do zařízení, či zda by neměla být tato sociální situace řešena 

jinou dávkou.  

                                                      

120  Známý je případ Českých Budějovic, kde na podvody v tomto smyslu upozornila kriminální policie a 
chtěla neoprávněné čerpání dávky trestně stíhat, k čemuž měla právní oporu. Jedna z televizí pak chtěla 
dokázat, že ženy nevěděly, že nemohou dítě umístit ve školce, přestože to byla všeobecně známá 
skutečnost již 10 let. Přitom přímo formulář žádosti obsahoval v tomto smyslu upozornění a varování. 
Tuto část odpovědi zástupce MPSV televize natočila, ale neodvysílala. Reportáž skončila kritikou MPSV, 
že lidé nejsou informováni, že je tedy případný přestupek jeho chybou. Veřejnost tak byla mystifikována 
a de facto omluveno porušování předpisů. 
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Kritizovatelná byla skutečně problematická kontrola dodržování podmínek, na níž 

nebylo dost sil a nástrojů, a to zejména zpětně - nárok na tuto dávku mohl být 

uplatněn 3 roky zpět. Svoji roli hrály dva faktory. Prvním, že na místo dřívějších 

jednoznačně definovaných jeslí a mateřských školek bylo stále více možností pro 

netradiční zabezpečení předškolní péče o děti (soukromé služby, péče jen občas na 

omezený počet hodin). Druhým faktorem bylo stále více možností velmi neformálních 

pracovních výdělečných zapojení (práce u počítače doma). Problémem bylo také 

vyúčtování příjmů u osob samostatně výdělečně činných. Proto bylo upuštěno od 

podmínky časového limitování práce a limitování výdělku a bylo navrženo jednoznačně 

vymezit dva stupně dávky a vyloučit sporné plochy, v nichž mohlo docházet k 

rozdílným výkladům.  

V závěrech dokumentu RIA k návrhu zákona o úsporných opatřeních z roku 2010 se 

shrnuje a uvádí aktuální údaje takto: Zpočátku byla tato dávka konstruována jako 

příspěvek na osobní potřeby rodiče, který pečuje o dítě a nárok na ni měl rodič, který 

skutečně celodenně a osobně pečoval alespoň o jedno dítě do čtyř let věku, nebo do 

sedmi let věku, jde-li o dítě zdravotně postižené. V době péče o dítě byl vyloučen nebo 

jen minimalizován souběh s příjmem z výdělečné činnosti, dávkami nahrazujícími 

příjem z výdělečné činnosti. Postupem času však došlo k uvolnění příjmové situace 

rodiče – zavedla se nejprve povolená výše příjmu, resp. pracovního úvazku, při které 

rodičovský příspěvek ještě náležel, a nakonec se dospělo k úplné volnosti souběhu 

pobírání rodičovského příspěvku s jakýmkoli příjmem z výdělečné činnosti. Souběžné 

rozvolnění nastalo i v podmínce celodenní osobní péče rodiče. S prolomením možnosti 

přivýdělku při pobírání rodičovského příspěvku bylo povoleno, aby po dobu výdělečné 

činnosti rodiče byla péče o dítě zajištěna péče jinou zletilou osobou a následně pak se 

za celodenní osobní péči rodiče začalo považovat i umístění dítěte v jeslích nebo 

obdobném předškolním zařízení po určitou zákonem danou dobu. 

Tato uvolnění podmínek znamenala značný nárůst okruhu příjemců rodičovského 

příspěvku a rodičovský příspěvek se od roku 2005 stal dávkou s nejvyššími náklady. 

Od 1. 1. 2007 navíc došlo k enormnímu nárůstu výše rodičovského příspěvku (na 40 

% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře) a tím se tato dávka stala 

jednoznačně finančně nejnákladnější dávkou celého systému státní sociální podpory. 

Byl, bez zvláštní diskuse, zcela opuštěna návaznost na vývoj životních nákladů – resp. 

na růst životního minima a dávka se stala státním platem.  

Vazba na mzdu se však ukázala jako nepraktická, protože vývoj mzdy nelze nijak 

objektivně ovlivnit. Zároveň výše rodičovského příspěvku byla taková, že řada 

příjemců, zejména bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, ve svém zaměstnání 

obdobné výše výdělku nedosahovala. To vedlo k situaci, kdy by návrat do zaměstnání 

pro tyto rodiče byl finančně nevýhodný.  

Přechod na tří rychlostní strukturu rodičovského příspěvku (od 1. 1. 2008) sice 

odstranil vazbu na mzdu a poněkud zpomalil překotný nárůst nákladů, ale rodičovský 

příspěvek dnes stále činí 69,6 % veškerých výdajů na dávky státní sociální podpory; 

od účinnosti zákona se výdaje na rodičovský příspěvek zčtyřnásobily. V roce 2009 byl 

rodičovský příspěvek vyplácen cca 360 tisícům rodičů měsíčně oproti 263 tisícům 

v letech 2000 až 2005.  

Navíc od roku 2009 došlo k dalšímu uvolnění podmínek nároku a rodičovský příspěvek 

je poskytován dítěti, kterému nenáleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních 

službách až do věku 15 let. Vzhledem k tomu, že tyto děti mohou plně navštěvovat 
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školská zařízení a rodič není nijak omezován ve výdělečné činnosti, navozuje tato 

úprava otázku, zda se stále ještě jedná o dávku na osobní potřeby rodiče při péči o 

malé dítě, nebo zda tato dávka pouze nesupluje nedostatečné příjmy v rodinách 

s dětmi. Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo 

na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič 

zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. (konec citace)  

Návrh řešení v roce 2010 pak obsahovalo záměr redukovat celkové vyplacené částky u 

čtyřleté varianty rodičovského příspěvku změnou termínu provedení volby. 

Rodičovský příspěvek je ve srovnání s jinými zeměmi unikátní jaký svou výší tak 

délkou trvání, představuje významnou podporu příjmů rodin s malými dětmi. Úroveň 

této podpory pak, paradoxně s rostoucími náklady na děti, podstatně klesne. V logice 

věci by tomu mělo být obráceně. V průběhu let došlo opakovaně ke změkčování 

podmínek nároku. Ve všech případech se měnila podstata dávky tím, že se umožňoval 

větší výdělek a více doby, kterou může dítě strávit v předškolním zařízení.(Z hlediska 

dítěte je cizí zletilá osoba nebo školka totéž – původně deklarovaný smysl péče rodiče 

zmizel). 

Predikce, vyjádřené makro - ekonomickým zájmem snížit rizika a rozsah 

nezaměstnanosti žen se nepochybně potvrdila, a to srovnáním úrovně 

nezaměstnanosti v zemi ve srovnáním se srovnatelnými zeměmi Evropské unie. 

Změkčováním podmínek však tento faktor ztrácí na významu. Stejně tak společenská 

hodnota nabídky alternativy „práce za mzdu nebo osobní péče o děti se státní 

podporu“ postupně významně ztrácely relevantnost, a to jednoznačně změnami, které 

byly v průběhu doby existence této dávky realizovány. Vymezení této dávky a jejího 

smyslu se postupně vytrácelo. Původní záměr této dávky degradoval již zejména jen 

na posílení příjmu rodin, a to paradoxně jen rodin s malými dětmi.  

Všechny obsahové změny rodičovského příspěvku byly navrženy poslanci. Se všemi 

těmito návrhy vyslovila vláda vždy nesouhlas. To je mimořádně závažná skutečnost. 

Vysoký podíl rodičovského příspěvku na celkové hmotné podpoře rodin a jeho 

vymezení k podpoře rodin s malými dětmi bude vytvářet kritický problém při potřebné 

rekonstrukci tohoto dávkového systému.  

 

5.4. Správnost predikcí systému pomoci v hmotné nouzi (od 
vzniku)  

Pro posouzení věcných východisek tvorby zákona o pomoci v hmotné nouzi a k ověření 

predikcí (předpokladů), zde spíše záměrů, popřípadě změn a cílů, kterých mělo být 

dosaženo se jeví vhodným využít několika dokumentů. Prvním je zhodnocení systému 

výplaty dávek sociální potřebnosti, jak je provedl v rámci rozsáhlého šetření Nejvyšší 

kontrolní úřad (dále jen NKÚ) v roce 2004 121. Cílem této kontrolní akce bylo prověřit 

systém vyplácení dávek sociální péče osobám tzv. sociálně potřebným (toto označení 

pro osoby v hmotné nouzi se používalo v době platnosti zákona o sociální potřebnosti). 

Na základě zjištěných skutečností zhodnotil NKÚ systém jako složitý a administrativně 

náročný, neodpovídající již zcela novým sociálně-ekonomickým podmínkám a změnám 

ve veřejné správě. Takto nastavený systém byl v daném rozsahu obtížně řiditelný a z 

                                                      

121  Věstník NKÚ č. 4/2004 
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hlediska způsobu financování nevhodný. Administraci dávek zabezpečovaly obce 

v přenesené působnosti, ty byly podřízeny ministerstvu vnitra, metodicky obor řídilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a finanční záležitosti spravovalo ministerstvo 

financí.  

Na základě šetření provedeného u kontrolovaných obcí konstatoval NKÚ, že objem 

výdajů na dávky sociální péče osobám sociálně potřebným zvyšují další jevy, mimo 

jiné i zneužívání těchto dávek. Příčiny zneužívání viděli pracovníci zejména v tom, že 

nemohou často prokázat ani "zřejmou nepravdivost" údajů a bez účinné spolupráce s 

ostatními příslušnými úřady a institucemi nemohou situaci řešit.  

Ze šetření provedeného u všech kontrolovaných obcí vyplynulo, že sociální pracovníci 

se setkávali zejména s těmito způsoby a příčinami zneužívání dávek: 

- nepravdivé údaje v čestných prohlášeních, a to především o vztahu druh – družka 

v jedné domácnosti, kdy žadatelé tvrdí, že společnou domácnost nevedou a 

pobírání dávek absolventy škol, kteří jsou materiálně zabezpečeni rodiči,  

- poskytování nepravdivých informací o finanční a majetkové situaci (zatajování 

peněžních prostředku, zatajování movitého majetku), kdy žadatelé např. tvrdí, že 

nadstandardní vybavení domácnosti je vypůjčené nebo bylo darováno, apod., 

- znalost příjemců, že některá tvrzení jsou obtížně prokazatelná, např. vztah druh – 

družka dále vlastnický vztah u movitých věcí, prokazování provádění tzv. práce "na 

černo" a přivydělávání si dalšími nevykazovanými aktivitami, kdy příjemci dávky 

např. tvrdí, že jde o občanskou výpomoc, apod., 

- nemožnost bezprostředního ověření údajů, které žadatelé uvádějí o svých 

majetkových a finančních poměrech, nemožnost získávání údajů z finančních úřadů 

a administrativně náročná spolupráce s dalšími příslušnými institucemi. 

Nicméně v textu nálezu NKÚ se konstatuje, že s účinností od 1. 1. 2004 již došlo ke 

zpřísnění podmínek pro výplatu některých dávek, např. zvýšení započitatelné částky 

považované za příjem osoby samostatně výdělečně činné, povinnost zákonného 

zástupce zajistit plnění povinné školní docházky nezaopatřeným dítětem, přísnější 

posuzování snahy o zvýšení příjmu vlastní prací, povinnost doložit skutečnosti 

rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu a dát písemně souhlas k jejich 

ověření. 

Byl vysloven předpoklad, že zvýšení účinnosti systému dávek vázaných na sociální 

potřebnost a zajištění účelného vynakládání rozpočtových prostředků by napomohlo 

především: 

- přehodnocení institucionálního uspořádání a vytvoření předpokladu pro efektivnější 

řízení, včetně fungování kontrolního systému a odpovídajícího materiálně-

technického a personálního zabezpečení, 

- přijetí přehledné a jednoznačné právní úpravy s vytvořením přiměřeného rámce 

pro správní uvážení, 

- aktualizace a snížení počtu stávajících dávek, zejména vzhledem ke změněným 

sociálně-ekonomickým podmínkám, 

- vybudování vhodného informačního systému, který by byl zdrojem aktuálních 

informací a který by byl zároveň kompatibilní s některými dalšími systémy, např. 

se systémem evidujícím uchazeče o zaměstnání apod. 
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Ke konfrontaci těchto závěrů NKÚ a ověření východisek pro připravovaný zákon o 

pomoci hmotné nouzi lze ilustrativně využít i  vybraných částí úvodního slova 

náměstkyně ministra pro jednání ve vládě České republiky o tomto kontrolním 

nálezu 122: "Mohu konstatovat, že předložený kontrolní závěr NKÚ v zásadě odpovídá 

reálné situaci. NKÚ hodnotí systém dávek sociální potřebnosti jako složitý, 

administrativně náročný, neodpovídající již zcela novým sociálně ekonomickým 

podmínkám a změnám ve veřejné správě. Musím konstatovat, že systém hmotné 

pomoci je až posledním sociálním opatřením státu ve prospěch občana. Tento systém 

musí při posuzování individuální situace žadatele komunikovat s řadou veřejných, 

popř. státních institucí." Konec citace.  

Administrace dávek sociální péče mohla pracovat pouze s údaji, které měla k dispozici, 

popř. které legálně, vlastním řízením, získala. Pokud jiné orgány nevyvíjely aktivní 

činnost k odhalení nepravdivých údajů, pak sociální správa nemohla vytvářet vlastní, 

nové a náročnější postupy k odhalování zatajování příjmů, manipulace v oblasti 

bydlení, zkreslování výsledků hospodaření osob samostatně výdělečně činných (dále 

jen OSVČ) a podobně. Její výkon byl a stále je přímo závislý i na věrohodnosti výstupů 

jiných orgánů. 

Záměry vedoucí ke zvýšení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při poskytování 

hmotné pomoci musí proto vést k zatížení informační báze tohoto systému dalšími 

podmínkami, aktivitou v individuální práci s klientem, ověřováním deklarovaných 

skutečností apod. Takovýto sociální systém proto musí vždy klást vysoké nároky na 

odbornou práci pracovníků. 

NKÚ opomněl uvést, že za kvalitu poskytování těchto dávek byly plně zodpovědné 

obce, které tak rozhodovaly o dávkách v přenesené působnosti a za tento výkon státní 

správy jim stát poskytoval podle zákona příspěvek, NKÚ cituje ve své zprávě názory 

pracovníků kontrolovaných obcí, kteří, často nevědomky, kritizují především sami 

sebe, když uvádějí, že vyplácejí dávky takovým způsobem a takovým příjemcům, že 

se zjevně podle nich jedná o zneužívání.  Nelze ani zcela rozumět jejich tvrzení, o 

"zřejmé nepravdivosti údajů", kterou však není možné prokázat. (Pozn.: V této 

souvislosti NKÚ uvedl, že obce nejsou ekonomicky zainteresované na efektivním 

poskytování dávek. Jakmile obec rozhodne o přiznání dávky osobě sociálně potřebné, 

stávají se tyto dávky pro stát povinným výdajem).   

NKÚ potvrzuje, že reálné možnosti státu a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále 

jen MPSV) zasahovat do procesu výplaty dávek sociální péče, zejména pak do 

kvalitativních podmínek, za nichž jsou tyto dávky poskytovány, jsou velmi omezené. 

Proti změně v tom smyslu (navržené MPSV), aby dávky vyplácely státní orgány (Státní 

sociální úřad) se zvedl odpor a návrh na takové řešení musel resort práce a sociálních 

věcí stáhnout. 

NKÚ dále konstatuje, že výše prostředků, vyplacených ze státního rozpočtu na dávky 

sociální péče, se od roku 1998 více než zdvojnásobila. Neuvedl ale, že tento vývoj plně 

korespondoval s vývojem nezaměstnanosti a není proto dokladem vyššího zneužívání 

dávek. Vývoj nezaměstnanosti je hlavním korelačním vztahem k růstu nákladů na 

dávky sociální péče. Takové významné opomenutí vytvářelo následně zkreslený dojem 

o míře zneužívání dávek sociální péče, vázaných na sociální potřebnost občanů.   

                                                      

122  Návrh úvodního slova ke Kontrolnímu nálezu NKÚ- Dávky sociální péče, MPSV, 2004   
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O tom, jakou pozornost věnovaly obce výplatě dávek sociální potřebnosti, svědčí i 

fakt, že zatímco objem vyplácených prostředků se od roku 1998 do roku 2003 více než 

zdvojnásobil, počet pracovníků, kteří se touto agendou zabývali na obcích, se zvýšil 

jen o cca 30 %. Pracovník měl na klienta pár desítek minut ročně. O počtech 

pracovníků v té době rozhodovaly opět obce. 

Třetím dokumentem, který je vhodné komentovat jako zdroj predikcí, je stanovisko 

tehdejší ředitelky odboru sociální politiky MPSV ing. M. Kudlové  k vybraným závěrům 

NKÚ 123 : 

- Snížení výdajů na sociální dávky 

Hlavní příčinná souvislost, pokud jde o výdaje na dávky sociální péče, je vývoj 

nezaměstnanosti. Ve sledovaném období nezaměstnanost rostla, nemohlo proto 

dojít k poklesu výdajů na dávky sociální péče. Cílem ani zadáním nových řešení 

v oblasti hmotné nouze není primárně snížit výdaje na sociální dávky ale získat 

"kontrolu" nad růstem výdajů a zabezpečit efektivní vynakládání prostředků. To si 

naopak určité nové náklady vyžádá.  

- Prohlubování motivace k práci žadatelů o sociální dávky  

Nástroj na zvýšení motivace k práci se přes několik pokusů (návrhy novelizace 

zákona o sociální potřebnosti) po roce 2001 nepodařilo prosadit v Parlamentu ČR a 

nakonec jej stáhla i vláda ČR. Toto řešení je znovu obsaženo ve věcném závěru 

zákona o hmotné nouzi. 

- Dostačující kvalitní personální zajištění sociální péče 

Tento úkol bylo v probíhající II. etapě Reformy veřejné správy nereálné splnit a 

řešení je obsaženo ve věcném závěru zákona o hmotné nouzi. 

Realizace výše uvedených cílů je závislá na přijetí věcného záměru zákona o hmotné 

nouzi v navržené podobě. (Konec citace) 

Předložené citace ze tří dokumentů charakterizují východiska a predikce pokud jde o 

připravovaný a následně přijatý zákon o pomoci v hmotné nouzi.  Současně obsahují 

limity k jejich dosažení. Prvním z nich je zmínka o tom, že realizace uvedených cílů je 

závislá na přijetí věcného záměru zákona o hmotné nouzi "v navržené podobě". Odráží 

dlouholetou trpkou zkušenost autorského pracoviště MPSV, že se návrhy okleští 

nakonec tak, že některé klíčové nástroje nejsou pochopeny a akceptovány. Jak je 

známo nebyly nakonec akceptovány tři klíčové navrhované prvky. První, aby dávky 

sociální péče (nově pomoci v hmotné nouzi) byly převedeny na nově koncipované 

Úřady práce a sociálních věcí, novou dávku - doplatek na bydlení v systému pomoci 

v hmotné nouzi vyplácely a hradily obce v samostatné působnosti, a měly tak zájem 

na řešení bytových problémů svých občanů 124, a dále požadavek na zvýšení počtu 

pracovníků v této oblasti o cca 3 tis. osob 125.  

Ovšem nejpozoruhodnější je tvrzení že cílem nových řešení v oblasti pomoci osobám v 

hmotné nouzi nebylo snížit výdaje na sociální dávky ale získat „kontrolu“ nad růstem 

                                                      

123 V Praze dne 23. června 2004 

124  Důsledkem toho může být současný problém s náklady na doplatek na bydlení. 

125  Tento požadavek odrážel axiom z praxe: Chceš-li snížit výdaje na sociální dávky, přijmi víc sociálních 
pracovníků.  
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výdajů a zabezpečit efektivní vynakládání prostředků. Tato predikce se naplnila až 

neobvyklým způsobem. Počet příjemců tzv. "chudinské dávky" (příspěvku na živobytí) 

se snížil na 43 % původního stavu a objem výdajů státního rozpočtu poklesl na jednu 

třetinu. Uvedený výsledek nebyl vůbec vzat v úvahu v rámci tzv. úsporných opatření 

realizovaných po roce 2010.  

Z textu zákona o pomoci v hmotné nouzi je patrné, že výše uvedené aspekty byly 

podrobně řešeny. Za mimořádně účinné je třeba považovat nový způsob posuzování 

tzv. společné domácnosti (osob společně posuzovaných), kde došlo k obrácení 

povinnosti takový stav prokazovat. Stav oddělené domácnosti a z toho plynoucí 

nároky musí prokázat žadatel. Dosud musel úřad prokazovat opak.  

 

5.5. Správnost predikcí pokud jde organizační zabezpečení 

výplaty nepojistných dávek v rámci reformy veřejné správy 

V závěru předcházejícího tisíciletí probíhala tzv. reforma veřejné správy. Byla 

vyslovena základní predikce, totiž předpoklad, že se dosáhne zkvalitnění veřejné 

správy zrušením okresních úřadů a přenesením výkonu agend řady agend státní 

správy na obce. Je nutné uvést, že k tomuto řešení se přistoupilo v rozporu s 

dosavadními zkušenostmi. Předchozí vytvoření odděleného modelu (přesné oddělení 

rolí státu - okresních úřadů a samosprávných obcí) vycházelo z kritiky problémů 

daných tím, že národní výbory byly "orgány státní správy a samosprávy" a toto 

spojení v praxi naráželo na konflikt lokálních zájmů, potřeb a vlivů s celostátními 

záměry a politikou.  

