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Anotace 

Jedním z nejdůležitějších úkolů v rámci interakce daňového a sociálního systému je, 

aby jedince motivoval k práci, nikoliv jej od ní odrazoval. Cílem doktorské disertační práce je 

identifikace problematických míst daňového a sociálního systému České republiky z hlediska 

demotivace domácností od pracovních aktivit, se zaměřením na nízkopříjmové skupiny 

obyvatelstva. Dizertační práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je rozpracována 

teorie individuální nabídky práce opírající se o koncept neoklasických modelů rozhodování 

jedince. Druhá část simuluje dopady nastaveného daňového a sociálního systému na státní 

rozpočet. Poslední část práce se věnuje aplikaci vybraného ukazatele mezní efektivní míry 

zdanění (METR) od roku 2001 do roku 2011 na sedmnácti nejčetnějších typech domácností 

v České republice. Ukazatel METR se řadí mezi standardní nástroje mezinárodních institucí 

(OECD, Evropská komise) pro analýzu dopadů změn na straně nabídky na trhu práce. 

Analýzou bylo prokázáno, že v rámci interakce daňového a sociálního systému České 

republiky se objevují situace, kdy namísto motivace k práci je jedinec odrazován od práce. 

Práce obsahuje i návrhy autora na řešení vzniklých demotivací. 

Klíčová slova: Česká republika, daně, vláda, sociální dávky, mzda, nabídky práce, 

nízkopříjmová domácnost. 

Annotation  

Motivation of individuals towards work is considered one of the most important tasks of the 

tax and social welfare systems. Whether they succeed in this role is however a matter of 

debate. The aim of this doctoral dissertation is to identify the problematic parts of the tax and 

social system in the Czech Republic in terms of their work disincentive effects, with a special 

focus on low-income citizens. The thesis is composed of three main parts. In the first part the 

theory of individual labour supply is explained based on models of individual decision 

making of the neoclassical tradition. The second part is concerned with simulation of the tax 

and social system effects on the state budget. The last part of the thesis applies the selected 

indicator - the marginal effective tax rate (METR) - on data from 2001 to 2011 representing 

seventeen most frequent types of households in the Czech Republic. The METR indicator is 

widely employed by international institutions (OECD, the European Commission) for an 

investigation of labour supply effects. The analysis demonstrates that the Czech tax and social 

system discourages people from working (or even entering the labour force) through several 

avenues. The thesis concludes by offering suggestions on how these disincentive effects can 

be mitigated. 

Key words: Czech Republic, taxes, government, social benefits, wage, labour supply, low-

income household. 

JEL codes: J22, J31 
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1 Úvod 

Česká republika v současnosti čelí fiskálnímu problému v podobě největšího veřejného 

dluhu ve své historii, a to jak v relativním, tak i absolutním vyjádření. Tato zřejmá 

nerovnováha ve fungování veřejného sektoru se ještě zvýrazňuje demografickým vývojem, 

který indikuje, že daný problém se v tuzemsku pravděpodobně dále prohloubí namísto toho, 

aby docházelo k jeho nápravě. Fiskální autorita proto hledá možnosti snížení deficitu 

ve veřejné správě, zdravotnictví, školství a v systému sociální podpory. Snaha o snížení 

rozpočtového deficitu mívá zpravidla podobu výdajových škrtů, protože představují rychlé 

„východisko“ z problému. Málokdy však tyto škrty řeší podstatu samotného problému, 

neboť dochází pouze k vyvázání části finančních prostředků ze systému, viz Ministerstvo 

práce a sociálních věcí České republiky (2010).  

Faktem zůstává, že Česká republika si zřejmě nemůže nadále dovolit výdaje na sociální 

politiku v takové podobě, jaké má dnes. Celkové výdaje dosahují dlouhodobě neúnosné výše, 

viz Národní ekonomická rada vlády (2009), a k tomu v oblasti sociální podpory dochází 

k situacím, které domácnosti demotivují od hledání si práce nebo setrvání v ní. Toto nastává, 

protože je pro jedince výhodné zůstat nezaměstnaným. Získá tak totiž stejné, anebo větší 

množství peněžních prostředků, než kdyby pracoval. Tento efekt je způsoben interakcí 

stávajícího daňového a sociálního systému, při které dochází k situacím, za nichž 

je nevýhodné začít pracovat.  

Disertační práce je zaměřena na situace, kdy z čistě ekonomického pohledu není výhodné 

pro jedince začít pracovat, protože jeho příjem ze sociálních dávek je buď vyšší, nebo stejný 

jako příjem z pracovní aktivity. Popřípadě může být tento příjem z dávek nižší, ale jedinec jej 

vnímá jako pevný (základní) příjem a zbylou část svého důchodu si vydělá jinou formou, 

např. nelegálně, viz Pavel (2005). Tomuto vlivu jsou nejvíce vystaveny znevýhodněné 

skupiny obyvatelstva, mezi něž náleží dlouhodobě nezaměstnaní, ženy po mateřské nebo 

rodičovské dovolené, osoby zdravotně postižené, osoby předdůchodového věku, osoby 

společensky nepřizpůsobivé, absolventi škol či osoby s nízkou pracovní mobilitou, viz Mareš 

(1998). Netýká se to však pouze těchto skupin obyvatelstva, demotivován od práce může být 

i jedinec s nízkým příjmem z důvodu provádění nekvalifikované nebo méně prestižní práce, 

práce v regionu, v němž je nižší průměrná mzda, nebo v případě, že jedinec dosáhl pouze 

základního vzdělání. 
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Pro efektivnější nastavení interakce daňového a sociálního systému je nutná identifikace 

slabých míst, v nichž v systému k demotivaci od práce dochází. V zahraničí se touto 

problematikou zabývají např. Carey a Tchilinguirian (2000), Immervoll (2002), Prescott 

(2004), Carone, Immervoll, Paturot a Salomäki (2004) či Harumová (2007). Pro Českou 

republiku provádějí zkoumání Pavel (2005, 2009), Jahoda (2004, 2006), Kubátová (2009, 

2010) a další. Pokud jde o tuzemskou literaturu, Kubátová se danou problematikou zabývá 

v teoretické rovině, kdy jde o přesné definování pojmů a vytvoření metodologického rámce 

pro zkoumání v této oblasti. Pavel a Jahoda pak ve svých empirických analýzách pracují 

s výsledky statistického šetření Mikrocensus 2002. Jejich výpočty jsou prováděny 

na konkrétních českých domácnostech, přičemž Jahoda se zaměřuje na vztah penzijní reformy 

k dané problematice. Na rozdíl od těchto studií se disertační práce neopírá o výsledky 

statistického šetření Mikrocensus 2002, neboť se jedná o placené výstupy, ke kterým její autor 

nemá přístup. Veškeré výpočty jsou tedy realizovány samotným autorem. Dalším specifikem 

práce je její zaměření na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, které jsou vystaveny 

demotivačnímu efektu nejsilněji a podle autora tak představují problém, protože část 

souvisejících sociálních výdajů by nemusela vůbec existovat, pokud by byly daňový a sociální 

systém ve své interakci nastaveny méně konfliktně
1
. V práci také není počítáno s osobami 

samostatně výdělečně činnými, protože u nich platí citelně odlišné podmínky než u jedince 

v zaměstnaneckém vztahu, a tyto odlišnosti by výslednou analýzu zkreslovaly. 

Jak je dále ukázáno, nejvhodnějším nástrojem pro analýzu interakce daňového a sociálního 

systému je ukazatel „mezní efektivní míra zdanění pro zaměstnanou osobu“ (METR(EP)). 

Tento ukazatel je schopen v malých změnách zachytit, zda z ekonomického hlediska jedinec 

je demotivován od pracovní aktivity či nikoliv. 

Je nutné si rovněž uvědomit, že vedle ekonomického pohledu je lidské rozhodování 

ohledně pracovní aktivity ovlivněno nemalou měrou i zařazením jedince do společnosti 

prostřednictvím jeho povolání, psychologickým vnímáním dané profese a sociálním cítěním 

jedince. V disertační práci je záměrně sledována pouze rovina ekonomická, čímž může dojít 

k podcenění souvisejících problémů z jiných oblastí.  

  

                                                      
1
 Jedná se zde o zmírnění tohoto konfliktu, protože již z principu budou uvedené dva systémy vždy v jisté míře 

konfliktní. 
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2 Cíl a struktura práce 

V této kapitole je definován cíl doktorské disertační práce, včetně stanovení hypotézy. 

Dále následuje struktura práce. 

2.1 Cíl a zaměření práce 

Cílem doktorské disertační práce je identifikace problematických míst daňového 

a sociálního systému České republiky z hlediska demotivace domácností od pracovních 

aktivit, se zaměřením na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.  

Důvodem volby tohoto tématu je důležitost nalezení slabých míst v interakci daňového 

a sociálního systému, jež by měla být odstraněna nebo minimálně zmírněna, protože pouze 

tak dojde k zefektivnění systému a následným pozitivním dopadům v oblasti veřejných 

financí a na trhu práce. Jinými slovy, existuje zde pravděpodobnost, že ty osoby, které mohou 

pracovat, tak budou pracovat, pokud si prací vydělají více, než mohou získat sociálními 

dávkami.  

Hypotéza doktorské disertační práce zní: „V daňovém a sociálním systému České 

republiky od roku 2001 opakovaně nastávají situace, které z čistě ekonomického hlediska 

odrazují nízkopříjmové obyvatelstvo od pracovních aktivit.“ 

2.2 Struktura práce 

Disertační práce je rozdělena do pěti kapitol, kterým předchází úvod a po nichž následuje 

závěr. 

Třetí kapitola je zaměřena na teorii individuální nabídky práce. Kapitola obsahuje 

historický vývoj teorií (koncepcí) individuální nabídky práce, až po současné poznání. Dále 

obsahuje takové pojetí individuální nabídky práce, jaké je použito v disertační práci 

jako hlavní teoretické východisko. Následují faktory, které nejvíce ovlivňují individuální 

nabídku práce u nízkopříjmového obyvatelstva. Jedná se o faktory, které jsou v odborné 

literatuře považovány z ekonomického pohledu za nejvlivnější, tzn. působení daní, sociálních 

dávek, lidský kapitál, příslušnost k znevýhodněné skupině obyvatelstva, diskriminace, vliv 

odborové organizace, segmentace trhu práce a minimální mzda, viz např. Borjas (2010) 

či Ehrenberg a Smith (2009).  

Čtvrtá kapitola práce je orientována na stát, konkrétně na Českou republiku. Je zde popsán 

její daňový a sociální systém. Dále je prezentován dopad fungování daňového a sociálního 
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systému na rozpočet vlády, a to jak na straně výdajové, tak i příjmové. Pokud totiž jednotlivec 

získá práci, ovlivní tento akt též makroekonomické ukazatele, které mají vliv na rozpočet. 

V kapitole je představena i simulace možného dopadu takovéto situace na státní rozpočet, 

a to jak u příjmové strany, tak i výdajové strany státního rozpočtu.  

Pátá kapitola disertační práce prezentuje makro- a mikroekonomické indikátory 

aplikovatelné při analýze trhu práce. Kapitola obsahuje přehled ukazatelů, které jsou v dané 

oblasti standardně využívány. Současně kapitola obsahuje vysvětlení, proč se autorovi 

zvolený indikátor METR jeví jako nejvhodnější, viz Immervoll (2002). 

Předmětem šesté kapitoly práce je aplikace zvoleného ukazatele METR, včetně interpretací 

dosažených výsledků za celé sledované období (2001 - 2011). Výsledky jsou pro přehlednost 

a lepší představu interpretovány slovně a v grafické podobě, stejně jako ve studiích např. 

Jahody a Kofroně (2005) a Pavla (2005). Tato kapitola také podává odpověď vzhledem 

k stanovenému cíli doktorské disertační práce. 

Předposlední kapitola představuje autorovy návrhy, které by měly vést ke zmírnění 

konfliktu mezi daňovým a sociálním systémem v České republice s ohledem na sledovanou 

problematiku. Autorovy návrhy spadají do roviny normativní ekonomie. Předchozí kapitoly 

jsou naopak koncipovány v duchu pozitivní ekonomie. 

Poslední kapitola práce představuje závěr doktorské disertační práce, v němž jsou 

nejdůležitější zjištění a náměty pro další výzkum. 
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3 Teoretická východiska a současný stav poznání v oblasti individuální 

nabídky práce 

V této kapitole je představena koncepce individuální nabídky práce a její historický vývoj. 

Jsou rovněž prezentovány soudobé poznatky v této oblasti. Ty jsou posléze hlavním 

teoretickým východiskem pro zkoumání trhu práce v České republice, se zaměřením 

na nízkopříjmové obyvatelstvo. Ve většině rozhodovacích případů se jedná o rozpracování 

neoklasických modelů rozhodování jedince
2
. 

3.1 Koncepce individuální nabídky práce 

Individuální nabídka práce představuje ochotu jedince nabízet výrobní faktor, kterým 

disponuje. Motivace, které vedou člověka k nabízení práce, zkoumají společenské vědy. 

V ekonomii je problematika individuální nabídky práce spojena s rozhodovacím procesem 

jedince, který si musí zvolit mezi vzdáním se části svého volného času za možnost získání 

peněžních prostředků, které mu umožní uspokojit jeho potřeby. 

Jedinec se snaží o maximalizaci svého užitku, proto je obecný předpis optimálního 

rozložení času mezi práci a volný čas následující: 

),,( HCfU  (3.1) 

kde U je užitek, C je spotřeba a H je volný čas. 

Přesně se však matematicky rozložení jedincova časového fondu mezi prací a volným 

časem vyjadřuje pomoci Lagrangeova multiplikátoru: 

),24(),( wHCwHCf  (3.2) 

kde λ je koeficient, w je mzdová sazba. 

Provedením následujících matematických úprav zjišťujeme optimální kombinace práce 

a volného času: 

,
C

U
 (3.3) 

,
/

w

HU
 (3.4) 

                                                      
2
 V práci se nepracuje s alternativami, jakou je například behaviorální ekonomie atd. 
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Dáme-li tyto dva výrazy do rovnosti, obdržíme již optimální kombinaci práce a volného 

času pro jedince: 

,
/

/
MRS

CU

HU
w  (3.5) 

kde MRS je mezní míra substituce. 

Z poslední rovnice vyplývá, že jedinec maximalizuje užitek v té chvíli, kdy se mezní míra 

substituce rovná poměru cen neboli relativní ceně. Oproti případu, kdy se jedinec snaží 

maximalizovat užitek při spotřebě dvou statků, jsou zde proměnnými funkce užitku spotřeba 

a volný čas, relativní cenou je pak mzdová sazba. Proto bude jedinec pracovat tolik hodin, 

aby se mezní míra substituce volného času spotřebou rovnala mzdové sazbě, viz Hořejší, 

Soukupová a kolektiv (2006). 

Toto rozhodovací dilema lze však pro větší názornost zachytit pomocí linie možné alokace 

času, jak je znázorněno v grafu 3.1. I zde platí, že člověk je nucen se rozhodnout mezi 

spotřebou volného času a prací, která mu zajistí spotřebu. Platí, že každá možnost volby 

vyvolává, při zvolení jedné varianty, alternativní náklady, viz Heyne (1991). Výše těchto 

alternativních nákladů nesmí překročit užitek (neužitek) z práce, aby dotyčný práci 

vykonával
3
. 

Graf 3.1 Optimální rozložení časového fondu 24 hodin mezi práci a volný čas 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Linie možné alokace času je využívána pro odvození individuální nabídky práce. Bude-li 

jedinci zaplacena vyšší mzdová sazba, bude ochoten pracovat delší dobu. Pro každého jedince 

                                                      
3
 Logika užitku (neužitku) z práce je vysvětlena v následující subkapitole 3.2. 

práce 

(hod) 
24 

volný čas 

(hod) 

24 0 

8 

16 

 

U 
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však existuje rozdílný počet hodin, které bude ochoten odpracovat, protože s rostoucím 

počtem odpracovaných hodin dochází k nárůstu alternativních nákladů. Jinými slovy se volný 

čas jedince postupně stává příliš drahý, a proto jej tento jedinec začne upřednostňovat. Vyšší 

mzdová sazba pak nepovede k nabízení vyššího počtu hodin práce, ale naopak k jeho poklesu. 

Tuto situaci zakresluje následující graf 3.2. 

Graf 3.2 Odvození individuální nabídky práce 

 

Zdroj: Hořejší, Soukupová a kolektiv (2006). 

Jak je patrné z grafu 3.2, jedná se o složení dvou dílčích grafů. V levém grafu je na ose x 

volný čas a na ose y již není počet odpracovaných hodin, ale spotřeba, která se vypočítá jako 

součin počtu odpracovaných hodin a mzdové sazby. Tečny k indiferenčním křivkám 

představují linie možné alokace času při různých hodinových mzdových sazbách (100 

Kč/hod, 200 Kč/hod, 300 Kč/hod). Odečtením hodnot na ose volného času od 24 hodin 

získáme čas jednotlivce strávený v práci. To zobrazuje pravý graf, kde na ose x je počet 

odpracovaných hodin a na ose y je mzdová sazba. Spojením souřadnic z os získáme sérii 

bodů, které propojením vytvoří individuální nabídkovou křivku. 

U individuální nabídky práce se objevuje nestandardní tvar nabídkové křivky, a to se 

zpětným zahnutím (zakřivením). Nestandardnost individuální nabídkové křivky oproti 

ostatním nabídkovým křivkám je způsobena působením dvou efektů: substitučního 

a důchodového. Jejich grafické znázornění je uvedeno v grafu 3.3.  
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H 

w 
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Graf 3.3 Individuální nabídka práce 

  
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Substituční efekt představuje ochotu jedince obětovat při dané mzdové sazbě svůj volný 

čas za práci, aby získal peníze, které potřebuje k uspokojení svých potřeb. Důchodový efekt 

naopak při dané mzdové sazbě popisuje situaci, kdy jedinec má subjektivní pocit, 

že peněžních prostředků má dostatek, a proto se mu jeho volný čas zdá v porovnání 

s odměnou za práci vzácnější, tedy dražší. Omezuje tedy svoji nabídku práce a užívá získané 

peněžní prostředky ve svém volném čase, jehož celkový fond se mu opět začíná zvyšovat. 

Zpětně zalomenou se nabídková křivka jedince stává tehdy, když důchodový efekt převáží 

nad substitučním efektem. Každý racionálně uvažující jednotlivec má zpětně zahnutou 

nabídkovou křivku, viz Borjas (2010).  

V ekonomii se se zpětně zakřivenou nabídkovou křivkou setkáváme výjimečně. Nejčastěji 

se s ní setkáváme právě u individuální nabídky práce, kdy je jedinec vystaven rozhodování, 

co pro něj znamená práce, ve které má možnost se seberealizovat, a jakou hodnotu má pro něj 

v životě volný čas, který může trávit s rodinou, přáteli atd. Každý jedinec vnímá tuto volbu 

rozdílně, přesto se zde dříve nebo později objevuje pro většinu lidí společný efekt, právě 

v podobě zpětného zakřivení individuální nabídkové křivky a upřednostnění volného času. 

3.2 Vývoj teorie individuální nabídky práce  

Cesta k dnešnímu stupni poznání nebyla snadná. První poznatky v oblasti individuální 

nabídky práce byly popsány již v polovině 19. století pruským neoklasikem a předchůdcem 

marginalismu Hermannem Heinrichem Gossenem. Na jeho počest byly základní principy 

teorie mezního užitku nazvány Gossenovy zákony. Tři Gossenovy zákony jsou teoretickým 

základem, který se využívá pro získání odpovědí při rozhodování jedince. Na individuální 

nabídku práce má největší vliv třetí Gossenův zákon (zákon „neužitku“ z práce), který říká, 

 s důchodový efekt převládá 

nad substitučním  
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že člověk maximalizuje celkový užitek, když se mezní užitek statku, který za svou práci získá, 

rovná mezní oběti či meznímu „neužitku“ jeho práce.
4
  

Marginalistická revoluce v poslední třetině 19. století zásadně změnila ekonomickou vědu. 

Přístup kardinalistů byl spojen s využíváním matematiky. A to především v podobě 

„matematiky slastí a strastí“, kde pracovní úsilí představuje pro člověka subjektivní strast, 

újmu a zapříčiňuje jeho únavu. Významný podíl na rozpracování koncepce mezního užitku 

a odstartování marginalistické revoluce měl anglický neoklasik William Stanley Jevons. Podle 

Jevonse člověk nabízí svůj výrobní faktor tak dlouho, dokud bude očekávat převahu 

satisfakce nad újmou, viz Brožová (2008). Kritika Jevonsovy teorie uznává částečné využití 

těchto myšlenek u úkolové práce. Pouze při tomto typu práce může jednotlivec porovnat 

užitek ze získaného důchodu a pociťovanou újmu z práce a po dosažení rovnováhy skončit 

s prací. Blaug (1997) dodává, že dnes je práce převážně prodávaná v čase a pracovník tím 

může být nucen pracovat déle, než by chtěl. Pokud by snížil pracovní úsilí, nemusí dojít 

k vyrovnání důchodu a pociťované újmy. Újma z práce nezávisí jen na délce a intenzitě 

pracovního úsilí, závisí také na prostředí, v němž je vykonávána, a souvisí i s kvalitou 

vykonávané práce.  

Přes veškerou kritiku se stala Jevonsova teorie nabídky práce největším příspěvkem 

neoklasickému proudu a inspirovala další autory, kteří ji vzali za základ reálného pojetí 

nákladů. Mezi takové autory patří Alfred Marshall a Francis Ysidro Edgeworth. 

Tito ekonomové tvrdili, že rozšíření úkolové mzdy, široká flexibilita přesčasových hodin 

a možnost volby různých zaměstnání s různým pracovním vytížením, jsou důležitými 

okolnostmi, které Jevonsův koncept umožňují chápat jako všeobecně použitelný, viz Brožová 

(2008). 

Vedle neoklasického ekonomického proudu, který představoval mainstream, se můžeme 

setkat i s názory ekonomů jiných škol. Mezi takové např. patří rakouská škola, která odmítá 

pojetí reálných (objektivně daných) nákladů, protože podle představitelů této školy je užitek 

zboží jedinou determinantou jeho hodnoty. Pracovník nemůže individuálně měnit denní 

množství vynakládaného pracovního úsilí a ovlivňovat tak hodnotu produktu. Kritika Eugena 

von Böhm-Bawerka spočívala v odmítnutí tvrzení, že újma z práce může ovlivňovat alokaci 

práce mezi různá použití. Argumentoval tím, že kvalifikovaná práce je lépe odměňována než 

ta nekvalifikovaná, přestože není tak únavná. To vedlo k tvrzení, že konkurence selhává 

ve vyrovnávání peněžních příjmů z různých zaměstnání. Tento důvod vedl např. k tomu, 

                                                      
4
 Sojka (2002). 
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že se ekonomové rakouské školy nezabývali utvářením nabídky práce, viz Kvasničková 

a kolektiv (1999). Problematika rozdílných mzdových sazeb je dnes vysvětlována 

prostřednictvím teorie lidského kapitálu, viz Becker a Ghez (1975). 