Příslušné návrhy byly prosazeny zejména komunitou starostů, hojně zastoupených 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Projevila se přitom významná 

rivalita orgánů státu a samosprávy na regionální úrovni. Okresní úřady totiž 

vykonávaly nad obcemi státní kontrolní dohled a mezi oběma stupni existovalo 

permanentní napětí. Jako dokumentaci lze uvést situaci v oblasti bytové politiky 

vykonávané v režimu samostatné působnosti. Poradna pro občanství, občanská a 

lidská práva provedla v roce 2000 výzkum v této tematické oblasti. Bylo prověřeno 47 

vyhlášek týkajících se bydlení. Z nich proti 34 z nich (tj. 72 %) podala podnět 

k pozastavení. Z tohoto počtu v polovině vyhlášek okresní úřad nebo obce vyhověly 

námitkám. Z celkového počtu autory šetření napadených vyhlášek bylo podle jejich 

zjištění 48 % v rozporu s Listinou základních práv a svobod, 44 % v rozporu s Paktem 

o občanských a politických právech a 53 % v rozporu s Občanským zákoníkem (možné 

kumulace) 126.  

Zrušení okresních úřadů přineslo do regionální veřejné správy nové vztahy a 

problémy, a to v řadě směrů. Vytvořily se nové struktury vztahů ekonomických, 

sociálních i dopravních, na jiné bázi než 30 let existující vztahy do okresního města 

jako centra regionu. Vznikla nová centra území, avšak bez odpovědnosti za tato 

území. Vznikla nerovnovážná situace, pokud jde o jejich velikost, a to mezi velkými 

bývalými okresními městy a novými významně menšími městy s rozšířenou 

působností. Dilema, kdy město pečuje v zastoupení státu o občany "cizích" obcí, ale 

                                                      

126  Zpráva o výsledcích výzkumu k problematice holobytů ve vztahu k romské minoritě SOCIOKLUB, 2001, 
pro vládu ČR 
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využívá k tomu vlastní prostředky a pracovníky, se po II. etapě reformy veřejné 

správy dále prohloubilo.  

Pochybnosti o dostatečnosti finančního krytí výkonu státní správy v přenesené 

působnosti státem – příspěvkem na výkon státní správy apod. se nadále prohlubovaly. 

Např. výše příspěvku byla u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností stanovována 

podle počtu funkčních míst v agendách státní správy. Avšak u pověřených obecních 

úřadů, které vyplácely dávky sociální péče, se stanovil příspěvek na výkon státní 

správy podle počtu obyvatel. Nepřihlíželo se ani k počtu pracovníků vykonávajících 

v přenesené působnosti státní správu, ani k rozsahu sociální problémovosti měst a 

regionu, na němž město přenesenou působnost vykonávalo. I rozpočtové určení daní 

jako zdroj příjmu obce bylo koncipováno podle počtu obyvatel, nikoliv podle sociální 

problémovosti. To mělo zásadní vliv na kvalitu a rozsah výkonu takových agend. Čím 

více sociálních problémů město mělo, tím relativně méně přispíval stát na aktivity 

související s poskytováním sociálních dávek. Takové řešení nemotivovalo obce ke 

zvýšení počtu pracovníků na tomto úseku a obecně k realizaci širší sociální aktivity tím 

spíše, že z významné části pracují pro "cizí" občany ze spádového území.  

Česká republika sice podepsala Mezinárodní chartu práv samosprávy, ale s vyloučením 

ustanovení, že stát musí krýt náklady všech aktivit, které samosprávám uloží 

vykonávat.  

Tzv. smíšený model, který eliminoval orgány všeobecné státní regionální správy, vedl 

k tomu, že například obec s rozšířenou působností vykonávala pro různá spádová 

území různý typ správy a na svém území kompetenci obce s rozšířenou působností 

(přenesený výkon vybraných agend), přenesenou působnost i samostatnou působnost. 

Byly běžné příklady, kdy aktivity vůči občanům vlastním a cizím měly jinou kvalitu a 

rozsah. Také pokud jde o možnosti státu (centra) zasahovat v této oblasti do výkonu 

přenesené a zvláště samostatné působnosti byly (a v některých oblastech dodnes 

jsou) velmi redukovány a stát neměl právní nástroje ke garanci svých ústavních i 

zahraničními dokumenty daných povinností.  

Celý systém výplaty dávek sociální péče a po určitou dobu i dávek státní sociální 

podpory co do personálních, technických a prostorových podmínek i informačního 

systému, zabezpečovaly samosprávné obce. Ony rozhodovaly o těchto podmínkách a 

určovaly tak kvalitativní podmínky výkonu agendy. MPSV sehrávalo roli legislativní, 

metodickou a kontrolní. Samotnou kvalitu výkonu však ovlivnit významně nemohlo. 

Právě kvalita výkonu a zasahování orgánů samosprávy do výkonu agend státní správy 

těchto systémů (zejména personální a technické poddimenzování), byla jeho primární 

slabinou, která měla řadu důsledků. 

Dalším významným faktorem, ovlivňujícím sociální dávkové systémy, je problematika 

sídelní struktury. Druhá etapa reformy veřejné správy zrušením okresních úřadů 

výrazně narušila regionální státní správu. Protože však vůbec v této souvislosti 

neřešila velikost obcí a jejich vzájemné vertikální ani horizontální vztahy, nezvýšila 

celkový "kompetenční potenciál" samosprávného sektoru 127. Odtud pramenící 

problémy má v současnosti oblast sociálních služeb. Větší spádové obce nemají žádné 

povinnosti k občanům ostatních obcí, jejichž velikost poskytování takových sociálních 

                                                      

127  viz: „Analýza výkonu aktivit v sociální ochraně obyvatel, vykonávaných v režimu přenesené působnosti a 
samostatné působnosti orgány samosprávných obcí v oblasti působnosti MPSV“ Deloitte, VaV-ZVZ144, 
HR145/06 



 

153 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

služeb neumožňuje. Obecně je nutné zdůraznit, že dosud nebyl řešen problém 

extrémně velkého počtu obcí v ČR (6 240 obcí), který se negativně promítá do celé 

řady oblastí a tato situace je považována za národní kulturní dědictví.  

Vláda České republiky se problémem možností a limitů dělby kompetencí mezi státem 

a územní samosprávou zabývala dne 17. srpna 2005 a přijala usnesení č. 1008, které 

zavazuje členy vlády vycházet z obsahu dokumentu, který byl projednán.  

Žádná opatření se po změně vlády nerealizovala. 

Přijatými zákony byla v posledních letech převedena výplata dávek pomoci v hmotné 

nouzi, stejně jako již dříve výplata dávek státní sociální podpory, do jednoznačné 

působnosti státu, který může plně garantovat všechny kvalitativní aspekty těchto 

systémů.   

Predikce vyslovená k Reformě veřejné správy, pokud jde o oblast nepojistných 

sociálních dávek, se ukázala jako chybná, nerespektující mocenskopolitické aspekty ve 

vztahu státu a samosprávy a politické zájmy v regionech a zájmy lokální a jejich 

konflikt se zájmy centra 128. V oblasti nepojistných dávek byla situace v zásadě 

vyřešena převedení administrace dávek do  působnosti státu prostřednictvím Úřadu 

práce České republiky. Nyní zůstává zabezpečit jen odpovídající vyladění spolupráce 

obcí a příslušných úřadů práce (kontaktních pracovišť úřadů práce), které vyplácejí 

nepojistné sociální dávky a konsolidovat softwarové zajištění systému. Toto nové 

uspořádání může vytvořit příznivé podmínky i pro obce a pro jejich pozici ve vztahu 

k občanům, a především pro odpovídající a tolik potřebný rozvoj sociální práce. Jeho 

přijetí přesně vymezí působnosti a úkoly "státu" a "obce", které následně v důsledcích 

může ve prospěch občanů obcí znamenat realizaci širších a nových aktivit, než jenom 

původně realizovanou výplatu některých sociálních dávek za stát.  

Naopak je třeba konstatovat, že smysluplnost návrhu na vytvoření Českého sociálního 

úřadu, jako náhrady za rušené okresní úřady, který byl připraven v roce 2000 a který 

nebyl tehdejší vládou schválen, se jednoznačně potvrdila. Chybným rozhodnutím 

tehdejší vlády České republiky přišel sociální systém o 12 let možného rozvoje 

sociálního systému v jasných kompetenčních podmínkách a vztazích.  

 

5.6.  Správnost predikcí deklarovaných po roce 2010 v návrzích 

zákonů  

Věcným podkladem posuzování správností predikcí jsou údaje obsažené v důvodové 

zprávě a Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona č. 

347/2010 Sb., kterými se měnily některé zákona v souvislosti s úspornými opatřeními 

v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento zákon byl po svém zrušení 

ústavním soudem nahrazen zákonem č. 364/2011 Sb., který se odkazuje na tyto 

původní dokumenty. Celý zákon se orientuje výlučně k dosažení úspor mandatorních 

výdajů státu.  

V dokumentu RIA se uvádí, že "v souvislosti s přípravou návrhu zákona o státním 

rozpočtu České republiky pro rok 2011 a stavem financí státního rozpočtu je nezbytné 

přijmout řadu úsporných opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu. Změna zákona 

                                                      

128  Jako příklad možné disparity zájmů lze uvést, že v době platnosti tří vládních koncepcí romské integrace 
bylo aktivitami obcí vytvořeno více než 330 sociálně vyloučených romských lokalit. 
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o státní sociální podpoře je navrhována jako součást úsporných opatření zahrnutých 

do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011". 

Predikce s tím související lze proto nalézt ve třech směrech. V popisu situace jako 

východisku změn,  a v odhadu důsledků navržených změn a jejich v ekonomickém 

vyjádření. Formát RIA tyto aspekty řeší a naplňuje. 

Autoři RIA definují problém způsobem, který už naznačuje jistou citlivost změn v této 

oblasti a obsahuje de facto varování před navrženými změnami. Dále převzatá část 

textu to dokumentuje: Stát přispívá rodinám s nezaopatřenými dětmi prostřednictvím 

dávek státní sociální podpory v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina 

vlastními silami a vlastními prostředky nestačí. Dávky státní sociální podpory svou 

konstrukcí zohledňují jak příjmovou, tak i nastalou sociální situaci rodiny. Při 

posuzování nároků na dávky se netestuje majetek rodiny, ale u některých dávek 

(přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení) se zkoumá příjem rodiny, 

nikoli však důvod, proč je příjem nízký. Dávky státní sociální podpory jsou vzájemně 

provázány, aby se zabránilo propadu velkých skupin rodin s nezaopatřenými dětmi do 

chudoby. Čím je v rodině více nepříznivých sociálně ekonomických událostí, tím více 

dávek a ve vyšších částkách je rodině ze systému státní sociální podpory poskytováno. 

Významnou dávkou státní sociální podpory plnící tento úkol je sociální příplatek, 

kterým stát pomáhá nízkopříjmovým rodinám s nezaopatřenými dětmi krýt náklady 

spojené se zabezpečováním potřeb jejich nezaopatřených dětí. Při stanovení výše 

sociálního příplatku se zvýhodňují zdravotně postižené děti (rozlišeny tři stupně 

zdravotního postižení dítěte), děti narozené současně, děti studující na střední nebo 

vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia, zdravotně postižení rodiče a 

osamělí rodiče.  

V průběhu let došlo k výraznému snížení počtu vyplácených sociálních příplatků 

z původních 500 tisíc v letech 1996 až 1998 až na současných 150 tisíc sociálních 

příplatků měsíčně. V současné době žije v těchto rodinách kolem 500 tisíc osob, 

z nichž cca 300 tisíc jsou nezaopatřené děti (cca 15 250 dětí má nepříznivý zdravotní 

stav). Vývoj počtu příjemců sociálního příplatku plně koresponduje s demografickým 

vývojem a růstem mezd a platů v České republice.  

Postupem času se mezi příjemci navýšila skupina osamělých rodičů (zejména se 

zdravými dětmi), takže dnes tvoří cca 56 % všech příjemců. Je otázkou, zda je 

osamělost rodiče skutečně příčinou chudoby této rodiny nebo zda jde o nárůst této 

skupiny příjemců z důvodu upřednostňování nesezdaných soužití, kde lze pak snáze 

deklarovat osamělost rodiče a v neposlední řadě i snížení odpovědnosti rodičů na 

plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině ke svým dětem.  

V souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů, která byla realizována zákonem 

č. 261/2007 Sb., byla od 1. 1. 2008 zavedena úsporná opatření u sociálního příplatku: 

snížila se výše koeficientu příjmové hranice pro nárok na tuto dávku, což vedlo 

ke snížení počtu příjemců i snížení výdajů na tuto dávku. Současně došlo i ke 

značnému sblížení hraničních koeficientů příjmu pro přídavek na dítě a sociální 

příplatek. Tím se ale zcela změnil původně zamýšlený vztah a charakter těchto dvou 

dávek, kdy přídavek na dítě měl být dostupný maximálnímu počtu rodin 

s nezaopatřenými dětmi a sociální příplatek měl zamezit propadu nízkopříjmových 

rodin do chudoby. V současné době pobírají tyto dávky téměř totožné skupiny 

příjemců.(konec citace) 
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Převzatý text vyjadřuje, podle názoru autorů této studie, zcela přesně povahu a  

působení dávkového systému státní sociální podpory a jeho změny. Od autorů 

dokumentu se neočekávalo vyslovení kritiky uvedeného úsporného opatření roku 2008 

– pokud jde o sociální příplatek – které zásadně narušilo a degradovalo preventivní 

působení systému, které předtím prokázalo schopnost selektivity při hledání cílových 

skupin příjemců.  

Není problémem autorů predikce, ale zadání vlády, zda byla celá koncepce úsporných 

opatření adekvátní s ohledem s ohledem ke čtyřem zásadním skutečnostem: 

- V roce 2007 došlo po přijetí zákona o pomoci v hmotné nouzi k významnému 

poklesu počtu příjemců "chudinských dávek" na 43 % předchozího stavu. Výdaje 

státu na tuto oblast snížily z 12 mld. Kč na 3,2 mld. Kč., tedy méně než na jednu 

třetinu a byla již tedy významná racionalizační a úsporná opatření provedena. 

- V roce 2008 se redukovalo preventivní působení sociálního příplatku 

- V letech 2009 a 2010 došlo k rychlému nárůstu nezaměstnanosti a následné 

stabilizaci její úrovně. 

- V souvislostí s deregulací nájemného rostou náklady na bydlení, což bylo nutné 

předpokládat. 

Tato nová situace si vyžadovala krajně opatrná řešení, předpokládající nutnost zvýšení 

(!) výdajů v sociální oblasti, popř. přípravu nových řešení ("dávkových titulů" 129) 

reagujících na novou situaci. Je patrné, že po analýze zpracování výhod a nevýhod 

navrženého řešení mělo být celé zadání zrušeno a návrh odvolán. Predikce v RIA 

k tomu poskytla dostatek konkrétních údajů i varování.    

Celý návrh změn obsahoval tři cíle: Zrušení sociálního příplatku, redukce celkové 

vyplacené částky u čtyřleté varianty rodičovského příspěvku změnou termínu 

provedení volby a změnu podmínek nároku na porodné – zacílení porodného na 

prvorodičky v rodině s nízkým příjmem. 

V části 1.5. (Zhodnocení rizika) jsou uvedena tvrzení, které nejsou podložená. Uvádí 

se, že "letitá praxe realizace zákona o státní sociální podpoře ukazuje na potřebu 

zúžení rozsahu krytých osob, úpravu podmínek nároku a výše některých dávek 

směrem k selektivnímu poskytování a úsporám mandatorních výdajů, zejména 

v období propadu národní i světové ekonomiky". První tvrzení není pravdivé, systém 

státní sociální podpory jak jinde autoři uvádějí je unikátně vysoce selektivní, a 

zpracované výzkumy ukázaly, že by bylo možné a vhodné rozšířit okruhy osob a rodin 

i v dalších situacích.130 Právě pro schopnost selektivního identifikace cílových rodin. 

Tvrzení o nutnosti úspor mandatorních výdajů v této oblasti zpochybňují údaje o tom, 

že Česká republika do této oblasti vkládá mnohem méně prostředků (ale s vyšší 

účinností) než jiné evropské země, nacházející se v obdobné ekonomické situaci.   

                                                      

129  Mohla být například řešena situace dlouhodobě nezaměstnaných tak, aby zůstali v režimu podpory 
v nezaměstnanosti za nových podmínek a  nespadli do pomoci hmotné nouzi (což se v současnosti děje). 
Jak je jinde zmíněno takový á řešení jsou v zemích EU realizována a nesměšuje se objektivně 
nezaměstnaný (ve smyslu "zatím nezaměstnatelný") s "chudým".  

130  Státní sociální podpora po roce 2000, SOCIOKLUB, IBM, VŠE,1998 

Analýza stávajících a návrhy nových situací (událostí), které jsou a případně by měly být předmětem 
intervence státu v systému SSP, Socioklub, o.s. 2006,  
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Apel na zvýšení osobní odpovědnosti občanů za životní úroveň své a členů jeho rodiny 

je v době vysoké nezaměstnanosti problematický. 

Odkaz na potřebu úspor v mandatorních výdajích zejména v období propadu národní i 

světové ekonomiky je absurdní. Krize ekonomiky, vysoká nezaměstnanost a propad 

lidí do chudoby nutně vyžaduje zvýšení výdajů do sociální oblasti 131. Ostatně poslední 

věta zde převzaté části textu RIA to potvrzuje. "Některé rodiny s dětmi, které se 

nacházejí svými příjmy v krátkém pásmu nad hranicí životního minima, se mohou 

propadnout pod hranici hmotné nouze, a stát se klienty mnohem administrativně 

náročnějšího systému dávek pomoci v hmotné nouzi". 

V případě návrhu na zrušení sociálního příplatku je vedle úspory na mandatorních 

výdajích státu překvapivě za výhodu považováno snížení využívání kategorie životního 

minima jako kritéria v systému státní sociální podpory s tím, že zůstane jen jako míra 

pro stanovení příjmových hranic u některých dávek. Celý systém dávek státní sociální 

podpory vznikl právě na bázi kalkulace se životním minimem a jeho násobky. 

Likvidace návaznosti na životní minimum vede k ztrátě transparentnosti této oblasti 

sociální politiky. 

Poněkud optimistické je očekávání že zrušení sociálního příplatku zvýší motivaci pro 

zapojení na trh práce a zvýšení rodičovské odpovědnosti. Naopak správně konfrontuje 

snížení administrativní náročnosti systému státní sociální podpory s očekávatelným 

zvýšením administrativní náročnosti při řešení individuálních situací rodin. (Pozn.: A to 

v systému pomoci v hmotné nouzi, kterou převzaly úřady práce a nefunkční 

programové vybavení zásadně zkomplikovalo jejich činnost).  

Reálná úvaha je i o snížení kupní síly obyvatel. Toto varování, je makroekonomicky 

velmi významné a podle některých relevantních ekonomických názorů je právě nízká 

kupní síla obyvatel jednou z příčin ekonomické stagnace. Zdá se, že význam tohoto 

faktoru nepatřila k portfoliu znalostí vlády.    

Nejvýznamnější je ale tvrzení, uvedené v části o nevýhodách návrhu, pokud jde o 

možné zvýšení počtu žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi. To je upozornění, že 

zásah v této příjmové sekvenci obyvatel může vést k přelévání z jednoho do jiného 

systému. 

Pokud jde o redukci celkové vyplacené částky u rodičovského příspěvku je sjednocení 

u různých variant zřejmě logické, ale lze jen opět pochybovat o výhodě tohoto řešení, 

spočívající v  motivaci k zaměstnání.  

V případě změn nároku na porodné – zacílení na prvorodičky v rodině s nízkým příjem, 

je vedle ekonomického přínosu upozorněno jen na snížení kupní síly obyvatel a nárůst 

administrativy. Samotná podstata takto zde navržených opatření zjevně nesměřovala 

opět k jinému cíli, než jsou úspory státního rozpočtu. Od autorů se proto neočekávala 

jiná argumentace, než ta, která směřovala k danému cíli. Mohlo by být předmětem 

diskuse, zda je vůbec účelné tuto tradiční dávku redukovat, zda je racionální 

podporovat porodným právě nově vymezenou skupinu (chudé prvorodičky), zda by její 

potřeby neměly být řešeny např. v systému hmotné nouze a v související sociální 

práci, zda toto řešení není kontraproduktivní z hlediska kvality populace a zda by 

                                                      

131  Z podrobné analýzy textu je zjevné, že do  textu byly doplněny formulace spíše ideového zaměření 
z jiných dokumentů.  
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například neměla být podpořena rodička až druhého dítěte. Nejvyšší podíl narozených 

dětí mimo manželství byl mezi prvorozenými, a to 54,4 procenta.  

 

5.6.1. Ekonomická část predikcí 

Pokud jde o ekonomickou část predikcí, je možné dokumentovat její správnost 

následujícími tabulkami a komentáři. Zadání ukládalo analyzovat roční úsporu státního 

rozpočtu, ten „nezná“ víceleté finanční plánování. Následující srovnání je ale 

provedeno i s rokem 2012 popř. rokem 2013 (v odhadu) s cílem ověřit udržitelnost 

dosažených úspor v čase. 

 

Důsledky zrušení sociálního příspěvku 

a/ Snížení výdajů na dávku (mil. Kč) 

 

výdaje výdaje predikovaná dosažená výdaje úspora úspora 

2010 2011 úspora úspora 2012 2012-2011 2012-2010 

3 100 786 3 100 2 314 53 733 3047 

 

 

b/ Zvýšení výdajů na příspěvek na živobytí (mil. Kč) 

výdaje výdaje predikované dosažené výdaje zvýšení zvýšení 

2010 2011 zvýšení zvýšení 2012 2012-2011 2012-2010 

2 863 3 820 1 200 957 5 910 2 090 3 047 

 Redukce celkové vyplácené částky u čtyřleté varianty rodičovského příspěvku 

změnou termínu volby 

 

výdaje výdaje predikovaná dosažená výdaje úspora úspora 

2010 2011 úspora úspora 2012 2012-2011 2012-2010 

27 722 25 709 1 000 2 013 24 983 726 2 739 

 

Naopak zvýšení výdajů na rodičovský příspěvek o 0,3 mld bylo predikováno z důvodu 

zrušení sociálního příplatku  

 

Změna podmínek na porodné – zacílení porodného na prvorodičky v rodině s 

nízkým příjmem (mil. Kč) 

 

výdaje výdaje predikovaná dosažená výdaje úspora úspora 

2010 2011 úspora úspora 2012 2012-2011 2012-2010 

1 565 292 1 300 1 273 53 239 1 326 
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Celkové snížení mandatorních výdajů v systému státní sociální podpory (mil. 

Kč) 

 

výdaje výdaje predikovaná dosažená výdaje úspora úspora 

2010 2011 úspora úspora 2012 2012-2011 2012-2010 

40 791 36 014 5 100 4 777 35 486 528 5 305 

 

 

Zvýšení mandatorních výdajů v systému pomoci v hmotné nouzi (mil. Kč) 

 

výdaje výdaje predikované dosažené výdaje zvýšení zvýšení 

2010 2011 zvýšení zvýšení 2012 2012-2011 2012-2010 

3 882 4 982 1 200 1 100 7 751 2 769 3 869 

 

 

Na růst nákladů mezi roky 2011 a 2012 se podílel také růst výdajů na doplatek na 

bydlení ve výši 823 mil. 

Největší vliv však má zvýšení výdajů příspěvku na živobytí, jehož žadatelé uplatňovali 

nároky postupně v průběhu obou let a jejich počet významně roste i v roce 2013. 

Autoři RIA v roce 2010 uvádějí, že by se počet rodin s dětmi pobírajících příspěvek na 

živobytí mohl zvýšit z tehdejších 29 tis. až na 80 tis. rodin s dětmi. Ve skutečnosti se 

tento počet zvýšil ještě více: To varování se tedy v plné míře více než potvrdilo. 

Celkový počet příjemců 2010 činil 90 tis., v roce 2011 již 101 tis, a v  roce 2012 činil 

116 tis. V červnu 2013   bylo vyplaceno 150,2 tis. příspěvků na živobytí, což bylo 

meziročně o 32,4 tis. (o 27,5 %) více, z celkového počtu dávek připadalo 52,4 % na 

domácnosti jednotlivců, 8,3 % domácností mělo 5 členů a více (pozn.: tj. 39 

% příjemců byly rodiny s dětmi). Průměrná výše dávky činila 4 145 Kč (Zdroj MPSV).  

Pokud jde o výdaje na příspěvek živobytí bylo v 1. pololetí vyplaceno 3,7 mld. Kč a 

převýšily skutečnost předchozího roku o 0,9 mld. Kč (o 30,4 %). Při pouhé prolongaci 

toho zvýšení by to představovalo roční náklad ve výši nejméně 7,4 mld. Kč. tj. o 4,6 

mld. Kč. než činily výdaje před přijetím úsporných  opatření v roce 2010 a cca 4krát 

více než činila predikce úspor na rok 2011. To není kritika přesnosti predikce, ta se 

potvrdila, ale vážná pochybnost o vhodnosti provedených úsporných kroků, které 

nastartovaly nové procesy a pohyby v této příjmové oblasti.   

Pro první rok přesně kvantifikované dopady se nezastavily a vlivem dalších okolností 

dále rostly i v následujícím roce a růst počtu příjemců pokračuje i v současnosti. 

Nezaměstnanost, která je jinak významnou řídící veličinou pro růst počtu příjemců 

dávek pomoci v hmotné nouzi, ale totiž více méně stagnuje. Uplatňují se další faktory. 

Pokud jde o vývoj nákladů, pak pokles výdajů v oblasti nezaměstnanosti je 

kompenzován nárůstem výdajů v oblasti pomoci v hmotné nouzi, kam nezaměstnaní 

přecházejí po ukončení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Výdaje na podporu 

v nezaměstnanosti klesly. V roce 2010 činily 13,3 mld. Kč a v roce 2012  8,9 mld. Kč. 

To dokumentuje významný podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Jinak řečeno výdaje se 

pouze přelévají z jednoho dávkového systému do druhého. 
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Jde o nově vzniklou situaci, kdy se projevilo působení více faktorů, z nichž některé 

byly způsobeny přijatým "úsporným" opatřením.   

- Byl zrušen preventivně, ale cíleně působící sociální příplatek  

- Rostl počet příjemců příspěvku na živobytí (přešli tam předchozí příjemci sociálního 

příplatku a nezaměstnaní po ukončení nároku na podporu) 

- Zvýšila se průměrně vyplácená měsíční dávka příspěvku na živobytí z 2,6 tis. Kč 

v roce 2010 na 4,2 tis. v roce 2012. 

- Na počátku roku 2012 nebyl funkční software pomoci v hmotné nouzi, a byl vydán 

pokyn k určité formální benevolenci při poskytování těchto dávek.  

Minimálně dva fenomény popsané v kapitole o kritických místech nepojistných dávek 

se zde potvrzují. První, že neopatrné manipulace v tomto příjmovém segmentu 

obyvatel jsou riskantní a překlopení osob do jiného dávkového systému může vyvolat 

nikoliv úsporu ale zvýšení nákladů. Druhý, že přelití části obyvatel na rozhraní okolo 

„hranice chudoby“ do jiného systému nebylo a nebude jednorázové, ale dlouhodobé, 

postupné, lidé se naučí systému více využívat, a ztratí „ostych“ jej využívat. A 

poslední, že individuální práce s klientem v podobě kurativy odhalí i další náklady 

rodiny, které je třeba krýt dávkou, než které předpokládala a mohla zjistit preventivní 

paušalizace.  

 

Celkové mandatorní výdaje státu na systém dávek státní sociální podpory a 

pomoci v hmotné nouzi (mil. Kč) 

 

výdaje výdaje predikovaná dosažená výdaje zvýšení úspora 

2010 2011 změna změna 2012 2012– 2011 2012-2010 

44 673 40 996 úspora 3 900 úspora 3 677 43 237 2 241 1 436 

 

 

Souhrnně řešeno celkovým výsledkem provedených změn od roku vzniku zákona 

v roce 2010 do roku 2012 včetně bylo snížení celkových mandatorních výdajů státu do 

této oblasti o  1,4 mld. Kč. tj. cca o 3 %.  

Podle odhadů ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí z října 2013 

lze očekávat, že celkové výdaje na dávky státní sociální podpory dosáhnou v tomto 

roce úrovně 37,3 mld. Kč, výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi 10,5 mld. Kč a 

výdaje na dávky podpory v nezaměstnanosti 10,8 mld. Kč. V důsledku vývoje těchto 

výdajů tak dojde k dalšímu potvrzení výše uvedených trendů: 

- absolutní objem výdajů na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a 

podpory v nezaměstnanosti v r. 2013 převýší již hodnoty r. 2010, přičemž ve 

struktuře těchto výdajů se významně změní podíl výdajů na dávky pomoci v 

hmotné nouzi (v r. 2013 bude zhruba v porovnání s r. 2010) 

- objem výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi vzroste v porovnání s r. 2010 cca 

2,7 x a bude v zásadě plně kompenzovat úspory v systémech dávek státní sociální 

podpory a v podpoře nezaměstnanosti 

 



 

160 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

tabulka č.  

Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a na 

podporu v nezaměstnanosti v letech 2010 – 2013 a charakteristika změn v 

jejich struktuře. 

 

2010 2011 2012 
2013 - oč. 

skut. 

dávky státní sociální podpory 40 791 36 014 35 486 37 300 

dávky pomoci v hmotné nouzi 3 882 4 982 7 751 10 500 

podpora v nezaměstnanosti 13 355 10 349 8 760 10 800 

celkem 58 028 51 345 51 997 58 600 

     podíl výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi na 

výdajích na dávky státní sociální podpory a 

pomoci v hmotné nouzi 8,69 12,15 17,93 21,97 

podíl výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi na 

výdajích na dávky státní sociální podpory, 

pomoci v hmotné nouzi a podporu v 

nezaměstnanosti 6,69 9,70 14,91 17,92 

podíl výdajů na podporu v nezaměstnanosti na 

výdajích na podporu v nezaměstnanosti a dávky 

pomoci v hmotné nouzi 77,48 67,50 53,06 50,70 

 

 

Tento vývoj dokumentuje podstatnou změnu základního konceptu sociální politiky – 

totiž odklon od levné skupinově cíleně (selektivně) zaměřené a prokazatelně úspěšné 

prevence k nákladné individuální kurativě. Tento zásadní obrat žádná z politických sil 

nedeklarovala a v dokumentech k provedení změn nejsou analyzovány důsledky právě 

tohoto vývoje. 

Tato cesta znamená připustit chudnutí širších vrstev obyvatel a následnou pomoc za 

náročných, popř. obtížně splnitelných podmínek (pracovní aktivita při stavu 

nezaměstnanosti). Přitom půjde o pomoc v dimenzích životního ev. existenčního 

minima. Takový vývoj – resp. změna bude pociťována velmi nepříznivě a odrazí se 

v  zostření sociální diferenciace a v procesech sociálního vyloučení a tím i ve 

společenské atmosféře, se všemi důsledky politickými i ekonomickými.  

Diskuse o úsporných opatřeních se realizovaly i dříve, jak o tom svědčí dokument 

"Výhody a rizika úsporných opatření v oblasti dávek státní sociální podpory" 

předložený k jednání stran tehdejší vládní koalice, v lednu 2005 (Předkládal Ing. 

Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí).  

Výňatek z textu týkající se návrhu na zrušení sociálního příplatku obsahuje jasnou 

predikci, která se dalšími kroky následující vlády potvrdila. Cit: Pokud jde o zrušení 

sociálního příplatku, tato dávka plní prokazatelnou preventivní roli před propadem 

velkých skupin rodin s dětmi do chudoby 132. Pomáhá lidem, kteří se nacházejí v 

(konsensuálně dohodnutém) nízkém příjmovém pásmu, ale nad hranicí chudoby. 

Takové řešení v systému dávek sociální péče není reálné. Zrušení sociálního příplatku 

                                                      

132  Viz opakované studie VÚPSV 
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představuje zásadní změnu sociálně politické strategie státu, zejména vůči rodinám 

s nezaopatřenými dětmi a zrušení její preventivní role. Finanční úspora v systému 

státní sociální podpory by okamžitě přinesla nárůst sociálně potřebných rodin s dětmi 

v systému sociální péče. Celkový efekt by byl z hlediska státního rozpočtu paradoxně 

záporný a došlo by k nárůstu finančních požadavků. Během několika let se zrušení 

sociálního příplatku stalo skutečností se všemi predikovanými důsledky.  

 

5.7. Diskuse 

Výše uvedený text vyvolává závažnou obecnou otázku disparity úrovně odborného 

poznání reality a problémů deklarované v predikcích s úrovní rozhodování o nich a 

otázka možnosti prosazení odborných názorů v procesu rozhodování. Odborné názory 

nemají v hierarchii řízení (ve smyslu  mocenském) potřebnou váhu.  

Druhým aspektem je, že centrální odborní pracovníci sice mají, více méně monopol na 

kvalifikovanou iniciativu, ale současně jsou handicapováni pro veřejnou odbornou 

diskusi. Vládním úředníkům samotným zabraňuje jejich angažmá zcela svobodně 

vstupovat do diskuse, t.j. prezentovat vlastní názory, jsou-li parciálně nebo zcela 

odlišné od vládních rozhodnutí, nebo jde-li o témata blízká nebo navazující na jejich 

obor. Nutnost loayality je takto zcela vylučuje. Pak tedy ti, kteří o věci vědí nejvíce 

(protože se daným tématem dlouhodobě profesionálně zabývají – také často jako 

jediní) o věci mlčí. Pak se může stát, že diskuse v tisku je občas jen směsicí politické 

demagogie a účelově vykládaných výzkumů veřejného mínění. K odborným 

argumentům není dost prostoru, nejde o potřebnou a užitečnou odbornou polemiku s 

vládními návrhy. I v opačné situaci - tisk odborný názor pracovníka ministerstva 

zpravidla často odmítne publikovat s tím, že nejde o názor odborný, ale projev 

loayality.  

Stálo by za to uvážit možnost souběžné prezentace návrhů zpracovaných podle 

pokynů a zadání a názorů jmenovitě uvedených odborníků. Jistě třeba i podpůrných. 

Paradoxně jsou autoři uvedeni u dokumentů RIA u výše analyzovaných úsporných 

opatřeních, přičemž je zřejmé, že jde o hybridy obsahu zadání s odbornými názory 

autorů. Zřejmé je to například u zásadních stanovisek k rušení sociálního příplatku 

zpracované v předchozích letech. Je otázkou, zda by tento konflikt rozpor zadání a 

odborného stanoviska bude řešit zákon o státní službě. 
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6. Analýza změn legislativy v čase  

Obsahem této kapitoly je analýza změn, které byly v projednávaných návrzích zákonů 

a novel v oblasti nepojistných sociálních dávek učiněny v průběhu legislativního 

procesu, tj. poté, co již byly zpracovány potřebné predikce a analýzy. Jde o 

konfrontaci primárního záměru předkladatele se změnami, k nimž došlo, pokud jde o 

tento záměr, jejich povahu a důsledky těchto změn.  

Cílem je analyzovat podmínky tvorby a prosazování návrhů na řešení v této oblasti, 

charakterizovat problémy a rizika a prezentovat příklady takových situací.  

 

6.1. Metodické poznámky 

Závažným problémem dodatečné analýzy jednotlivých sociálně politických opatření 

státu, realizovaných zpravidla právními normami, je nedostatek veřejně 

zadokumentovaných informací, které by osvětlily právní a ekonomické limity a bariéry, 

východiska, která vedla k přijetí těch či oněch řešení,  ale také mnohostrannost vlivů, 

které se při jejich přípravě, schvalování a realizaci uplatnily. Sociálně ekonomická 

opatření se realizují zpravidla ve formě zákonů, které představují výsledek 

společenské dohody 133. Mezi návrhy odborníků – autorů a výslednými dokumenty jsou 

rozdíly. Ke korekcím výchozích dokumentů dochází ve vnitřním a vnějším 

připomínkovém řízení, při jednání Legislativní rady vlády a vlády samotné, změny 

navrhují poslanci při schvalování zákonné normy a podobně. Některé změny jsou 

přímo předmětem politických dohod až v zákonodárném sboru 134.  

Pro ty, kteří chtějí podstatu jednotlivých řešení pochopit, a především pro ty, kteří 

chtějí tento systém rozvíjet či měnit pak vyvstává závažný problém, totiž zdroje 

těchto změn detekovat a pochopit. To má řadu aspektů.  

V tuzemském prostředí je situace značně odlišná od jiných zemí. Česká republika je 

velmi malá země a to se odráží i na počtu odborníků v jednotlivých oborech (agendách 

státní správy) a velikosti tzv. "odborných kruhů". Vláda má objektivně informační 

monopol. Vedle státu prakticky nejsou mimovládní subjekty, které by mohly 

zaměstnávat profesionály k různým agendám vládních aktivit, v takovém rozsahu, 

který by umožňoval formulovat plnohodnotné alternativy návrhům vlády. Až na 

výjimku pokud jde o ČMKOS a jeho schopnost analýz.  Často všichni odborníci na dané 

téma jsou angažováni státem. Popřípadě se nacházejí v situaci, že jsou i se svými 

pracovišti na podpoře státu přímo závislí.  

Odborný problém se otevře zpravidla na základě iniciativy státního orgánu. Může jít o 

novou koncepci, zákon, který mění stávající věcná řešení apod. Vedle monopolu 

informačního má stát reálně i monopol kvalifikované iniciativy 135. V řadě oborů se 

                                                      

133  O konsensu samozřejmě není možné mluvit tehdy, když je řešení přijato přes rozsáhlé připomínky prostě 
většinou hlasů v zastupitelském sboru.  Takové silové prosazení není ovšem otázkou právní ale věcí 
politické kultury.  

134  Výjimkou nejsou ani nijak dokumentované – pouze svědecky potvrzené - konečné úpravy návrhů 
v pozici “tét a tét“ mezi vrcholnými představiteli rozporujících stran. Jejich cílem je za cenu ústupků 
zachránit přijetí celého návrhu.  

135  Reálně v tom smyslu, že jiní možní předkladatelé mají zpravidla obtížné podmínky pro naplnění všech 
odborných nároků na kvalitu návrhu zákona.  
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sféra vědecká, bohužel, ocitne zaskočena, popř. nechce kritikou ohrozit financování 

výzkumů apod.  Odborná diskuse se nerozvine, proběhne jen připomínkové řízení, v 

němž účastníci, zejména ti, jichž se nové řešení dotýká, hájí své zájmy a brání se 

úkolům, které by mohli obdržet. V jiných zemích se o podobných záležitostech vedou 

mnohaleté diskuse. 

Se stejnou vážností jsou brány připomínky odborníků i čistě lobbystické deklarace 

subjektů, v jejich neprospěch nebo k tíži jejichž aktivit mají změny směřovat. 

Příznačné je v tomto směru působení např. Svazu obcí a měst ČR, který blokuje 

opakovaně návrhy směřující ke zvýšení odpovědnosti a rolí obcí např. v bytové 

politice. Přitom jeho politická pozice a oprávněnost vyjadřovat zásadní stanoviska je 

velmi problematická 136. Odborná diskuse proběhne až v orgánech vlády. Politická 

inhibice řešení se tím zpravidla nepřekoná a výsledek není dobrý ani pro věcné řešení 

ani pro politiku. Po několika zpravidla invektivních článcích zaujmou k problému 

názory i politické subjekty (často bohužel příliš brzy). Tím je odborná diskuse nadále 

zablokována a někdy se zablokuje i řešení problému. Popřípadě se promítne 

v aktivitách poslanců při schvalování návrhů.  

Dosud nikdo nekomentoval stále častěji se vyskytující následující fenomén. Je 

připraven návrh zákona. Projde vnitřním a vnějším resortním připomínkovým řízením, 

projde tripartitou, kde jsou zastoupeni zaměstnavatelé, odbory a stát. Projde 

odbornou debatou v Legislativní radě vlády a jejich komisích, projde vládou, 

Sněmovnou, Senátem a je podepsán. Přesněji - prvními kroky až po vládu - takto 

projde dokonce dvakrát – poprvé jako věcný záměr. Ale teprve, když vstoupí 

v platnost a účinnost vyvolává "hluboké překvapení", protesty a tlak na rychlou 

změnu. Viz např. naposledy jedno z posledních omezení tzv. Švarcsystému, nutnost 

souhlasu rozvedeného rodiče ke zdravotnímu výkonu u dětí 137 a podobně. Je možné 

položit otázku, k čemu byla všechna zmíněná odborná grémia (když nevyjadřují 

názory odborné sféry) a k čemu pak slouží "hledání nejlepšího řešení" cestou 

připomínkového řízení, když je nakonec návrh přijat silou těsné většiny?  

Výsledek práce resortu – návrh zákona – tedy často významně zkreslí a deformují 

změny, které se prosadí v připomínkovém řízení a další prosadí poslanci při 

schvalování zákona. Na místo toho, aby zákon přijali nebo odmítli, upravují ho na 

základě osobních zkušeností a různých zájmů. Zkušenosti pracovníků potvrzují tezi, že 

sociální politice "rozumí každý" a každý rád projeví svoji aktivitu a názory. Tím spíše, 

že jde o témata veřejně srozumitelná, atraktivní a na aktivitě lze získat tzv. "politické 

body".  

Na výsledku se nikdo nedoví kdo, proč a jak ho v celém procesu připomínkového 

projednávání a schvalování pozměnil. Lze prokázat, že někdy jde o změny doktrinální 

povahy. Někdejší ústavní soudce JUDr. V. Cepl to jednou přirovnal k plánu mostu, 

jemuž někdo změní nejen barvu ale i tloušťku nosníků se zřejmým výsledkem.  

                                                      

136  Jde o jen o názory starostů nebo skutečně o názor samospráv? Jaký vztah má pak sdružení obcí a měst, 
popř. asociace krajů k zastupitelskému sboru? Na jakých demokratických principech jsou stanoviska 
přijímána? Jde o zájmové sdružení právnických osob.  

137  Zákon o zdravotnických službách byl návrhem vládním a prošel projednáváním s  výhradami. Nebyly 
vzaty v úvahu, přestože každý obyčejný občan, a čtenář černých kronik zvláště ví, že hádky 
rozvádějících se rodičů o děti jdou až do vydírání, únosů, zdraví, majetků a životů.  
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Každý zákon v oblasti nepojistných dávek představuje ucelený, propojený systém 

nároků, práv a omezení, podmínek, procesních ustanovení, zmocnění subjektů a 

narušení komplexnosti řešení může mít zásadní negativní důsledky. Na 

paragrafovaném znění návrhu zákona138 není bez dobré znalosti oboru, zcela patrné, 

která řešení představují nová klíčová řešení, jež cíleně, tj. úmyslně mění nějaké 

dosavadní vztahy, kompetence a role, navozují nové vztahy, pokud jde o motivaci 

subjektů, podmínky nároků apod. Klíčové řešení může být na dvou řádcích – jako 

třeba změna kompetence. To otevírá prostor pro dílčí nekvalifikované (jen zdánlivě 

dílčí) návrhy např. na vypuštění nebo změnu toho či onoho toho ustanovení.  