Všechny názory, které se v 19. století objevily v oblasti marginalismu, vyústily 

ve 20. století ve snahu objasnit tvar křivky individuální nabídky práce. Základem pro další 

práce byl třetí Gossenův zákon, který se stal základním kamenem nových ekonomických 

teorií. Mezi ekonomy, kteří přišli s různými alternativními tvary křivky individuální nabídky 

práce, byli např. Frank Knight či Lionel Robbins. Druhý jmenovaný ekonom přišel jako první 

s hypotézou, že individuální nabídka práce je zpětně zahnutá, viz Blaug (1997). 

Tvar křivky individuální nabídky práce jako zpětně zahnutý byl obecně přijat po objevení 

indiferenčních křivek a indiferenční analýzy. Ordinální přístup, který staví jednotlivce 

před volbu spotřeby, na kterou si musí vydělat prací, a volným časem bez finančních 

prostředků, představuje dnes mainstream. Velký přínos pro popularizaci indiferenční analýzy 

měla práce Johna R. Hickse a R. Allena (1934), kteří vysvětlili rozhodování spotřebitele právě 

na základě indiferenční křivek. Dále pak John R. Hicks (1975) ve svém díle vysvětlit zpětně 

zahnutou nabídkovou křivku substitučním a důchodovým efektem, které vznikají 

při Hicksově rozkladu. 

3.3 Rozšíření teorie individuální nabídky práce 

Indiferenční analýza zohledňuje u jedince rozdílné vnímání spotřeby a volného času. Tato 

skutečnost umožňuje velkou flexibilitu a variabilitu výsledků. Nejzákladnější možnost 

spočívá v odlišnosti preferencí jednotlivých lidí. V grafickém ztvárnění se jedná o tvar 

a polohu indiferenčních křivek. Výrazně rozdílný vzhled indiferenčních křivek bude mít 

člověk, který má rád svoji práci, a jedinec, který preferuje svůj volný čas a nade vše si jej 

váží.  

Jedinec, který má kladný vztah ke své práci, bude práci upřednostňovat, proto jsou jeho 

indiferenční křivky ploché a přichýlené k ose y. Subjektivní hodnota volného času tohoto 

jedince je nižší než subjektivní hodnota práce. Jedinec tohoto typu se bude velice nerad 

vzdávat možnosti odpracovat hodinu v práci, naopak z důvodu nízké mezní míry substituce 

spotřeby volného času se rád vzdá svého volného času ve prospěch možnosti pracovat. 

Naproti tomu jedinec, který si nade vše váží svého volného času, bude mít své indiferenční 

křivky strmé a přilehlé k ose x. Mezní míra substituce je vyšší, a proto pro jednu dodatečnou 
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jednotku volného času obětuje relativně velké množství spotřeby. Graf 3.4 znázorňuje v levé 

části jedince, který preferuje svoji práci, a v pravé části jedince, který má rád volný čas. 

Graf 3.4 Odlišné preference jedince 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Zajímavostí v této oblasti indiferenční analýzy je dvojí pohled na jedince, který má svoji 

práci rád. V starších pracích se můžeme setkat s tvrzením, že takovýto jedinec by měl být 

nazýván workoholik, např. podle McConnella a Bruea (1992). V novějších pracích se ale 

setkáváme s kritikou tohoto označení, viz van Wijhe (2012). Problém tedy nastává v různém 

vnímání pojmu workoholik. Starší práce v této oblasti příliš nespolupracují s dalšími vědními 

obory, jako jsou sociologie a psychologie. Pojem workoholik si vysvětlují jako oddanost 

práci, ale stále za předpokladu, že dotyčný dostane odpovídající odměnu za odvedenou práci.  

V novějších pracích již ekonomie není oddělenou vědní disciplínou, ale spolupracuje 

s ostatními disciplínami a přebírá jejich odborné termíny. Workoholik je dnes chápan jako 

osoba, která má duševní poruchu v podobě závislosti na práci. Stejně jako u jiných závislostí 

došlo k této závislosti postupně a dotyčný jedinec si tento stav neuvědomuje. Tvrdí-li tedy 

někdo o sobě otevřeně, že je workoholik, z pravidla jím nebývá. Workoholikem se jedinec 

stává v okamžiku, kdy práci využívá jako únikovou cestu z reality, kde dochází ke konfliktní 

nebo jinak vyhrocené situaci v rodinném životě (problémy ve vztahu nebo v manželství). 

Popřípadě si dotyčný prací kompenzuje osobní komplexy (méněcennost, nízká sebedůvěra, 

atd.). Je-li již jedinec závislý na práci, nejen, že usilovně pracuje, ale pracuje s vyšším 

nasazením, a vytváří se u něj pocit nepostradatelnosti a nezbytnosti
5
, proto tráví v práci ještě 

o to více času. V případě, že z práce odchází, není schopen přestat na ní myslet a trpí 

výčitkami svědomí, že by měl v práci být, viz van Wijhe (2012). Kritika novějších prací 

                                                      
5
 V jeho očích firma bez jeho přítomnosti nemůže fungovat. 
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spočívá v odmítání indiferenční analýzy pro workoholika, který má na ose y spotřebu, protože 

workoholik nepracuje z důvodu peněžní odměny, ale ze snahy uspokojit své vnitřní potřeby 

či pohnutky, které ale není schopen naplnit. V konečném důsledku by workoholikovi 

nemusela být vyplacena odměna, protože by pracoval i zadarmo. Tato závislost je pro jedince 

stejně destruktivní jako alkoholismus nebo drogová závislost. Firma ze začátku vnímá 

workoholika jako vysoce produktivního zaměstnance. Dříve nebo později však takovýto 

zaměstnanec představuje pro firmu problém a ta je nucena s ním rozvázat pracovní poměr, 

čímž se stav jedince dále zhoršuje. V této práce je akceptováno novější pojetí, a proto se 

v dalším textu nepracuje s pojmem workoholik, ale s jedincem, který preferuje práci
6
 

v případě plošších indiferenčních křivek. 

V rámci indiferenční analýzy došlo u individuální nabídky práce k zaměření se 

na zkoumání problematiky v situacích standardního osmihodinového úvazku, práce přesčas 

nebo na částečný úvazek. Existují lidé, kterým standardní osmihodinový úvazek nevyhovuje. 

Ti pak nedosahují optimální kombinace důchodu z práce a újmy z práce. Pro znázornění této 

situace jsou v grafu 3.5 zobrazeny dva subjekty, které mají rozdílné preference 

od standardního osmihodinového pracovního úvazku. 

Graf 3.5 Individuální preference při rozdílných pracovních úvazcích 

 
Zdroj: McConnell a Brue (1992). 

Z grafu je možno vyčíst, že bod E představuje osmihodinový pracovní úvazek. Pro subjekt 

A je v bodě E sklon indiferenční křivky vyšší, než sklon mzdové linie, proto se nejedná 

o řešení pro jedince optimální. Indiferenčními křivkami je vyjádřeno optimální řešení v bodě 

u1, protože mzdová linie WH je tečnou indiferenční křivky ICA2. Jedinec v takové situaci 

upřednostňuje více volného času a rád by méně pracoval. Při standardním osmihodinovém 

                                                      
6
 Tj. má svoji práci rád nebo k ní má kladný vztah. 

spotřeba 

Kč 

W 

volný čas H h2 h1 16 

E 

ICB1 

ICB2 

ICB3 

ICA3 

ICA2 

ICA1 

u2 

u1 



17 

 

úvazku je jedinec nespokojen, bude se cítit „přezaměstnaný“. Vhodnější by pro jedince bylo 

najít si práci na částečný úvazek. Subjekt B, který je představován čárkovanými 

indiferenčními křivkami, se naopak cítí „podzaměstnaný“, protože jeho optimum nastává 

v bodě u2, kdy mzdová linie WH je právě tečnou indiferenční křivky ICB2. Jedinec by rád více 

pracoval a je ochoten se vzdát volného času. Pro jedince v takové situaci by bylo vhodné 

přijmout práci přesčas nebo si najít další pracovní poměr na zkrácený úvazek. 

Člověk, který je ochoten pracovat více a tudíž je ochoten vzdát se svého volného času, 

protože má větší prospěch z budoucí spotřeby umožněné vyšším důchodem, počítá s vyšší 

odměnou za přesčasovou práci. Tuto situaci zachycuje graf 3.6.  

Graf 3.6 Rozhodování jedince při možnosti získat odměnu za přesčas 

 
Zdroj: McConnell a Brue (1992). 

Jedinec při mzdě w1 pracuje standardních osm hodin. Při možnosti získat odměnu 

v podobě zvýšené mzdové sazby w2 za přesčasové hodiny může nastat situace, kdy se jedinec 

bude vzdávat svého volného času do bodu u2. V tomto bodě dosáhne nového bodu optima, 

ale na vyšší indiferenční křivce IC2 a při nižším počtu hodin h2 volného času a vyšším příjmu, 

který mu však kompenzuje nově způsobenou újmu z dodatečné práce. 

3.3.1 Rozhodování studenta 

Úpravy a rozpracování indiferenční analýzy se týkají i dalších situací, které mohou 

v průběhu života jedince nastat. Ten prochází různými fázemi života, pro které je typické 

rozdílné chování, proto je i jeho nabídka práce různá. Na začátku pracovní kariéry, kdy se 

zařadí mezi občany v produktivním věku, se jedinec rozhoduje, bude-li pracovat nebo bude 
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studentem, který dostává peníze od rodičů. Popřípadě se rozhoduje, bude-li při studiu chodit 

na brigády nebo se bude věnovat pouze studiu. Tuto situaci ilustruje graf 3.7.  

Graf 3.7 Rozhodování studenta o nabídce práce 

 
Zdroj: McConnell a Brue (1992). 

Z grafu je patrné, že sklon studentovy indiferenční křivky se neshoduje se sklonem mzdové 

linie, která má sklon nižší. Jinými slovy, mezní míra substituce je vyšší než mzdová sazba. 

Student si váží svého volného času více, než jak jej oceňuje trh. Tento stav nastává, 

když student dostává kapesné od svých rodičů, popřípadě sociální dávku. V takovém případě 

je optimální rozhodnutí pro studenta v podobě rohového řešení v bodě N, kdy se jeho mzdové 

omezení dotýká nejvyšší indiferenční křivky IC3, ale není její tečnou. Student nevstupuje 

na trh práce a nechává si k dispozici dvacet čtyři hodin volného času. Podle McConnella 

a Bruea (1992) nabízí vysvětlení tohoto stavu teorie rezervační mzdy, která představuje 

nejvyšší mzdovou sazbu, při které se dotyčný jedinec rozhoduje ještě nepracovat, 

nebo nejnižší mzdovou sazbu, při které již vstupuje na trh práce a začíná pracovat.  

Z grafu je patrné, že zde existuje i jiné řešení než pouze rohové řešení, ale to student 

nevyužije, protože dostává nepracovní příjem. Ten je sice nižší než mzda, kterou by dostával 

v zaměstnání, ale protože s ním není spojena újma z práce, má pro studenta vyšší užitek. 

Pokud by student nepobíral tento nepracovní příjem, byl by nucen vstoupit na trh práce. 

Je pravděpodobné, že by dosáhl na vyšší mzdovou sazbu, jak ilustruje graf. Optimální řešení 

by bylo v bodě u. Student by vstoupil na trh práce a nabízel šest hodin ze svého volného času. 

Podobný problém nastává právě u jedinců, kteří se řadí do nízkopříjmové skupiny 

obyvatelstva zkoumané v této práci. 
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3.3.2 Rozhodování jedince pobírajícího sociální dávky 

V průběhu života jedince mohou nastat situace, které vedou ke ztrátě zaměstnání, 

čímž jedinci vzniká nárok na pobírání sociálních dávek. Anebo může tento jedinec zaměstnání 

dobrovolně opustit, protože příjem ze sociálních dávek pro něj bude výhodnější. S takovouto 

situací se také střetáváme v případech, kdy se jedincův příjem pohybuje okolo minimální 

mzdy. Mzdové omezení jedince s nízkým příjmem má velice nízký sklon. Zobrazení 

takovéhoto případu je v grafu 3.8. 

Graf 3.8 Rozhodování jedince při pobírání sociálních dávek 

 
Zdroj: McConnell a Brue (1992). 

Jedno z řešení se pro jedince pohybujícího se blízko minimální mzdy nachází v bodě u1, 

kde se rovná sklon indiferenční křivky sklonu linie mzdového omezení. Jedinec tak pracuje 

osm hodin. Dosáhne-li ale příjem ze sociálních dávek stejné výše, jako příjem z práce, 

řešením se stává bod N. V tomto bodě je výsledné řešení opět rohovým řešením. Jedinec 

dosahuje užitku odpovídajícímu indiferenční křivce IC2. Bez újmy z práce dosahuje jedinec 

stejného, avšak nepracovního příjmu, k tomu má ale k dispozici všechen volný čas. V realitě 

s vysokou pravděpodobností nastává situace, že nízkopříjmové obyvatelstvo dává přednost 

bodu N, i kdyby bod u1 byl při vyšší mzdové sazbě. Jedinec hodnotí užitek z vyššího příjmu 

při nutnosti pracovat osm hodin a příjmu bez nutnosti vstupovat na trh práce. Sociální dávky 

před prací upřednostní, pokud se indiferenční křivka tvořící rohové řešení (pobírání sociálních 

dávek) pohybuje na vyšší úrovni (dále od počátku), než indiferenční křivka znázorňující práci 

na trhu práce. V takovém případě způsobují sociální dávky u obyvatelstva s příjmy 

pohybujícími se okolo minimální mzdy neochotu vstupovat na trh práce, viz Borjas (2010). 

Tento autor dokonce uvádí, že studie provedené pro Spojené státy americké prokazují, 

že sociální dávky snižují nabídku pracovního úsilí o 10 až 50 % a snižují elasticitu nabídky 
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práce. Posledním řešením je bod u3, kdy jedinec má možnost si k sociálním dávkám 

přivydělat. Jedinec dosahuje nejvyššího užitku na indiferenční křivce IC3, současně si však 

dobrovolně zkracuje svůj volný čas na h3. Tato možnost zahrnuje jak legální, tak nelegální 

variantu. Pokud by za nelegální přivýdělek neexistoval postih
7
, pravděpodobně by měl 

přivýdělek pro jedince vyšší užitek, protože by nemusel odvádět daně a celý výdělek by byl 

jeho čistým příjmem. Protože však postih za nelegální přivýdělek existuje, bude záležet 

na osobních preferencích jednotlivce, jak bude vnímat riziko odhalení. Není tedy jednoduché 

určit, jak se konkrétní jedinec v takovémto případě rozhodne, poněvadž budou mít vliv 

jedinečné vlastnosti jedince, morální a společenské hodnoty. I když skutečné rozhodnutí 

jedince přesně neznáme, z ekonomického hlediska nastává jeho optimální řešení v bodě u3, 

protože mzdové omezení je tečnou nejvyšší indiferenční křivky. Při odpovídající pracovní 

újmě dosahuje jedinec v dané situaci nejvyššího možného užitku, z pohledu státu je ale tato 

situace vnímána negativně, viz dále. 

3.3.3 Rozhodování jedince v penzi 

Podobné rozhodovací dilema má i člověk, který se má stát příjemcem penze (důchodu). 

Zobrazení této situace je velice podobné grafu 3.8, s tím rozdílem, že na penzi má jedinec 

právo a tím nedochází k nežádoucímu efektu v podobě opuštění trhu práce. Jedná se zde 

o jedince, který naplnil předpoklady pro získání penze. Důchod bývá zpravidla nižší 

než pracovní příjem, ale to je jedinci kompenzováno uvolněním časového fondu. Výsledkem 

by tedy opět bylo rohové řešení. Jedinec v důchodu má však také možnost přivýdělku, 

čímž může dojít ke zvýšení výše příjmu (penze + pracovní příjem). I v tomto případě 

by jedinec dosáhl vyššího užitku, protože by se posunul na vyšší indiferenční křivku, kde by 

bylo mzdové omezení tečnou indiferenční křivky při vyšší mzdové úrovni. 

3.3.4 Rozhodování při založení rodiny 

Další fází v lidském životě je založení rodiny. Při tomto typu rozhodování vstupují 

do popředí faktory jako lidský kapitál členů rodiny, rozdílné pracovní zkušenosti, atd. Rodina 

se musí domluvit na optimalizaci množství práce a volného času, protože již nadále 

nerozhoduje jedinec sám za sebe, ale v rámci rodiny. Ve společnosti má v této situaci jiné 

očekávání a ambice muž a jiné žena, která stojí před rozdílnou situací ve chvíli, kdy je 

svobodná (bezdětná) a kdy očekává dítě, nebo se o něj stará a k tomu zabezpečuje chod 

domácnosti. Dnes je možné, že péči o dítě a domácnost zabezpečuje muž. Zpravidla se tak 

                                                      
7
 Jinými slovy, nebyl by považován za nelegální. 
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děje, když žena má lépe placenou práci nebo vyšší pravděpodobnost kariérního růstu, 

což bývá spojeno s vyšším příjmem v budoucnu. Základem však je, že jedinec, který musí 

zůstat doma s dítětem, je závislý na pracujícím jedinci, na kterém tak spočívá tíha finančního 

zajištění rodiny Důležitá je vzájemná dohoda muže a ženy o rozdělení činností. 

V případě rodiny se funkce užitku rozšiřuje, protože dochází k maximalizaci užitku 

domácnosti, který se skládá ze spotřeby určitého množství spotřebního zboží a služeb, 

volného času muže a volného času ženy. Obecný matematický zápis má následující formu: 

),,,( fm HHXfU  (3.6) 

kde X je množství spotřebního zboží a služeb, Hm je volný čas muže a Hf je volný čas ženy. 

Nezbytnou součástí je i vyjádření důchodu domácnosti na pořízení zboží a služeb, 

které může mít následující podobu: 

,XPbLwLw xffmm  (3.7) 

kde wm je mzdová sazba muže a Lm je jeho počet hodin v práci, wf je mzdová sazba ženy 

a Lf je její počet hodin práce, b je nepracovní důchod
8
, Px je cena zboží a služeb a X je 

spotřeba zboží a služeb. 

Grafické znázornění je ilustrativnější, než matematický zápis, proto je v následujícím grafu 

3.9 vysvětleno rozhodovací dilema domácnosti. 

Graf 3.9 Rozhodování domácnosti nepreferující volný čas 

 
Zdroj: Brožová (2008), vlastní úprava. 

                                                      
8
 Má-li domácnost nárok například na sociální dávky nebo její člen vyhrál v loterii a nechává si výhru vyplácet 

v měsíčních intervalech, popřípadě je podobným způsobem vypláceno dědictví, atd.  
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V grafu pracujeme se zalomenou křivkou mzdového omezení. To je dáno tím, 

že uvažujeme v takové rovině, kdy prvně vstupuje na trh práce člen domácnosti, 

který dosáhne na vyšší mzdovou sazbu, a teprve pak člen s nižší mzdovou sazbou. Důvod 

pro tuto logiku spočívá v předpokladu racionality. Člen, který pobírá nižší mzdu, se snaží 

o minimalizaci alternativních nákladů péče o domácnost, přičemž toto rozhodování není 

podmíněno přítomností dítěte v domácnosti. Starší práce v dané oblasti předpokládají, že muž 

je automaticky ten, kdo pobírá vyšší mzdu, a žena je ta, která pečuje o domácnost, 

viz Madden (1987). Dnes však existují varianty, že nejen muž je doma, ale domácnost 

se skládá z členů stejného pohlaví. Autor práce si je této skutečnosti vědom, nicméně přesto 

zachová standardní rozlišení „muž-žena“. Potom bod B vymezuje maximální počet hodin 

práce, které může muž nabídnout, a bod C maximální počet hodin práce, které může 

nabídnout žena. M-max je maximální možná velikost nabídky práce domácnosti. Mzdové 

omezení 0AB´C´ ilustruje situaci, kdy domácnost má nárok na nějakou podobu nepracovního 

důchodu. Optimální řešení bude záležet na vývojové fázi, ve které se domácnost nachází. Zda 

je např. domácnost na začátku své existence a potřebuje naspořit peníze, ať již na bydlení, 

nebo na zajištění dítěte, které si chtějí partneři pořídit. Takováto domácnost upřednostňuje 

práci (a nemusí ji mít ráda), protože očekává v budoucnu vyšší užitek, viz Becker a Ghez 

(1975). Indiferenční křivky jsou proto ploché a jejich poloha je v bodě C´, kterému odpovídá 

rohovému řešení. Graf 3.9 zachycuje právě tento typ domácnosti. 

Optimální řešení pro domácnost, která má ráda svůj volný čas, bude vypadat rozdílně. 

Využití volného času může mít mnoho podob. Snahou partnerů je trávit volný čas spolu, 

popřípadě jej trávit s dětmi. Varianta, která zde připadá ještě do úvahy, má podobu netržní 

domácí práce, jakou je příprava jídla, udržování provozu domácnosti, péče o dítě. Domácnost, 

která se nechce vzdát veškerého svého volného času, bude mít vnitřní řešení. Rozhodnutí 

o nabídce práce této domácnosti zobrazuje graf 3.10. 
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Graf 3.10 Rozhodování domácnosti preferující volný čas 

 
Zdroj: Brožová (2008). 

Z grafu je patrné, že bod D, kde mzdové omezení je tečnou plné indiferenční křivky IC2, 

představuje situaci, kdy muž nabízí maximální počet hodin práce a žena pracuje na částečný 

úvazek. Užitek domácnosti je tak maximální. Kdyby i žena pracovala na plný úvazek, byl by 

užitek domácnosti nižší, což představuje indiferenční křivka IC1 v podobě rohového řešení. 

Způsobily by to alternativní náklady péče o domácnost, protože by ji ani jeden z partnerů 

nemohl vykonávat. Indiferenční křivky této domácnosti byly stále ještě relativně ploché, 

což mohlo být dáno buď velkou spotřebou, nebo kladným vztahem k práci. Čárkované 

indiferenční křivky jsou typické pro domácnosti, které nepreferují vysoké životní standardy 

před svým volným časem, nebo prostě preferují volný čas strávený pospolu. Bod E, 

kde mzdové omezení je tečnou čárkované indiferenční křivky IC2, ilustruje, že žena nepracuje 

vůbec a muž pracuje pouze na částečný úvazek. Domácnost musí v takovém případě mít 

materiální zabezpečení z nepracovních příjmů. Při existenci nepracovních příjmu, kdy má 

domácnost zajištěnou určitou úroveň životního standardu, pak připadá v úvahu, že muž 

vykonává práci, která jej neuspokojuje v takové míře, aby mu stála za více jeho volného času. 

Varianta nacházející se mezi výše uvedenými je zachycena bodem B, kdy muž pracuje 

maximální počet hodin a žena je v domácnosti na plný úvazek. Tato situace zachycuje 

typickou situaci v západní společnosti před pár desítkami let, dnes se s touto variantou tak 

často nesetkáváme. 