Je třeba řešit určitý metodologický problém. Je to otázka, kdo je "odborné autorské 

pracoviště", popř. kdo je předkladatel? Který dokument je výchozí. Není neobvyklé, že 

návrh, který opouští resort je již kompromisem vzniklým v rámci vnitřního 

připomínkového řízení. Některé takové korekce mohou být přínosné, jiné mohou již 

původní záměr deformovat nebo ochudit. Nebo je primárním výstupem poslední 

dokument odcházející z resortu do vlády? Je třeba uvědomit, že zvláště české 

ministerstvo práce a sociálních věcí představuje rozsáhlý, a ve světě neobvyklý, 

konglomerát zabezpečující obory sociální, rodinné a důchodové politiky, mzdové 

politiky, politiky zaměstnanosti, pracovního práva a další. Přitom některé zájmy těchto 

oborů mohou být vzájemně kontradiktorní a záleží na mocenské pozici jednotlivých 

úseků k jejich prosazení. To pro výsledek nemusí být vždy optimální.  

Lze důvodně předpokládat, že autorské pracoviště, nazývané věcný odbor, které 

připravuje koncepce, tzv. věcný záměr, disponuje rozsáhlým dokumentačním věcným i 

statistickým a ekonomickým aparátem, informacemi, tuzemskými i zahraničními 

zkušenostmi, poznatky z praxe a jimi dokládá své návrhy. Je takto zpravidla výlučným 

pracovištěm tohoto oboru ve státě. To ovšem nijak bohužel neposiluje jeho 

vyjednávací roli ve vztahu k ostatním pracovištím resortu v rámci vnitřního 

připomínkového řízení a následně postaveni celého resortu v rámci připomínkového 

řízení vnějšího. Zatímco každé řešení musí toto pracoviště, popř. resort obhájit a 

doložit ve formátu důvodové zprávy a důsledků podle RIA, připomínkujícím subjektům 

postačuje jen vyslovit "nesouhlas", popř. "zásadní nesouhlas", jehož řešení se může 

stát až předmětem jednání vlády 139. Navíc připomínkující subjekty mohou napadnout 

cokoliv, bez ohledu zda to souvisí s jejich kompetencí. To vše je pro vývoj jednání a 

kvalitu výsledku nerovnoprávný vztah. 

Prvotní úvaha této kapitoly hovoří o "autorském pracovišti". Tady vychází 

z předpokladu, že návrhy na řešení vznikají na základě analýz právě tam. Lze ale 

prokázat, že někdy jsou návrhy na změny doktrinální povahy, tzn. měnící dosavadní 

sociálně politický koncept, a jsou sděleny „autorskému pracovišti“ a dán pokyn 

k provedení změn, které byly rozhodnuty jinde. Tento fenomén potvrdila (podle 

získané výpovědi účastníka) i kontrola NKÚ v roce 2004 (týkající se dávek sociální 

potřebnosti), když nalézala postupné změny v návrzích, aniž byl jakkoliv vysvětlen 

jejich důvod a nositel příslušného rozhodnutí. K tomu stačil pracovní pokyn v řídící 

hierarchii. Naopak se ovšem v textech mohou objevit oficiálně nikým nenavrhnutá 

                                                      

138  Poslanci a senátoři mají samozřejmě k dispozici důvodovou zprávu a závěry podle RIA, ale předmětem 
jednání je text zákona.  

139  Viz Legislativní pravidla vlády 
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řešení, s anonymním vkladatelem 140, popř. může být celý návrh uložen odbornému 

pracovišti k vypracování, a to na základě rozhodnutí politického grémia vládnoucích 

stran. To je politická realita, která může eliminovat odbornost, jak se také v minulosti 

mnohokrát stalo.  

Kvalifikované autorské pracoviště se pak použije jako realizátor jinde učiněného 

rozhodnutí. Podle výpovědí, získaných pod podmínku zachování anonymity, započala 

taková praxe po ukončení působení V. Špidly ve funkci ministra práce a sociálních věcí 

v roce 2002. Konflikt obsahu pokynu, který byl obdržen k realizaci návrhu zákona a 

odborné odpovědnosti "autorského pracoviště" je zjevný například v odůvodnění tzv. 

"úsporných opatření" přijatých v této oblasti v roce 2010 resp. 2011. V důvodové 

zprávě a zejm. analýze dopadů podle RIA je zřejmá snaha uplatnit všechny racionální 

námitky a  varování - bohužel však bez úspěchu.   

Jako demonstrace problému změn v procesu pojednávání jsou demonstrovány 

příklady, kdy došlo k prokazatelně k závažným změnám poškozujícím výsledné 

opatření.  

 

6.2. Tvorba zákona o státní sociální podpoře 

Klíčovým mechanismem realizace a ekonomických a sociálních důsledků toho systému 

byly tzv. koeficienty, určující výšku dávky a hranici příjmu pro vznik nároku. Při 

stanovení výše jednotlivých koeficientů určujících okruh příjemců a výši jednotlivých 

dávek se vycházelo z příjmového rozdělení rodin roku 1994 pro dávky závislé na 

ročním příjmu, u kterých se uplatňuje princip solidarity bezdětných s rodinami s dětmi 

(přídavek na dítě), a z příjmového rozdělení roku 1995 pro dávky závislé na 

čtvrtletním příjmu, u nichž je principem přerozdělení prostředků od vysokopříjmových 

k nízkopříjmovým rodinám (sociální příplatek a příspěvek na bydlení) 141. 

Přitom se navazovalo na dosavadní systém a dosavadní reformní kroky (např. úprava 

výše přídavků na děti podle věku dítěte v říjnu 1993) se snahou  zásadním způsobem 

nedeformovat příjmové rozdělení určené příjmy z ekonomické aktivity a příjmy 

nahrazujícími mzdu. Koeficienty se stanovily u všech dávek, aby byla možnost 

zachovat omezení okruhu příjemců příjmem u každé dávky i když dostatečně vysokým 

nastavením koeficientu např. nekonečno, je fakticky dávka poskytována bez ohledu na 

příjem. 

Při vstupním nastavení koeficientů však byla dalším významným kritériem pro 

nastavení jednotlivých koeficientů potřeba, aby zavedení nového systému bylo 

průchodné. Proto minimální úroveň cílené dávky pro rodiny s příjmem na úrovni 

životního minima odpovídala alespoň výši dosavadní plošné dávky (významné zejména 

u sociálního příplatku), zatímco maximální úroveň dávky a okruh příjemců jsou 

limitovány základním principem státní sociální podpory pouze přispívat na stanovené 

náklady, proto dávka nikdy nepokrývá výdaje úplně. Při rozhodování o jednotlivých 

                                                      

140  Lze vysledovat příklady svévolných řešení, vyhovujících výlučné skupině apod. Např. od určité doby se 
podnikatelé nemuseli nemocensky pojišťovat a aby nepřišli o dávku z tohoto pojištění (přídavky na děti) 
někdo tuto dávku pro ně zařadil do důchodového pojištění. Nebo byl kodifikován stav, kdy vdaná 
studentka s pracujícím manželem zůstala nezaopatřeným dítětem rodičů. Nebo také úprava souběhu 
plného invalidního důchodu s plným zaměstnáním apod.  

141  V té době byl k dispozici funkční příjmový model českých domácností. 
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koeficientech byla snaha stanovit je co nejpřesněji pro každou dávku tak, aby byla 

zachována smysluplnost dávky, aby nevznikla sociální past současným stanovením 

stejného koeficientu pro více dávek a aby se respektoval různý účel a váha 

jednotlivých dávek státní sociální podpory (bylo zvoleno rozpětí ukončení nároku na 

jednotlivé dávky od 1,3 do 3,0 násobku životního minima). V obecné části důvodové 

zprávy k vládnímu návrhu byla popsána východiska, principy i limity státní sociální 

podpory a jejích znalost mohla vést k pochopení vzájemné vazby a působení 

jednotlivých dávek v určité sociální a příjmové situaci. Je tedy patrné jak "jemné 

předivo" představovalo prvotní nastavení koeficientů.  

Dodatečně lze hledat zdroje problémů dalšího vývoje tohoto systému a nakonec jeho 

zániku v původní konstrukční koncepci. Původní návrh systému státní sociální podpory 

obsahoval takové řešení, že by parametrické změny prováděla vláda nařízením. Právě 

pro jejich vzájemnou provázanost, napojení na příjmovou strukturu domácností a pro 

zřejmou nutnou variabilitu a potřebu změn s ohledem na nově se vyvíjející sociální a 

ekonomický systém. Manipulace s koeficienty, by, jak je nesporné, umožňovala i 

operativní kontrolu výdajů v tomto systému. Z hlediska autorů to byl významný 

možná i klíčový záměr. Toto řešení však vyloučila již sociální komise Legislativní rady 

vlády, absurdně s odvoláním na přílišné posílení role vlády (!), přestože šlo o řešení 

věcně adekvátní a legislativně možné. Tato komise byla jen poradním orgánem 

Legislativní rady vlády rady a paradoxně byli jejími členy zejména pracovníci MPSV, 

tedy pracovníci resortu, který návrh předložil a prosadili tak svůj osobní názor 142. 

Koeficienty byly nadále upravovány ad hoc, v souvislosti se zvýšením životního 

minima, poslaneckými návrhy apod. Systém byl postupně stále více kritizován pro 

nutnost přímo reagovat na růst životního minima, na zvyšování mandatorních výdajů. 

Projednávat změny 35 koeficientů v Parlamentě ČR bylo spíše rizikem než šancí na 

dosažení úspor.  

Jakkoliv lze jen obtížně odhadovat, jaký by byl vývoj za jiné situace, je nesporné, že 

měla-li by vláda možnost operativně reagovat na vývoj sociální (příjmové) a 

ekonomické situace změnou koeficientů, důsledkem  jejichž působení byl dán celkový 

mandatorní výdaj, mohl se systém vyvíjet bez překážek, pružně a variabilně (růstem, 

poklesem, změnou struktury podpory v různých situacích a u různých rodin a pod). To 

byly také autory jeho opakovaně zdůrazňované atributy. Dodatečně lze konstatovat, 

že odebrání kompetence vládě upravovat koeficienty zásadním způsobem poškodilo 

funkčnost tohoto, jinak světově zcela unikátního dávkového systému a vedlo nakonec 

k návratu ke konstrukčním mechanismům  systémům předchozím. Tato zdánlivě 

bezvýznamná deformace (legislativně technické povahy), provedená bez nějakého 

politického projednání v průběhu projednávání návrhu se týkala "jen" kompetence 

k provádění variabilních korekcí, měla však význam zásadní.  

Druhá oblast je vývoj samotných koeficientů v průběhu projednávání. V prosinci 1994 

byl návrh zákona o státní sociální podpoře projednán s drobnými připomínkami v 

Legislativní radě vlády a schválila ho i vláda ČR, která ovšem výrazně zasáhla do 

některých navrhovaných koeficientů, zejména výrazně snížila koeficient pro nárok na 

přídavek na dítě z 2,5násobku životního minima rodiny navrhovaného MPSV na 1,8 

                                                      

142  Do té doby mohla sama Legislativní rada vlády přerušit legislativní proces a znemožnit projednání ve 
vládě svým nesouhlasem. Tato situace vyvolala konflikt a písemnou reakci ministra ing. Vodičky a tato 
nepřijatelná kompetence Legislativní rady byla zrušena.  
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násobek. Toto rozhodnutí vyvolalo řadu negativních reakcí jak u odborné veřejnosti, 

tak u odborů, a opozice, avšak rovněž u koaličních stran.  

Ukázalo se, že vyloučit z podpory středně příjmové rodiny s dětmi a směřovat tuto 

podporu prostřednictvím přídavku na dítě pouze na 67 % rodin pečujících o děti, jak 

vláda sama změnila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, je pro společnost 

nepřijatelné. Sama vládní koalice začala pochybovat o parametrech, které v rámci 

návrhu zákona o státní sociální podpory přijala a předložila Parlamentu ČR ke 

schválení. V únoru 1995 začaly jednotlivé výbory Parlamentu projednávat vládní návrh 

zákona o státní sociální podpoře, jejich jednání však bylo přerušeno a začaly jednat 

reprezentace koaličních stran o jednotlivých koeficientech určujících hranici příjmu pro 

nárok na dávky a výši dávek.  Výsledkem bylo zejména: 

- stanovení hranice pro nárok na přídavek na dítě na trojnásobek životního minima 

rodiny s tím, že výše dávky (0,33 násobek částky na výživu a ostatní osobní 

potřeby dítěte) byla diferencovaná do tří úrovní podle výše příjmu rodiny 

- zvýšení hranice příjmu pro nárok na příspěvek na bydlení z 1,3 násobku životního 

minima na 1,4 násobek 

- nevázat na příjem rodiny poskytování rodičovského příspěvku, zaopatřovacího 

příspěvku, porodného a pohřebného (vládní návrh předpokládal poskytovat 

nezávisle na příjmu jen dávky pěstounské péče a příspěvek na dopravu dítěte 

plnícího povinnou školní docházku) 

- prodloužení výplaty rodičovského příspěvku až do čtyř let věku dítěte (vládní návrh 

do tří let věku dítěte). 

Tyto změny byly zpracovány a přijaty formou pozměňovacího návrhu předsedy 

sociálního a zdravotního výboru Parlamentu poslance M. Syky.  Parlament přijal zákon 

o státní sociální podpoře 26. května 1995.  

Zcela ilustrativní je tabulka, která srovnává návrh MPSV, změny provedené vládou a 

změny provedené v Parlamentě: 

  

Změny koeficientů určujících výši příjmu rodiny limitující nárok na dávky 

 

                                      návrh MPSV             vláda                   Parlament 

sociální příplatek    1,6  1,6   1,6 

příspěvek na bydlení              1,3            1,3                          1,4 

přídavek na dítě                    2,5             1,8                       3,0 

rodičovský příspěvek              2,9       2,5                            0 

příspěvek na dopravu             3,0       2,0                          2,0 

zaopatřovací příspěvek          2,9                2,5                             0 

porodné                                  2,9                2,5                             0 

pohřebné                                2,0                2,0                             0 

 

Pozn.: 0 znamená bez omezení příjmem  
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Autorským resortem navržené koeficienty reagovaly na příjmové rozvrstvení českých 

domácností a byly nastaveny tak aby příslušná dávka (odrážející nějakou sociální 

situaci rodiny) byla nasměrována právě k těm rodinám, kterých se týkala. Šlo 

v podstatě o malý prostor, v němž se mohly koeficienty pohybovat, aby nedošlo k 

situaci, že právě cílové rodiny se "s dávkou minou". Provedené změny byly na hranici 

tohoto záměru. Autorské pracoviště také nastavilo tvrdší podmínky, a u všech dávek 

předpokládalo příjmový limit. Vláda jeho návrh "přitvrdila". Parlament návrh naopak 

významně "změkčil". Zrušil horní příjmovou hranici u 4 dávek. Zde byl také zjevně 

nastartován budoucí vývoj rodičovského příspěvku, který v současnosti představuje 

70 % nákladů celého systému. 

Změny, které byly provedeny v průběhu legislativního procesu, vedly k poškození 

možnosti variabilního vývoje systému, ke zvýšení nákladů na celý systém a rozšíření 

příjemců vyloučením hranice příjmu.   

Pokus o nápravu byl autorským pracovištěm proveden v roce 2000 návrhem na 

napojení koeficientů přímo do zákona o státním rozpočtu, kde by byly projednávány 

společně s jinými makroekonomickými veličinami a mohly každoročně odrážet měnící 

se možnosti státu. Tento návrh však patrně neopustil MPSV.  

 

6.3. Tvorba zákona o pomoci v hmotné nouzi 

Cílem této kapitoly je analyzovat změny, k nimž došlo v návrzích autorského 

pracoviště v průběhu procesu jejich projednávání a charakterizovat povahu a důsledky 

těchto změn. Pro demonstraci toho vlivu je dále analyzována skutečnost, že při 

přípravě návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi nebyly nakonec akceptovány 

některé navrhované klíčové prvky. Šlo o následující záměry: 

- Aby byla výplata dávek přenesena od obcí na přejmenované "okresní úřady práce 

a sociálních věcí" jako na orgány specializované regionální státní správy  

- Aby novou dávku - doplatek na bydlení v systému pomoci v hmotné nouzi 

vyplácely obce v samostatné působnosti a hradily je, a měly tak zájem na řešení 

bytových problémů svých občanů a úsporách v tom směru,  

- Aby vedle delimitovaných pracovníků z pověřených obcí byl zvýšen počet 

pracovníků na Úřadech práce a sociálních věcí dále požadavek na zvýšení počtu 

pracovníků v této oblasti o cca 3 tis. osob. 

Následující text je dále rozdělen do tří částí. V první jsou citovány informace, které 

vedly k předložení těchto návrhů, a konfrontuje jejich obsah s návrhy autorského 

pracoviště. V další části jsou citovány reakce dotčených subjektů a nakonec dosažený 

výsledek procesu projednávání a komentována vzniklá situace jako důsledek těchto 

změn.  

Výchozím impulsem ke změně zákona o sociální potřebnosti a tím de facto k obnovení 

prací na dřívějším návrhu "Zákona o sociální pomoci" z roku 1995, bylo jednání vlády 

v Kolodějích v roce 2003, které se zásadně a komplexně zabývalo rozpočtovou situací 

státu. K jednání byl předložen návrh obsahující také části týkající se oblasti dávek 

sociální potřebnosti s tím, že je třeba rozhodnout o následujících otázkách (text je 

redukován na témata této kapitoly): 
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1. Revidovat rozdělení odpovědností a rolí státu a obcí při zabezpečování základních 

životních potřeb občanů (v případě hmotné nouze) minimálními příjmy – dávkami 

sociální péče a ověřit možnost stanovení a využití existenčního minima v systému 

sociální péče.  

2. Zvážit, zda by neměl celou agendu hmotné pomoci od obcí převzít stát a realizovat 

je systémem státního sociálního úřadu s tím, že jde o zabezpečení celostátně 

jednotných sociálních redistribucí.   

3. Zpracovat nový zákon o hmotné nouzi a sociálním vyloučení a v něm: 

- stanovit spolufinancování dávek sociální péče pověřenými obcemi 

k zabezpečení jejich ekonomické zainteresovanosti na úsporách v této 

oblasti  

- zákonem stanovit povinnosti obcím, zejména pokud jde o technické a 

personální podmínky, za nichž bude zabezpečen kvalitní výkon přenesené 

působnosti v této oblasti.  

Mezi přijatými závěry bylo mj. uvedeno 143: Důsledné rozdělení rolí státu a územních 

samosprávných celků v organizaci, správě a financování nepojistných dávkových 

systémů se zdůrazněním principů individuálního posuzování sociální situace osob a 

posuzování jejich ochoty obstarávat si prostředky obživy vlastním přičiněním. 

K realizaci výše uvedených závěrů byly v rámci v rámci přípravy zákona o pomoci 

v hmotné nouzi cíleně zadány výzkumy: "Analýza personální náročnosti agendy 

poskytování dávek sociální potřebnosti, dávek sociální péče a státních dávek sociální 

péče" (HR132/05, ELBONA,2006) a "Analýza výkonu aktivit v sociální ochraně 

obyvatel, vykonávaných v režimu přenesené působnosti a samostatné působnosti 

orgány samosprávných obcí v oblasti působnosti MPSV", Deloitte, 2006). Na základě 

zjištěných informací, zejména během terénních šetření, bylo zjištěno, že agenda 

stávající sociálních pracovníků je velmi náročná, v určitých místech časově neúnosná.  

Jednotlivá šetřená města měla různý pohled na systém poskytování dávek sociální 

potřebnosti, existovaly značné rozdíly ve vzdělanosti pracovníků, jejich přístupu ke 

klientům, dále se řešitel setkal s různými způsoby evidence klientů a informačním 

systémům. Terénní šetření ukázala různou úroveň i praktických dovedností pracovníků 

a to především v oblasti styku s lidmi a informačních technologií. Pracoviště nebyla 

vybavena aktuálními právními předpisy, přístupem ke Sbírce zákonů ani přístupem 

k jejich elektronickým záznamům, např. k ASPI.  

Na základě  neformálních rozhovorů vedených s pracovníky zabývajícími se výplatou 

dávek sociální péče zhotovitel projektu konstatoval, že v nemalé řadě případů 

pracovníci nepracují podle příslušného právního přepisu, resp. přímo s právním 

předpisem a spoléhají se pouze na softwarové vybavení (které v té době nebylo příliš 

kvalitní a celostátně nebylo jednotné), či postupují podle „ústní tradice“. Pracovníci 

neměli přístup k internetu, pracoviště neměla vlastní elektronickou adresu. Získané 

informace vedly k závěru, že je třeba posílit počty pracovníků v této oblasti 

k zabezpečení řádného výkonu aktivit a navíc proto, že se předpokládaly nové 

postupy, a to především s využitím sociální práce, které zabezpečují individuální 

přístup ke klientům a jsou pracovně a časově náročnější. Provedené propočty vedly k 

závěru o potřebě posílit počty pracovníků v této oblasti o cca tři tisíce.  Tento 

                                                      

143 MF č.j.  10/42062/2003 
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požadavek odrážel jednoznačné zkušenosti z domácí i zahraniční praxe:  "Chceš-li 

snížit výdaje na sociální dávky, přijmi více sociálních pracovníků". 

Pokud jde o záměr pověřit obce v samostatné působnosti výplatou doplatku na 

bydlení, vycházeli zpracovatelé z jednoznačných závěrů tehdejších jednání, aby byla 

zabezpečena potřebná zainteresovanost obcí na výplatě některých sociálních dávek. 

Problém neexistence takového zájmu je popsán v jiné části studie. Stát na počátku 

devadesátých let převedl na obce státní bytový fond, a to bez dalších podmínek. S 

růstem nákladů na nájemné bydlení vznikla potřeba zvyšovat sociální dávky, které tak 

představovaly a do současnosti představují transfer prostředků státního rozpočtu do 

rozpočtu obcí. Na problému řešení chudoby svých občanů se tak obce nepodílejí a 

jejich kroky, např. při zvyšování nájemného, musí kompenzovat stát příspěvkem na 

bydlení ze státní sociální podpory a doplatkem na bydlení ze systému pomoci 

v hmotné nouzi.  Je nutné uvést, že doplatek na bydlení byl koncipován jako reakce na 

vyloučení nákladů na bydlení z konstrukce životního minima (souběžně přijímaný 

zákon se zákonem o pomoci v hmotné nouzi). K tomu došlo s ohledem na výrazné 

regionální diference v úrovni nákladů na bydlení, v důsledku čehož nemohlo životní 

minimum plnit v tomto segmentu nadále roli celostátní míry.  

Pro naplnění záměru této kapitoly tj. demonstrovat vývoj návrhů v procesu 

projednávání návrhů od výchozího dokumentu autorského pracoviště až ke 

konečnému výsledku je využito srovnání prvního návrhu věcného záměru návrhu 

zákona o hmotné nouzi (původní název), návrhu, který byl po proběhnuvším 

připomínkovém řízení předložen do vlády 144 , a výsledného zákona, to ve třech výše 

uvedených tématech.  

Předchozí text jednoznačně dokládá, že návrhy  zpracované autorským pracovištěm 

přísně respektovaly strategické záměry vlády v předmětné oblasti. Přesto byly výše 

uvedené významné principy zásadně napadeny od příslušných připomínkových míst, a 

to i ze strany resortů financí a vnitra, které se závěry jednání v Kolodějích souhlasily. 

Opakovaně byl deklarován odpor k záměru převést výplatu všech dávek pomoci 

v hmotné nouzi na nově koncipované Úřady práce a sociálních věcí. Nositeli tohoto 

názoru byly především kraje. Svaz měst a obcí ČR nesouhlasil se zavedením nové 

kompetence obce v samostatné působnosti rozhodovat o doplatku na bydlení a 

vyplácet ho. Námitce se sice původně „nevyhovělo“ s ohledem na předchozí koaliční 

jednání, ale po jednání Legislativní rady vlády, které se zástupci Svazu měst a obcí 

účastnili a kde vznesli jednoznačné zamítavé stanovisko, v dalším návrhu věcného 

záměru už nebyl doplatek na bydlení v samostatné působnosti obcí, zařazen. Stalo se 

tak i v zájmu průchodnosti zbývajícího znění zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jiný 

důvod vypuštění nelze doložit. Lze ale předpokládat, že někým, v neznámém zájmu, 

bylo rozhodnuto.  

Ministerstvo financí konstatovalo, že navržený systém hmotné nouze je koncipován 

tak, že bude vyžadovat převedení (delimitaci) 2 812 pracovníků, kteří tuto agendu 

doposud zabezpečují na pověřených obecních úřadech na nově zamýšlené Úřady práce 

a sociálních věcí a dále že věcný záměr zákona o hmotné nouzi obsahuje požadavek 

na vytvoření 3 tis. nových pracovních míst pro sociální pracovníky a 220 pracovních 

míst na krajských úřadech práce a sociálních věcí (z toho 190 delimitací z VÚSC).  

K tomu uvedlo, že požadavek na zvýšení počtu funkčních míst je v příkrém rozporu 

                                                      

144  Věcný záměr zákon o hmotné nouzi, MPSV, 30.11.2004, č.j. 2004/50637-21. 
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s úkolem uloženým usnesením vlády č. 624/2003, ukládající snížit počty pracovníků 

státního aparátu o 2 %. Přitom právě tento resort byl tvůrcem strategických záměrů 

vlády (viz. Kolodějská jednání) a proto musel předpokládat v některých oblastech 

státní správy potřebný, praxí doložený, nárůst pracovníků. V březnu 2005 sdělil 

dokonce ministr financí dopisem, že nesouhlasí s vytvořením nové dávky, doplatku na 

bydlení. Nevytvoření této dávky by – bez limitu daném životním minimem - vedlo 

k naprostému chaosu a nejednotnosti výplaty dávek.  

V předkládací zprávě ministerského návrhu věcného záměru se uvádí:  

Zásadní připomínky se týkaly navrhované změny kompetencí (zřízení úřadů práce 

a sociálních věcí a krajských úřadů práce a sociálních věcí), požadovaného nárůstu 

sociálních pracovníků pro úsek hmotné nouze, způsobu výpočtu příspěvku na živobytí, 

doplatku na bydlení v kompetenci obce v samostatné působnosti a ekonomického 

dopadu navrhovaných změn. Ministerstvo práce a sociálních věcí vzalo některé zásadní 

připomínky v úvahu a materiál byl v souladu s těmito připomínkami upraven. 

Rozpor zůstával v následujících případech: (cit.)Ministerstvo financí navrhlo zvážit a 

dořešit případnou možnost převedení některých dávek sociální péče do samostatné 

působnosti obcí. Předkladatel svěřuje obcím v samostatné působnosti pouze 

poskytování doplatku na bydlení. Krajský úřad Olomouckého kraje nesouhlasí s 

převedením jakékoli dávky v rámci řešení hmotné nouze do samostatné působnosti 

obce. (pozn.: Je právě opačný názor oproti resortu financí). Tuto připomínku dále 

uplatňuje: Svaz měst a obcí, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo vnitra. 

Předkladatel považuje i nadále za účelné, aby doplatek na bydlení poskytovaly obce, a 

to s ohledem na úkoly, které obce mají v oblasti zajištění bydlení svých občanů. 

(konec cit.) 

Celý dokument byl opakovaně projednáván na úrovni různých grémií, v Legislativní 

radě vlády, tripartitě apod. Konfrontovat jednotlivé závěry z těchto jednání a přijaté 

závěry a rozhodnutí, pokud by je vůbec bylo možné dokumentovat, by bylo nad rámec 

této studii. 

Jaký byl konečný výsledek lze konfrontovat se záměry uvedenými v úvodu této 

podkapitoly:  

- Navrhovaný systém specializované regionální státní správy "Úřadů práce a 

sociálních věcí" nebyl vytvořen.  

- Všechny dávky sociální péče, včetně nového doplatku na bydlení - nově dávky 

pomoci v hmotné nouzi - zůstaly v režimu přenesené působnosti a byly i nadále 

vypláceny pověřenými obcemi ze státního rozpočtu.  

- Obce nebyly zainteresovány na řešení bytové situace svých občanů, naopak státní 

doplatek na bydlení se stal zdrojem jejich příjmů. Důsledkem toho je současný 

problém s výší nákladů na doplatek na bydlení. 

- Nedošlo k posílení počtu pracovníků v těchto agendách.  

- K zásadnímu úplnému rozdělení rolí státu a územních samosprávných celků 

v oblasti dávkových systému došlo až po devíti letech po přijetí strategických 

záměrů v Kolodějích, tj. v roce 2012.  
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Souhrnně lze tedy konstatovat, že v procesu přípravy zákona o pomoci v hmotné 

nouzi tak byly vypuštěny, resp. opuštěny, významné principy, které měly a podle 

názoru odborníků, kteří návrh zákona zpracovávali, mohly systém v celé šíři jeho 

administrace sjednotit, konsolidovat a zabezpečit účinnost, a to přímou kontrolu státu 

nad vývojem celkových nákladů. Všechny subjekty, kterých by se tato změna dotkla, a 

dotknout skutečně měla ve strategickém zájmu vlády a státu, uplatnily svá stanoviska 

a svá stanoviska úspěšně prosadily. Trvalo mnoho let než se v jiné sociálně politické, 

ekonomické a také politické konfiguraci (např. pokud jde o vliv regionální politiky) 

podařilo dosáhnout žádoucích změn. Tato zkušenost naznačuje potřebu dosahovat ve 

strategických záměrech co možno nejširší konsensus tak, aby výměna vedoucích 

garnitur neznamenala nutně změnu strategie, ale spíše parametrů a nástrojů. Bylo by 

zřejmě žádoucí vypracovat novou Sociální doktrínu České republiky (viz dřívější 

aktivity Senátu PČR a SOCIOKLUBu), která by zavazovala decizi na dlouhou dobu.   
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Č Á S T   T Ř E T Í 

 

 

 

7.  Formulování záměrů a cílů nepojistných dávek jako prorůsto-
vých nástrojů a jako nástroje rozvoje lidského potenciálu a 

lidských zdrojů se zaměřením na prosperitu standardní 
rodiny a návrh hlavních směrů a opatření dalšího vývoje 

nepojistných dávek 

7.1. Obecná východiska 

Při koncipování nových opatření, která by byla orientována na zvýšení prosperity 

standardní rodiny, se nelze omezit na hledání řešení v oblasti nepojistných sociálních 

dávek. Nelze položit rovnítko mezi pojmy "rodinná politika" a "nepojistné dávky", 

rodinná politika je podstatně širší pojem, který zahrnuje i aktivity v daňové oblasti, v 

oblasti služeb pro rodiny s dětmi, v pracovně-právní oblasti. Těmto otázkám věnují v 

posledních letech značnou pozornost i orgány Evropské unie ve svých programových 

dokumentech, např. Společná strategie modernizace sociální ochrany (A Concerted 

Strategy for Modernising Social Protection (COM 1999, 347)). Tato strategie se snaží 

reagovat na měnící se ekonomické prostředí a potřebu celkové koordinace a 

spolupráce jednotlivých členských států EU v této oblasti. K jejím klíčovým cílům patří: 

a) zajistit, aby se vyplatilo pracovat a poskytovat zaručený příjem, 

Charakteristiky současného trhu práce se velmi liší od těch, které existovaly 

v době, kdy jednotlivé země budovaly svoje sociální systémy. Rostoucí úroveň 

nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti, nové formy organizace 

práce, vysoká rychlost technologického pokroku vyžaduje hledat nové rovnováhy v 

sociální legislativě. Jednotlivé sociální systémy proto musí ekonomicky aktivním 

osobám i těm, kteří práci hledají, nabízet aktivní pomoc a vytvářet silné stimuly pro 

práci a pro to, aby se pracovat vůbec vyplatilo. Sociální systémy proto nesmí 

omezovat ekonomický život vytvářením překážek pro práci, vzdělávání, školení, 

mobilitu, vytváření pracovních míst nebo podnikatelskou činnost, Zároveň však by 

měly poskytovat nezbytné překlenovací příjmy v období ztráty zaměstnání člověka, 

měly by přispívat ke sladění práce a rodinného života 

b) zajistit zaručené důchody a udržitelné důchodové systémy, 

Důchodové systémy musí být udržitelné a musí důchodcům garantovat "slušnou" 

náhradu příjmu. Současně je přitom důležité starší generaci zajistit jejich 

pokračující účast v životě společnosti a "přidat k dožitým rokům život". Tohoto cíle 

lze dosáhnout pouze tehdy, je-li vhodně podporován v rámci konstrukce 

jednotlivých dávek tak, aby lidé byli zvýhodněni při pokračování ekonomické 

aktivity vzniku nároku na starobní důchod, aby byli motivováni k účasti v 

systémech celoživotního vzdělávání a v oblasti preventivní zdravotní péče. 

c) podporovat sociální integraci, 
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Systémy sociální ochrany obyvatelstva musí hrát klíčovou roli v boji proti sociální 

diskriminaci a při podpoře sociální integrace, musí garantovat zajištění efektivní 

záchranné sociální sítě, zejména minimální příjmy, přístup k ubytování a ke 

zdravotním službám, měly by usnadnit maximální účast na životě společnosti a 

zapojení na trhu práce.  by měla jejich integraci do něj aktivně podpořit příslušná 

opatření. 

d) zajistit vysokou kvalitu a udržitelnost zdravotní péče  

Evropské zdravotní systémy značně přispěly k tomu, aby každý člověk mohl být 

v takovém postavení, aby mohl využívat systémů zdravotní péče, léčení v nemoci a 

rehabilitace. Požadavky na zdravotní systémy však stoupají, tento nárůst se bude 

zvyšovat jak v souvislosti se stárnutím populace a potřebou zajištění efektivní 

dlouhodobé péče, tak i v důsledku růstu nákladů na moderní přístrojovou techniku. 

Tomuto tlaku lze čelit rostoucím důrazem na prevenci zdravotních problémů, 

zejména podporou zdravějšího životního stylu 145. 

Jednou klíčových záležitostí, které zejména mladé rodiny s malými dětmi musí v naší 

republice v současné době řešit, je otázka sladění rodinného a pracovního života. 

Vysoká zaměstnanost žen, která je typická pro naši společnost, je totiž m.j. dána 

skutečností, že domácnost je závislá na pracovních příjmech obou rodičů a v situaci, 

kdy jeden z těchto příjmů v rodině chybí, je výrazným způsobem ohrožena životní 

úroveň této rodiny. Toto napětí se projevuje zejména v době, kdy jsou v rodině malé 

děti, jimž je potřeba zabezpečit odpovídající péči. Velká většina osob přitom vnímá 

období domácí péče o malé děti jako situaci, která může vážně ohrozit pracovní 

kariéru žen, které dětem tuto péči v naprosté většině případů poskytují, zapojení otců 

do této péče (např. z hlediska čerpání rodičovského příspěvku) je minimální 146. 

V této souvislosti je proto potřebné věnovat pozornost otázce skloubení rodinných a 

pracovních povinností. Z provedených šetření 147 vyplývá, že muži i ženy volí 

podstatně odlišné formy. Zatímco většina žen dává zcela přednost rodině nebo by se 

chtěla věnovat rodině i práci stejnou měrou a pouze malý podíl žen by preferoval 

vlastní profesní kariéru, lze názory mužů rozdělit na tři téměř stejně velké skupiny – 

jedna třetina dává před prací přednost rodině, druhá třetina se snaží oběma oblastem 

věnovat stejně a třetí třetina preferuje vlastní pracovní kariéru. Zatímco ženy jsou 

tedy spíše orientovány na rodinu a přednost práci před rodinou by jich ve snaze 

skloubit rodinné a pracovní povinnosti dala pouze menšina, muži jsou orientováni na 

rodinu a práci přibližně ve stejné míře. 

Značné rozdíly mezi jednotlivými typy rodin panují v názorech na to, zda mít děti brzy 

a zaměstnání se věnovat "naplno" teprve tehdy, kdy už jsou děti větší, a nebo naopak, 

nejprve si vybudovat určité postavení v zaměstnání a zabezpečit si odpovídající 

bydlení a narození dítěte posunout na pozdější dobu. Zatímco bezdětní manželé se 

zcela jednoznačně preferují vytvoření profesní kariéry a zajištění vhodného bydlení, 

mladé rodiny s malými dětmi preferují narození dítěte.  U mužů přitom vždy zpravidla 

mírně převládá orientace na pracovní kariéru a s tím související odklad založení rodiny 

                                                      

145  podrobněji viz: Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-585-
4 

146  viz: Nešporová, O. Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené.  Demografie č. 3/2006  

147  viz: Höhne, S. a kol. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. Praha: VÚPSV, 2010. ISBN 978-
80-7416-059-2 
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a narození dítěte do vyššího věku, ženy – matky zpravidla preferují narození dítěte 

před vlastní pracovní kariérou. V tomto směru jsou nejvýraznější odlišnosti patrné v 

závislosti na dosaženém vzdělání. Zatímco vysokoškoláci preferují před narozením 

dítěte vybudování pracovního uplatnění a zakládají rodinu později než lidé s nižším 

vzděláním. Pro tyto osoby není zaměstnání a vybudování pracovní kariéry prioritou a 

proto preferují brzké zakládání rodiny 148. 

Klíčovou roli v oblasti podpory rodin z hlediska harmonizace rodinného a pracovního 

života hraje stát, který prostřednictvím legislativních návrhů definuje podmínky pro 

využívání řady nástrojů, které mohou rodiny i zaměstnavatelé využívat. V současné 

době jsou v této oblasti definována opatření: 

- v oblasti finanční podpory rodin s dětmi, 

- v oblasti podmínek na trhu práce, 

- v oblasti služeb pro rodiny s dětmi 149. 

Tato opatření by v ideálním stavu neměla působit izolovaně, ale měla by být vzájemně 

provázána tak, aby se významným způsobem zvýšila jejich efektivita při řešení 

konkrétní situace každé rodiny. 

V oblasti finanční podpory rodin s dětmi lze charakterizovat dva základní typy 

podpory: 

- oblast přímé finanční podpory prostřednictvím sociálních dávek, zejména dávek 

státní sociální podpory, 

- oblast nepřímé finanční podpory prostřednictvím daňových opatření 150. 

Problematice finanční podpory rodin prostřednictvím nepojistných sociálních dávek  

byla věnována pozornost v 1. kapitole. Klíčovou roli z hlediska sladění péče o dítě a 

pracovního uplatnění sehrává rodičovský příspěvek, jeho charakteristice z hlediska 

podmínek nároku, mezinárodního porovnání doby pobírání a relace k výši mzdy ve 

vybraných zemích vč. návrhů na možné úpravy v naší zemi je věnována jiná kapitola. 

Z tohoto titulu bude v rámci této kapitoly věnována pozornost problematice nepřímé 

finanční podpory rodin s dětmi prostřednictvím daňových opatření. 

Od počátku 90. let minulého století byly zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

fyzických osob, v platném znění, zavedeny tzv. odpočitatelné položky z daňového 

základu, jejichž prostřednictvím si poplatníci daní mohli snížit základ daně a tím i svoji 

daňovou povinnost. Z hlediska sladění rodinných a pracovních rolí formu daňové 

podpory rodin sehrával odpočet na nezaopatření dítě, které mohl uplatnit jeden z 

rodičů na každé nezaopatřené dítě, a nezdanitelná částka na manželku, jejíž příjmy 

nedosahovaly v daném roce zákonem stanovenou hranici.  

V r. 2006 byly tyto odpočitatelné položky zrušeny a nahrazeny přímým odpočtem z 

daně, jehož předností je skutečnost, že v případě, kdy je vypočtená daň nižší, než 

                                                      

148  viz: Rychtaříková, J. Změny generační plodnosti v České republice se zaměřením na vzdělání žen. 
Demografie č. 2/2004 

149  viz: Höhne, S. a kol. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. Praha: VÚPSV, 2010. ISBN 978-
80-7416-059-2 

150  viz: Höhne, S. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Praha: 
VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-87007-93-8 
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sleva na dítě, je rozdílová částka rodině vyplacena ve formě tzv. daňového bonusu. 

Tyto slevy se při zavedení tzv. rovné daně výrazně zvýšily. 

Krátkodobě v letech 2005 – 2007 mohli manželé, kteří společně vychovávali alespoň 

jedno dítě platit daně na základě tzv. společného zdanění manželů, což bylo výhodné 

především pro ty rodiny, v nichž měli manželé výrazně rozdílné příjmy, např. z důvodu 

péče o malé dítě. Díky společnému zdanění došlo k celkovému snížení daňových 

odvodů 151. 

Na rozdíl od dávek státní sociální podpory zvýhodňují daňové nástroje především 

úplné rodiny, zejména manželské páry s dětmi. Věk nezaopatřeného dítěte v rodině 

nemá na výší odpočtu žádný vliv, protože jeho výše je konstantní 152. 

Významné místo z hlediska sladění rodinných a pracovních povinností zaujímají 

opatření, která mají možnost zaměstnavatelé nabídnout rodičům. V tomto směru se 

jedná především o nejrůznější formy flexibilní pracovní doby, např.: 

- o zavedení pružné pracovní doby, 

- o možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek, 

- o možnost pracovat z domova (tzv. home working). 

Další opatření, která mohou přispět ke sladění rodinných a pracovních povinností, patří 

umožnění zaměstnanému rodiči péči o nemocné dítě nebo jiného člena rodiny. 

Významné místo z hlediska sladění rodinných a pracovních rolí rodičů zaujímají služby 

pro rodiny s dětmi. Tato forma institucionální péče, zejména v jeslích pro děti do tří let 

věku, od počátku 90. let minulého století ustupuje vlivem hodnotových změn do 

pozadí, v řadě případů je nahrazována péčí o děti v mateřských centrech, které jsou 

zřizovány zpravidla samotnými matkami na mateřské, popř. rodičovské dovolené 153.  

V oblasti péče o děti od 3 do 6 let věku sehrávají významné místo mateřské školy. 

Přestože i jejich počet v posledních letech se snižuje, je tento pokles odrazem 

demografického vývoje. Z hlediska sladění rodinných a pracovních povinností je v této 

souvislosti nutno vyzdvihnout především možnost umístit dítě v předškolním zařízení 

po určitý omezený počet dní v měsíci při souběžném pobírání rodičovského 

příspěvku 154.  

Významné místo z hlediska péče o děti z pohledu sladění rodinných a pracovních 

povinností na prvním stupni základních škol patří školním družinám, klubům, 

zájmovým kroužkům a dalším výchovně vzdělávacím aktivitám pro děti. Pokud 

některá z těchto forem péče o děti není dostupná, musí se rodiče spolehnout na 

pomoc svých rodičů, popř. využívají služeb osobních pečovatelek nebo agentur 155. 

                                                      

151  viz: Höhne, S. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Praha: 
VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-87007-93-8 

152  viz: Dlouhý, J. Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice. Praha: SOCIOKLUB, 1997. 
ISBN 80-902260-6-X 

153  viz: Kuchařová, V. – Svobodová, K. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Praha: 
VÚPSV, 2006 (bez ISBN) 

154  viz: Höhne, S. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Praha: 
VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-87007-93-8 

155  viz: Kuchařová, V. a kol. Harmonizace rodiny a zaměstnání. Praha: VÚPSV, 2006 (bez ISBN) 
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Vzhledem k tomu, že základní výměra dovolené v naší zemi je v evropském porovnání 

zejména u mladých pracovníků jedna z nejkratších, významným opatřením, které by 

přispělo ke sladění rodinných a pracovních rolí, mohlo být prodloužení této základní 

výměry dovolené a to především pro rodiče nezaopatřených dětí. Realizace tohoto 

opatření by měla jistě pozitivní důsledky zejména na péči o děti ze strany rodičů, m.j. 

by mohla přispět k řešení problému nezaměstnanosti a nemocnosti, stejně tak jako by 

mohla přispět ke zlepšení populačního vývoje a pro zlepšení životních podmínek 

mladých rodin s dětmi. Prodloužením základní výměry dovolené dojde k přiblížení 

rozsahu pracovní doby zaměstnanců v ČR  úrovni běžné v zemích EU.  