V rámci logiky indiferenční analýzy lze zachytit i situaci, kdy muž postoupí v hierarchii 

firmy nebo si najde nové pracovní místo. V takovém případě je, při zachování předpokladů 
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racionality a maximalizace užitku, důsledkem zvýšení jeho mzdové sazby. Podle Stiglitze 

(1997) na tuto skutečnost zareaguje domácnost redukcí velikostí nabídky práce ženy. Práce 

Hoffmana a Averetta (2009) dochází k mírně rozdílnému závěru z důvodu vývoje společnosti 

a opuštění modelu „muž se rovná živitel rodiny, který má povinnost materiálně zabezpečit 

rodinu, a žena představuje duši a srdce rodiny, která zajišťuje chod domu“. U vysoce 

příjmových domácností přetrvává vzor, o kterém píše Stiglitz, protože je spojen se 

společenskými konvencemi dané vrstvy společnosti. U ne tak vysoce příjmových domácností 

není již taková jistota o uvolňování počtu hodin práce u ženy, i když zde hraje vysokou roli 

velikost rodiny, myšleno počtem dětí. Velikost rodin se v čase snižuje
9
. Důvodů, proč dnes 

žena neopouští v takovém případě trh práce, může být hned několik: může jít o snahu 

seberealizovat se a potřebu pracovat, situaci, kdy možnost snížení pracovního úvazku 

neexistuje, protože to zaměstnavatel neumožňuje, zvýšení příjmu muže není tak vysoké, atd. 

Změna mzdové sazby však může nastat i u ženy. Kromě situace, kdy žena obdrží vyšší mzdu 

z důvodu kariérního postupu a dostane se tak na mzdovou úroveň muže, může dojít ke snaze 

snížit mzdové rozdíly mezi pohlavími. Jinými slovy, byla by uplatněna politika rovných 

příležitostí. V takovém případě by pravděpodobně stoupla účast žen na trhu práce. Následující 

graf 3.11 zachycuje zvýšení mzdové sazby muže a zavedení politiky rovných příležitostí. 

Graf 3.11 Rozhodování domácností při změně mzdových sazeb 

 
Zdroj: Brožová (2008). 

                                                      
9
 V praktické časti této disertace je uvedena tabulka s velikostí rodin v České republice dle Českého statistického 

úřadu (ČSÚ). 
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Graf zobrazuje dvě situace. První situace představuje zvýšení mzdové sazby muže, které je 

v podobě navýšení mzdového omezení na úroveň 0AB´C´. Před zvýšením mzdové sazby 

muže bylo původní mzdové omezení 0ABC, které bylo tečnou indiferenční křivky IC1. 

Původní bod rovnováhy byl bod D, kdy žena nabízela množství své práce LD. Zvýšením 

mzdové sazby se domácnost dostane na vyšší úroveň užitku, protože dosáhne na vyšší 

indiferenční křivku IC4. To znázorňuje bod F, kdy muž pracuje na plný úvazek a žena pracuje 

na částečný úvazek LF. Výsledkem je, že žena pracuje na nižší úvazek, než před zvýšením 

mužovy mzdové sazby. Druhá situace zachycuje politiku rovných příležitostí. Ta by 

způsobila, že mzdové omezení by z 0ABC vzrostla na 0ABC´´. Ke změně v mzdové sazbě 

došlo pouze u ženy. Důsledkem, za předpokladu stejného sklonu indiferenčních křivek, 

jako je v grafu, je zvýšení nabízené množství práce LG a výsledným bodem rovnováhy je pak 

bod G. Opět platí, že původním bodem rovnováhy byl bod D s množstvím nabízeného 

množství práce LD. V případě strmějších indiferenčních křivek by však mohlo dojít k omezení 

nabízeného množství práce z důvodu silnějšího důchodového efektu. Výsledný efekt 

na nabídku práce by závisel na rozhodnutí jednotlivých žen a jejich vnímání hodnoty volného 

času. 

3.3.5 Spojení indiferenční analýzy s hranicí produkčních možností 

Mezi další významnou teorii vysvětlující rozhodování jedince ohledně jeho pracovní 

aktivity na trhu práce patří studie, které využívají společně teorii indiferenční analýzy 

a koncepci hranice produkčních možností, viz Gronau (1977) nebo Hoffman a Averett (2009). 

Tyto studie předpokládají, že domácnost je schopná sama vyrobit určité statky doma 

a nemusí je nakupovat na trhu. Tyto statky může domácnost vyprodukovat, protože vlastní 

výrobní faktory práci a kapitál. Mezi kapitál patří veškeré domácí spotřebiče, jako jsou 

sporák, robot, mikrovlnná trouba, pračka, žehlička atd. Funkce vyprodukovaných statků 

domácnosti by měla následující pdoobu: 

),,( ZHfG  (3.8) 

kde G je množství vyrobených statků, H je počet odpracovaných hodin práce doma a Z je 

množství použitého kapitálu. Předpokládá se, že množství kapitálu je konstantní, ale množství 

práce je proměnlivé. Hodnota výstupu G roste s množstvím H. V takovém případě bude 

fungovat zákon klesajícího mezního produktu, protože Z je konstantní a H se navyšuje. Zápis 

mezního produktu je: 
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,/ HGMPH  (3.9) 

kde MPH je mezní produkt práce v domácnosti. Každá dodatečná hodina práce 

v domácnosti bude méně produktivní.  

Hranice produkčních možností je negativní konkávní funkcí. Standardně má na osách dvě 

proměnné (statky), každou na jedné ose. Zde je však na ose x zleva doprava množství hodin 

volného času a zprava doleva množství hodin práce v domácnosti, na ose y je pak množství 

statků a služeb vyprodukovaných v domácnosti, viz graf 3.12. 

Graf 3.12 Klesající mezní produkt domácnosti 

 
Zdroj: Hoffman a Averett (2009), Brožová (2010). 

Graf zobrazuje, jak mezní produkt práce v domácnosti klesá. Z počátku je křivka strmá 

a se zvyšujícím se počtem hodin práce v domácnosti (přesun zprava doleva) se stává čím dál 

plošší. 

Jedinec se však nerozhoduje pouze mezi svým volným časem a prací v domácnosti. Jelikož 

není schopen si vyprodukovat všechny statky a služby sám, je nucen vstupovat na trh práce, 

kde musí nabízet práci v podobě hodin ze svého časového fondu. Musí tedy snížit svůj volný 

čas anebo čas na práci v domácnosti. Podle této teorie se jedinec snaží získat tři statky, a to 

volný čas, zboží poskytované trhem a statky a služby, které je schopen vyprodukovat sám. 

Matematické vyjádření takovéto funkce je následující: 

,HMLT  (3.10) 

kde T je časový fond jedince, L je volný čas, M je počet odpracovaných hodin práce 

na trhu práce. I v této teorii je spotřeba zboží získaného z trhu realizovaná nejen 

prostřednictvím počtu odpracovaných hodin na trhu práce za mzdovou sazbou, 

ale i nepracovního příjmu. 

G 

0 ...                                                             T    volný čas L 

T                                                             ... 0    práce v domácnosti H 
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Z rovnice 3.10 je patrné, že právě v této části dochází ke skloubení dvou teorií v jednu. 

Hranice produkčních možností a indiferenční křivky se zakreslují do jediného grafu. 

Problémem pro grafické ztvárnění bylo však zakreslení dvou statků na osu y, a to zboží 

získaného z trhu a statků a služeb vyprodukovaných v domácnosti. Tento problém byl vyřešen 

předpokladem, který říká, že tyto statky jsou pro jedince dokonalými substituty o stejné 

užitečnosti. Spojení indiferenční analýzy a hranice produkčních možností je v grafu 3.13. 

Jedinec ve svém rozhodování bude ovlivněn mezním produktem práce v domácnosti (sklon 

hranice produkčních možností domácnosti) a mzdovou sazbou jedince na trhu práce (sklon 

mzdového omezení). Bude-li mít mezní produkt práce větší hodnotu než mzdová sazba, 

vyplatí se jedinci nevstupovat na trh práce a věnovat volný čas produkci v domácnosti, 

protože tak získá větší hodnotu statků a služeb než jejich nákupem na trhu. Pokud by naopak 

mzdová sazba měla vyšší hodnotu, vyplatilo by se jedinci pracovat na trhu práce více 

než v domácnosti, poněvadž by to přineslo větší hodnotu produktu. Podle Hoffmana 

a Averetta (2009) prezentuje tato rozhodovací analýza zpravidla rozhodování vdané ženy, 

která pečuje o dítě a stará se o domácnost. Tito autoři však nevylučují, že analýzu lze využít 

i na pár, který není v manželském svazku, nebo na situaci, kdy muž je v domácnosti a žena 

pracuje. Jde především o pojmenování rolí v domácnosti podle historického vzoru, kdy právě 

žena byla tím z partnerů, který se staral o děti a o péči o domácnost. 

Graf 3.13 Hranice produkčních možnosti domácnosti a mzdové omezení 

 
Zdroj: Hoffman a Averett (2009), Brožová (2010). 

Z grafu je patrné, že zpočátku je pro jedince výhodnější využít svůj volný čas pro práci 

v domácnosti. Mezní produkt práce v domácnosti má vyšší hodnotu než mzdová sazba. 

práce na trhu práce práce v domácnosti C + G 

0 ...                                                    H                            T  volný čas L 

T                                                                                   ... 0  práce v domácnosti H 

          práce na trhu práce M 
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Platnost tohoto tvrzení trvá až do bodu B, kde se tyto hodnoty vyrovnají. Od tohoto bodu je 

výhodnější nevyužívat volný čas na práci v domácnosti, ale nahradit jej prací pro trh. 

Důvodem je projevující se zákon klesajících mezních výnosů, v jehož důsledku je hodnota 

mezního produktu práce v domácnosti nižší než mzdová sazba. Rozpočtovým omezením je 

křivka ABD. V první části ji tvoří hranice produkčních možností a ve druhé části mzdové 

omezení. Než jedinec začne pracovat na trhu práce, musí být zajištěn chod domácnosti. Jaký 

tvar (zakřivení) má, a co všechno představuje, hranice produkčních možností bude záviset 

na zručnosti, zkušenosti a dovednosti jedince.  

V předcházejícím odstavci bylo uvedeno tvrzení, že se jedná o kombinaci hranice 

produkčních možností a indiferenční křivky. Aby bylo toto tvrzení pravdivé, musí být 

v modelu užito indiferenčních křivek. Proto jsou v dalším grafu 3.14 přidány indiferenční 

křivky, a to dvou subjektů. Jedince, který nevstoupí na trh práce a jedince, který kromě 

vykonávání prací v domácnosti ještě vstoupí na trh práce. Pokud jde o předchozí teorii 

indiferenční analýzy, bude se jednat o jedince, který má rád svůj volný čas a jedince 

upřednostňující svoji seberealizaci v práci. 

Graf 3.14 Rozhodování o alokaci času 

 
Zdroj: Hoffman a Averett (2009), Brožová (2010). 

Preference jedince X se týkají člověka, který preferuje volný čas. Jeho indiferenční křivka 

ICX1 má stejný sklon jako hranice produkčních možností. To znamená, že hodnota mezního 

produktu práce v domácnosti je vyšší než mzdová sazba. Proto tento jedinec nebude nabízet 

na trhu práce svůj čas, ale pouze práci v domácnosti, a to v rozsahu 0 - H1. Zbývající čas H1 - 

T připadne na volný čas. Preference jedince Y znázorňují člověka, který preferuje práci 

před volným časem, protože jeho indiferenční křivky jsou plošší. Současně si však tento 

člověk ještě volí, kolik hodin práce stráví prací v domácnosti a kolik na trhu práce. 
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Rovnováha jedince Y nastává tehdy, když se mzdové omezení stává tečnou indiferenční 

křivky ICY1, při nabízeném množství práce M1 na trhu práce. Vznikají zde tři intervaly. První 

interval 0 - H2 znamená, že jedinec využívá svého času určeného pro práce v domácnosti 

naplno. Jinými slovy, využívá jej bezezbytku. Druhý interval H2 - M1 představuje čas 

strávený prací na trhu práce. Interval M1 - 0 zastupuje poslední část časového fondu jedince, 

který ještě nebyl vyčerpán, a jedná se tedy o volný čas. Důvod k takovémuto jednání však 

nemusí spočívat pouze v potřebě jedince pracovat. Může být dán také vyšší spotřebou 

domácnosti, nebo tím, že příjem partnera nepostačuje k materiálnímu zajištění domácnosti. 

Hoffman a Averett (2009) zohledňují, jak se v rozhodování jedince projeví nárůst jeho 

mzdové sazby. Změna mzdové sazby ovlivňuje pouze mzdové omezení v podobě strmějšího 

sklonu, proto by mělo dojít ke snížení práce v domácnosti a nabízení více hodin práce na trhu 

práce. Sklon mzdové sazby se zvýšil a mnohem dříve se vyrovná sklonu mezního produktu 

práce v domácnosti. Tuto situaci znázorňuje graf 3.15. 

Graf 3.15 Rozhodování o alokaci času při zvýšení mzdové sazby 

 
Zdroj: Hoffman a Averett (2009), Brožová (2010). 

V grafu došlo ke mzdovému navýšení, které změnilo rozpočtové omezení z původního 

ABD na nové rozpočtové omezení ACG. Původní rovnováha jedince byla v bodě C, 

při shodném sklonu hranice produkčních možností a indiferenční křivky IC1. Realizované 

množství práce v domácnosti je H´. Interval 0 - H´ představuje čas jedince věnovaný na práci 

v domácnosti. Zbylá část časového fondu H´ - T je volný čas. Zvýšená mzdová sazba 

způsobuje, že i když jedinec stále věnuje práci v domácnosti stejný časový úsek 0 - H´, 

vstupuje i na trh práce, a to v intervalu H´ - H´´. Činí tak, protože se dostává na vyšší 

indiferenční křivku IC2, kde dosahuje vyššího užitku. Podle Hoffmana a Averetta (2009) 
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vedla právě rostoucí mzdová sazba v minulosti u žen k jejich vyšší ekonomické aktivitě 

na trhu práce. 

3.3.6 Rozhodování v rámci teorie životního cyklu 

Teorie individuální nabídky práce však byla, vedle indiferenční analýzy, ovlivněna i jinými 

přístupy. Jedná se především o hypotézu mezičasové substituce, působící v rámci životního 

cyklu na nabídku práce. Podle dané hypotézy je jedinec svolný zaměnit dnešní volný čas 

za dodatečný příjem, neboť vzniklé úspory bude moci využít k budoucí spotřebě
10

. Volný čas 

dnes má proto nižší hodnotu než zvýšená budoucí spotřeba. S pracemi tohoto typu přišli 

Heckman (1974), Becker a Ghez (1975) či Borjas (2010). Empirické studie se shodují 

v závěrech, že jedinec kalkuluje o výši své mzdy během své pracovní kariéry. Čím déle 

pracuje, tím očekává vyšší mzdu. S prodlužující se délkou pracovní kariéry jedinec vnímá 

sebe jako zkušenějšího, proto si myslí, že mu přísluší vyšší mzda. Tato očekávání změny výše 

mzdy jsou podstatná, protože vysvětlují jevy, které krátkodobá indiferenční analýza nedokáže 

objasnit, neboť k nim dochází až v dlouhém období. Jedná se o rozpracování teorie nabídky 

práce, která však není v rozporu s indiferenční analýzou, i když zde dochází k rozdílné 

interpretaci substitučního a důchodového efektu. 

Jak bylo výše uvedeno, na počátku pracovní kariéry bývá mzda relativně nízká. Jak rostou 

jeho zkušenosti a dovednosti, jedinec zvyšuje svůj lidský kapitál a dochází k růstu jeho mzdy. 

Když je však člověk starší, mzda začíná klesat, přičemž pokles je závislý na profesi daného 

jedince. Některá zaměstnání mají pokles rapidní, jiná mírnější. Borjas (2010) uvádí, že 

vrcholu pracovní kariéry je dosahováno okolo 50. roku života. Tuto situaci ilustruje graf 3.16. 

Graf 3.16 Vývoj mzdové sazby a počtu odpracovaných hodin typického pracovníka 

 
Zdroj: Borjas (2010). 
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 Při rozhodovacím procesu tohoto typu musí jedinec zohledňovat reálnou úrokovou míru, která je dána 

vztahem popsaným Fisherovou rovnicí, tedy rozdílem nominální úrokové míry a očekávané míry inflace.  
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Levá část grafu zachycuje vývoj mzdy v průběhu života jedince. Mzda roste z nízkých 

hodnot, okolo 50. věku života pak začíná klesat. V tomto případě pokles není rapidní. V pravé 

časti grafu je zobrazen vztah počtu hodin práce k věku. V mládí jedinec může očekávat 

nízkou mzdu, proto nabízí nižší počet hodin. S rostoucí mzdou nabízí vyšší počet hodin. Opět 

platí, že nejvyšší počet hodin práce je nabízen okolo 50. roku života, poté dochází k poklesu 

počtu hodin práce. V teorii životního cyklu se pracuje s pojmem evoluční změny mzdy. 

Velice důležité je, že tyto změny nemají vůbec žádný vliv na celkový očekávaný celoživotní 

příjem. Evoluční změny mzdy sice mění cenu volného času, ale nemění hodnotu celkových 

příležitostí v průběhu života, které tak zůstávají stejné. Člověk s tímto vývojem počítá, 

očekává jej. Proto uvedené změny ani nemohou ovlivnit jeho celkový životní příjem. 

Jak bylo zmíněno výše, nejedná se zde o stejnou logiku substitučního a důchodového 

efektu jako při krátkodobých analýzách. V teorii životního cyklu můžeme tyto efekty 

identifikovat prostřednictvím komparace dvou pracovníků. Borjas (2010) uvádí příklad dvou 

hypotetických jedinců Joea a Jacka. Joeova mzda je po celou pracovní kariéru vyšší, 

než Jackova. Oba by pracovali více hodin, kdyby jejich mzdy byly vyšší. Nicméně Joeův 

volný čas bude dražší, jeho celoživotní příjem bude vyšší a bude chtít proto trávit více 

volného času. Při komparaci rozdílu úrovně mzdy dvou celoživotních příjmů odkryjeme 

hledané efekty, viz graf 3.17. 

Graf 3.17 Hodiny práce v průběhu životního cyklu dvou pracovníků 

 
Zdroj: Borjas (2010). 

Graf ve své levé části zobrazuje Joeovu vyšší mzdu v porovnání s Jackem. Pravá část 

znázorňuje rozdílný projev důchodového a substitučního efektu. Pokud by dominoval 
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důchodový efekt, byl by Joeův počet hodin práce nižší, než Jackův. Jestliže by převažoval 

substituční efekt, Joe by nabízel více hodin práce než Jack v průběhu celé pracovní kariéry. 

Podle Borjase (2010) nenaznačuje koncepce životního cyklu pouze vztah mezi mzdou 

a počtem hodin práce, ale také vztah mezi mzdou a mírou ekonomické aktivity. Rozhodnutí 

o míře ekonomické aktivity jsou determinována porovnáním výše rezervační mzdy a tržní 

mzdy v průběhu životního cyklu. Výše rezervační mzdy se podobá hodnotám z grafu 3.17, 

stejně jako míra ekonomické aktivity jedince. Rezervační mzda představuje částku 

požadovanou pro vstup na trh práce, která se však mění v průběhu životního cyklu. Ovlivňuje 

ji celá řada faktorů. Např. přítomnost malých dětí v domácnosti zvyšuje hodnotu netržního 

času pro osoby odpovědné za péči o ně. V té chvíli je rezervační mzda vyšší, než tržní. 

Nepřekvapuje, že vdané ženy, protože se zpravidla stále ony starají o malé děti, přerušují svojí 

účast na trhu práce. Před příchodem dítěte ženy pracují, poté opouští trh práce a na plný 

úvazek se věnují péči o malé dítě. Na trh práce se navrací po zápisu dítěte do školy
11

. 

Jestliže však opustí jedinec, např. žena z důvodu péče o dítě, dočasně pracovní trh a přeruší 

tak na určitý čas svoji pracovní kariéru, nemůže očekávat stejný kariérní postup jako jedinec, 

který svoji účast na trhu práce nepřerušoval. To se projeví i ve vývoji mzdy. Následující graf 

3.18 zachycuje jedince X a Y a jejich účast na trhu práce. 

Graf 3.18 Vývoj mzdy v případě přerušení a nepřerušení pracovní kariéry 

 
Zdroj: Bosworth, Dawkins a Stromback (1996). 

V grafu začíná vertikální osa hodnotou 24. Ta představuje nejčastější začátek pracovní 

kariéry vysokoškoláka
12

, u kterého se nejvýrazněji projeví přerušení/nepřerušení kariéry. 

Jak je patrné, jedinec X nepřerušil svoji pracovní kariéru. Jedinec Y pracoval od začátku 

své pracovní kariéry stejně, jako jedinec X, pouze však do bodu A. U žen zpravidla tento bod 
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představuje opuštění trhu práce z důvodu mateřské dovolené. Po jejím ukončení se žena 

navrací na trh práce. Pokud by pokračovala ve své pracovní kariéře tam, kde ji přerušila, 

z hlediska mzdy budou její výdělky nižší než toho, kdo neopustil trh práce. Teorie životního 

cyklu vysvětluje přerušení pracovní kariéry pomocí diskontinuity pracovní kariéry a současně 

ji považuje za jeden z hlavních důvodů odlišných mezd mezi pohlavími. Tento přístup lze 

ovšem využít i v případě dlouhodobé nezaměstnanosti jedince. Pokud jedinec po dlouhodobé 

nezaměstnanosti vstoupí na trh práce, nemůže očekávat obdobnou mzdovou úroveň jako 

jedinec, který pracoval po celou dobu. Zaměstnavatel totiž bude skeptický vůči odbornosti, 

zkušenostem a pracovní morálce jedince. Aby jedinec předešel této skutečnosti, měl by využít 

možností na znovuobnovení lidského kapitálu či zvýšení kvalifikace v dalších oblastech 

v době, kdy je nezaměstnaný. A to například pomocí rekvalifikace či jiné vzdělávací formy.  

3.3.7 Rozhodování v rámci teorie nákladů vyhledávání 

Problematice dlouhodobého opuštění trhu práce a komplikacím s navrácením, 

ale i prvotním hledáním práce, se věnují mj. ekonomové Diamond, Pissarides a Mortensen. 

Tito ekonomové rozpracovali teorii, která se zabývá frikcemi na trhu práce v důsledku hledání 

práce. Podstatou tohoto přístupu je, že i když jedinec nabízí svůj výrobní faktor a poptávající 

by jej rád zakoupil, nemusí se tyto subjekty snadno střetnout. Na trhu práce tedy nedochází 

k rovnováze tak rychle a jednoduše, jak tvrdí tradiční neoklasické modely. Ve skutečnosti je 

proces hledaní náročný na čas a zdroje, velký vliv má asymetrie informací. Na trhu práce 

dochází k frikcím a v jejich důsledku nastává situace, kdy existují volná pracovní místa 

a zároveň nezaměstnanost. Uvedení autoři tedy obohatili model trhu práce o náklady 

na vyhledávání, které musí obě strany vynaložit. Výsledný stav se označuje jako „Diamondův 

paradox“. Tento pojem představuje situaci, kdy dokonale informovaná firma hledající 

zaměstnance vyplácí mzdu uchazeči o místo pouze ve výši rezervační mzdy a z toho 

důvodu jedinec hledající práci přestane práci hledat, protože mu mzda ve výši rezervační 

mzdy nepokryje náklady na hledání práce. Je patrné, že nabízející a poptávající se 

za takových okolností nemohou na trhu setkat. Pokud by toto pravidlo platilo pro každého 

uchazeče o práci, je důsledkem nefunkční trh práce.  