 

7.2.  Sociální situace řešené v systémech rodinných dávek              
v evropských zemích 

Rodinné dávky mají v systémech sociální ochrany většiny evropských zemích nedílné 

místo. Prostřednictvím systémů těchto dávek jsou v systémech sociální ochrany 

jednotlivých zemí kompenzovány náklady spojené: 

- s potřebou rodiny připravit se na narození dítěte,  

- se ztrátou výdělku vyvolanou potřebným pracovním volnem v souvislosti s 

těhotenstvím, mateřstvím a rodičovstvím,  

- s výchovou a výživou dětí,  

- se zabezpečením jejich vzdělání 156. 

Naprostá většina těchto sociálních situací je ve vyspělých evropských zemích řešena v 

rámci přídavků na dítě. Jejich konstrukce je v jednotlivých zemích zpravidla různá, 

schematicky lze vyznačit následující základní přístupy. 

Systémy přídavků na děti lze rozdělit na systémy universálního nebo výběrového 

charakteru. Zatímco v rámci systémů universálního charakteru jsou přídavky 

poskytovány zpravidla všem rodinám na všechny děti bez ohledu na postavení 

příjemce přídavků v zaměstnání a jeho příjmovou a majetkovou situaci, v rámci 

systémů výběrového charakteru je nárok na přídavky na děti omezen přesně 

definovanými podmínkami (vazba na příjmovou úroveň domácnosti je stanovena buď 

pevnou částkou nebo relativně ve vztahu k minimální mzdě nebo jiné kategorii). V 

současné době je v naprosté většině zemí tento systém preferován, systémy 

universálního charakteru jsou uplatňovány pouze asi v 25 % členských zemí ISSA. 

Tímto způsobem je preferována pomoc pro rodiny, které jsou sociálně nejpotřebnější, 

což umožňuje s ohledem na nepříznivou demografickou situaci při zachování relativně 

stejného rozsahu finančních prostředků poskytnout rodinám s nižším příjmem 

intenzivnější formu pomoci a zvyšuje efektivnost vynakládaných prostředků. 

Přídavky na děti jsou prakticky ve všech zemích poskytovány již na první dítě, pouze 

ve Francii přídavky na první dítě nenáleží. Tato skutečnost má ve svém důsledku 

propopulační aspekt, podpora je zaměřena na početnější rodiny, u nichž objektivně 

existuje větší pravděpodobnost pádu do chudoby. Maximální počet dětí, na které se 

                                                      

156  podrobněji viz: Průša, L. Mezinárodní komparace sociálních událostí řešených v systémech rodinných 
dávek v evropských zemích in Státní sociální podpora po roce 2000. Praha, SOCIOKLUB, 1998 
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poskytují přídavky na děti, není v evropských zemích Evropy stanoven, přídavky se 

poskytují na všechny děti.  

Maximální věková hranice pro poskytování přídavků na děti se pohybuje ve většině 

zemí od 6 let v bývalém SSSR až po 18 let, do kdy jsou poskytovány přídavky na děti 

např. v Itálii a ve Španělsku. V naprosté většině zemí jsou přitom přídavky na děti 

poskytovány do 16 let, tzn. do skončení povinné školní docházky. V případě, že dítě 

pokračuje ve studiu, jsou přídavky na toto dítě poskytovány v řadě zemí až do 

skončení přípravy na povolání, nejvyšší věkové hranice jsou stanoveny v Německu (27 

let), v České republice a na Slovensku (26 let) a v Portugalsku (25 let). 

Přídavky na děti jsou v jednotlivých zemích diferencovány podle počtu dětí v rodině, 

podle pořadí dítěte nebo podle věku dítěte. Prakticky ve třetině vyspělých zemí se 

přídavky na děti zvyšují s počtem dětí v rodině. Tento postup je v těchto zemích volen 

pravděpodobně z toho důvodu, že v rodinách s vyšším počtem dětí je příjem 

připadající na člena domácnosti nižší a že tedy v těchto rodinách existuje vyšší 

pravděpodobnost objektivně nižší životní úrovně v porovnání s rodinami bezdětnými 

nebo jednodětnými. Někdy je tento postup důsledkem propopulačního charakteru této 

části sociální politiky tak, jako tomu bylo u nás zejména v první polovině 70. let (viz 

soubor přijatých opatření ve prospěch rodin s dětmi).  

V některých zemích je významným diferencujícím prvkem při stanovení výše přídavků 

na děti věk dítěte. Zpravidla s rostoucím věkem se výše přídavků zvyšuje jako přímý 

odraz růstu nákladů spojených s výchovou starších dětí. V některých zemích je 

objektivní existence nižšího příjmu řešena pro určité skupiny obyvatelstva řešena 

mimo rámec přídavků na děti, zpravidla v rámci systému sociální pomoci (např. v 

Irsku pro matky samoživitelky). 

V rámci základního systému přídavků na děti jsou v řadě zemí ve výši této 

nejvýznamnější dávky zohledněny i některé další skutečnosti, které z objektivních 

důvodů mají vliv na životní úroveň takových domácností. V tomto směru k 

nejzávažnějším skutečnostem patří invalidita dítěte, ztráta rodičů, jejich nízký příjem 

nebo skutečnost, že rodiče dítěte jsou důchodci.  

Při tomto porovnání nelze opomenout dřívější pojetí sociálního příplatku v rámci 

systému státní sociální podpory v naší zemi, jehož matematická konstrukce 

umožňovala zohlednit ve výši této dávky celou řadu nepříznivých sociálních situací, v 

jejichž důsledku má rodina podstatně vyšší náklady na zabezpečení svých základních 

životních potřeb. Z dostupných podkladů je zřejmé, že obdobná konstrukce dávky se 

nevyskytuje v žádné z evropských zemí. 

Ve dříve provedené mezinárodní komparaci situací řešených v rámci systémů 

rodinných dávek v jednotlivých evropských zemích 157 bylo m.j. učiněno několik závěrů 

a doporučení z hlediska další koncepce systému státní sociální podpory. Řada z těchto 

námětů byla realizována (zrušení příspěvku na dopravu, podporu nízkopříjmových 

domácností k částečné úhradě nákladů spojených s bydlením řešit prostřednictvím 

jedné dávky, v souvislosti se zrušením povinné základní vojenské služby byl zrušen 

zaopatřovací příspěvek), některé výhody našeho systému však byly v rámci tzv. 

úsporných opatření zrušeny rovněž. V tomto smyslu je potřeba uvést zejména v 

zásadní omezení podmínek pro přiznání a následně úplné zrušení sociálního příplatku, 

                                                      

157  viz: Průša, L. Mezinárodní komparace sociálních událostí řešených v systémech rodinných dávek 
v evropských zemích in Státní sociální podpora po roce 2000. Praha, SOCIOKLUB, 1998 
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v důsledku toho v současné době náš systém nepojistných sociálních dávek prakticky 

neřeší sociální situaci neúplných domácností.  

 

7.3.  Náměty na prioritní úpravy v oblasti nepojistných dávek 
pro rodiny s dětmi vč. nastínění hlavních opatření a námětů 

na změny v oblasti rodinné politiky s akcentem na potřebu 
přijímání prorůstových opatření 

Podle názoru některých autorů 158 současný daňový a sociální systém je v naší zemi ve 

svých interakcích nastaven tak, že nízkopříjmové domácnosti demotivuje od práce a 

vysokopříjmové nemotivuje mít děti. Veškerá nová opatření, která by v následujících 

letech měla realizována, by neměla být orientována pouze z "úzkého" pohledu "pouze" 

na rodinnou politiku jako sociální záležitost, ale měla by být zaměřena pod zorným 

úhlem toho, že rodinná politika je nedílnou součástí celého společenského a 

ekonomického systému a může v něm sehrávat významnou prorůstovou roli. Neměla 

by být zaměřena tedy pouze na ochranu nízkopříjmových domácností, ale cíleně by 

měla být orientována na podporu rodin se středními a vyššími příjmy při řešení 

standardních životních situací 159.  

Rodinnou politiku je třeba chápat a koncipovat nikoliv jako reziduální 

marginální sféru tak, jako je tomu doposud, ale jako prorůstový program 

dlouhodobých investic do lidského kapitálu. Rodinná politika a politika sociální 

nejsou identické. Zatímco sociální politika "řeší problém", prorodinná politika je 

investicí do lidského kapitálu země 160. Právě v těchto dlouhodobých investicích Česká 

republika zaostává za srovnatelnými zeměmi EU.  

V tomto smyslu je potřebné mít také na zřeteli, že "nejlepší důchodovou reformou je 

dobrá populační politika" 161.   Dlouhodobý makroekonomický prorůstový efekt je 

zřejmý. Sociální politika by se měla zřejmě více "odpoutat" od problému chudoby, jejíž 

řešení vyžaduje relativně malé výdaje (např. v relaci na HDP), a která se týká 

relativně malého okruhu obyvatel, ale měla by se orientovat na ty rodiny, které 

požívají již velmi omezenou (popř. žádnou) podporu státu, a jejichž daňové zatížení je 

vyšší než tato státní podpora. Tyto rodiny hradí všechny své potřeby vlastním 

přičiněním a to je stlačuje až k těm, kteří jsou ve stejných výdajích státem 

podporováni. To je zjevně nespravedlivé a degraduje to výsledky jejich úsilí.   

Obecně je však nutno konstatovat, že podporu rodin se středními příjmy není reálné 

realizovat primárně a především prostřednictvím peněžitých dávek. Jedná se totiž o 

velmi početnou skupinu, její efektivní podpora by byla velmi nákladná.   

                                                      

158  viz: Beran, V. Vliv daňového a sociálního systému České republiky na nabídku práce nízkopříjmových 
domácností. Ostrava: VŠB – TU, 2013 

159  viz: Analýza stávajících a návrhy nových situací (událostí), které jsou a případně by měly být předmětem 
intervence státu v systému státní sociální podpory. Praha: SOCIOKLUB, 2006 

160  Přednáška "Rodinná politika není sociální politika" Dr. A. Ness, konference "Rodina jako garant 
odpovědnosti ve společnosti", Praha, Senát 21. 10. 2013 

161  viz: Krebs, V. Nejlepší důchodová reforma je dobrá populační politika. in Sborník příspěvků z 
mezinárodní konference Reprodukce lidského kapitálu. Praha: VŠE 2013. ISBN 978-80-86175-89-8 
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Lze vyslovit názor, že problémem domácností se středními příjmy není nedostatek 

příjmů, ale nákladnost kvalitní péče o děti, nikoliv nedostatečnost příjmů. Tyto rodiny 

za minimální nebo žádné podpory hradí všechny náklady plně a ve výsledku se tak 

svými disponibilními příjmy přiblíží těm, kteří jsou pro nízké příjmy ze sociálních 

systémů podporováni. Souběh pracovní činnosti přinášející střední příjmy s rodinnými 

povinnostmi tak následně přináší řadu stresových situací. Podpora této skupiny by 

proto měla být směřována tak, aby byla kvalitní péče o děti oceněna a ekonomicky 

zvýhodněna. Toho lze dosáhnout jednak speciálními kroky, které se dotknou právě 

této příjmové skupiny a jednak tím, že budou přijímána taková plošná sociální 

opatření, která se budou také této skupiny týkat.   

Lze vymezit několik návrhů na další postup v této oblasti, formulaci principů a priorit, 

které by měly být sledovány konečně i námětů, které by tyto principy naplnily, a které 

by se mohly realizovat s přispěním nepojistných sociálních dávek.  

Je nezbytné vypracovat na základě co nejširšího společenského konsensu návrh 

"Sociální doktríny ČR" jako dlouhodobého rozvojového záměru, s nímž by 

byly nadále konfrontovány dílčí kroky rozvoje sociální politiky. V posledních cca 

8 letech došlo v důsledku řady dílčích kroků k podstatné změně v celkové koncepci 

hmotné podpory rodin s dětmi formou nepojistných sociálních dávek, tyto změny 

nebyly nijak deklarovány a konfrontovány s potřebami. Jejich důsledky analyzuje tato 

studie. Ukazuje se, že přijetí takového dokumentu je v zájmu zabezpečení nezbytné 

dlouhodobé kontinuity vývoje sociální politiky, odrážející strategické zájmy České 

republiky. 

Je potřebné provést komplexní analýzu sociálně ekonomické situace rodin v  České 

republice, zpracovat Národní zprávu o rodině a předložit ji do veřejné diskuse. Na 

jejím základě pak následně připravit program rodinné politiky.  

Vzhledem k evropské strategii "vědomostních společností" (Lisabonská strategie) je 

třeba v rodinné politice – zde v oblasti hmotné pomoci rodinám s dětmi jako klíčového 

prostoru pro rozvoj lidského kapitálu – urychleně přijmout a důrazně realizovat 

takové aktivity, které budou představovat jednoznačné prorůstové impulsy. 

 

Náměty pro prorůstové mechanismy je možné nalézt zejména v oblastech:   

Oblast vzdělání: 

- Usnadnit rodičům krytí nákladných potřeb souvisejících s povinnou školní 

docházkou, vzděláváním a přípravou na povolání zavedením dotací na nákup 

učebnic, vzdělávacích pomůcek a potřeb a poskytovat je prostřednictvím škol 

s využitím množstevních slev a veřejné soutěže (nesporný je i aspekt obrany proti 

sociálnímu vylučování v důsledku různých finančních možností rodičů, případně až 

neschopnosti takové vybavení dětem poskytnout). 

- Poskytovat bezplatné školní stravování (stát by garantoval všem dětem jedno teplé 

jídlo denně s garantovaným výživovým standardem). 

- Zavést školní uniformy a poskytovat na ně příspěvek (jejich zavedení plní řadu 

významných rolí, mezi jinými významnou demokratizující roli, pokud jde o sociální 

rozdíly, jde o obranu proti soutěživosti a vylučování podle kvality oblečení a 

podporu rodin obecně). 
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- Vypracovat moderní intenzívní komplexní program státní podpory jazykového 

vzdělávání dětí a mládeže s cílem zvýšit konkurence schopnost české pracovní síly 

v Evropě vč. zapojení medií, sociálních sítí, časopisů včetně jazykové přípravy 

v zahraničí a stanovit náročné cíle pro tento program a požadavky na realizátory. 

V oblasti hmotné podpory rodin vytvořit nástroje zabezpečující, aby žádné 

dítě nebylo z možnosti získat jazykové vzdělání vyloučeno pro omezené 

příjmy jejich rodičů. Zvýšení jazykové kompetence dětí a mládeže (potenciální 

evropské pracovní síly) považovat za významnou prorůstovou prioritu.  

- Vytvořit program bezhotovostních voucherů pro rodiny s dětmi, jimiž by se mohly 

hradit náklady na navštěvování vzdělávacích, kulturních a volnočasových 

aktivit, popř. k tomu získat slevu. Vouchery by se zúčtovaly se státem, a to na 

základě prokazatelně provedené služby. Tento návrh reaguje na skutečnost, že při 

zhoršení finanční situace rodin dochází k omezování tzv. zbytných výdajů, jako je 

právě vzdělání, volný čas a kultura, což je pro vývoj lidského kapitálu kriticky 

nebezpečné. Rozvoj talentů dětí je růstový zdroj. 

 

Oblast sociálně ekonomické prosperity rodiny  

- Sjednotit výši daňové slevy na poplatníka s daňovým zvýhodněním na dítě tak, aby 

finální dopad byl rozpočtově neutrální. 

- Poskytovat novou dávku univerzálně všem dětem jen s rozlišením podle věku, tzn. 

krýt u všech dětí stejný podíl reálných nákladů, které se s rostoucím věkem dítěte 

zvyšují. 

- Zavést do zdanění rodin nákladový princip (běžný u podnikatelů) tak, aby si rodiče 

pro účely zdanění mohli odečíst z příjmu ty významné částky, které vložili do péče 

o děti, jejich vzdělání resp. volný čas (např. nákup počítače, provozování 

internetu, úhrada za jazykovou přípravu, školné). 

- Prodloužit základní výměru dovolené rodičům s dětmi (zabezpečení prázdninového 

volna pro dětí). 

- Podpořit rodiny, které investují do pojistných systémů pro své děti (vkládat část 

svých příjmů do pojistných systémů je společensky mimořádné významné a tuto 

pozitivní aktivitu je třeba podpořit). 

- Usnadnit vznik a existenci rodinných firem (byla by vhodná řešení v daňové a v 

pracovně právní oblasti, která by zvýhodňovala firmy, kde dochází k přenosu 

rodinného podnikatelského know how) 162. 

 

Oblast zaměstnanosti 

Z hlediska podpory rodin se středními příjmy by se podpora měla zaměřit ještě na 

jeden významný aspekt – na řešení situace těchto rodin v okamžiku ztráty 

zaměstnání jednoho z členů této rodiny. Stávající úroveň podpory v 

nezaměstnanosti prakticky okamžitě znamená pro tuto rodinu propad do situace 

hmotné nouze a tato rodina je tak odkázána i na poskytování dávek z tohoto systému. 

                                                      

162  podrobněji viz: Analýza stávajících a návrhy nových situací (událostí), které jsou a případně by měly být 
předmětem intervence státu v systému státní sociální podpory. Praha: SOCIOKLUB, 2006 
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Dlouhodobý příjmový deficit podvazuje této rodině možnost krýt zbytné náklady, ale 

postupně i náklady na vzdělání, kulturu, sport, společenský život a vytváří 

nebezpečnou situaci vedoucí často až k sociálnímu vyloučení. Přitom se jedná se o 

"řádné" rodiny, u nichž práce byla a je zdrojem obživy a sociálním standardem. Tato 

rodina svoji finanční situaci a s ní spojené problémy zpravidla veřejně nedeklaruje, a 

proto důsledky této situace mohou být nebezpečnější. Situace těchto rodin je značně 

odlišná od situace rodiny, která v důsledku nízké úspěšnosti na trhu práce žije na 

nižším standardu trvale. Tento způsob propadu nemohou vykompenzovat dávky ze 

systému pomoci v hmotné nouzi.  

Lze proto vyslovit názor, že by bylo vhodné uvažovat o koncipování takové dávky, 

která by spojovala podporu v nezaměstnanosti  s podporou rodiny, kdy by její výše 

nebyla zohledňovala nejen předchozí příjmy z ekonomické aktivity, ale i objektivní 

potřeby rodiny. V tomto smyslu by proto mělo dojít k určité diferenciaci pomoci těm, 

kteří přišli o práci a těch, kteří nepracovali a jsou příjemci pouze dávek ze systému 

pomoci v hmotné nouzi 163.  Je třeba sledovat zájem zachování produkčního a 

růstového potenciálu této vrstvy práceschopného a kvalifikovaného obyvatelstva, aby 

nedošlo k jeho deprivaci, dezorganizaci, destabilizaci a generační degradaci omezením 

možností plnění rodinných funkcí.   

V zájmu vyřešení dlouhodobého problému disparity oborového zaměření výstupů 

školství a potřeb státu a jeho ekonomiky (pokud jde o obory studia, který vede k 

vysoké nezaměstnanosti absolventů a mladých lidí obecně), je nezbytné provést 

důslednou konfrontaci produkce školství a potřeb státu a jeho ekonomiky. V oblasti 

sociální politiky pak koncipovat nástroje umožňující diferenciaci (zvýšení) 

hmotné podpory rodin směřující k podpoře vzdělání v oborech, které stát a 

jeho ekonomika potřebuje a naopak. Je třeba podporovat zejména  rodinu, 

která se chová státotvorně.  

Další prorůstová opatření lze spatřovat např. v těchto směrech: 

- Podporovat rodinnou sociální politiku zaměstnavatelů (např. podnikové mateřské 

školy, péče o děti zaměstnanců ve volném čase, podnikové prodejny), taková 

aktivita zaměstnavatelů může významně napomoci slaďování rodinných funkcí se 

zaměstnáním. 

- Podpořit rodiny, které zaměstnají legálně pomocnici v domácnosti, přičemž není 

bezvýznamný aspekt vytváření pracovních příležitostí pro tzv. předdchůchodce, 

tedy skupiny osob s vysokou nezaměstnaností, které se obracejí k předčasným 

důchodcům a zatěžují důchodový systém. 

- Rozvíjet předškolní výchovu dětí. V souvislosti s demografickým  úbytkem dětí se 

bude zvyšovat nezaměstnanost v oboru učitelství a vychovatelství. Významným 

aspektem pro podporu rozvoje mateřských škol a jejich vzdělávacích funkcí je také 

absorpční schopnost pokud jde o pedagogický personál (vedle významu, 

který spočívá ve sladění rodinného a profesního života).  

- Podporovat rozvoj oblasti sociálních služeb. Lze přepokládat, že stále větší roli 

bude muset sehrávat, sociální a azylové bydlení, služby prevence obecně, druhý 

trh práce i aktivity nevládních subjektů, které mají větší volnost při hledání klienta 

                                                      

163  viz: Analýza stávajících a návrhy nových situací (událostí), které jsou a případně by měly být předmětem 
intervence státu v systému státní sociální podpory. Praha: SOCIOKLUB, 2006 
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a realizaci nenárokové (!) pomoci, než zákony limitovaný stát. Rozvoj sociálních 

služeb pro rodinu představuje rovněž absorpční kapacitu pro zvýšení 

zaměstnanosti a šanci pro slaďování profesního a rodinného života.  

 

V oblasti bydlení 

- Analyzovat celkovou bytovou situaci a bytovou politiku státu. Růst nákladů na 

bydlení, jak je ve studii dokumentován, a jeho důsledky na oblast nepojistných 

sociálních dávek a sociální oblast obecně, dokládají nutnost konfrontovat vývoj 

nákladů s vývojem příjmové situace obyvatel a ukončit vývoj, kdy je vzniklá 

situace řešena jen nepojistnými sociálními dávkami. Je třeba analyzovat rozdělení 

rolí a odpovědností mezi stát a samosprávu v bytové oblasti.  

- Je nezbytné zavést urychleně účinné kontrolní mechanismy v oblasti bydlení tak, 

aby se zabránilo schématům zneužívání sociálních dávek jako zdroje příjmu 

majitelů bytů a ubytoven a nadále nepostupovat tak, aby byly nepojistné dávky 

jediným státním opatřením v  oblasti bytové politiky. V zájmu dalšího rozvoje státu 

představuje konzolidace této oblasti příznivý prorůstový faktor. Sociální dávky by 

měly nadále sehrávat jen přesně vymezenou sociální roli, nikoliv řešit 

makroekonomický problém a vyvádět tak nekontrolovatelně prostředky 

státního rozpočtu. Problémy bydlení je třeba řešit v mainstreamingu 

kompetentních resortů.  

 

V oblasti vývoje výdajů státu v oblasti sociální politiky  

Doba ekonomických obtíží přináší svými sociálními důsledky objektivně potřebu 

vyšších výdajů v sociální oblasti. Přijímání úsporných opatření v této době je nejen 

bezvýsledné, ale jde o zahrávání si s mezí sociální únosností a sociálním smírem. 

Sociální politika a v jejím rámci významná hmotná podpora rodin s dětmi, v tomto 

případě cestou nepojistných sociálních dávek, sehrává trvale, a v obtížných obdobích 

zvláště, preventivní roli 164. V také situaci není možno formulovat cíl snížit výdaje do 

této oblasti ale zabezpečit účinnou kontrolu nad vývojem a účinností těchto 

nákladů.  

Principiální diskuse by měla být vedena o poměru výdajů a opatření preventivních a 

kurativních. Analýza dosavadního vývoje dokumentuje podstatnou změnu základního 

konceptu sociální politiky – totiž odklon od levné skupinově cíleně (selektivně) 

zaměřené a prokazatelně úspěšné prevence k nákladné individuální kurativě. Tento 

zásadní obrat žádná z politických sil nedeklarovala a v dokumentech k provedení změn 

nejsou analyzovány důsledky právě tohoto vývoje. 

K této úvaze patří i požadavek nově a jasně deklarovat a definovat proporci 

prorodinných aspektů v dávkách, jako nástroje univerzálně a liberálně pojaté rodinné 

politiky, neohlížející se primárně (popř. pouze) na příjmovou situaci rodiny, ale na její 

životní situaci, etapu života, sociální problémy, náklady na děti, jejich studium a zájmy 

a potřeby státu.  

Společensky problematické excesy v oblasti rodiny neřešit zvyšováním nároků na 

dávky, ale jinými nástroji jako je pomoc v hmotné nouzi, sociální práce apod. Připadá 

                                                      

164  viz: Víšek, P. Preventivní role sociální politiky. Sociální politika č. 7 – 8/1993 
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v úvahu velké množství řešení, až po úplné oddělení dávek hmotné podpory rodin jako 

prorodinné politiky od dávek řešících příjmový deficit – tedy dávky chudinského typu. 

Takto čistě vymezené systémy by umožňovaly racionální diskusi a bránily by 

současnému směšování a bagatelizaci dávek jako zátěže státního rozpočtu. 

Vedle toho je potřebné nově zpracovat příjmový model českých domácností tak, aby 

bylo možno podrobně zanalyzovat příjmovou strukturu domácností a v předstihu 

mohly být modelově analyzovány pravděpodobné dopady připravovaných opatření jak 

v ekonomické, tak i v sociální oblasti. Absence tohoto modelu v současné době m.j. 

zapříčinila, že tzv. úsporná opatření realizovaná po r. 2010 výrazně zvýšila počet 

příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi a pravděpodobně významně zvýšila počet 

osob ohrožených sociálním vyloučením podle šetření EU – SILC.     
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Závěr, shrnutí a doporučení 

Je třeba konstatovat, že zadání zpracovat předmětnou studii bylo velmi časově 

aktuální a věcně potřebné, resp. naléhavé. Studie přináší analýzu vývoje, úspěšnosti 

dávkových systémů, problémů jejich tvorby i mezinárodní srovnání. Dokumentuje 

řadu závažných skutečností a změn a to, že se celý systém nepojistných sociálních 

dávek, realizujících hmotnou podporu rodin, nachází na určitém kritickém předělu.  

 

V rámci realizace projektu se ukázalo, že výdaje na sociální zabezpečení po celé 

období od r. 1990 v naší zemi výrazně rostou, přičemž dlouhodobě klesá jejich 

podíl na HDP. Nárůst tohoto podílu po r. 2008 je způsobem nikoli navýšením výdajů 

na sociální zabezpečení, ale poklesem HDP v důsledku ekonomické krize.  

Z celkového objemu výdajů na sociální zabezpečení připadá na nepojistné sociální 

dávky v současné době cca 9 %, tento podíl od r. 1991 klesl cca 3,5 x. Pokles 

podílu výdajů na nepojistné sociální dávky na celkových výdajích na sociální 

zabezpečení byl po celé období v zásadě kontinuální s výjimkou let 2004 a 2007, kdy 

došlo k mírnému nárůstu toho podílu v důsledku výplaty jednorázového příspěvku 

nezaopatřeným dětem a důchodcům, výrazného zvýšení úrovně rodičovského 

příspěvku a zavedení příspěvku na péči v souvislosti s přijetím zákona o sociálních 

službách. Souhrnně lze konstatovat, že: 

- po zavedení systému státní sociální podpory v r. 1995 objem výdajů na tyto dávky 

pravidelně rostl (zejména v důsledku jejich automatické valorizace v souvislosti se 

zvýšením částek životního minima), od r. 2008 však objem výdajů klesá především 

v souvislosti s významným zpřísňováním podmínek na některé sociální dávky 

(zejména přídavky na děti, sociální příplatek a porodné), 

- objem výdajů sociální péče pro osoby se zdravotním postižením po celé období od 

vzniku ČR (r. 1993) se zvyšoval, do r. 2007 se zvýšil cca 4 x, následně objem 

těchto dávek v souvislosti s novým systémem financování sociálních služeb 

(zavedení příspěvku na péči) klesl na cca 1/2 úrovně r. 2007  

- po celé sledované období (do r. 2005) se zvyšuje objem výdajů na dávky sociální 

potřebnosti, 

- přijetím zákona o pomoci v hmotné nouzi se objem srovnatelných výdajů snížil cca 

4 x, následně však jejich objem roste, přičemž nejmarkantnější nárůst lze 

zaznamenat v r. 2012, 

- cca 30 % výdajů na nepojistné sociální dávky představují výdaje na příspěvek na 

péči. 

 

Výdaje na dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky vzrostly od r. 

1990 do r. 2012 cca 1,7 x, přičemž v průběhu tohoto období lze jejich vývoj 

charakterizovat především těmito tendencemi: 

- v souvislosti s realizací ekonomické reformy došlo počátkem 90. let k výraznému 

nárůstu výdajů na tyto dávky jako důsledek snahy o zabránění propadu širokých 

vrstev obyvatelstva do stavu chudoby, 
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- po zavedení systému státní sociální podpory výdaje na tyto dávky pravidelně rostly 

především v důsledku jejich automatické valorizace v souvislosti se zvyšováním 

částek životního minima, 

- výrazný nárůst výdajů v r. 2007 je způsoben změnou podmínek pro čerpání 

rodičovského příspěvku a výraznou změnou výše jeho částek (výdaje na tuto 

dávky vzrostly v letech 1990 – 2012 cca 17 x, 

- následný pokles těchto výdajů klesá především v souvislosti s významným 

zpřísňováním podmínek na některé sociální dávky (zejména přídavky na děti, 

sociální příplatek a porodné). 

Ve struktuře výdajů na dávky státní sociální podpory došlo v letech 1990 – 

2012 k významným změnám. Výrazně klesl objem výdajů na přídavek na dítě a 

sociální příplatek (vč. státního vyrovnávacího příspěvku, který této dávce předcházel, 

od 1. 1. 2012 byl sociální zrušen), naopak výrazně narostly výdaje na rodičovský 

příspěvek na příspěvek na bydlení (vč. souvisejících dávek). 

 

Klíčovým aspektem pro vývoj výdajů na dávky sociální potřebnosti/pomoci v 

hmotné nouzi je vývoj nezaměstnanosti. Vzhledem ke stanovení podmínek nároku 

na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání/podpory v nezaměstnanosti totiž 

většina zejména dlouhodobě nezaměstnaných osob získá – často již při pobírání 

hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání/podpory v nezaměstnanosti – nárok na 

poskytování dávky sociální potřebnosti/pomoci v hmotné nouzi. 

Po celé období let 1991 – 2006 se v částkách životního minima výrazněji 

zvyšovaly částky upravující krytí nezbytných nákladů na domácnost, např. v 

případě čtyřčlenné rodiny se dvěma dětmi ve věku 6 a 10 let vzrostl podíl této částky 

na celkové výši životního minima tohoto typu rodiny z 15,4 % v r. 1991 na 27,3 % v 

r. 2006  

Přijetím zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, došlo ke změně okruhu společně 

posuzovaných osob, což se projevilo poklesem výdajů na dávky pomoci v hmotné 

nouzi oproti výdajům na dávky sociální potřebnosti mezi roky 2006 a 2008 z 12,0 mld 

Kč na 2,8 mld Kč. V následujících letech výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi 

rostly, v r. 2012 se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o cca 50 %, přičemž 

výdaje na doplatek na bydlení se prakticky zdvojnásobily. Tento nárůst je způsoben 

jednak vývojem situace na trhu práce v důsledku ekonomické krize a přístupem 

některých měst, obcí a podnikatelských subjektů k financování tzv. sociálního bydlení. 

Vedle dávek státní sociální podpory a dávek sociální potřebnosti/pomoci v hmotné 

nouzi tvoří dávky sociální péče pro zdravotně postižené občany určitou 

specifickou skupinu dávek, pro jejichž přiznání je klíčovou podmínkou nepříznivý 

zdravotní stav. Podmínky pro tuto skupinu dávek se po celé období prakticky 

neměnily a to především v důsledku obavy z možného opakovaného napadení 

ústavnosti navrhovaného řešení tak, jako se tomu stalo v průběhu první poloviny 90. 

let, kdy Ústavní soud napadl snížení úrovně některých dávek týkajících se nákupu a 

provozu motorového vozidla pro tuto skupinu osob. Stěžejní změna byla realizována 

teprve přijetím zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. Důsledky přijetí nové právní úpravy na oblast hmotné podpory rodin 

se zdravotně postiženým členem je však obtížné hodnotit. Výdaje na tyto dávky v 
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letech 1994 – 2007 prakticky nepřetržitě rostly, přičemž jejich podíl na HDP byl v 

letech 1997 – 2003 byl prakticky stabilní a následně výrazně klesal. Objemově se 

výdaje na tuto skupinu dávek začaly snižovat v r. 2008, přičemž nejvýraznější pokles 

lze zaznamenat v r. 2012 v souvislosti s přijetím výše uvedeného zákona.  

Nejnovější formou hmotné podpory rodin je podpora prostřednictvím 

příspěvku na péči, nové sociální dávky, která byla koncipována v souvislosti s 

přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Při přípravě tohoto zákona se 

předpokládalo, že příspěvek na péči by mělo pobírat cca 175 tis. osob a náklady na 

jeho výplatu by měly činit cca 8 mld Kč. Skutečný počet příjemců této dávky i náklady 

na její výplatu jsou však po celou dobu její výplaty výrazně vyšší, v prosinci 2011 

příspěvek na péči pobíralo celkem 259 tis. osob.  

Pro vzájemné porovnání úrovně sociální ochrany v jednotlivých zemích EU je využíván 

Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS). V r. 2010 činil v EU 

průměrný podíl sociálních výdajů na HDP 29,4 %, přičemž ČR patřilo v žebříčku 

jednotlivých zemí celkem 20 místo, podíl sociálních výdajů na HDP v naší zemi 

dosáhl úrovně 20,15 %. Nejvyšší podíl dosahovaly sociální výdaje ve Francii (33,8 

%), nejnižší naopak v Rumunsku (17,6 %). V ČR byl po celé sledované období podíl 

sociálních výdajů na HDP nižší než je průměr zemí EU, nižších hodnot dosahoval tento 

ukazatel i v porovnání se zeměmi, které dnes procházejí největší krizí ze zemí EU 

(Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko). Z prostého porovnání hodnoty tohoto 

ukazatele se jeví, že největší dopad měla ekonomická krize na situaci v Irsku, kde se v 

letech 2001 – 2010 hodnota podílu sociálních výdajů na HDP zvýšila dvojnásobně (ze 

14,8 % v r. 2001 na 29,6 % v r. 2010). 

Z hlediska zaměření studie je potřeba věnovat pozornost vývoji podílu sociálních 

výdajů určených na rodinu a dítě a na bydlení. 

V r. 2010 činil v EU průměr sociálních výdajů určených pro rodinu a dítě na 

HDP 2,26 %, přičemž ČR patřilo v žebříčku jednotlivých zemí 5 místo od konce, podíl 

sociálních výdajů tohoto typu na HDP v naší zemi dosáhl úrovně 1,33 %. 

Nejvyšší podíl dosahovaly sociální výdaje tohoto typu v Dánsku (4,03 %), nejnižší 

naopak v Polsku (0,79 %). Česká republika po celé období na tomto pomyslném 

žebříčku zpravidla klesala, po celé sledované období byl podíl sociálních výdajů 

určených pro rodinu a dítě na HDP v naší zemi nižší než v EU a pohybuje se zpravidla 

na úrovni většiny zemí EU, které procházejí nejhlubší ekonomickou krizí (s výjimkou 

Irska).  

V r. 2010 činil v EU průměr sociálních výdajů určených na bydlení na HDP 0,57 

%, v ČR dosahovala hodnota tohoto ukazatele 0,11 %. Nejvyšší podíl dosahovaly 

sociální výdaje tohoto typu ve Velké Británii (1,51 %), nejnižší naopak v Portugalsku a 

v Litvě, kde hodnota tohoto ukazatele po zaokrouhlení dosáhla hodnoty 0,00 %. 

Vývoj systému státní sociální podpory dospěl po řadě problematických rozhodnutí (po 

65 novelách) k zásadní změně od původního záměru odklonem od úspěšného 

preventivního působení. Přídavek na děti se stal jen "chudinskou dávkou", rodičovský 

příspěvek podporuje rodinu do 4 let věku dítěte a nepomáhá řešit chudobu, natož 

náklady na děti rostoucí s věkem a vzděláním.  

Systém pomoci v hmotné nouzi začíná řešit situaci stále většího počtu příjemců, 

jejichž chudoba nevznikla nějakým osobnostním deficitem či znevýhodněním, ale jako 

důsledek ukončení hmotné podpory v nezaměstnanosti, tj. jako důsledek dlouhodobé 
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nezaměstnanosti. Vznikají tedy nová zadání, neřešit jen problém hmotné nouze, ale 

řešit podporu rodin dlouhodobě nezaměstnaných, řešit rostoucí náklady na vzdělání a 

další. To rozhodně není v řadě aspektů stejný úkol.  

 

Z pohledu sociálního vývoje lze říci, že po r. 1989 jsou domácnosti s dětmi více 

zastoupeny v nejnižších příjmových decilech. Naopak podíl domácností s dětmi 

v nejvyšších příjmových decilech nikdy nebyl výrazný, po r. 1989 se však výrazně 

zvýšil. Tradičně silné zastoupení domácností s dětmi ve středních příjmových 

skupinách se proto po r. 1989 částečně vyprázdnilo. 

Na základě analýzy modelových domácností je možno prohlásit, že za uplynulých 15 

let (ale zejména do r. 2008) se snižuje závislost domácností na nepojistných sociálních 

dávkách. Po r. 2008 pak opět dochází k mírnému nárůstu. Vliv NSD na domácnosti 

s dětmi je nejlépe dokladovatelný, pokud srovnáme čisté příjmy dvou stejných 

domácností, z nichž jedna se stará o nezaopatřené děti a druhá nikoliv. Oběma 

domácnostem sice v uvedeném období příjmy rostly, domácnosti bez dětí ale rychleji. 

Bylo tomu tak z důvodu, že na domácnost s dětmi působily dva protichůdné trendy – 

růst příjmů z ekonomické aktivity a pokles NSD – kdežto na domácnost bez dětí pouze 

růst příjmů z EA. 

Analýza vlivu NSD na schopnost redukce chudoby byla posouzena s ohledem na 

relativní ukazatel chudoby definovaný EUROSTATEM. V jeho případě je za chudou 

domácnost považována ta, jejíž příjem na spotřební jednotku je nižší než 60 % 

mediánové hodnoty příjmu za celou společnost. 

V případě domácností bez dětí analýza ukázala, že vliv NSD na redukci chudoby těchto 

domácností zcela zanedbatelný, posledních letech NSD redukují chudobu o cca 1 % 

všech domácností bez dětí. Opačnou situaci a vývoj lze pozorovat u domácností 

s dětmi. V jejich případě je vliv NSD na redukci chudoby významný, jakkoliv se zdá, že 

se v posledních letech vyčerpává. 

Analýza vlivu jednotlivých NSD na redukci chudoby ukázala, že největší vliv (zejména 

po roce 2005) má rodičovský příspěvek. Ten se v r. 2012 podílel na redukci chudoby 

z 66 %. Zásadní snížení vlivu redukce chudoby naopak zaznamenal přídavek na dítě 

(spolu se sociálním příplatkem). Jestliže v r. 1988 se tato dávka podílela na redukci 

chudoby z 96 %, při redukci počtu chudých osob o 435 tisíc, v roce 2002 to bylo již 

jen 46 % vliv (redukce chudých osob o 294 tisíc) a v r. 2012 již jen 18 % vliv 

(redukce chudých osob o 62 tisíc). V případě domácností s dětmi byl vliv ostatních 

NSD na redukci chudoby dle Eurostatu spíše zanedbatelný. 

Je proto možné si položit několik otázek: 

- Jestliže analýzy naznačují, že NSD v uplynulých 20 letech měnily svou roli 

v prorodinné politice a politice boje proti chudobě, nebylo by vhodné tyto dvě role 

od sebe oddělit a definovat samostatně nástroje boje proti chudobě a nástroje 

podporující prorodinné chování domácností? 

- NSD zaznamenaly v hodnoceném období fiskální restrikci. Výsledkem bylo pokles 

sociální situace domácností s dětmi. Nebylo by vhodné redefinovat cíle rodinné 

politiky, včetně částky na ni alokované a tuto politiku ve střednědobém horizontu 

naplňovat? 
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- NSD jsou pouze jedním z finančních nástrojů prorodinné politiky a politiky boje 

proti chudobě. Nebylo by vhodné při koncipaci tohoto nástroje postupovat 

v synergii s daňovými nástroji? Zvlášť za dnešní situace, kdy rozpočtový dopad 

daňového zvýhodnění na dítě několikanásobně převyšuje rozpočtový dopad 

přídavků na dítě, 

- NSD i daňové instrumenty jsou jedním z nástrojů prorodinné politiky a politiky boje 

proti chudobě. Je třeba respektovat, že jejich možnosti v ovlivnění rodinné politiky 

nejsou nevyčerpatelné. Ukazuje se, že zásadní roli hraje též politika bytová, kterou 

nelze redukovat na politiku sociálních dávek. Jinou oblastí je politika služeb péče o 

děti, zejména ty nejmenší, ale nejenom je. 

 

Při koncipování nových prorůstových opatření, která by byla orientována na zvýšení 

prosperity standardní rodiny, je potřebné vycházet zejména z dokumentů EU, např. ze 

Společné strategie modernizace sociální ochrany K jejím klíčovým cílům patří: 

e) zajistit, aby se vyplatilo pracovat a poskytovat zaručený příjem, 

f) zajistit zaručené důchody a udržitelné důchodové systémy, 

g) podporovat sociální integraci, 

h) zajistit vysokou kvalitu a udržitelnost zdravotní péče  

Klíčovou záležitostí, které zejména mladé rodiny s malými dětmi musí v naší republice 

v současné době řešit, je otázka sladění rodinného a pracovního života. Z 

provedených analýz a šetření  vyplývá, že muži i ženy volí podstatně odlišné formy. 

Zatímco ženy jsou spíše orientovány na rodinu a přednost práci před rodinou by jich 

ve snaze skloubit rodinné a pracovní povinnosti dala pouze menšina, muži jsou 

orientováni na rodinu a práci přibližně ve stejné míře. 

Klíčovou roli v oblasti podpory rodin z hlediska harmonizace rodinného a pracovního 

života hraje stát, který prostřednictvím legislativních návrhů definuje podmínky pro 

využívání řady nástrojů, které mohou rodiny i zaměstnavatelé využívat. V současné 

době jsou v této oblasti definována opatření: 

- v oblasti finanční podpory rodin s dětmi (prostřednictvím přímé finanční podpory 

sociálními dávkami nebo prostřednictvím nepřímé finanční podpory ve formě 

daňových opatření),  

- v oblasti podmínek na trhu práce (zavedení pružné pracovní doby, možnost 

pracovat na zkrácený pracovní úvazek, o možnost pracovat z domova), 

- v oblasti služeb pro rodiny s dětmi (jesle, mateřská centra, mateřské školy, školní 

družiny, kluby, zájmové kroužky, vzdělávací aktivity). 