Pissarides a Mortensen rozpracovali Diamondovu analýzu o následné rozhodovací procesy 

uchazeče. Tyto procesy se týkají toho, zda uchazeč přijme práci nebo ji bude dále hledat, 

kdy vedle nákladů hledání vznikají další dodatečné náklady, jako jsou ušlý příjem 

z nepřijatého místa, nižší pravděpodobnost nalezení akceptovatelného místa, vyšší očekávaná 



34 

 

délka nezaměstnanosti atd. Když by uchazeč práci přijal a nevyhledával by jinou, 

jeho náklady tvoří ušlá možnost z nalezení lepšího pracovního místa. Stejný princip platí 

i pro zaměstnavatele. Jedinec nebude usilovat o pracovní aktivitu, pokud náklady hledání 

budou vysoké. Jako efektivní nástroj pro odstranění tohoto problému se jeví zlepšení 

informovanosti obou stran na náklady státu, kterému by tyto náklady měly být následně 

kompenzovány v pružněji fungujícím (efektivněji alokujícím) trhem práce. 

Soudobá ekonomie přikládá vysokou váhu nákladům na hledání práce (search costs). 

Existuje však celá řada dalších faktorů, které ovlivňují individuální nabídku práce. Tyto 

faktory jsou tématem následující subkapitoly. 

3.4 Klíčové faktory ovlivňující individuální nabídku práce 

Tato subkapitola je věnována ekonomickým faktorům, které mají významný dopad 

na velikost nabídky práce jednotlivce. Jinými slovy, faktorům, jež ovlivňují, zda dotyčný 

bude nabízet svůj výrobní faktor, tj. práci, na trhu. Faktory jsou probírány v následujícím 

pořadí: daně, sociální dávky, lidský kapitál, příslušnost k znevýhodněné skupině obyvatelstva, 

diskriminace, odborové organizace, segmentace trhu práce a minimální mzda. Existují i další 

faktory determinující individuální nabídku práce, ale s přihlédnutím k zaměření disertace mají 

zmíněné faktory vyšší prioritu. 

3.4.1 Daně 

Individuální nabídka práce je bezesporu ovlivněna daněmi. V realitě daně náleží mezi 

nejsilněji vnímané faktory, které rozhodují o výši nabízené práce, viz Kubátová (2009). I když 

se však jedná o velmi silný stimul, nelze se spoléhat na to, že pouhou změnou daní dojde 

k odstranění problému odrazování jedince od práce. Jedinec totiž při rozhodování 

o své nabídce práce nezohledňuje pouze daně a jejich ekonomickou (de)motivaci od práce, 

ale sleduje i další faktory, mj. společenská a psychologická hlediska apod. 

Trh práce je výrazně specifickým trhem, například kolektivní vyjednávání z něj činí trh, 

který je mzdově nepružný směrem dolů. Při zdanění práce má totiž zaměstnavatel jen nepřímé 

možnosti, jak přenést daň na zaměstnance formou nižších vyplacených mezd. Zaměstnavatel 

vlastně může snižovat pouze tempo růstu mezd, nebo využít podobné nástroje. Tyto nástroje 

však nejsou přímé a jejich působení rozhodně nelze urychlit. K poklesu reálných mezd 

tak dochází pozvolně. Dalším, již zmiňovaným specifikem trhu práce je zpětně zahnutá 
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individuální nabídková křivka. Uvedené specifikace trhu práce silně ovlivňují dopad daní 

na trh práce, viz graf 3.19. 

Graf 3.19 Přesun daně na trhu práce 

 
Zdroj: Kubátová (2010) 

V grafu je zobrazeno, že zaměstnavatel odvádí daň za zaměstnance ve výši rozdílu 

poptávek D0 a D1. Vlivem zdanění tedy došlo ke snížení poptávky po práci a to vyvolalo 

zvýšení nabízeného množství práce. Zvýšení nabízeného množství práce stlačí mzdu 

na úroveň w1. Rozdíl mezi mzdovými úrovněmi w0 a w1 je však větší, než odváděná daň. Daň 

je tak přesunuta z více než 100 %. Zaměstnavateli byla uložena daň z mezd, což se logicky 

projevilo ve snížení mezd. V tomto případě však došlo současně k tomu, že zaměstnavatel 

z této daně má prospěch. Cena práce je pro něj nižší, než před zdaněním. Tento zdánlivý 

rozpor však nenastane okamžitě, dojde k němu postupem času a více skrytě, protože jej bude 

brzdit právě výše zmiňované kolektivní vyjednávání. 

Daňový dopad se neprojevuje pouze zvýšením nabízeného množství práce. Vysvětlení 

daňového dopadu se ukrývá ve tvaru křivky individuální nabídky práce. V subkapitole 3.2 byl 

zmíněn třetí Gossenův zákon, který je z hlediska nabídky práce klíčový. Podle Vítka (2008) je 

jedinec rozhodnut pracovat v takovou chvíli, kdy mezní jednotka práce přináší stejný užitek, 

jako obětovaná mezní jednotka volného času. Dochází tedy k rozhodovacímu procesu, 

v rámci něhož je posuzováno, která z veličin má pro jedince větší váhu, zda volný čas nebo 

spotřeba. Volným časem disponujeme, ale spotřebu můžeme realizovat pouze v případě, 

pokud si vyděláme peníze prací. Do tohoto rozhodovacího procesu vstupuje to, zda se jedinec 

nachází pod vlivem substitučního nebo důchodového efektu.  
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Nachází-li se jedinec v té části individuální nabídky práce, kde převládá substituční efekt 

nad důchodovým, pak hrazení daní má za následek omezování nabídky práce. Dochází 

tak k upřednostňování volného času před spotřebou. Naopak, nachází-li se jedinec v části 

individuální nabídky práce, kde má dominantnější vliv důchodový efekt, hrazení daní způsobí 

zvýšení počtu odpracovaných hodin, tedy omezování volného času. U nízkopříjmového 

obyvatelstva dochází k převaze substitučního efektu nad důchodovým, a proto dochází 

k upřednostňování volného času před spotřebou, která je spojena s vyděláváním peněz. Danou 

situaci ilustruje graf 3.20. 

Graf 3.20 Vliv daní na pracovní úsilí 

 
Zdroj: Široký a kolektiv (2008), vlastní úprava. 

Levá část grafu představuje situaci na trhu práce, kdy daně vedou k demotivaci 

a omezování nabídky práce. Přesouváme se z rovnováhy E0 při mzdě w0 a odpracovaném 

počtu hodin L0 do nové rovnováhy E1 při nižší mzdě w1 a nižším odpracovaném počtu hodin 

L1. Jedinec nemá potřebu nabízet při nižší mzdové sazbě více práce, protože volný čas má 

při tak nízké mzdě vyšší hodnotu. Pravá část grafu zobrazuje zvyšování odpracovaných hodin 

z důvodu snahy jedince udržet si dosavadní možnou spotřebu. Původní rovnováha E0 

při mzdě w0 a odpracovaném počtu hodin L0 se mění na novou rovnováhu E1, kde dochází 

z důvodů snížení příjmu na úroveň mzdy w1 ke zvýšení počtu odpracovaných hodin L1. 

Jedinec je motivován snahou o udržení si dosavadní spotřeby, která má pro něj vyšší hodnotu 

než volný čas, viz Široký a kolektiv (2008). 

Každý jedinec se nachází v jiné části nabídkové křivky a navíc i jeho rozhodnutí může být 

různé. Abychom mohli odhadnout pravděpodobnost jedincova rozhodnutí, musíme 

prozkoumat substituční a důchodový efekt v indiferenční analýze, což ilustruje graf 3.21. 
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Graf 3.21 Důchodový a substituční efekt daně ze mzdy 

 
Zdroj: Kubátová (2010), vlastní úprava. 

V grafu znázorňuje úsečka MN rozpočtové omezení před zdaněním mezi volným časem 

a spotřebou. Jedinec dosahuje optima v bodě E1 při kombinaci volného času H1 a spotřeby C1, 

kdy se rozpočtové omezení v podobě úsečky MN stává tečnou indiferenční křivky I1. 

Zavedením proporcionální daně se změní sklon rozpočtového omezení a vzniká nové 

rozpočtové omezení v podobě úsečky MO. Nové optimum se nalézá v bodě E3, kdy se 

rozpočtové omezení MO stává tečnou indiferenční křivky I2, při hodnotách volného času H3 

a spotřeby C3. Výsledkem je, že jedinec pracuje více, protože snižuje svoji zásobu volného 

času. Pomocná úsečka PR, která je rovnoběžná s úsečkou MO, se dotýká původní indiferenční 

křivky I1, a proto představuje situaci před zdaněním při zachování poměru volného času 

a spotřeby odpovídající situaci po zdanění. Proto je tečnou původní indiferenční křivky I1, 

která má vyšší celkový užitek kombinace volného času a spotřeby než indiferenční křivka I2. 

Toto vzniklé optimum v bodě E2 zachycuje čistý substituční efekt. Jinak řečeno, pomocí 

tohoto kroku jsme odstranili důchodový efekt. Volný čas se navýšil z úrovně H1 na úroveň H2. 

Substituční efekt odrazuje od práce, protože jedinec zvyšuje zásobu svého volného času. 

Důchodový efekt představuje posun z bodu E2 do bodu E3 a stimuluje jedince k práci. 

V tomto případě převážil důchodový efekt nad substitučním. Důchodový a substituční efekt 

působí opačně (protisměrně), proto se vzájemně ruší. Jelikož byl důchodový efekt silnější, 

výsledkem je poměrně malá stimulace k práci. Obecně však nelze předvídat, který z efektů 

bude dominovat. To je závislé na tvaru indiferenčních křivek, tedy na tom, zda se jedná 

o jedince preferujícího volný čas nebo spotřebu.  

Efekt proporcionální daně z příjmu byl ilustrován v předchozím grafu. Proporcionální 

daň, která je pro všechny poplatníky stejná, vyvolává slabší substituční efekt než progresivní 
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daň. To je dáno tím, že substituční efekt je ovlivňován marginální sazbou daně, která je 

u progresivní daně vyšší než průměrná sazba daně. Progresivní daň více odrazuje poplatníky 

od práce. Tento efekt však bude různý pro různé příjmové skupiny. Rozdílný vliv na příjmové 

skupiny ilustruje graf 3.22. 

Graf 3.22 Vliv progresivní daně podle příjmů 

 
Zdroj: Kubátová (2010). 

V grafu se na vertikální ose nachází důchod (Y) a na horizontální ose daňová sazba (t), 

která je dvojího typu: průměrná a mezní. Horizontální křivka představuje proporcionální daň, 

u které se průměrná a mezní sazba rovnají. Dvě rostoucí křivky představují daň progresivní, 

kdy je mezní sazba vždy vyšší, než průměrná. Bod Y1 představuje ukázkovou nejnižší 

příjmovou skupinu. Marginální a průměrná sazba progresivní daně je nižší než daňové 

zatížení proporcionální daně. Dojde tedy k poklesu důchodového i substitučního efektu daně. 

Nelze však rozhodnout, který efekt bude více oslaben, proto výsledný stimulační efekt 

na nabídku práce není jasný. Bod Y2 zachycuje průměrnou příjmovou skupinu, kdy jsme 

na hranici proporcionální daně. Průměrná sazba poklesne a marginální vzroste. Důchodový 

i substituční efekt působí ve směru destimulace práce. Bod Y3 zobrazuje nejvyšší příjmovou 

skupinu, kde jsou obě sazby vyšší než u proporcionální daně. Oba efekty se zvýší, přesto 

nelze obecně rozhodnout, jaký bude dopad daně na pracovní úsilí. Podle Kubátové (2010) 

bude celkový výsledek záviset na počtu poplatníků v jednotlivých příjmových skupinách. 

Na substituční a důchodový efekt zdanění má rozdílný vliv také pohlaví. Muži při vyšší 

míře zdanění pracují více, což empiricky prokázal Pencavel (1986). Ženy naopak při vyšší 

míře zdanění omezují svoji nabídku práce. Tento jev je pozorován především u rodin s dětmi, 

kdy se omezování nabídky práce vysvětluje péčí o děti. Ženy v takové rodinné situaci vnímají 

vysokou hodnotu volného času, kterou nízká mzdová sazba nepokrývá, viz Killingsworth 
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a Heckman (1986). Ženy mají ve společnosti mnohem elastičtější
13

 nabídku práce, než muži, 

viz Pencavel (1986). Pečuje-li žena o domácnost, odvádí značné množství práce, ale za tuto 

práci nedostává peněžní ohodnocení. Při návratu ženy do zaměstnání musí rodina začít platit 

za služby, které dříve žena prováděla bezplatně, jako je uklízení, vaření, praní, žehlení atd. 

Platba představuje zvýšený výdaj z rodinného rozpočtu, ať se již jedná o návštěvy restaurací, 

prádelen atd., nebo o najmutí pomocníka do domácnosti. I když tedy žena vydělává, 

má domácnost zvýšený výdaj. Výsledný dopad na čistý příjem rodiny je proto mnohem 

menší, než je hrubá mzda ženy. Žena při svém rozhodování o zapojení na trhu práce 

zohledňuje, je-li v práci produktivnější než v domácnosti. V peněžním vyjádření to znamená, 

že příjem z práce po zdanění musí být vyšší než náklady na služby, které žena před nástupem 

do práce poskytovala zdarma, a jež měly hodnotu právě těchto nákladů, které rodina nebyla 

nucena vydat ze svého rozpočtu. Je tudíž patrné, proč jsou ženy takto odrazovány od práce 

a proč je u žen vyšší citlivost na mzdovou sazbu než u mužů, viz Stiglitz (1997). Nejvýrazněji 

jsou od práce odrazovány ženy u rodin s nejnižšími a nejvyššími příjmy, viz Killingsworth 

a Heckmana (1986). V této disertaci ale nezaleží na tom, zda v domácnosti provádí domácí 

práce muž či žena. Domácnost se musí řídit především tím, zda zapojení člena, který spravuje 

domácnost, do dění na trhu práce bude pro domácnost výhodné či nikoliv. Pohlaví dotyčného 

člena není tak významné, cílem by mělo být vylepšení finanční situace rodiny, které může 

spočívat i v odmítnutí pracovní aktivity, protože se domácnosti finančně nevyplatí. 

Daňový systém v kombinaci se sociálním systémem může odradit další uchazeče o práci. 

Především se jedná o ženy z relativně chudých rodin, viz Stiglitz (1997). Většina sociálních 

systémů v rozvinutých zemích světa je založena na principu, že získaný příjem ze zaměstnání 

znamená snížení sociální dávky a naopak každá ztráta příjmu je kompenzována zvýšením 

sociální dávky. V tomto systému je nezaměstnaný vždy motivován zůstat ve stavu 

nezaměstnaných. Aby bylo možné nezaměstnaného motivovat k práci, musel by se změnit 

buďto sociální, anebo daňový systém. Následující příklad simuluje snížení daňové sazby 

na 50 %, což je případ, kdy by se žena zapojila do práce, protože její užitek z práce by byl 

vyšší. Vláda by tím ušetřila prostředky ze státního rozpočtu. Grafické zobrazení tohoto 

příkladu představuje graf 3.23. 

                                                      
13

 Cenová elasticita se standardně počítá jako podíl, kdy v čitateli zlomku figuruje procentní změna množství 

statku a ve jmenovateli procentní změna jeho ceny. Konkrétně na trhu práce se do čitatele dosazuje procentní 

změna počtu odpracovaných hodin a do jmenovatele procentní změna mzdové sazby.  
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Graf 3.23 Vliv daňového a sociálního systému na nabídku práce 

 
Zdroj: Stiglitz (1997) 

Jak je z grafu patrné, zachycuje indiferenční křivky dvou žen. Indiferenční křivky 

s označením u představují užitek ženy z chudé rodiny. Pro ženu z chudé rodiny stát sociálními 

dávkami garantuje příjem ve výši odpovídající bodu E. Spotřeba se proto nemůže zvýšit 

při jakémkoliv nižším příjmu (a jakékoliv odpovídající pracovní době) a zkrácení volného 

času (tj. substituce odpracovaným počtem hodin) až do bodu LD nepřinese rodině žádný 

dodatečný příjem. Proto se ženě nevyplatí pracovat a je pro ni optimální rohové řešení 

s bodem E. Pokud by došlo ke snížení daňové sazby na 50 %, žena by se dostala na vyšší 

indiferenční křivku, kde dosahuje vyššího užitku, a byla by motivována k práci. Jak se zdá, 

toto řešení by vyřešilo otázku demotivace žen z chudých rodin a ty by se mnohem častěji 

zapojily do dění na trhu práce, jinými slovy k navýšení jejich pracovního úsilí. Vyřešení 

jednoho problému by ale vyvolalo další problém na trhu práce. Problém by nastal u žen 

s vyššími příjmy, které reprezentuje indiferenční křivka v, kde došlo k snížení pracovního 

úsilí. To znázorňuje posun z rovnováhy E'' při odpracovaném počtu hodin L'' do nového bodu 

rovnováhy E''' při odpracovaném počtu hodin L'''. V konečném důsledku by se změnila pouze 

struktura pracujících žen, viz Stiglitz (1997). 

Vedle přímých daní existují i nepřímé daně, které v tomto kontextu mají rovněž 

svůj význam. Nepřímé daně mají vliv na nabídku práce stejně, jako přímé daně. Výhoda 
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nepřímých daní je ale v jejich skrytosti
14

. Poplatník si s takovou intenzitou neuvědomuje 

jejich placení, jako je tomu v případě daní přímých
15

. Tudíž nízkopříjmový jedinec spadající 

pod substituční efekt není při zvýšení nepřímých daní odrazován od práce tolik, jako je tomu 

při zvýšení přímých daní. Tomu odpovídá i realita, kdy se v rozvinutých státech světa 

přechází od přímého zdanění k nepřímému. (European Commission services (DG TAXUD), 

2006) 

Zdanění práce rozhoduje také o době odchodu do důchodu, a to ve spojení se sociálním 

zabezpečením. Podle toho, jak je daňový a sociální systém nastaven, ovlivňuje, kdy odejde 

člověk do důchodu. Nejedná se však o jediný faktor. Patří zde celá řada dalších vládních 

opatření, jako je například míra zdanění úspor. Pokud je zdanění úspor vysoké, nutí 

dotyčného setrvat delší dobu na trhu práce, aby si udržel v důchodu svůj dosavadní životní 

standard, viz Schulz a Carrin (1972). Samotné zdanění úspor však též ovlivňuje nabídku 

práce. Jedinec musí pracovat, aby mohl realizovat spotřebu. Veškerý příjem však nemusí 

okamžitě utratit a může si jej ponechat v podobě úspor. Úspory realizuje, aby se zajistil 

do budoucnosti. Jedná se o pojistku, která mu umožní si v budoucnu udržet životní standard 

v podobě zachování si stejné úrovně spotřeby. Aby však mělo smysl spořit, musí z úspor 

plynout prospěch v podobě výnosu. Ten však podléhá zdanění. Zatímco je spotřeba 

zdaňována jednou, úspory jsou zdaňovány dvakrát. Nejprve je zdaňován důchod, který 

se transformuje v úspory, poté výnos z těchto úspor. Daň ze spotřeby znamená pro jedince 

větší čistý výnos z úspor než daň důchodová. Proto bude vysoké zdanění úspor odrazovat 

jedince od spoření. Jedinec tak má dvojí možnost, buď může zvýšit okamžitou spotřebu, 

nebo snížit množství práce a upřednostnit volný čas. 

Pro člověka, který hledá práci, je nevýhodné nabízet práci při vysoké míře zdanění. Jedná 

se o demotivační faktor. Touto problematikou se zabývá ekonomie strany nabídky, 

která obohatila vliv daní na nabídku práce o koncepci Lafferovy křivky
16

, viz graf 3.24. Laffer 

                                                      
14

 Jedná se ovšem o relativní skrytost, protože např. zvýšení sazby DPH má za následek zdražení státků 

uspokojujících základní potřeby (potraviny aj.), které si jedinci uvědomují. U jedinců z nízkopříjmových 

domácností dochází k citelnějšímu dopadu, protože podíl jejich výdajů na statky základní spotřeby na celkových 

výdajích domácnosti je vyšší, a proto je relativně vyšší i platba DPH z jejich příjmu. S vysokou 

pravděpodobností tak zvýšení sazby DPH jedince dodatečně demotivuje od práce, protože se nachází v oblasti 

substitučního efektu, i když v nižší míře než u daně přímé. Výsledkem z pravidla bývá jedincovo smíření se 

s poklesem životní úrovně, protože si nemůže dovolit dosavadní životní standard. To má za následek narůstání 

sociální tenze ve společnosti. 
15

 Především v podobě daně z příjmu fyzických osob, kterou přímo platí a vidí, jak mu snižuje jeho příjem. 
16

 Ekonomie strany nabídky obrací svoji pozornost, a to po mnohaleté orientaci ekonomů na poptávkovou stranu 

ekonomiky a poptávkově zaměřenou hospodářskou politiku, na všestrannou stimulaci nabídky. Jejím znakem je 

snaha o maximální podporu všech procesů a subjektů vytvářejících hospodářské bohatství a minimalizaci 
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vysvětlil vztah mezi mezní daňovou sazbou a daňovým výnosem, který umožňuje vyšší 

daňový výběr při nižší daňové sazbě, protože z ekonomiky odstraňuje demotivační efekt 

odrazující jednotlivce od nabídky práce, viz Klíma (2006).  

Graf 3.24 Lafferova křivka 

 
Zdroj: Klíma (2006). 

Z grafu je patrné, že při zvyšující se mezní daňové sazbě roste daňový výnos. To je vidět 

mezi body t1 a t2, kdy došlo k nárůstu daňového výnosu z TR1 na TR2. Tento nárůst je ovšem 

pouze do bodu B, jenž se nazývá Lafferův bod, kdy je dosaženo nejvyššího možného 

daňového výnosu TR2. Od tohoto bodu daňový výnos klesá, i když zvyšujeme daňovou sazbu. 

Daňová sazba je příliš vysoká a odrazuje účastníky trhu práce od nabídky práce. Oblast 

za bodem B je označována jako zakázaná nebo prohibitivní zóna. To je dáno tím, že stejný 

daňový výnos TR1 lze získat jak při daňové sazbě t1, tak i při daňové sazbě t3. Při daňové 

sazbě t1 je však motivováno k práci mnohem více jedinců. Ekonomická interpretace křivky je 

poměrně jednoduchá. Problém ale nastává s rozpoznáním, v jaké části Lafferovy křivky se 

daná ekonomika právě konkrétně nachází. Zda snížení daní povede či nepovede k zesílení 

ekonomické aktivity a ke zvýšení daňového výnosu. Stejná komplikace nastává s určením 

Lafferova bodu, tj. bodu, který je z hlediska daňového výnosu optimální, viz Cullis a Jones 

(1992). 

Následující subkapitola je silně svázána a propojena s vlivem daní, protože je věnována 

sociálním dávkám. 

3.4.2 Sociální dávky 

V případě sociálních dávek nejde pouze o ekonomické hledisko, ale zákonitě i o hledisko 

sociální. To činí z této subkapitoly problematickou oblast, protože práce se na danou 

                                                                                                                                                                      
státních zásahů. Jedná se o ekonomický směr, který se řadí mezi liberální a kritizuje intervencionistickou politiku 

státu. 
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problematiku dívá pouze z ekonomického pohledu. V takovém případě uniká rovina sociální, 

tj. potřeba interakce člověka s jiným člověkem, uspokojení člověka z pomoci jinému člověku, 

humanita, solidarita atd. Existují objektivní důvody, kdy se jedinec může dostat do tíživé 

životní situace, kterou si nezpůsobil sám a není schopen se o sebe sám posléze postarat. Této 

odchylce od stavu, který je zpravidla v ekonomii předpokládán, nelze zabránit. 

Ekonomický pohledem lze vnímat, že sociální dávky ovlivňují individuální nabídku práce 

ve většině případů negativně, protože jsou příjmem, který jedinec dostává v okamžiku, kdy 

nepracuje. Jinými slovy, jsou substitutem k práci. Umožňuje-li legislativa pobírat nepracovní 

příjem, jedinec čelí takové volbě, která byla zobrazena v grafu 3.8. Indiferenční analýza se 

s existencí sociálních dávek vypořádávárohovým řešením, kdy jedinec získá maximum svého 

volného času a příjem v podobě nepracovního příjmu, který je podobný pracovnímu příjmu. 

Téma bylo dále probráno v subkapitole „Daně“ u grafu 3.23, kde byla prezentována ukázka 

efektu interakce daní a sociálních dávek. 

Podle Borjase (2010) někteří ekonomové spojovali vznik sociálních dávek s neochotou 

jedince si hledat práci. Jiní ekonomové však toto tvrzení vyvrátili s tím, že okolo poloviny 

lidí, kteří nárokovali sociální dávky a nedostali je, se stejně na trh práce nevrátili. Důvodem 

bylo to, že lidé nebyli práceschopní nebo schopní si práci při svém zdravotním stavu najít. 

Bohužel však nesplňovali přísné podmínky pro vyplacení sociální dávky. V takovém případě 

ani tvrdé podmínky pro vyplácení sociálních dávek nevedou k pracovní aktivitě jedinců. 

Mezi nejvýznamnější vlivy na vznik nároku na pobírání sociální dávek nesporně přísluší 

přítomnost dítěte v domácnosti. V rozvinutých zemích je sociální systém k domácnostem 

s dětmi mnohem štědřejší a přístup Thomase Malthuse byl již překonán. Dnes se ekonomická 

teorie dívá na rozhodování o přítomnosti dítěte v domácnosti, nebo o počtu dětí, jako 

na rozhodování domácnosti o statku, který preferuje. Dítě je bráno jako statek, který je chtěn - 

good. V indiferenční analýze se domácnost rozhoduje mezi dvěma statky goods, viz graf 3.25. 

Na ose x je počet dětí a na ose y jsou ostatní zboží, které by domácnost ráda spotřebovávala. 



44 

 

Graf 3.25 Rozhodnutí domácnosti o počtu dětí 

 
Zdroj: Borjas (2010). 

V grafu se domácnost rozhoduje mezi množstvím dětí a množstvím ostatního zboží. 

O spotřebovávaném množství obou statků rozhoduje jejich cena. Podle Borjase (2010) je ten, 

kdo děti nemá, zpravidla přesvědčen o tom, že dítě se prodraží, ten, kdo již dítě má, zjistí, 

jak mnoho to podcenil. Cena dítěte je dána náklady na dítě, které představují výdaje 

na oblečení, zajištění bezpečí, stravu, vzdělání, volnočasové aktivity atd. Maximální množství 

spotřebovávaného zboží je dáno poměrem důchodu ku ceně zboží. Maximální počet dětí je 

dán poměrem důchodu a cenou dítěte. Rozpočtové omezení je kombinací množství zboží 

a počtu dětí, které si může domácnost dovolit. Výsledné řešení představuje bod P, 

kdy indiferenční křivka I má sklon totožný se sklonem rozpočtového omezení. Počet dětí této 

domácnosti je tři. Předpokladem tohoto přístupu je to, že rodiče získávají užitek nejen z počtu 

dětí, ale také z „kvality“ dětí. Většina nákladů spojených s dospíváním dětí souvisí 

s investicemi rodičů do dětského lidského kapitálu v podobě vzdělání, tréninku a zdraví, 

viz Becker (1993). 

Jako v každé indiferenční analýze, je i zde důležitý vliv změny důchodu a ceny na počet 

dětí v domácnosti. V případě zvýšení důchodu by mělo dojít ke zvýšení počtu dětí 

v domácnosti, protože dítě je bráno jako statek typu good. V případě zvýšení ceny (nákladů) 

dítěte dochází k již známému důchodovému a substitučnímu efektu. Obě možnosti jsou 

zakresleny v grafu 3.26. 
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Graf 3.26 Dopad změny důchodu a ceny na počet dětí v domácnosti 

 
Zdroj: Borjas (2010), vlastní zpracování. 

V levé části grafu je zachycen efekt zvýšení důchodu. Z původního rovnovážného 

množství P na indiferenční křivce U0 došlo k posunu do nového bodu rovnováhy R 

na indiferenční křivce U1. V případě dětí došlo ke zvýšení jejich počtu ze tří na čtyři. 

Domácnost bude mít větší radost, potěšení z dalšího člena rodiny. Pravá část grafu zachycuje 

v realitě častější variantu, kdy dojde ke zvýšení ceny dítěte. Domácnosti logicky začnou 

preferovat ostatní zboží a jejich potřeba dětí se snižuje. Původní rovnováha byla v bodě P, 

kde indiferenční křivka U1 má totožný sklon se sklonem rozpočtového omezení AB. 

Zvýšením nákladů na dítě dochází ke snížení rozpočtového omezení domácnosti na BC, 

které je spojeno s nižším možným počtem dětí v domácnosti. Pomocné rozpočtové omezení 

DD´ má stejný sklon, jako původní rozpočtové omezení, ale je tečnou nové indiferenční 

křivky U0. Posun z bodu P do bodu Q představuje důchodový efekt. Pohyb z bodu Q do bodu 

R zachycuje substituční efekt. Výsledný rovnovážný bod je tedy v bodě R, kdy mzdové 

omezení BC je tečnou indiferenční křivky U0. Domácnost poptává namísto tří dětí pouze 

jedno, protože z více dětí by nemělo takový užitek. Vysvětlením by mohlo být, že se 

domácnost obává budoucnosti a nebude schopna více než jedno dítě uživit, nebo že dává 

přednost ostatnímu zboží typu good a nechce se omezovat ve spotřebě. 

Vysvětlení vyššího počtu dětí na venkově podává např. Becker (1993). Podle něj jsou dnes 

náklady na děti na venkově nižší, než na děti ve městech. To je dáno možností, že se dítě 

zapojí na venkově do pomoci s chodem stavení. Jeho práce přinese výnos a sníží náklady 

domácnosti na práci. Toto dítě je tak nositelem levné pracovní síly v budoucnu, zatímco dítě 

ve městě nemůže nijak významně přispívat do rozpočtu domácnosti. 
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Přítomnost dítěte ovlivňuje nejen možnost pobírání dávky, ale i počet nárokovatelných 

dávek. Z toho důvodu budou domácnosti s dětmi většími příjemci dávek, než domácnosti bez 

dětí. V některých rozvinutých zemích byl tento stav způsoben obavami z poklesu porodnosti, 

vlády proto rozhodly o vyšší podpoře porodnosti a finanční pomoci domácnostem s dětmi, 

viz Stiglitz (1997). 

Již v této subkapitole se objevil pojem lidský kapitál, proto následuje subkapitola věnovaná 

lidskému kapitálu, kde je tento pojem vysvětlen a je diskutován jeho význam a souvislost 

s trhem práce. 

3.4.3 Lidský kapitál 

V současné době se na trhu práce klade důraz na vzdělání. V mediích se můžeme setkat 

například s pojmem vzdělanostní ekonomika, která má k dané problematice blízko. Svět se 

změnil a během relativně krátké doby se některé rozvojové státy, jako například Čína a Indie, 

posunuly v žebříčku konkurenceschopnosti ekonomik výše
17

, proto není pro rozvinuté země 

rozumné zaostávat. Rozvinuté státy nemohou na poli světové (globální) ekonomiky 

konkurovat pouze armádou nevzdělané pracovní síly. Jedinec bez vzdělání žijící v rozvinuté 

zemi nebude nikdy moci konkurovat tomuto typu jedince z rozvíjející se země. Mzda, kterou 

oba obdrží, je výsledkem mnoha faktorů, jakým jsou minimální mzda (její existence vůbec), 

životní náklady, tabulkový plat pro dané povolání, význam povolání pro společnost (jeho 

prestiž) atd. Jedinci i instituce v rozvinuté ekonomice se snaží, aby jejich stát nepodlehl 

konkurenci rozvíjejících se států, protože jednou ztracená pozice může mít dalekosáhlé 

následky, které by znamenaly snížení životní úrovně v dané zemi.  

Nároky na pracovní sílu na trhu práce v rozvinutých státech leží především v oblasti 

vzdělání, protože pouze tak lze dnes konkurovat levné pracovní síle z rozvíjejících se zemí. 

Zaměstnavatelé mají proto vysoké nároky na vzdělání a odbornost, aby si u svých produktů 

udrželi náskok před konkurencí. Proto je nalezení nebo udržení si práce problematické 

především pro jedince s nižším stupněm vzdělání, kteří nejsou vybaveni vhodným lidským 

kapitálem odpovídajícím požadavkům trhu práce. 

Nepřekvapuje, že požadavky z reálného světa se promítají i do ekonomické teorie. 

Současný proud ekonomické teorie přikládá velkou váhu vzdělání. Jak se i prakticky 

potvrzuje, je to cesta, která vede ke zvyšování konkurenceschopnosti a zlepšování 

                                                      
17

 Existují dvě nejznámější instituce, které vydávají vlastní zprávy věnované konkurenceschopnosti ekonomik. 

Jedná se o World Economic Forum’s World Competitiveness Report a International Management Development’s 

World Competitiveness Yearbook. 
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makroekonomických ukazatelů v zemi, ale také cesta vedoucí k růstu životní úrovně, 

viz Mazouch a Fischer (2011). Zprávy obou institucí zabývajících se konkurenceschopností 

ve světě však upozorňují, že náskok rozvinutých zemí se sice pomalu, ale soustavně snižuje. 

Jedno z vysvětlení spočívá v nemožnosti vybavit v rozvinuté ekonomice každého jedince 

odpovídající úrovní lidského kapitálu, který je požadován na trhu práce. Schopnosti některých 

lidí nejsou dostatečné, a proto jsou na trhu práce odsouzeni k nižší mzdě. 

Vzdělání představuje investici do člověka a jeho budoucnosti, kterou můžeme 

charakterizovat jako investici do lidského kapitálu. Lidský kapitál je zásoba technických 

znalostí a dovedností ztělesněných v pracovníkovi, jež jsou výsledkem formálního vzdělání 

a praxe získané v zaměstnání, viz Samuelson a Nordhaus (2007). Definice lidského kapitálu 

však může být mnohem rozsáhlejší. Gary S. Becker, který patří k předním tvůrcům 

a propagátorům této teorie, definuje lidský kapitál jako výsledek aktivit ovlivňujících budoucí 

peněžní a psychické výnosy zvyšováním jedincova potenciálu, přičemž tyto aktivity nabývají 

převážně forem vzdělávání, pracovního tréninku, investic do zdraví, získávání informací 

a migrace, viz Becker (1993). 

Při investování do lidského kapitálu vznikají jedinci náklady a výnosy. Náklady dělíme 

na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou spojené s konkrétní investicí, jedná se například 

o náklady na školné, učebnice a jiné školní pomůcky, dopravu, ubytování na kolejích atd. 

Nepřímé náklady jsou už výše zmiňované náklady obětované příležitosti (alternativní 

náklady), které jsou představovány ušlou mzdou nebo jiným typem příjmu. Výnosy 

představují zvýšené budoucí příjmy (vyšší mzdu), postavení v zaměstnání, společenskou 

prestiž, seberealizaci, zajímavější práci atd., viz Becker (1993). 

Jedinec při provádění své analýzy musí proti nákladům postavit výnosy (přínosy) 

ze vzdělání. Touto analýzou pak zjistí, zda se mu vyplatí investovat čas, peníze a psychickou 

újmu – jedná se o neekonomický náklad, který každý jedinec vnímá individuálně. Ilustraci 

výnosů a nákladů nabízí graf 3.27. Jedinec porovnává budoucí výnosy, které musí přepočítat 

na současnou hodnotu, se současnými náklady, jejichž velikost je u každého jedince rozdílná.  
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Graf 3.27 Investice do lidského kapitálu 

 
Zdroj: Borjas (2010), vlastní zpracování. 

Graf zachycuje na ose x život jedince, přičemž je dvakrát upraveno měřítko, a to z důvodu 

urychlení času. Plocha výnosu z lidského kapitálu by jinak byla samozřejmě větší. Kolmice 

na osu x na konci grafu představuje hranici odchodu do důchodu, která je stanovena zákonem. 

Někteří jedinci však mohou ukončit pracovní aktivitu dříve, jiní naopak později. V našem 

případě je vidět, že studium na vysoké škole se jednotlivci vyplatilo. Existují však případy, 

kdy se studium po ekonomické stránce nevyplácí, viz Mazouch a Fischer (2011). 

Pro zjištění, zda se investice vyplatí či nikoliv, lze použít např. výpočet její současné 

hodnoty. Většina investičních záměrů je plánována, aby opakovaně vynášela. To znamená, 

aby vynášela několik let po sobě, kde se navíc výnosy mohou v jednotlivých letech lišit. 

Takovýto výpočet označujeme jako tok budoucích výnosů, jinými slovy anuitu neboli 

doživotní rentu, viz Dluhošová (2010). Vzorec pro výpočet je následující: 
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kde PV je současná hodnota, Rt je výnos z investice v roce t, t je rok a i je tržní úroková 

míra.  

Další možností výpočtu návratnosti investice je stanovení vnitřní míry výnosnosti. 

Nezáleží na tom, zda se jedná o firmu, nebo jednotlivce. Potřeba úvěru v dnešní době stoupá 

a je tudíž více než prozíravé určit únosnou úrokovou míru z takovéhoto úvěru, jinými slovy, 

kdy se investice svými budoucími výnosy dokáže zaplatit. Investice je výnosná, pokud je 

vnitřní míra výnosnosti vyšší, než je tržní úroková míra, viz Dluhošová (2010). Vzorec pro 

výpočet vypadá takto: 
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kde P je cena investice a IRR je vnitřní míra výnosnosti. 

Oba způsoby výpočtu návratnosti investice jsou si velice podobné. Rozdíl je však 

v neznámé, kterou počítáme. V prvním případě je výsledkem současná hodnota dané 

investice, která musí být vyšší než pořizovací cena investice. Ve druhém případě je 

výsledkem vnitřní míra výnosnosti, která musí být vyšší než tržní úroková míra, kterou 

bychom museli platit při splácení úvěru, viz Dluhošová (2010). 

Do rozhodovacího procesu vstupují ale také neekonomické výnosy, tj. výnosy 

psychologické, v podobě práce, která člověka uspokojuje, dává mu pocit, že dělá důležitou, 

prospěšnou nebo správnou věc. Toto hodnocení je čistě individuální a každý jedinec se 

pod vlivem těchto faktorů chová jinak, viz Václavíková, Kolibová a Kubicová (2009). 

V souvislosti s lidským kapitálem se často můžeme setkat s teorií signalizování. Hlavní 

myšlenkou této teorie je, že zaměstnanec vysílá signál zaměstnavateli o svých schopnostech 

tím, že získal formální vzdělání v dané oblasti, reprezentované dosaženým titulem. 

Zaměstnavatelé předpokládají pozitivní korelaci mezi titulem a schopností vykonávat danou 

práci. Očekávají od vzdělaného zaměstnance vyšší produktivitu. Existují i názory, že škola 

studenta primárně nevybavuje znalostmi důležitými pro budoucí povolání, ale testuje 

a posiluje jeho sebekázeň, disciplínu, vůli a schopnosti. Pokud by studium neposílilo tyto 

charakterové vlastnosti, i student dobře vybavený znalostmi a vědomostmi by nemusel být 

v praxi produktivní. Neobstál by ve stresujících situacích a nezvládal odpovědnost příslušnou 
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jeho pozici. Vzdělávací instituce dělají studenta odolnějším vůči negativním vlivům dané 

profese, viz van den Werfhorst (2004). 

Tím, že jedinec studuje na vysoké škole, vysílá signál zaměstnavatelům, že je od něj 

možno očekávat vysokou produktivitu, a to i v dobách, které nebudou příznivé, čili de facto je 

tím prověřována způsobilost dosahovat produktivity. 

Ne všichni na trhu práce jsou vybaveni stejnou výší lidského kapitálu. Tato práce se 

zabývá nízkopříjmovou skupinou obyvatelstva, tj. lidmi, kteří s vysokou pravděpodobností 

neoplývají lidským kapitálem na takové úrovni, která by jim umožnila dosáhnout na vyšší 

příjem. Důvodů, proč tito lidé nezískali potřebný lidský kapitál, je několik. Následující 

subkapitoly jsou daným důvodům věnovány, přičemž první v pořadí je příslušnost 

k znevýhodněné skupině obyvatelstva. 

3.4.4 Příslušnost k znevýhodněné skupině obyvatelstva 

V případě příslušnosti k znevýhodněné skupině obyvatelstva se jedná o lidi, kterým hrozí, 

že častěji ztratí zaměstnání a stanou se tak nezaměstnanými, neboť jde o osoby, 

které vzhledem ke své životní nebo sociální situaci nejsou pro zaměstnavatele atraktivní. Tato 

charakteristika však nepostačuje.  

Člověk, který nezvyšuje svoji kvalifikaci a odbornost, je dříve nebo později odsouzen 

ke ztrátě povolání, protože jeho znalosti zastarávají a dotyčná osoba není již nadále 

zaměstnatelná. Vlastně přichází o schopnost vnímat soudobý technologický pokrok anebo mu 

stačit.
18

 Dochází k zastarání jejího lidského kapitálu a jedná-li se o odvětví, v němž zkušenosti 

nedokáží nahradit znalosti, odsuzuje tato osoba sama sebe k problémům s nalezením práce 

v oboru. Proto se dnes můžeme setkat s tlakem na udržování si znalostí v dané oblasti, 

nebo dokonce s tlakem na zvyšování odborné způsobilosti, viz Mareš (1998). 

Jedinci znevýhodnění na trhu práce mohou být přiřazeni do následujících skupin, 

které jsou vytvořeny podle společných rysů.  

1) Skupina dlouhodobě nezaměstnaných se ve většině případů potýká s nakupením 

různých problémů. Ať již jsou to zdravotní omezení, nízká nebo nežádaná kvalifikace 

nebo naopak příliš úzká specializace, jejich nízká motivace a sebevědomí, ztráta 

                                                      
18

 Představme si to na případu chytrých mobilních telefonů (smart phones). Člověk, který se narodil do éry pevné 

telefonní linky, si jen těžko bude zvykat na dotykové mobilní telefony. Podobně je to i s prací. Přicházejí nové 

technologie a stroje, které méně přizpůsobivý člověk již nedokáže obsluhovat. Touto nepřizpůsobivostí dříve 

nebo později s rostoucím věkem trpí každý člověk, neboť nadále není schopen rozumově pojmout stále novější 

a vyspělejší technologie. 
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znalostí či zkušeností a malá víra v nalezení práce, v neposlední řadě i nízká ochota 

akceptování změn atd. Ze strany zaměstnavatele se může objevit menší zájem 

o uchazeče, kteří setrvávají v evidenci delší dobu, protože se u dlouhodobě 

nezaměstnaného obává ztráty pracovních návyků. Čím delší je nezaměstnanost, 

tím obtížnější a složitější je dosáhnout u těchto uchazečů pozitivních změn, viz Mareš 

(1998). 

2) Kategorie žen vracejících se po mateřské nebo rodičovské dovolené do pracovního 

procesu, žen samoživitelek či žen pečujících o dítě do věku 15 let. Zaměstnavatelé se 

obávají, že žena bude často zůstávat s dítětem při jeho nemoci doma, popřípadě bude 

častěji navštěvovat lékaře, a její produktivita z důvodů nepřítomnosti na pracovišti 

bude nízká. V rozvinutých zemích světa se tento problém dotýká dnes i mužů, kteří se 

ocitnou v obdobné situaci. Zde hrozí reálné nebezpečí přesunu této rizikové skupiny 

do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných, kde existuje velké nebezpečí nenalezení 

práce, viz Mareš (1998). 

3) Osoby zdravotně postižené jsou v obtížném postavení na trhu práce nejen z důvodu 

svého handicapu, ale také chybějícího či těžko uplatnitelného vzdělání, věku 

nebo následků dlouhodobé nezaměstnanosti. Samotný jejich handicap představuje 

pro zaměstnavatele dodatečné náklady, což znamená, že se pro něj takovýto pracovník 

stává dražším než pracovník bez zdravotního postižení, viz Mareš (1998). 

4) Osoby, které se nachází v předdůchodovém věku a ztratí práci, se dostávají také 

do obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva. Důvodem často bývají předsudky 

spojené s věkem. Ty představují především stereotypní pohled, jakým je například 

obava ze zdravotního stavu, který se může rychle zhoršovat a tím snižovat produktivitu 

daného uchazeče o zaměstnání, nebo z pomalejšího učení se novým znalostem 

z důvodů pokročilého věku, popřípadě přímo neochoty dotyčného jedince se učit 

novým věcem, protože to bude vnímat jako zbytečnost, když brzy půjde do důchodu, 

z horší adaptace na změny či z práce pomalejším tempem než u mladých lidí atd. 

Přitom dochází k opomíjení faktu, že takovýto jedinec má praktické zkušenosti a léty 

praxe vytrénované dovednosti, často má vyšší úroveň vztahové inteligence a lépe 

zvládá konflikty léty získaným nadhledem atd. Z důvodů větší váhy předsudků je 

osoba v předdůchodovém věku vystavena riziku, že se přesune do skupiny dlouhodobě 

nezaměstnaných, viz Mareš (1998). 
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5) Kategorie osob společensky nepřizpůsobivých, jakými jsou osoby propuštěné z výkonu 

trestu, závislé na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, žijících nedůstojným způsobem 

života atd. U těchto osob mají zaměstnavatelé obavy z možného trestného činu 

na pracovišti, nespolehlivosti těchto osob nebo nepřizpůsobivého chování, či dokonce 

vyvolávání konfliktů apod. Pro tuto skupinu obyvatelstva přitom získání práce 

nepředstavuje pouze prostředek k obživě, ale možnost získat zpět postavení 

ve společnosti. I v této skupině hrozí kumulace předchozích rizikových faktorů, jakými 

jsou ztráta pracovních návyků, znalostí a dovedností, zdravotní postižení, 

předdůchodový věk atd., viz Mareš (1998). 