Tato opatření by v ideálním stavu neměla působit izolovaně, ale měla by být vzájemně 

provázána tak, aby se významným způsobem zvýšila jejich efektivita při řešení 

konkrétní situace každé rodiny. 

Vzhledem k tomu, že základní výměra dovolené v naší zemi je v evropském porovnání 

zejména u mladých pracovníků jedna z nejkratších, významným opatřením, které by 

přispělo ke sladění rodinných a pracovních rolí, mohlo být prodloužení této základní 

výměry dovolené a to především pro rodiče nezaopatřených dětí. Prodloužením 
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základní výměry dovolené dojde k přiblížení rozsahu pracovní doby zaměstnanců v ČR 

na úrovni běžné v zemích EU.  

Na základě analýzy sociálních situací řešených v rodinných dávek v 

evropských zemích se ukazuje, že rodinná politika by neměla být zaměřena tedy 

pouze na ochranu nízkopříjmových domácností, ale cíleně by měla být orientována na 

podporu rodin se středními a vyššími příjmy při řešení standardních životních situací. 

Rodinnou politiku je třeba chápat a koncipovat nikoliv jako reziduální 

marginální sféru tak, jako je tomu doposud, ale jako prorůstový program 

dlouhodobých investic do lidského kapitálu. Obecně je však nutno konstatovat, 

že podporu rodin se středními příjmy není reálné realizovat především prostřednictvím 

peněžitých dávek. Problémem domácností se středními příjmy není nedostatek příjmů, 

ale nákladnost kvalitní péče o děti, nikoliv nedostatečnost příjmů. Tyto rodiny za 

minimální nebo žádné podpory hradí všechny náklady plně a ve výsledku se tak svými 

disponibilními příjmy přiblíží těm, kteří jsou pro nízké příjmy ze sociálních systémů 

podporováni.  

Lze vymezit několik návrhů na další postup v této oblasti, formulaci principů a priorit, 

které by měly být sledovány konečně i námětů, které by tyto principy naplnily, a které 

by se mohly realizovat s přispěním nepojistných sociálních dávek. Na základě co 

nejširšího společenského konsensu je potřebné vypracovat návrh "Sociální doktríny 

ČR" jako dlouhodobého rozvojového záměru, s nímž by byly nadále 

konfrontovány dílčí kroky rozvoje sociální politiky. Rovněž je potřebné provést 

komplexní analýzu sociálně ekonomické situace rodin v  České republice, zpracovat 

Národní zprávu o rodině a předložit ji do veřejné diskuse. Na jejím základě pak 

následně připravit program rodinné politiky, v jehož rámci by bylo žádoucí urychleně 

přijmout a důsledně realizovat takové aktivity, které budou představovat 

jednoznačné prorůstové impulsy. Tyto náměty je možné nalézt zejména 

v oblastech:   

- vzdělání (např. zavedení dotací na nákup učebnic, vzdělávacích pomůcek a potřeb 

a poskytovat je prostřednictvím škol s využitím množstevních slev a veřejné 

soutěže, poskytování bezplatného školního stravování, zavedení školních uniforem, 

vypracování komplexního programu státní podpory jazykového vzdělávání dětí a 

mládeže, vytvoření programu bezhotovostních voucherů pro rodiny s dětmi, jimiž 

by se mohly hradit náklady na navštěvování vzdělávacích, kulturních a 

volnočasových aktivit, popř. k tomu získat slevu),  

- sociálně ekonomické prosperity rodiny (např. sjednocení výše daňové slevy na 

poplatníka s daňovým zvýhodněním na dítě tak, aby finální dopad byl rozpočtově 

neutrální, poskytování nové sociální dávky univerzálně všem dětem jen s 

rozlišením podle věku, zavedení nákladového principu do zdanění rodin tak, aby si 

rodiče pro účely zdanění mohli odečíst z příjmu ty významné částky, které vložili 

do péče o děti, jejich vzdělání resp. volný čas, prodloužení základní výměry 

dovolené rodičům s dětmi, podpora rodičů, které investují do pojistných systémů 

pro své děti, usnadnění vzniku a existence rodinných firem),  

- zaměstnanosti (např. na řešení situace rodin se středními příjmy v okamžiku 

ztráty zaměstnání jednoho z členů této rodiny, na zvýšení hmotné podpory rodin 

směřující k podpoře vzdělání v oborech, které stát a jeho ekonomika potřebuje, na 

podporu rodinné sociální politiku zaměstnavatelů, na podporu rodin, které 

zaměstnají legálně pomocnici v domácnosti, na podporu rozvoje sociálních služeb), 
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- bydlení (např. na analýzu celkové bytové situace a bytové politiky státu, vč. 

urychleného zavedení efektivních kontrolní mechanismů v zájmu zabránění  

zneužívání sociálních dávek jako zdroje příjmu majitelů bytů a ubytoven),   

- vývoje výdajů státu v oblasti sociální politiky (např. zabezpečení účinné 

kontroly nad vývojem a účinností nákladů na nepojistné sociální dávky, na diskusi 

o poměru výdajů na preventivní a kurativní opatření, na prorodinné a chudinské 

"sociální" dávky). 

Vedle těchto navrhovaných opatření je potřebné nově zpracovat příjmový model 

českých domácností tak, aby bylo možno podrobně zanalyzovat příjmovou strukturu 

domácností a v předstihu mohly být modelově analyzovány pravděpodobné dopady 

připravovaných opatření jak v ekonomické, tak i v sociální oblasti.    

Je zřejmé, že rodinná politika není vytvořena a angažována jako prorůstový program 

rozvoje lidského kapitálu státu a že sociální politika je chápaná jako marginálie a 

prostor k možným úsporám. Oba analyzované sociální dávkové systémy se 

prokazatelně nacházejí na určité hranici, za níž může dojít ke ztrátě efektivnosti (resp. 

již dochází), k nevyhnutelnému růstu nákladů, ale současně k neřešení nových 

problémů v sociálně ekonomické situaci státu a jeho obyvatel. Jde o velmi vážnou 

situaci. Je třeba provést zásadní společenskou diskusi o této oblasti, předložená studie 

k takové diskusi poskytuje dostatečné věcné i ekonomické podklady.  
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vlastní zpracování 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 4: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 5: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 6: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 

 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 7: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 

příloha č. 8: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 8: 

 

 

pramen: 

vlastní zpracování 

příloha č. 9: 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 9: 

 

 

pramen: 

vlastní zpracování 

příloha č. 10: 

pramen: 

vlastní zpracování 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 10: 

 

 

pramen: 

vlastní zpracování 

příloha č. 11:  

pramen: 

vlastní zpracování 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 11: 

 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 12: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 13: 

Vývoj výdajů na jednotlivé dávky státní sociální podpory a ostatní státní dávky v letech 1990 – 2012 (v mil. Kč). 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

přídavek na dítě 10 191 9 808 9 502 9 615 12 325 12 201 12 194 12 495 11 493 12 474 12 748 12 799 

sociální příplatek . . . . . . 6 244 6 224 6 273 6 251 6 199 6 041 

výchovné 290 340 337 344 561 569 . . . . . . 

rodičovský příspěvek 1 504 3 013 3 817 4 431 5 171 5 824 7 357 7 612 7 780 7 718 7 691 7 701 

porodné 258 349 356 423 434 428 484 525 563 566 581 616 

zaopatřovací příspěvek 71 46 49 40 48 39 34 25 23 19 15 14 

příspěvek na bydlení  
      

677 813 1 367 2 084 2 518 2 699 

dávky pěstounské péče 53 53 67 77 103 111 144 154 233 315 339 366 

příspěvek na dopravu . . . . . . 839 938 946 994 1 045 1 173 

pohřebné 
  

117 114 144 329 348 331 519 543 540 528 

státní vyrovnávací příspěvek 8 706 21 894 13 564 12 104 10 638 6 029 . . 
   

. 

jednorázový příspěvek . . . 975 . . . . 
    příspěvek na hrubé nájemné 

    

30 28 
      sociální příspěvek.k vyrovnání 

cen tepelné energie 
       

67 277 236 106 
 sociální příspěvek.k vyrovnání 

zvýšení cen nájemného 
       

49 163 127 73 6 

jednorázový příspěvek 
           

. 
příspěvek na péči o dítě v 
zařízení . . . . . . . . . . . . 

příspěvek na školní pomůcky . . . . . . . . . . . . 

výdaje na dávky státní sociální 
podpory a další státní dávky 
celkem 21 073 35 503 27 809 28 123 29 454 25 558 28 321 29 233 29 637 31 327 31 855 32 178 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

 

pokračování 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

přídavek na dítě 13 353 12 519 11 790 11 195 11 033 10 236 6 232 4 736 3 862 3 498 3337 

sociální příplatek 6 271 5 822 5 262 4 779 4 418 4 607 3 174 2 962 3 100 786 53 

výchovné . . . . 
       

rodičovský příspěvek 8 022 7 964 10 425 12 627 13 526 28 690 28 294 28 586 27 722 25 709 24983 

porodné 791 807 832 895 1 591 2 097 1 647 1 579 1 565 292 144 

zaopatřovací příspěvek 14 8 3 . . . . . . 
  

příspěvek na bydlení  3 028 2 835 2 548 2 459 2 287 1 565 1 619 2 280 3 521 4 641 5743 

dávky pěstounské péče 395 407 427 467 585 771 844 922 1 005 1 073 1212 

příspěvek na dopravu 1 298 1 267 856 . . . . 
    

pohřebné 529 549 525 533 513 509 71 17 16 15 14 

státní vyrovnávací příspěvek . . . . . . . 
    

jednorázový příspěvek 
   

. . . . 
    příspěvek na hrubé nájemné 

   

  
       sociální příspěvek.k vyrovnání 

cen tepelné energie 
   

  
       sociální příspěvek.k vyrovnání 

zvýšení cen nájemného 
   

  
       jednorázový příspěvek . . 6 538 . . . . 

    příspěvek na péči o dítě v 
zařízení . . . 2 24 . . 

    
příspěvek na školní pomůcky . . . . 65 57 2 

    výdaje na dávky státní sociální 
podpory a další státní dávky 
celkem  33 701 32 178 39 206 32 954 34 050 48 532 41 883 41 082 40 791 36 014 35 486 

pramen: 

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 1995 – 2012, 

Praha: MPSV 1996 – 2013 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 14: 

Vývoj částek životního minima v letech 1991 – 2006  

 

  

zákon č. 

463/1991 

Sb. 

nařízení 

vlády č. 

81/1993 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

336/1993 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

245/1994 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

281/1995 
Sb. 

nařízení 

vlády 

219/1996 
Sb. 

nařízení 

vlády  č. 

123/1997 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

42/1998 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

56/2000 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

333/2001 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

664/2004 
Sb. 

nařízení 

vlády č. 

505/2005 
Sb. 

  28.11.1991 1.3.1993 1.2.1994 1.1.1995 1.1.1996 1.10.1996 1.7.1997 1.4.1998 1.4.2000 1.10.2001 1.1.2005 1.1.2006 

věk osoby částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 

do 6 let 900 1 020 1 120 1 230 1 320 1 410 1 480 1 560 1 600 1 690 1 720 1 750 

6 - 10 let 1 000 1 130 1 240 1 360 1 460 1 560 1 640 1 730 1 780 1 890 1 920 1 950 

10 - 15 let 1 200 1 360 1 500 1 620 1 730 1 850 1 940 2 050 2 110 2 230 2 270 2 310 

15 - 26 let 1 300 1 470 1 620 1 780 1 900 2 030 2 130 2 250 2 310 2 450 2 490 2 530 

ostatní 1 200 1 360 1 500 1 680 1 800 1 920 2 020 2 130 2 190 2 320 2 360 2 400 

počet osob   

v 

domácnosti 

částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost 

1 osoba 500 600 660 760 860 970 1 020 1 300 1 580 1 780 1 940 2 020 

2 osoby 650 780 860 1 000 1 130 1 270 1 330 1 700 2 060 2 320 2 530 2 630 

3 - 4 osoby 800 960 1 060 1 240 1 400 1 570 1 650 2 110 2 560 2 880 3 140 3 260 

5 + osob 950 1 140 1 260 1 400 1 580 1 770 1 860 2 370 2 870 3 230 3 520 3 660 

pramen: 

zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění. 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  
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příloha č. 15: 

 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 16: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

 

příloha č. 17: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 



 

217 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 18: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 19: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 20: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 21: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 22: 

 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

 

příloha č. 23: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 
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CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

 

příloha č. 24: 

Vývoj podílu sociálních výdajů na HDP v zemích EU v letech 2001 – 2010 (v %) 

 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 26,68 26,96 27,32 27,19 27,06 26,69 26,10 26,79 29,61 29,37 

Belgie 26,31 26,66 27,39 27,41 27,31 27,04 26,86 28,15 30,43 29,90 

Bulharsko . . . . 15,10 14,21 14,15 15,49 17,21 18,06 

ČR 18,68 19,37 19,40 18,62 18,37 17,99 18,04 18,04 20,32 20,15 

Dánsko 29,23 29,69 30,88 30,72 30,24 29,24 28,76 29,43 33,21 33,26 

Německo 29,74 30,42 30,81 30,14 30,10 28,97 27,85 28,07 31,49 30,68 

Estonsko 13,00 12,66 12,54 13,00 12,56 12,13 12,11 14,94 19,30 18,08 

Irsko 14,79 17,10 17,69 17,94 18,01 18,31 18,88 22,26 27,43 29,59 

Řecko 24,30 23,99 23,47 23,62 24,85 24,75 24,76 26,24 28,03 29,11 

Španělsko 19,71 20,03 20,29 20,33 20,57 20,50 20,69 22,10 25,28 25,73 

Francie 29,62 30,47 31,05 31,38 31,52 31,26 30,94 31,29 33,63 33,77 

Chorvatsko . . . . . . . 18,73 20,80 20,82 

Itálie 24,81 25,18 25,68 25,87 26,25 26,51 26,65 27,72 29,87 29,88 

Kypr 14,92 16,28 18,45 18,15 18,35 18,53 18,17 19,45 21,15 21,65 

Lotyšsko 14,75 14,25 14,01 13,20 12,80 12,70 11,27 12,70 16,91 17,84 

Litva 14,70 14,02 13,51 13,37 13,22 13,32 14,39 16,06 21,21 19,09 

Lucembursko 20,88 21,59 22,14 22,30 21,70 20,45 19,31 21,36 23,98 22,70 

Maďarsko 19,47 20,43 21,33 20,78 21,90 22,47 22,69 22,88 23,48 23,07 

Malta 17,47 17,58 17,90 18,58 18,42 18,32 17,98 18,44 19,96 19,80 

Nizozemí 26,49 27,57 28,26 28,34 27,86 28,81 28,31 28,48 31,57 32,06 

Rakousko 28,60 28,98 29,43 29,09 28,75 28,24 27,77 28,44 30,60 30,35 

Polsko 20,97 21,13 21,02 20,09 19,71 19,38 18,15 18,56 19,17 18,95 
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Portugalsko 21,87 22,80 23,23 23,84 24,50 24,50 23,89 24,35 26,96 26,98 

Rumunsko 12,78 13,56 13,06 12,82 13,44 12,82 13,55 14,25 17,08 17,58 

Slovinsko 24,38 24,33 23,65 23,27 23,02 22,70 21,28 21,37 24,15 24,80 

Slovensko 18,94 19,09 18,39 17,20 16,50 16,35 16,06 16,06 18,78 18,58 

Finsko 25,01 25,69 26,61 26,66 26,70 26,42 25,37 26,16 30,42 30,56 

Švédsko 30,43 31,26 32,23 31,57 31,14 30,37 29,21 29,52 31,98 30,44 

Velká Británie  26,88 25,87 25,81 25,94 26,09 25,93 25,02 26,14 28,91 27,98 

 

pramen: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 25: 

Vývoj podílu sociálních výdajů na rodinu a dítě na HDP v zemích EU v letech 2001 – 2010 (v %) 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 2,08 2,14 2,17 2,14 2,07 2,03 2,03 2,07 2,30 2,26 

Dánsko 3,76 3,85 3,97 3,89 3,80 3,74 3,67 3,77 4,17 4,03 

Lucembursko 3,26 3,53 3,82 3,78 3,59 3,39 3,15 4,15 4,20 3,97 

Irsko 2,05 2,41 2,50 2,49 2,46 2,49 2,60 3,10 3,64 3,66 

Finsko 2,95 2,91 2,95 2,96 2,99 2,96 2,86 2,94 3,33 3,30 

Německo 3,15 3,34 3,34 3,28 3,11 2,88 2,77 2,83 3,16 3,20 

Švédsko 2,76 2,83 2,92 2,89 2,88 2,98 2,93 3,02 3,21 3,11 

Rakousko 2,92 2,97 3,10 3,04 2,97 2,85 2,73 2,83 3,06 3,07 

Maďarsko 2,47 2,50 2,72 2,47 2,53 2,83 2,85 2,86 3,02 2,92 

Francie 2,49 2,49 2,48 2,50 2,53 2,63 2,58 2,58 2,72 2,66 

Estonsko 1,47 1,42 1,23 1,63 1,50 1,45 1,38 1,77 2,28 2,28 

Belgie 2,10 2,08 2,10 2,04 2,04 2,02 2,07 2,07 2,22 2,19 

Litva 1,18 1,11 1,03 1,14 1,14 1,09 1,16 1,83 2,77 2,18 

Slovinsko 2,12 2,03 1,99 1,97 1,94 1,90 1,73 1,78 2,09 2,16 

Kypr 1,22 1,28 1,96 2,07 2,12 1,94 1,93 2,07 2,19 2,12 

Bulharsko . . . . 0,99 1,02 1,18 1,30 1,99 2,00 

Velká Británie 1,75 1,74 1,76 1,71 1,59 1,51 1,59 1,68 1,93 1,87 

Řecko 1,58 1,64 1,66 1,58 1,55 1,48 1,49 1,59 1,83 1,80 

Slovensko 1,51 1,49 1,45 1,73 1,67 1,65 1,55 1,48 1,72 1,76 

Rumunsko 1,50 1,67 1,44 1,56 1,84 1,76 1,67 1,49 1,70 1,68 

Chorvatsko . . . . . . . 1,46 1,62 1,65 
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Španělsko 0,92 0,93 1,08 1,11 1,18 1,20 1,26 1,36 1,52 1,51 

Lotyšsko 1,46 1,39 1,40 1,29 1,32 1,21 1,17 1,39 1,73 1,49 

Portugalsko 1,08 1,36 1,41 1,18 1,18 1,18 1,19 1,28 1,49 1,46 

ČR 1,49 1,51 1,43 1,51 1,34 1,31 1,61 1,39 1,43 1,33 

Itálie 0,97 1,03 1,10 1,13 1,10 1,14 1,24 1,28 1,44 1,31 

Nizozemí 1,09 1,22 1,29 1,28 1,26 1,47 1,56 1,18 1,29 1,24 

Malta 1,36 1,32 1,25 1,24 1,17 1,13 1,07 1,22 1,26 1,22 

Polsko 0,98 0,97 0,89 0,89 0,84 0,82 0,79 0,73 0,75 0,79 

pramen: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  
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příloha č. 26: 

 

pramen: 

vlastní zpracování 



 

228 

 

 

CZ.1.04/4.1.00/59.00064  

"Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb  

v oblasti připravovaných reforem MPSV" 

 

příloha č. 27: 

Vývoj podílu sociálních výdajů na bydlení na HDP v zemích EU v letech 2001 – 2010 (v %) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 0,54 0,55 0,53 0,54 0,58 0,58 0,52 0,52 0,57 0,57 

Velká Británie 1,43 1,48 1,40 1,43 1,43 1,44 1,15 1,22 1,46 1,51 

Kypr 0,54 0,47 0,63 0,42 0,41 0,49 0,63 0,82 1,11 1,12 

Francie 0,86 0,87 0,84 0,84 0,81 0,78 0,76 0,79 0,84 0,82 

Dánsko 0,66 0,67 0,70 0,71 0,71 0,66 0,69 0,70 0,75 0,75 

Německo 0,31 0,33 0,34 0,35 0,61 0,65 0,61 0,58 0,65 0,63 

Maďarsko 0,48 0,46 0,48 0,41 0,51 0,54 0,92 0,72 0,69 0,53 

Finsko 0,29 0,29 0,30 0,29 0,28 0,27 0,24 0,42 0,49 0,52 

Švédsko 0,61 0,58 0,57 0,55 0,53 0,51 0,47 0,46 0,47 0,46 

Řecko 0,66 0,56 0,53 0,53 0,54 0,53 0,49 0,52 0,50 0,38 

Nizozemí 0,35 0,38 0,34 0,34 0,33 0,38 0,38 0,36 0,38 0,38 

Irsko 0,33 0,35 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,42 0,35 0,33 

Lucembursko 0,21 0,20 0,15 0,16 0,15 0,17 0,15 0,19 0,35 0,30 

Španělsko 0,17 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 

Belgie 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,13 0,14 0,23 0,25 0,22 

Malta 0,13 0,23 0,28 0,30 0,16 0,18 0,24 0,23 0,16 0,16 

Lotyšsko 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,10 0,13 0,17 0,13 0,14 

Rakousko 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 

ČR 0,11 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,08 0,11 

Polsko 0,19 0,00 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,06 0,06 0,06 

Estonsko 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 

Itálie 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Rumunsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 
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Chorvatsko . . . . . . . 0,02 0,02 0,02 

Bulharsko . . . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Slovinsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Portugalsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Litva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Slovensko 0,07 0,08 0,07 0,02 . . . . . . 

pramen: 
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