6) Mezi tyto skupiny patří také absolventi škol. Mají teoretické znalosti z daného oboru, 

ale postrádají praktické zkušenosti a dovednosti. I když obecně jde o velmi flexibilní, 

aktivní skupinu uchazečů o zaměstnání, která je adaptabilní na nové pracovní 

podmínky, nebojí se začít pracovat v zahraničí, v novém kolektivu, změnit profesi 

či prostředí, získávat nové informace, nedisponuje tato skupina praxí v oboru, nemá 

zkušenosti s trhem práce a nemůže se prokázat doporučením od předchozího 

zaměstnavatele. Uplatnění absolventů škol je značně problematické, protože absolvent 

se jeví zaměstnavateli jako drahá pracovní síla s nutností zaškolení a s velkou možností 

odejít. Zaměstnavatel se tudíž obává nenávratnosti takové investice, viz Mareš (1998). 

7) Rizikovou skupinou jsou i lidé s nízkou pracovní mobilitou. Z těchto lidí se z důvodu 

jejich nepřijetí vyšší dojezdové vzdálenosti do práce častěji stávají po delší dobu 

nezaměstnaní. Existují objektivní důvody, proč daná osoba neopustí kraj, kde je nízká 

poptávka po daném typu specializace. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se 

však v České republice často stává, že člověk odmítá být mobilní, i když pro imobilitu 

nemá ekonomické opodstatnění, viz Vavrejnová (2004). To představuje velký problém. 

Když někdo lpí na místě svého bydliště, musí s sebou nést alternativní náklady spojené 

s nižší mzdou, popřípadě nenalezením práce v oboru atd. 

Příslušnost k znevýhodněným skupinám obyvatelstva jedince často odsuzuje k nižší mzdě, 

pokud vůbec již práci nalezne. S vysokou pravděpodobností tito jedinci budou patřit mezi 

nízkopříjmové, protože jejich příjem dosahuje maximálně 66 % průměrné hrubé mzdy. 

Následující subkapitola úzce navazuje, protože se zabývá diskriminací, která má rovněž 

za následek nižší příjem jedince. 
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3.4.5 Diskriminace 

Člověk má svá práva a povinnosti. Má však také rozdílný potenciál a možnosti, které mu 

umožňují jeho duševní a fyzické schopnosti. Rozdíly ve mzdách vyplývající z těchto důvodů 

vnímáme tak, že jsou v pořádku. Kdo pracuje usilovněji, s vyšším nasazením, popřípadě tráví 

v práci více času anebo pro svoji práci získal požadovanou kvalifikaci a vzdělání, zaslouží si 

oprávněně práci či vyšší mzdovou sazbu.  

Jinak je tomu v případě diskriminace. Diskriminace je případ takových rozdílů v přístupu 

na pracovní trh nebo ve vyplácených mzdách, které mají původ v osobních charakteristikách, 

jakými jsou např. rasová příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, viz Šimek (2007). 

Můžeme zde však zařadit i další charakteristiky, jako politické smýšlení atd. 

Ve většině rozvinutých států světa byly přijaty zákony, které diskriminaci zakazují. Pokud 

se zaměstnavatel dopustí diskriminace, je stíhán za porušení zákona a v případě dokázání viny 

je povinen postiženou osobu odškodnit.  

Z ekonomického hlediska není za diskriminaci považováno např. upřednostnění uchazeče 

ze stejné školy, kterou zaměstnavatel sám osobně studoval
19

, nebo upřednostnění ženatého 

uchazeče (vdané uchazečky) před svobodným(nou), či uchazeče vázaného k danému místu, 

u kterého je proto malá pravděpodobnost odchodu. Jedná se o určitou formu diskriminace, 

ale ekonomie se jí nezabývá, protože není systematická, viz Mareš (1998). 

Diskriminaci na trhu práce lze rozdělit do dvou základních typů: první typ představuje 

mzdová diskriminace a druhý typ diskriminace v zaměstnání. Mzdová diskriminace nastává, 

když za stejnou činnost stejně kvalifikovaní pracovníci dostávají rozdílnou mzdu. 

Diskriminace při zaměstnání představuje situaci, kdy je upřednostňován uchazeč před jiným 

na základě charakteristik ve výše uvedené definici diskriminace. Tento typ diskriminace je 

silnější, pokud nabídka značně převažuje poptávku. V takovém případě mají zaměstnavatelé 

větší možnost výběru podle svých preferencí, viz Borjas (2010). 

Diskriminace je jev, který však již nastal a je postihnutelný zákonem, i když ne vždy 

nabývá podoby tak zřejmé, jakou je vyplácení různé mzdy za stejnou činnost – zde se jedná 

o přímou diskriminaci. Diskriminace má i nepřímou formu, kterou není tak snadné odhalit, 

                                                      
19

 Jistě by se nikomu nelíbilo, kdyby nebyl přijat do práce jenom proto, že druhý uchazeč studoval Vysokou 

školu ekonomickou v Praze, kterou studoval i zaměstnavatelův personalista. Nebo byla dána přednost rodilému 

obyvateli Prahy před přistěhovalci. Tyto formy diskriminace existují, ať již z důvodu přesvědčení, že Vysoká 

škola ekonomická v Praze je lepší či např. prestižnější, nebo kvůli upřednostňování původního obyvatelstva před 

přistěhovalci. Tyto jevy se však přirozeně vyskytují a uchazeč by s nimi měl počítat. 
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neboť se často skrývá za neutrálním rozhodnutím nepřijetí nebo propuštění zaměstnance. 

Diskriminace je přítomna především tam, kde lidé trpí předsudky, neznalostí, nepochopením, 

netolerancí, kde existují bariéry, od kulturních rozdílů přes náboženské až po politické atd. 

Diskriminace sama od sebe nezmizí. Její odstranění spočívá v dlouhodobém procesu, který je 

spojen s výchovou a snahou o pochopení na obou stranách
20

.  

Prvotně je nutné odstranit diskriminace na úrovni kulturní a společenské. Pokud na této 

úrovni dojde k úspěšnému odstranění diskriminace či jejímu zmírnění, může dojít ke stejnému 

kroku i na trhu práce. Došlo by tak k eliminaci té části jedinců, která náleží do nízkopříjmové 

skupiny obyvatelstva pouze z důvodu diskriminace. Tím by se zlepšila situace na trhu práce. 

Některé státy však v boji s diskriminací zašly ještě dále a přijaly zákony založené na principu 

pozitivní diskriminace. Stanovily kvóty, kolik procent zaměstnanců musí pocházet 

z diskriminované skupiny obyvatelstva. Tento způsob řešení danou situaci ve skutečnosti 

ale neřeší. V dlouhém období totiž vytváří nespokojenost a tlaky z druhé strany, kdy se 

většina snaží domoci svých práv. Jako nejlepší řešení se proto jeví dosažení rovnosti práv, 

ale toto řešení nelze uskutečnit v krátkém období. Proto diskriminace zůstává stále ožehavým 

tématem, viz Pager, Western a Bonikowski (2009). 

                                                      
20

 Ukázkou toho, jak velký skok učinila společnost v posledních sto letech, je např. možnost volebního práva 

pro ženy. V České republice je žena postavena na roveň muže v rovině politické, sociální i kulturní od roku 

1920, kdy bylo toto právo uzákoněno v československé ústavě. Československá republika předběhla mnoho států 

světa té doby. Vždyť stejná práva žen byla uznána v řadě vyspělých zemí světa mnohem později. Ženy v Itálii, 

Francii, Japonsku získaly volební právo až po druhé světové válce. Ve Švýcarsku mají ženy volební právo 

na federální úrovni až od roku 1971. V některých zemích světa ženy dokonce nemají právo volit dodnes, 

viz Králíková a Sokačová (2003). 

Tato názorná ukázka diskriminace v lidské společnosti slouží k pochopení toho, proč se diskriminace 

na pracovním trhu vyskytuje. Na druhou stranu je nutné podotknout, že změny ve společnosti jsou v poslední 

době rychlejší a razantnější. I v rámci genderové diskriminace na trhu práce toho bylo mnoho změněno. Dříve 

nebylo myslitelné, aby se žena dostala do výše postavené pracovní pozice. Zde nejvíce vidíme boření mýtů, 

předsudků a změnu v uvažování. Dnes se v čím dál větší míře setkáváme s uplatněním žen na vyšší pracovní 

pozici. Je s tím spojeno i platové ohodnocení, kdy žena vydělává více a z důvodu zachování vyššího rodinného 

rozpočtu zůstává např. na rodičovské dovolené doma s dítětem muž. Jedná se o jev, který ještě před 20 lety nebyl 

společensky akceptovatelný. Dochází tak k vymaňování žen z nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, kam dříve 

patřily. Přes veškeré změny však ani dnes v této oblasti není diskriminace plně odstraněna. Společnost potřebuje 

čas, aby se se změnami sžila. 

Rasová diskriminace na trhu práce představuje možnost nalezení práce pouze v pomocných nebo námezdních 

profesích či nekvalifikovaných profesích, které jsou spojeny s nižší mzdovou sazbou, viz Lang a Lehmann 

(2011). Původ této diskriminace opět nalezneme v historii. Např. ve Spojených státech amerických ještě v 50. 
letech 20. století měli lidé černé pleti (Afroameričané) na školách speciální společné toalety. Bílí studenti měli 

toalety rozděleny na dámské a pánské. Afroamerické obyvatelstvo nemělo stejné práva a svobody jako bílé 

obyvatelstvo. Příkladem kritiky reálného bezpráví té doby může být projev Martina Luthera Kinga jr. z 28. 8. 

1963 I have a dream …, který je považován za jeden z nejvýznamnějších řečnických projevů 20. století 

a současně za jeden z nejvíce humanistických projevů volajících po rasové rovnosti. Pokud ve společnosti 

existuje otevřená rasová diskriminace, je vysoká pravděpodobnost, že bude existovat i na trhu práce, viz Pager 

(2009). 
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Za práva zaměstnanců bojují odborové organizace, které mohou zmírnit dopady nízké 

úrovně lidského kapitálu, příslušnosti k znevýhodněné skupině obyvatelstva či diskriminace. 

Proto jsou odborové organizace probrány v následující subkapitole. 

3.4.6 Odborové organizace 

Zaměstnanci se mohou organizovat do odborových organizací.
21

 Odborové organizace 

představují sdružení pracujících občanů. Nejčastějším cílem odborových organizací je 

ovlivňování mzdové úrovně a zabezpečení jistoty zaměstnání, mají však i další zájmy 

v podobě dodržování pracovních podmínek, kvality pracovního prostředí, bezpečnosti práce, 

zdravotní péče, délky placené dovolené, výše příplatků za práci přesčas atd., viz Card (2001). 

Možností k prosazování uvedených cílů odborovými organizacemi je mnoho
22

. Ani odborové 

organizace však nemohou prosadit všechny své požadavky současně a musí mezi nimi volit 

v závislosti na dané situaci, tzn., je-li ekonomika v recesi či konjunktuře, o jaké odvětví 

či oblast se jedná atd., viz Blanchflower a Freeman (1992). 

Důvod pro vznik odborových organizací můžeme hledat v tržních strukturách firmy. Bude-

li firma vystupovat na trhu v podobě nedokonalé tržní struktury, bude její postavení na trhu 

mnohem silnější – bude moci volit cenu výrobků nebo množství produkce. Pokud se jí podaří 

být monopolem, pak tento vliv bude mít největší. Na stejné logice je založen smysl 

odborových organizací. Zaměstnanci jako jednotlivci mají malou, skoro nulovou vyjednávací 

sílu. Pokud se organizují a vystupují ve vyjednávacím procesu jako jeden, tak získávají na 

síle, viz Borjas (2010). Firmy na straně poptávky po práci tak vnímají odborové organizace 

jako určité monopoly ve svých odvětvích. To nastává v situaci, kdy jsou odborové organizace 

decentralizované, i když ve svém odvětví mohou vystupovat jako monopol. Jestliže jsou 

centralizované pod jedinou organizací, představují skutečný monopol.  

Výsledek optimální strategie odborových organizací se liší od stavu rovnováhy, který je 

vytvořen čistou tržní interakcí. Jak již bylo zmíněno, některé odbory mohou preferovat vyšší 

mzdu, například v případě, kdy je velice problematické propustit zaměstnance, nebo naopak 

preferují situaci, kdy nebudou zaměstnanci propouštěni atd. To však ve svém důsledku 

povede k tržní nerovnováze. Nejčastější strategií odborových organizací bývá tlak na růst 

                                                      
21

 Za den vzniku odborových organizací na území současné České republiky lze považovat 7. duben 1870, 

kdy rakouský parlament pod tlakem dělnických demonstrací schválil zákon o koaliční svobodě. 
22

 Ukázkou skutečné síly odborů je prosazení zkrácení pracovní doby. Na počátku 20. století byla v průmyslu 

pracovní doba 55 hodin týdně. Největší zásluhu na zkrácení této pracovní doby na 40 hodin týdně při nesnížení 

mzdové sazby mají právě odbory, vit Stiglitz (1997). 
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mzdové sazby při snaze o minimálním snížení zaměstnanosti. Konečný výsledek takovéhoto 

chování závisí na vyjednávací síle odborů a firmy. Odbory se silnou vyjednávací pozicí čelí 

méně elastické poptávkové křivce práce, viz Ehrenberg a Smith (2009). Graf 3.28 zobrazuje 

situaci, kdy odbory maximalizují svůj užitek v podobě vyšší mzdové sazby. 

Graf 3.28 Maximalizace užitku odborů 

  
Zdroj: Ehrenberg a Smith (2009). 

Z grafu vyplývá, že při neexistenci odborů na trhu práce by mzdová sazba byla ve výši w
*
 

a zaměstnáno by bylo pracovníků L
*
. Odbory však svojí snahou maximalizovat svůj užitek 

zvednou mzdovou sazbu na úroveň wO a zaměstnáno bude pouze pracovníků LO. Znamená to, 

že odbory dosáhly vyšší mzdové sazby při nižším počtu zaměstnaných. Poptávka po práci D' 

je méně elastická, než poptávka po práci D. Tato situace by nastala v případě monopolních 

odborů, protože jejich vyjednávací síla je vyšší. Výsledkem by bylo dosažení ještě vyšší 

mzdové sazby wOM, avšak při vyšší zaměstnanosti. Rozhodující je vyjednávací síla odborů 

a firmy, kterou představuje výše elasticity poptávky po práci, viz Borjas (2010). 

Strategie odborových organizací při snaze o zvýšení mzdové sazby lze rozdělit do tří 

hlavních možností. První možností je fixace mzdové sazby nad její rovnovážnou úroveň. 

Vzhledem k tomu, že v tržním systému nemají ani odborové organizace sílu donutit firmy 

ke zvýšení mzdové sazby a přitom zachovat stávající počet zaměstnanců, dochází v tomto 

případě ke zvýšení mzdové sazby a snížení počtu zaměstnanců, viz Card (2001). Graficky je 

tento stav zachycen v grafu 3.29.  
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Graf 3.29 Fixace mzdové sazby nad její rovnovážnou úrovní 

 
Zdroj: Hořejší, Soukupová a kolektiv. (2006). 

V grafu jsou zachyceny tři varianty možného výsledku jednání odborů, a to body A, B a C. 

Bod A představuje situaci, v niž by odbory maximalizovaly celkovou ekonomickou rentu. 

Jedinec by vstoupil na trh práce při mzdové sazbě w0 a množství práce L1. To představuje bod 

F, kdy se nabídka práce SL, která vyjadřuje alternativní náklady práce, rovná MRL, což je 

mezní mzda (resp. mezní příjem z práce). Mezní mzda je změna celkové mzdy způsobená 

změnou objemu zaměstnanosti. Rychlejší pokles MRL oproti poptávce po práci DL je 

způsoben snížením mzdové sazby dodatečné jednotky práce, která je vyplacena všem již 

zaměstnaným jednotkám práce. Vyjednávací síla odborů se projeví v mzdové sazbě jiné 

než na úrovni w0, a to na úrovni w1, jež je nejvyšší mzdovou sazbou, kterou mohou odbory 

prosadit a zaměstnavatelé jsou ochotni zaplatit. Ekonomickou rentu, kterou si odbory 

vyjednaly, znázorňuje plocha w1AFG. Vyjednávací síla odborů způsobila ještě jeden efekt, 

a to převis nabízeného množství práce nad poptávaným množstvím. Při mzdové sazbě w1 by 

jedinci nabízeli množství práce L4, ale firmy si mohou dovolit zaplatit pouze množství L1. 

Bod B je spojen s maximalizací celkové mzdy. Je to dáno matematickým vztahem veličin. 

Mezní mzda je zde rovna nule a v takovém případě celková veličina dosahuje svého maxima. 

I tento výsledek při mzdové sazbě w2 a množství práce L2 vede k převisu nabízeného 

množství práce nad poptávaným množstvím. Bod C pak představuje případ, kdy se odbory 

snaží maximalizovat celkovou zaměstnanost svých členů. Tato situace simuluje dokonalou 

konkurenci, kdy se nabídka rovná poptávce po práci, a odpovídá mzdové sazbě w3 a množství 

práce L3. 
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Druhou možností, kterou mohou odborové organizace využít, je omezení nabídky práce. 

Odborové organizace totiž mohou způsobit posunutí celkové nabídkové křivky doleva. 

Podmínkou je, že odborové organizace (v tomto případě se může jednat i o profesní skupinu) 

jednají za málopočetné a jen obtížně nahraditelné profese, v nichž získání kvalifikace 

vyžaduje delší dobu. Jedná se o prestižní profese, které jsou ve společnosti vážené nebo 

spojené s vysokým stupněm vzdělání a odbornosti. Mezi taková povolání patří například 

profese lékaře a právníka. Jejich komory jistě mají mnoho ušlechtilých cílů prospěšných 

pro společnost (např. sestavují a vedou seznamy způsobilých pracovníků pro vykonávání dané 

činnosti, poskytují e-poradenství, bezplatné poradenství, informace o vzdělání, seznam 

potřebných zkoušek s jejich termíny atd.), ale z ekonomického hlediska omezují nabídku 

práce, tedy potenciální budoucí konkurenci svých členů, viz Gordon, Edwards a Reich (1973). 

Třetí z krajních možností, kterou se odborové organizace mohou pokusit dosáhnout svého 

cíle, je podpora poptávky po vlastní produkci. Toho mohou docílit tím, že dokáží ovlivnit 

křivku poptávky po práci. Odborové organizace budou např. podporovat růst produktivity 

práce, čímž se otevře možnost pro najímání většího počtu zaměstnanců, nebo zlepšování 

komunikace, či pracovní morálku. Další možností je podpora poptávky po produktech této 

práce. Jedná se o stimulaci prodeje výrobků a služeb. Nejedná se pouze o prodej vlastním 

zaměstnancům v rámci mzdy, jejíž část zaměstnanci dostávají v naturálních jednotkách (časté 

pro zemědělství), ale i o snahu ovlivnit širší veřejnost, aby kupovala konkrétní (např. domácí) 

produkci, viz Raawas, Rajendran a Wuehrer (1996). Příklad takovéto podpory v praxi nabízí 

francouzská ekonomika, kde se prioritně nakupuje francouzské (domácí) zboží, a až poté 

zboží zahraniční, tj. konkurenční – Francouzi tak podporují vlastní ekonomiku a tím 

i zaměstnanost ve své zemi, viz Papadopoulos, Heslop a Bamoossy (1990). Efektem 

na domácím trhu práce bude zvýšení počtu zaměstnaných a nárůst mzdové sazby.  

Odborové organizace měly (z ekonomického pohledu) vždy velmi silné postavení, čímž 

mohou narušovat trh, viz Fossum (1989). V poslední době je tato síla snižována. Jednak je to 

dáno tím, že se snižuje členská základna odborů, jednak tím, že odborové organizace nemají 

příliš kladný ohlas v mediích. To však nic nemění na tom, že pokud se odborová organizace 

na něčem domluví se zaměstnavatelem a jedinec není členem odborů, dohoda mezi nimi se jej 

týká také. Pokud navíc z důvodů zvýšení mzdy dojde k propouštění, zpravidla jsou 

propouštěni zaměstnanci, kteří nejsou členy odborů. K tomuto jevu dochází při jednáních, 

které se nazývá kolektivní vyjednávání a zabývá se především pracovními podmínkami. 

V rámci vyjednávání mohou odbory využít různých strategií. Extrémní variantou v tomto 



59 

 

jednání je stávka, jež představuje skupinové rozhodnutí o odmítnutí prodat práci. Trh ovšem 

oplývá vyvažujícími silami, takže zaměstnavatelé mohou využít výluky, viz Galbraith (1952). 

Jedná se o rozhodnutí firmy o přerušení produkce a zaměstnání jejích pracovníků. Obě strany 

by se k těmto variantám měly uchylovat, když kompromis není již možný, a nezačínat jednání 

vyhrožováním v podobě stávky či výluky. Jednání od začátku zahnaná do extrémů 

neposkytují kompromisní řešení, se kterým by byly v konečném důsledku spokojeny obě 

strany. 

Odborové organizace mohou nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva zajistit jistou míru 

jistoty práce a zvyšování jejich mzdy. Ale pouze za předpokladu, že mají dostatečnou 

vyjednávací pozici (sílu), což znamená, že se jedinec nemusí obávat, že on bude tím, 

kdo bude z důvodu zvýšení mzdy propuštěn. Nemělo by také dojít k zneužívání této síly 

odborovou organizací, aby se zaměstnavatel nedostal do existenčních problémů nebo aby 

nebyla narušena jeho konkurenceschopnost. V realitě díky odborům existuje šance na zlepšení 

postavení nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, ale je omezena velkým počtem předpokladů, 

které nemusí být splněny. Přesto v případě těchto lidí musely být odborové organizace 

zmíněny a musela být rozvedena jejich ekonomická logika. 

Uvědomme si, že odborové organizace sice pokřivují tržní řešení dané situace, ale jejich 

vznik má historické odůvodnění. Odborové organizace začaly masově vznikat v 19. století 

jako vyvažující síla vůči měnícímu se postavení firem. V té době totiž rostlo postavení a síla 

firem a někteří historikové popisují zacházení se zaměstnanci jako návrat k nevolnictví. 

Jedinci, kteří pracovali, se propadali ve společenském i příjmové žebříčku
23

. Dále je nutné 

připomenout, že v minulosti lidé nepracovali za dnešních, zaměstnancům poměrně 

příznivých, podmínek. Právě odborové organizace mají velký podíl na současném pozitivním 

stavu, ať již v oblasti bezpečnosti práce, délky pracovní doby atd.
24

 Je tedy zřejmé, že vznik 

odborových organizací měl a má svůj smysl a opodstatnění. Bohužel, jak bývá pro člověka 

typické, získá-li někdo moc, začíná ji i zneužívat. S tímto jevem se u odborových organizací 

můžeme v historii také setkat, viz Faber (2005). 

Další subkapitola je zaměřena na segmentaci trhu práce, neboť k této segmentaci došlo 

nejen činností odborových organizací. 

                                                      
23

 Dnes by tito jedinci byli zařazeni mezi nízkopříjmové obyvatelstvo, popřípadě ještě níže – mezi sociální 

případy. 
24

 Příkladem může být 1. květen 1886, kdy v Chicagu proběhla stávka zaměstnanců za osmihodinovou pracovní 

dobu. V průběhu této stávky zemřelo, v důsledku zásahu ozbrojených složek, několik demonstrujících. První máj 

se po této události stal celosvětově uznávaným svátkem práce. Nejedná se tak o socialistický svátek, jak si lidé 

často myslí, ale o svátek připomínající boj lidí v demokratické společnosti za slušné zacházení. 
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3.4.7 Segmentace trhu práce 

Trh práce vnímáme jako segmentovaný. Nejedná se o jediný trh, ale skupinu navzájem 

oddělených, samostatných trhů, které si navzájem nekonkurují. Jednou z teorií segmentace 

trhu práce je ekonomická teorie duálního trhu práce, viz Gordon, Edwards a Reich (1973). 

Tato teorie zahrnuje i segmentaci trhu práce podle odvětí, ale prvotně trh práce rozděluje na 

dva trhy, a to primární a sekundární. Oba trhy mají rozdílnou charakteristiku. To, na jakém 

trhu se jedinec ocitá, ovlivňuje množství jím nabízené práce. 

Primární trh práce zaručuje účastníkovi lepší a výhodnější pracovní příležitosti s vyšší 

prestiží. Je zde možná kariéra v podobě profesního růstu, včetně lepších pracovních 

podmínek. Ztráta zaměstnání v důsledku propuštění je zde mnohem nižší než na sekundárním 

trhu práce. Současně si pracovník může dále zvýšit svoji kvalifikaci a tím snížit 

pravděpodobnost možného propuštění v budoucnosti. Účastník primárního trhu práce může 

svými rozhodnutími aktivně ovlivnit úroveň a kvalitu svého zaměstnání. Rozhoduje o svém 

pracovním zařazení a k dispozici má větší výběr. Výhodou primárního trhu práce je také nízká 

fluktuace a práce je zde relativně dobře placená, s možností zvyšování mzdové úrovně v čase. 

K tomu je práce na primárním trhu pro jedince výhodnější i z hlediska dlouhého období, 

kdy nedochází k výkonu zdraví nebezpečných prací a prací zatěžujících zdravotní stav 

jedince, viz Harrison a Sum (1979). 

Sekundární trh práce skýtá pro uchazeče o pracovní místo horší pracovní podmínky a nižší 

prestiž, rovněž mzdová úroveň je zde nižší, s nižší možností zvyšování v čase. Kariéra 

na tomto trhu neexistuje, nebo není příliš výhodná. Zaměstnání je zde velmi nejisté a je často 

přerušováno obdobími kratší či delší nezaměstnanosti. Účastník tohoto trhu se sice častěji než 

na primárním trhu práce stává nezaměstnaným, ale zase snadněji získává jiné zaměstnání. 

To znamená, že je zde značná fluktuace pracovníků. Sekundární trh práce nenabízí příliš 

možností zvyšovat si kvalifikaci. Je zde omezen či znemožněn přechod na primární trh práce, 

protože na člověka, který se nachází na sekundárním trhu práce, jsou kladeny při snaze 

přemístit se na primární trh práce vysoké nároky. Většina lidí není schopná těmto nárokům 

dostát, proto hovoříme o bariéře, která znemožňuje takovýto přesun, viz Gordon, Edwards 

a Reich (1973). 

Nízkopříjmová skupina obyvatelstva, na kterou je zacílena tato práce, se nachází 

na sekundárním trhu práce. Na základě teorie duálního trhu práce je patrné, že šance této 

skupiny obyvatelstva na polepšení si jsou velice nízké, ne-li přímo nulové. Koncepce 
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duálního trhu práce tak umožňuje vnímat potenciální budoucí nezaměstnané, viz Bispo 

(2007).  

Sekundární trh práce je silně ovlivněn institutem minimální mzdy, protože výsledek 

interakce nabídky a poptávky je v důsledku této mzdy jiný, než výsledek čistě tržní. Proto je 

následující subkapitola věnována minimální mzdě. 

3.4.8 Minimální mzda 

Minimální mzda byla zavedena na trzích práce ze dvou důvodů: sociálního 

a ekonomického. Pokud jde o sociální důvod, tato mzda zajišťuje, aby příjmy neklesly 

pod sociálně akceptovanou úroveň. Co se týče ekonomického důvodu, zde má být minimální 

mzda ochranou zaměstnance proti nekalé soutěži a má na trhu práce nastolit rovné podmínky. 

V reálné ekonomice, kdy existuje nedokonalá konkurence, jsou firmy v silnějším postavení 

než zaměstnanci
25

. Proto jim má minimální mzda zabraňovat v zneužívání tohoto postavení 

a vyplácení nízké mzdy. V ekonomii však nic není jednoduché a často dochází k tomu, 

že řešení, které odstraní jeden problém, může způsobit celou řadu dalších problémů. 

Minimální mzda je právě takovýmto příkladem, viz Brožová (2006). 

Na jedné straně tato mzda chrání zaměstnance před vyplácením nízkých mezd. Na druhé 

straně však může vytvářet nezaměstnanost, viz Rothbard (2001). Připomeňme si duální trh 

práce s jeho primárním a sekundárním trhem práce. Na sekundárním trhu práce se pohybují 

nekvalifikovaní pracovníci. Protože by jejich rovnovážná mzdová sazba byla příliš nízká, 

je zavedena minimální mzda, která je vyšší. Tím stát lidem garantuje jistou výši mzdy. 

To však vede k nedobrovolné nezaměstnanosti
26

 u zbytku nekvalifikovaných pracovníků, 

kteří by při mzdové sazbě odpovídající minimální mzdě rádi pracovali, ale práci nenajdou, 

protože si firmy nemohou dovolit zaměstnat více lidí za tak vysokou mzdovou sazbu (v dané 

profesi). Proto kritikové institutu minimální mzdy tvrdí, že minimální mzda je pro trh práce 

více škodlivá než prospěšná, protože sice ochrání malou skupinu lidí, ale vytváří vyšší 

nezaměstnanost. Takto nezaměstnaní jsou často dlouhodobě nezaměstnaní, protože se svou 

kvalifikací nemohou najít lepší (více placenou) práci. Kdyby jim v zaměstnání na plný úvazek 

byla vyplacena částka nedosahující ani minimální mzdy, nedokázali by z takovéhoto příjmu 

zaplatit nájemné, energii, stravu, oblečení, dětské potřeby atd. Tato problematika je stále 

                                                      
25

 Odborové organizace dnes již nepředstavují skutečnou vyvažující sílu, jak bylo vysvětleno v subkapitole 3.4.6. 
26

 Nedobrovolná nezaměstnanost představuje rozdíl mezi nabízeným a poptávaným množstvím práce při dané 

mzdové sazbě, která je vyšší než rovnovážná. Nabízené množství je vyšší než poptávané, proto lidé, kteří se 

snaží najít práci při dané mzdové sazbě, nemohou práci najít. 
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sporná a nemá jednoduché řešení. Na primárním trhu, kde je rovnovážná mzdová sazba vyšší 

než minimální mzda, by nemělo docházet k žádnému efektu. Kvalifikovaným lidem je 

vyplácena mzdová sazba, která přísluší danému povolání. Přesto i zde může minimální mzda 

způsobit deformaci. Ke stejné deformaci přitom může docházet i na sekundárním trhu práce, 

kde je mzdová sazba vyšší než minimální mzda. Tato deformace se projevuje tak, 

že minimální mzdová sazba tlačí rovnovážnou mzdovou sazbu směrem dolů. Zaměstnavatelé, 

kteří mají silnější pozici, používají minimální mzdu jako kotvu, která jim šetří náklady. 

S těmito praktikami se můžeme setkat v méně rozvinutých regionech, kde působí jen několik 

zaměstnavatelů s velkým ekonomickým vlivem. Situaci jak na primárním, tak na sekundárním 

trhu práce, standardně zobrazuje graf 3.30. 

Graf 3.30 Minimální mzda 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z grafu je patrné, že každý trh má vlastní tržní mzdovou sazbu. Mezi těmito tržními 

mzdovými sazbami se nachází minimální mzdová sazba, označená symbolem w´. 

Na primárním trhu práce pracuje počet pracovníků LE při mzdové sazbě wE. Tržní mzdová 

sazba wE je vyšší, ale přesto minimální mzdová sazba w´ může na trhu práce fungovat jako 

kotva, která táhne mzdovou sazbou wE níže. Na sekundárním trhu práce je minimální mzdová 

sazba vyšší, než tržní mzdová sazba wE, proto nebude zaměstnaný počet pracovníků LE 

při tržní mzdové sazbě, ale pouze nižší počet L´. 

Minimální mzda silně ovlivňuje sekundární trh práce a výrazně tak ovlivňuje 

nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Její výše rozhoduje o tom, zda člověk nalezne práci, 

či nikoliv. V praktické části disertace představuje tato mzda částku, od níž budou lidé začínat 

pracovat. 
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V této kapitole byla objasněna teorie individuální nabídky, včetně historického vývoje. 

Byly rozebrány jednotlivé životní etapy jedince, kterým bývá tento jedinec zpravidla 

v průběhu života vystaven a v nichž bývá nucen se rozhodovat o své pracovní aktivitě. 

Následovalo několik faktorů, které mají největší ekonomický vliv na individuální nabídku 

práce nízkopříjmového jedince. V další kapitole je probírána problematika daní a sociálních 

dávek v České republice. 
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4 Daňový a sociální systém České republiky 

Tato kapitola je věnována problematice daňového a sociálního systému České republiky 

a dopadu na státní rozpočet, a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Praktická rovina 

spočívá v provedení simulace poukazující na to, jak velká peněžní částka ze státního rozpočtu 

je vyplacena na sociálních dávkách lidem, kteří by mohli pracovat, ale nepracují, protože jsou 

systémem odrazováni od práce. Při dnešních ekonomických problémech České republiky
27

 je 

více než nutností potlačit v systému situace představující neefektivně a nelogicky vydané 

peněžní prostředky ze státního rozpočtu a současně odrazující jedince od pracovní aktivity.  

V takovém případě jedinec ztrácí znalosti, zručnost a pracovní návyky, což v delším 

intervalu může vést k jeho neatraktivitě pro zaměstnavatele a z ekonomického pohledu 

k nevyužití výrobního faktoru
28

. Zaměstnavatel přichází o potenciálního zaměstnance. 

Pro stát, jako tvůrce daňového a sociálního systému, má tato skutečnost hned několik 

negativních dopadů. V první řadě ztrátu příjmu do státního rozpočtu z daně z příjmů
29

, 

popřípadě i ztrátu příjmu z daní nepřímých z důvodu snížení spotřeby. V druhé řadě zvýšení 

sociální dávek, jinými slovy výdajů ze státního rozpočtu. Tyto dva efekty jsou přímé, protože 

jsou zachyceny v systému národního účetnictví. Existují však dopady, které jsou prvotně 

implicitní, jako je nevyužití výrobního faktoru práce, který nevyužívá výrobní faktor kapitál, 

v důsledku čehož hrubý domácí produkt nedosahuje možných hodnot a tím je nižší 

i ekonomický růst. Jinými slovy není využíván potenciál daného národa (státu). 

V případě, že se jedinec svobodně rozhodne, že nebude pracovně aktivní na trhu práce, 

vznikají dodatečné problémy, které dopadají na společnost a stát, např. v podobě sociálního 

napětí, změn politických názorů, snah přenést splácení dluhu na budoucí generace 

(mezigenerační financování) atd., viz Tabellini (1991). To se samozřejmě týká i situace, 

kdy se jedinec svobodně nerozhodne, to však není předmětem této práce. Pokud příliš velký 

počet jedinců opustí své povolání, ať je již důvod tohoto rozhodnutí jakýkoliv, náklady 

vzniklé situace nese stát. Tvůrci hospodářské politiky by se proto měli zaměřit na to, aby se 

jedinci vyplatilo vždy pracovat a nikoliv pobírat sociální dávky. Jako důvod pro pracovní 

neaktivitu se v daném kontextu u rozvojových zemí uvádí nedostatečně rozvinutý 

                                                      
27

 Myšleno v úrovni makrosféry i mikrosféry. 
28

 Nevyužití disponibilní práce představuje z ekonomického hlediska ztrátu produkce a příjmu. Další vyrazný 

dopad se objevuje v rovině psychické a sociální, např. v podobě ztráty sebedůvěry a problémů v rodinném 

soužití, končících v krajních případech rozpadem rodiny (rozvodem) nebo ukončením života. 
29

 Jedinec se totiž stal nezaměstnaným a dochází k růstu nezaměstnanosti v ekonomice. 
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institucionální rámec. U rozvinutých zemí leží problém právě v oblasti daní a sociálních 

dávek. 

Jsou-li lidé demotivováni od práce výjimečně nebo v nízké míře, daný stav nepředstavuje 

pro výdajovou stranu státního rozpočtu finanční problém. Je-li však tento jev silně zastoupen 

a navíc způsoben „pouze“ chybným nastavením daňového a sociálního systému, představuje 

to systémovou chybu.  

 Následující subkapitola přiblíží problematiku daní v České republice.  

4.1 Daňový systém 

Pro pochopení daňového systému České republiky je nutné nejprve vymezit pojem daň. 

Existuje mnoho definic, nejčastěji se však používá následující. Daň je povinná, zákonem 

předem stanovená částka, která odčerpává na nenávratném principu část nominálního 

důchodu ekonomickému subjektu, viz Široký a kolektiv (2008). Je však vhodné přidat ještě 

další charakteristiky. Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého 

k veřejnému sektoru a ve své podstatě se jedná o platbu neúčelovou a neekvivalentní.  

Daňová soustava České republiky je obsáhlá, proto je v tab. 4.1 uvedena její zjednodušená 

podoba. 

Tab. 4.1 Daňová soustava České republiky 

Přímé daně Nepřímé daně 

Daně z příjmů 

 daň z příjmů fyzických osob 

 daň z příjmů právnických osob 

Daně univerzální 

 daň z přidané hodnoty 

Daně majetkové 

 daň z nemovitostí 

o daň z pozemků 

o daň ze staveb 

 daň dědická, darovací a daň 

z převodu nemovitostí 

 daň silniční 

Daně selektivní 

 spotřební daň 

o daň z minerálních olejů 

o daň z lihu 

o daň z piva 

o daň z vína a meziproduktů 

o daň z tabákových výrobků 

 ekologické (energetické) daně 

o ze zemního plynu a některých 

dalších plynů 

o z pevných paliv 

o z elektřiny 

Zdroj: Široký a kolektiv (2008), vlastní zpracování. 

Mezi daň někteří autoři řadí také sociální zabezpečení, protože z velké části naplňuje 

podstatu daně, viz Široký a kolektiv (2008). V České republice má sociální a zdravotní 
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pojištění veliký vliv na obou stranách trhu práce
30

. Pro stát však představují tato pojištění 

příjem do státního rozpočtu, který je jeho významnou položkou. 

Daň v ekonomice plní čtyři základní funkce: alokační, redistribuční, stabilizační a fiskální, 

viz Kubátová (2010). Alokační funkce daní se uplatňuje tehdy, když trh projevuje 

neefektivnost v alokaci zdrojů. Redistribuční funkce daní je využíváno v situacích, kdy lidé 

nepovažují rozdělení důchodů a bohatství prostřednictvím trhu za spravedlivé. Stabilizační 

funkce daní znamená snahu zmírnit cyklické výkyvy v ekonomice, zajistit dostatečnou 

zaměstnanost a cenovou stabilitu atd. Fiskální funkce daní je dnes asi nejdůležitější, 

protože se pod ní rozumí získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů pro následné 

financování veřejných výdajů. Tyto funkce se shodují s ekonomickými funkcemi státu, 

protože daň je jedním z nástrojů státu umožňujících těchto cílů dosáhnout. Daň je tedy 

nezbytnou součástí ekonomiky, protože bez ní by nebyly zajištěny příjmy do státního 

rozpočtu a tyto funkce by nemohly být naplněny. 

Daně mohou být rozděleny podle kritérií do různých kategorií. Nejčastější dělení je podle 

vazby na důchod poplatníka, a to na daně přímé a nepřímé. Přímé daně platí poplatník na úkor 

svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže přenést na jiné subjekty. U nepřímých daní se 

předpokládá, že subjekt, který je odvádí, je neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší je 

na ostatní subjekty. Jinými slovy, neshoduje se plátce daně a poplatník daně.  

Mezi další standardní třídění lze zařadit například dělení podle subjektu daně. Může být 

zdaňován jak jednotlivec, tak domácnost. V České republice krátkodobě platilo také společné 

zdanění manželů (institut společného zdanění manželů). Existuje ještě možná teoretická 

varianta, kdy jsou zdaňováni všichni členové domácnosti v ní žijící. Tento způsob však není 

umožněn platnou legislativou České republiky. Poslední skupinou jsou, dle tohoto dělení, 

firmy a korporace.  

Jestliže je možné třídit daně podle subjektu, na který je daň uvalena, musí být možné 

dělení i podle objektu daně. Potom hovoříme o daních důchodových, výnosových, 

majetkových, z hlavy, obratových, spotřebních a z obchodních operací. Daň by také měla 

zohledňovat platební schopnost poplatníka. Podle příjmových poměrů poplatníka se daně dělí 

na osobní a in rem (na věc) daně. 

                                                      
30

 Poptávková strana trhu práce vnímá sociální a zdravotní pojištění jako zvýšení mzdových nákladů. Toto 

pojištění tak vstupuje významně do rozhodovacího procesu firmy o najímání počtu zaměstnanců. Na nabídkovou 

stranu trhu práce působí tato pojištění snížením jedincova příjmu. Racionálně uvažující jedinec kalkuluje s tímto 

snížením svého příjmu a to snížení jej odrazuje od práce. Záleží zde samozřejmě i na faktu, zda si jedinec 

uvědomuje, co je z těchto pojištění financováno. 
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Teoreticky lze daň, která je použita v práci, popsat následujícím způsobem. Jedná se o daň 

přímou podle vazby na důchod poplatníka, důchodovou podle objektu daně, placenou 

jednotlivcem podle subjektu daně, a osobní daň podle příjmových poměrů poplatníka. 

V legislativě České republiky je tato daň nazvána daň z příjmů fyzické osoby. V platnost 

vstoupila 1. 1. 1993 a vyplývá ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Během platnosti 

tohoto zákona došlo k mnoha změnám. Ty nejdůležitější změny jsou předmětem analýzy 

v této práci. 

V daňové soustavě se, stejně jako u jednotlivých daní, sleduje, zda došlo k naplnění čtyř 

principů, a to principu efektivnosti, principu administrativní jednoduchosti, principu pružnosti 

a principu spravedlnosti. I když jsou tyto principy považovány za základní, neexistuje mezi 

ekonomy v jejich případě shoda. Ekonomové jednotlivých proudů se na tyto principy dívají 

prostřednictvím různých kritérií, a proto i výsledky z nich jsou rozdílné, viz Vítek (2008). 

V realitě je daňová soustava (daň) výsledkem politicko-ekonomického, nebo čistě politického, 

rozhodnutí. Proto se stává, že tyto čtyři principy nemusí daňová soustava zcela naplňovat. 

Velmi kontroverzním principem je zejména princip spravedlnosti. Politické strany, které 

rozhodují o daňové soustavě nebo zavedení nového způsobu zdanění, se totiž na pojetí 

spravedlnosti nemohou shodnout, protože vycházejí z rozdílných kritérií a chtějí dosáhnout 

rozdílných politických, sociálních a hospodářských výsledků. Ani jedinci mnohdy nezastávají 

jednotný názor, že nižší daň je lepší daň, neboť konkrétní jedinec vždy hodnotí újmu z daně 

a prospěch z ní. 

V rámci principu spravedlnosti se u zdanění sleduje stupeň progrese. Ta představuje změnu 

míry zdanění při změně důchodů. Důchodová daň se tak rozděluje do tří skupin, a to na daň: 

progresivní, proporcionální a regresivní. Progresivní daň znamená, že s rostoucím důchodem 

poplatník podléhá vyšší míře zdanění. Proporcionální daň vyjadřuje vztah, kdy s rostoucím 

důchodem poplatník odvádí daň ve stejném poměru, tedy jeho míra zdanění se nemění. 

Regresivní daň představuje takový vztah, kdy při růstu důchodu poplatníka dochází k tomu, 

že jeho míra zdanění klesá. Stupeň míry daňového zatížení vypovídá o výši daně, kterou 

daňový poplatník odvede. 

Vedle daňového zatížení se sleduje progresivita sazby samotné daně. Tento pojem 

vysvětluje, jaké daňové břemeno poplatník ponese při rozdílné výši svého příjmu. 

To znamená, že může nastat situace, kdy proporcionální míra zdanění vykazuje progresivní 

sazbu daně. Příčinou této situace může být výpočet daně, který využívá slevy a bonusy 

na daních, popřípadě stropy na sociální a zdravotní pojištění. 
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V České republice existovala od roku 1993 do roku 2007 klouzavě progresivní sazba daně. 

Od roku 2008 vstoupila v platnost jednotná sazba daně. Jsou v ní ovšem stále patrné prvky 

progrese, ale i regrese. Regresi zde způsobil strop na sociální a zdravotní pojištění. 

Pro samotnou analýzu je potřeba zjistit, jaké postavení v příjmové stránce státního 

rozpočtu má daň z příjmů fyzické osoby. Z hlediska účtování patří daň z příjmů fyzické osoby 

mezi skupinu nazvanou daně. Daně však nejsou jedinou příjmovou složkou rozpočtu, jeho 

největší příjmovou složku představují sociální příspěvky. Dále mezi příjmy státního rozpočtu 

patří dotace, ostatní příjmy a prodej nefinančních aktiv. Skladbu příjmů státního rozpočtu, 

centrálního rozpočtu a veřejného rozpočtu ilustruje tab. 4.2. Data jsou záměrně zvolena 

za poslední v disertaci zkoumaný rok 2011. 

Tab. 4.2 Rozpočty 2011 České republiky – Příjmy (v mil. Kč) 

Příjmy 
Státní 

rozpočet 

Centrální 

rozpočty 

Veřejné 

rozpočty 

1+3 Celkem 994 262 1 193 983 1 429 589 

1 Příjmy z provozní činnosti 993 069 1 190 278 1 418 053 

11 Daně 512 236 525 606 705 598 

111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 173 128 173 128 257 242 

1111 Placené fyzickými osobami 90 832 90 832 133 918 

1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 82 296 82 296 123 324 

113 Daně z majetku 11 719 11 719 20 344 

114 Daně za zboží a služby 327 258 340 628 427 880 

11411 Daň z přidané hodnoty 186 795 186 795 269 255 

1142 Spotřební daně 139 214 146 586 146 586 

115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 1 1 

116 Ostatní daně 130 130 131 

12 Sociální příspěvky 366 938 533 066 533 166 

13 Dotace 74 593 73 446 73 897 

14 Ostatní příjmy 39 302 58 160 105 392 

3 Prodej nefinančních aktiv 1 193 3 705 11 536 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky. 

Z předchozí tabulky je patrné, že daň z příjmů fyzické osoby představuje malou položku 

na příjmové straně jednotlivých rozpočtů. Ze všech příjmů na jednotlivých úrovních rozpočtů 

zaujímá menší podíl než 10 %. Důvodem tak celkově „nízkého“ podílu přímých daní (daně 

z příjmů fyzických i právnických osob) je reforma veřejných financí provedená v letech 2003 

– 2004, která posílila význam nepřímých daní. Všechny daně (přímé a nepřímé) se podílejí 

na příjmu jednotlivých úrovní rozpočtů hodnotou okolo 45 %.  

Daň z příjmů fyzických osob je v daňové soustavě velmi důležitou daní, protože ovlivňuje 

ekonomickou aktivitu, popřípadě neaktivitu lidí, a to i přesto, že dosahuje tak nízkého podílu 
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na celkovém příjmu do rozpočtů. Fiskální autorita by se právě proto neměla v této oblasti 

zdráhat změn. Pokud by byl efekt provedených změn ve srovnání s původním stavem horší, 

výpadek v podobě příjmů z této daně nebude mít pro rozpočty katastrofální následky. Naopak 

úspěšný zásah, který by u nízkopříjmového obyvatelstva odstranil demotivační efekt 

nebo snížil substituční efekt, by podpořil ekonomiku v mnoha směrech. Jedinec, 

který pracuje, by pak nepobíral sociální dávky nebo by byl jejich podíl mnohem menší (tj. 

o pracovní příjem). Jedinec by mohl zvýšit svou spotřebu. Avšak i kdyby zůstala jeho 

spotřeba na stejné úrovni, platil by nepřímé daně (především daň z přidané hodnoty 

a spotřební daň), které by nebyly financovány ze sociálních dávek, ale z pracovního příjmu, 

tudíž by došlo ke kladnému rozdílu mezi příjmy a výdaji. Spotřeba jedince by v konečném 

důsledku podpořila zvýšení produkce z důvodu zvýšení poptávky, což by se následně 

projevilo v růstu ekonomiky. Je v zájmu fiskální autority, aby v systému zdanění příjmů 

jedince odstranila chyby, protože tím otevírá možnost vyššího daňového příjmu do veřejných 

rozpočtů.  

Následující subkapitola je zaměřená na sociální systém, který je s daňovým systémem úzce 

spjat. 

4.2 Sociální systém 

Sociální systém České republiky spadá pod oblast sociální politiky. Nejrozšířenější 

definice sociální politiky uvádí, že se jedná o politiku, která se primárně orientuje na člověka, 

na rozvoj a kultivaci jeho životních podmínek, dispozic, na rozvoj jeho osobnosti a kvality 

života, viz Krebs a kolektiv (2010). Samotní autoři však s touto definicí nejsou spokojeni 

a rozšiřují ji. Krebs a kolektiv (2010, s. 19) tvrdí, že: „sociální politiku je nutno – a v jistém 

slova smyslu především – vnímat jako celek, tj. určitý systém s četnými komplikovanými 

vnitřními vazbami a s vazbami na ostatní prvky společenského systému. Sociální politika je 

tedy úzce vázána i na své společenské okolí. Je vždy specifická pro každý stát a dobu, 

ale zároveň má i určité společné znaky.“ Ani tato definice však není úplná a neobsahuje 

veškeré aspekty, které sociální politika postihuje. 

Principy sociální politiky, které mají jasný význam a některé se vyskytují i u daní, jsou 

sociální spravedlnost, sociální solidarita, ekvivalence, subsidiarita a participace. Stejně 

jako u daní, tak i u sociální politiky záleží na kritériu, kterým má být daného principu 

dosaženo. Není proto možné dojít k úplnému konsensu. Faktorů, které ovlivňují současný 

sociální systém, je celá řada. V sociální problematice ale vždy záleží na morálce jedince, 
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náboženských hodnotách, náladě ve společnosti, politickém prostředí, kulturních zvyklostech 

a tradicích, prožitých historických událostech atd.  

Velký rozpor převládá u dvou principů, a to u principů sociální spravedlnosti a sociální 

solidarity. Tento rozpor se však nenalézá mezi nimi. Jedná se o vnitřní rozpor v podobě 

samotného vnímání těchto principů. Je skutečností, že význam sociální solidarity se 

v poslední době neustále snižuje, přitom po velkých celospolečenských tragédiích, jaké 

představovaly dvě světové války či hospodářské krize, byla tendence k sociální solidaritě 

vysoká. Velkou roli zde však sehrává čas. Jak uvádí Masarykův slovník naučný (1932, 

s. 800), „Solidarita je etickým příkazem, neboť člověk je dlužníkem společnosti, a zříká-li se 

svých práv, privilegií, ve shodě s ideou solidarity, je to jen splacení dluhu za prospěch, 

který skýtá společnost jednotlivci, rovněž jako dluh generacím minulým, jejichž statky 

nakupené pílí jsou mu k dispozici, a povinností všech lidí je solidárně pracovat na rozhojnění 

tohoto bohatství.“ Třebaže se význam těchto slov zdá být nadčasový, dnes již naše společnost 

nechová živé vzpomínky na období Rakouska-Uherska a 1. světové války a nemůže vnímat 

problematiku sociální solidarity stejně. V národu není taková soudržnost, která tehdy 

pramenila z vymanění se z monarchie. Nabytá svoboda a střet „mladého“ národa
31

 s realitou 

v podobě nutnosti čelit problémům, jakými bylo splacení části dluhu po Rakousku-Uhersku, 

či zajištění vlastních hranic, vyvolalo uvnitř národa vlnu solidarity a všeobecně sdílené 

přesvědčení, že si Češi musí pomoci navzájem. Dnes se od sociální solidarity v základu 

očekává, že zajistí důstojné životní podmínky pro všechny občany, bude snižovat sociální 

napětí a působit preventivně proti tomuto napětí a sociálním konfliktům, a bude podporovat 

sociální soudržnost, viz Průša (2007). Nejkomplikovanější princip, se kterým si nedokáže 

poradit ke spokojenosti svých členů, pro současnou společnost představuje sociální 

spravedlnost. Jediné, na čem se autoři u sociální spravedlnosti shodnou, je, že se jedná 

o velmi relativní pojem, protože spravedlnost podle jednoho neznamená spravedlnost podle 

druhého. 

Sociální spravedlnost se teoreticky rozlišuje na další hlediska, která jsou protikladná. Jedná 

se o principy: výkonu a zásluhy, souladu mezi vstupy a výstupy, rovnosti, rovných 

příležitostí, sociální potřebnosti. Výsledná sociální spravedlnost, která bude nastavena 

ve společnosti, záleží na hledisku, které bude upřednostňováno před ostatními.  

Je-li přijat předpoklad, že obecným cílem sociální politiky je zdokonalování životních 

podmínek lidí a rozvoj osobnosti člověka, je třeba si uvědomit, že v různých dobách je možné 

                                                      
31

 Myšleno v kontextu samostatného. 
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tohoto cíle dosáhnout rozdílnými nástroji aktivní či pasivní sociální politiky. Zde se sociální 

politika dostává do střetu s hospodářskou politikou. Tyto dvě politiky mají mnoho 

společného, ale současně existují situace, kdy se tyto politiky dostávají do rozporu v podobě 

rozdílných cílů. 

Sociální politika nemůže být prováděna bez účinné hospodářské politiky, protože její 

finanční zdroje jsou generovány ve fungující ekonomice, kterou právě hospodářská politika 

ovlivňuje
32

. Na druhou stranu potřebuje hospodářská politika zdroje a impulzy, které se 

nacházejí v sociální politice. Právě sociální politika utváří jedince v podobě jeho motivace, 

uplatnění, seberealizace. Hospodářská politika toto nedokáže, pracuje pouze s takto 

profilovaným jedincem. Potenciál jedince je vytvářen prostřednictvím sociální politiky státu, 

např. vzdělávací politikou, zdravotní politikou, či politikou bydlení. Pomocí těchto dílčích 

politik je utvářen jedinec, ať již po profesní či odborné stránce nabytými znalostmi, 

dovednostmi, návyky, nebo v osobní rovině v podobě povahy, morálních hodnot, 

společenského cítění, národní hrdosti atd. Zde působí sociální politika aktivně. Existuje 

i pasivní sociální politika, kterou představují transfery obyvatelstvu, tedy redistribuce příjmů 

ve prospěch sociálně slabých občanů
33

. Pomocí pasivní sociální politiky dochází k podpoře 

kupní síly těchto občanů a následně k podpoře agregátní poptávky. Ekonomické subjekty si 

udrží únosnou životní úroveň a těží z toho i ekonomika. Podle Krebse a kolektivu (2010) 

tak dochází ke stabilizaci společnosti, občané nepropadávají negativním očekáváním a jsou 

pozitivně motivováni, jsou zmírňovány společenské konflikty a je umožněno dosahovat 

dlouhodobějších sociálních cílů, nikoliv pouze cílů krátkodobých. 

Existují tři základní typy sociální politiky. Prvním je nedistributivní typ, kde jsou sociální 

potřeby vnímány jako sociální práva. Jedná se o nejnákladnější typ, protože tato politika 

finančně nejvíce zatěžuje stát. Dávky jsou obyvatelstvu poskytovány univerzálně, 

tedy na celou populaci. Druhý typ je označován jako výkonový (korporativní) typ, 

kde sociální potřeby mají být primárně uspokojovány na základě výkonu a produktivity. 

Stupeň redistribuce je u tohoto modelu nižší, protože stát přenechává část finančního břemene 

na soukromých pojistných fondech. Stát tak garantuje pouze základní potřeby. Posledním 

typem je reziduální typ, který zdůrazňuje individuální odpovědnost každého za uspokojování 

sociálních potřeb. U tohoto typu je důvěra vkládána v trh a jeho instituce a v rodinu. Státní 

sociální politika je až na posledním místě a i její odpovědnost za občana je minimální. 

                                                      
32

 Myšleno ve vytváření rámce, tedy prostoru, ve kterém se ekonomické subjekty mohou pohybovat a provádět 

svoji činnost.  
33

 Řadí se zde lidé bez práce, tělesně postižení, rodiny s dětmi atd. 



72 

 

V realitě dochází vždy k mixu všech tří typů. Neexistuje čistý konkrétní typ, v praxi však 

může docházet k rozdílnému poměru uvedených typů. Silným pojítkem daných typů je 

historická zkušenost a kulturní tradice jednotlivých zemí. Příkladem pro první typ jsou 

skandinávské země, druhý typ převažuje ve Francii a třetí je typický pro Spojené státy 

americké. Česká republika vykazuje ve své soudobé sociální politice prvky všech tří typů. 

Na rozdíl od západoevropských zemí si však česká společnost nese zkušenost z období 

před rokem 1989 v podobě přílišného spoléhání se na státní instituce. Jedná se právě 

o problém sociální politiky prvního typu, kdy jsou sociální potřeby vnímány jako sociální 

práva.  

Tento problém je v České republice přítomen především v pasivní složce sociální politiky. 

Pro přerozdělovací proces je obecně typické, že po dokončení přerozdělení je nerovnost 

zpravidla menší než při prvotním rozdělení. Přesto je nutné sledovat dvě roviny. První 

rovinou je to, zda příliš vysoká míra přerozdělování neoslabuje podněty k práci a podnikání. 

Druhá rovina spočívá v rozpoznání okamžiku, kdy příliš nízká míra přerozdělování působí 

na společnost také negativně, a to tak, že narušuje stabilitu a rozvoj společnosti. 

Sociální systém v České republice je rozsáhlý a dotýká se mnoha oblastí. Z toho důvodu je 

systém sociálních dávek popsán v tab. 4.3. 



73 

 

Tab. 4.3 Soustava sociálního systému České republiky 

Dávky státní sociální 

podpory 

Dávky pomoci v hmotné 

nouzi 

Dávky sociální péče pro 

osoby se zdravotním 

postižením 

Příspěvek na dítě Příspěvek na živobytí Jednorázový příspěvek 

na opatření zvláštních 

pomůcek 

Rodičovský příspěvek Doplatek na bydlení Příspěvek na úpravu bytu 

Sociální příspěvek Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na zakoupení, 

celkovou opravu a zvláštní 

úpravu motorového vozidla 

Příspěvek na bydlení  Příspěvek na provoz 

motorového vozidla 

Porodné  Příspěvek na individuální 

dopravu 

Pohřebné  Příspěvek na úhradu za 

užívání bezbariérového bytu 

a garáže 

Dávky pěstounské péče 

 příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte 

 odměna pěstouna 

 příspěvek při převzetí 

dítěte 

 příspěvek na zakoupení 

motorového vozidla 

 Příspěvek úplně nebo 

prakticky nevidomým 

občanům 

  Mimořádné výhody pro těžce 

zdravotně postižené občany 

  Bezúročné půjčky 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, vlastní zpracování. 

V tabulce je uvedeno členění sociálních dávek platných v roce 2009. Český sociální systém 

se neustále mění, ale princip jeho fungování zůstává zachován. Příkladem jsou dávky sociální 

péče pro osoby se zdravotním postižením, které se v roce 2012 přeskupily z devíti do tří 

skupin: nyní existují příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se 

zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.  

Hlavním důvodem pro pasivní sociální politiku je v rozvinuté společnosti snaha potlačit 

chudobu
34

. Přitom chudoba je jev, který ze společnosti nelze odstranit, protože je vnímána 

relativně. Chudoba v Africe a v Evropě není totožná, přesto je nazývána shodně. Každý stát se 

s ní proto vypořádává rozdílně. Nejčastějšími příčinami chudoby jsou nízké výdělky 

ze zaměstnání a nezaměstnanost. Chudoba u jedince z důvodu (dlouhodobé) nezaměstnanosti 

                                                      
34

 Na chudobu je nahlíženo z mnoha pohledů, ať již ze společenského, nebo individuálního. Na ukázku lze uvést 

dva citáty. George Bernard Shaw řekl, že chudoba je stejně tak veřejným zlem, jako soukromým neštěstím. 

Trpěti je zločinem na národu. Karel Čapek konstatoval, že bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí. 
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je logickým závěrem. Navíc hrozí, že tato chudoba bude přetrvávat i do budoucnosti, dokud 

bude jedinec nezaměstnaný. V případě nízkých výdělků nastává problém v současnosti 

i v budoucnosti. Nyní bez ohledu na pracovní aktivitu není jedinec schopen vydělat 

dostatečné množství finančních prostředků a ani v budoucnu nemůže dojít ke zlepšení, 

protože dnešní nízké výdělky povedou k nízkým starobním důchodům
35

.  

Mezi nejhorší projevy chudoby se řadí sociální exkluze (vyloučení), která má několik 

dimenzí. Ekonomická dimenze se týká exkluze na trhu práce. Sociální politika se snaží 

v takovém to případě o nápravu v podobě inkluze. U ekonomické dimenze se využívá 

především nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, legislativních nástrojů apod. 

Pomoc, která je prostřednictvím sociální politiky poskytována, představuje výdaj 

ze státního rozpočtu. Proto jsou v následující tab. 4.4 uvedeny vybrané výdaje 

z jednotlivých rozpočtů České republiky. Data jsou záměrně zvolena za poslední, v disertaci 

zkoumaný, rok 2011. 

Tab. 4.4 Rozpočty 2011 České republiky – Výdaje (v mil. Kč) 

Výdaje 
Státní 

rozpočet 

Centrální 

rozpočty 

Veřejné 

rozpočty 

2+3 Celkem 1 151 157 1 363 967 1 600 976 

2 Výdaje na provozní činnost 1 140 277 1 351 976 1 507 776 

21 Náhrady zaměstnancům 92 190 97 220 135 970 

22 Užití zboží a služeb 59 604 64 898 129 116 

23 Spotřeba fixního kapitálu x x x 

24 Úroky 44 977 44 986 47 753 

25 Běžné transfery 92 880 142 268 307 562 

26 Dotace 319 313 200 035 34 260 

27 Sociální dávky 444 221 661 876 686 944 

271 Dávky sociálního zabezpečení 444 069 661 722 686 690 

272 Dávky sociální pomoci 0 0 0 

272 Sociální dávky zaměstnavatelů 152 154 254 

28 Ostatní výdaje 87 092 140 693 166 173 

3 Nákup nefinančních aktiv 10 880 11 991 93 198 

 Peněžní saldo -156 895 -169 984 -171 387 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky. 

Z tabulky je patrné, že sociální dávky v podobě dávek sociálního zabezpečení představují 

nejvyšší sumu peněžních prostředků na výdajové stránce rozpočtů. 

Následující subkapitola obsahuje simulaci, v jaké výši jsou pravděpodobně v České 

republice vypláceny sociální dávky jedincům, kteří by mohli pracovat, ale nepracují.  

                                                      
35

 Je nutné poznamenat, že v oblasti starobních důchodů v České republice panuje relativně rovnostářské 

rozdělení. 
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4.3 Simulace vyplacených sociálních dávek 

Simulace finanční nákladnosti sociálních dávek poskytnutých lidem, kteří kdyby pracovali, 

tak by nepobírali sociální dávky v takové výši a naopak by přispívali do státního rozpočtu 

minimálně platbou sociálního a zdravotního pojištění, má podobu odhadu. Problémem v této 

oblasti je neexistence tvrdých dat. Existují průzkumy, které pracují s měkkými daty, u nich se 

však objevuje oprávněná kritika spojená s nevhodně zvoleným zkoumaným vzorkem.  

Za základní sociální dávky jsou brány přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek 

na živobytí a doplatek na bydlení. Na tyto dávky mají právo nepracující jedinci i jedinci 

pracující za podmínky, že jejich příjem je považován sociálním systémem za nedostatečný. 

Celkové výdaje ze státního rozpočtu na tyto sociální dávky v roce 2011 zachycuje tab. 4.5. 

Je třeba vzít na vědomí fakt, že již na této úrovni se objevuje problém se statistikou, 

neboť rozdílné informace k dané problematice poskytují Ministerstvo financí České republiky 

a Český statistický úřad. Příčinou může být vyplácení těchto dávek, protože přídavek na dítě 

a příspěvek na bydlení ve sledovaných letech vyplácely úřady práce přímo ze státního 

rozpočtu, zatímco příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení poskytovaly obce. 

Tab. 4.5 Výdaje ze státního rozpočtu České republiky na vybrané sociální dávky v roce 2011 

Dávky sociální Výsledek od počátku roku (v tisících) 

podle Ministerstva financí ČR Podle ČSÚ 

4131 Přídavek na dítě 3 496 421,39 3 498 346 

4141 Příspěvek na bydlení 4 625 202,52 4 640 548 

4171 Příspěvek na živobytí 3 819 952,92 3 819 953 

4172 Doplatek na bydlení 850 222,35 686 077 

 Celkem 12 791 799,18 12 644 924 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, Český statistický úřad. 

V tab. 4.5 je zachycen celkový výdaj ze státního rozpočtu. Tuto sumu je však nutno očistit 

o hodnotu vyplacenou lidem, kteří jsou zaměstnaní, ale jejichž příjem je nepostačující. 

Z tohoto důvodu je nutné znát, kolik peněžních prostředků u těchto sociálních dávek směřuje 

k lidem, kteří mohou pracovat, ale z neobjektivního důvodu nepracují. 

Pro simulaci je nutné zjistit počet jedinců, kteří nepracují, ale přitom z ekonomického 

hlediska pro toto neexistuje objektivní důvod. Obecně zde patří dlouhodobě nezaměstnaní 

a ekonomicky neaktivní bez objektivně uznatelných příčin. 

Prvotním logickým krokem je zjištění počtu nezaměstnaných. Zde se opět objevuje 

problém s daty u státních institucí zabývajících se sběrem statistických dat týkajících se trhu 

práce. V České republice se v daném období sledovaly dvě míry nezaměstnanosti. Jednalo se 
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o registrovanou míru nezaměstnanosti
36

 a obecnou míru nezaměstnanosti. Registrovaná míra 

nezaměstnanosti byla sledována Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Byla 

založena na sběru dat z úřadů práce a zachycovala lidi bez zaměstnání registrované 

na úřadech práce. Obecná míra nezaměstnanosti byla a je sledována Českým statistickým 

úřadem a je zjišťována na základě Výběrového šetření pracovních sil. Provádí se 

na výběrovém vzorku domácností, u něhož se zkoumá celá řada charakteristik, např. struktura 

nezaměstnanosti podle pohlaví, věku, vzdělání, charakter zaměstnání respondentů, či souběh 

zaměstnání a mobility, takže vzorek poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím 

charakteru, struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky 

trvání nezaměstnanosti apod. 

 Ukazatel obecné míry nezaměstnanosti je vhodnějším ukazatelem pro provedení simulace 

z hlediska dodatečných informací, které jsou k provedení simulace zapotřebí. Na druhou 

stranu trpí tento ukazatel určitými nedostatky. Nejvýznamnější z nich představuje samotný 

vzorek
37

, který podle kritiků není vhodně sestaven. Důkazem pro toto tvrzení je rozdíl 

ve vykazovaných počtech nezaměstnaných dle metodik MPSV ČR a ČSÚ, které nejsou 

zanedbatelné, viz tab. 4.6. 

Tab. 4.6 Vývoj počtu nezaměstnaných v České republice 

Počet 

nezaměstnaných 

dle metodiky 

2001 2005 2006 2008 2010 2011 

MPSV ČR 461 923 510 416 448 545 352 250 561 551 508 451 

ČSÚ x x 371 300 229 800 383 700 353 600 

Zdroj: Český statistický úřad. 

Tab. 4.6 ilustruje, jak velké jsou rozdíly mezi skutečným (tj. registrovaným) počtem 

nezaměstnaných a jeho odhadem na základě vzorku používaného pro statistiku v České 

republice. I přesto však bude počítáno s daty z Výběrového šetření pracovních sil, protože jak 

bylo uvedeno výše, tento vzorek doprovází další popisná statistika, bez které by simulace 

nebyla možná. Pro registrovanou míru nezaměstnanosti existují data pouze s částečnou 

popisnou charakteristikou, a to jen do roku 2010. 

                                                      
36

 Od ledna 2013 tento ukazatel již neexistuje a byl nahrazen novým ukazatelem s názvem „Podíl 

nezaměstnaných osob“. 
37

 Vybraný vzorek domácností představoval v 1. čtvrtletí roku 2013 více než 25 000 bytů na území České 

republiky. Zahrnoval necelých 57 000 respondentů všech věkových kategorií, z nichž necelých 49 000 

respondentů náleželo věkové skupině 15 a více let. Český statistický úřad uvádí, že tento rozsah souboru 

umožňuje získat spolehlivé odhady charakteristik trhu práce na úrovni republiky a s relativně dostatečnou 

spolehlivostí i odhady krajských a oblastních hodnot. 
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Skladbu nezaměstnaných podle věkové skupiny ilustruje tab. 4.7 a podle pohlaví tab. 4.8. 

Lze potvrdit, že data pro Českou republiku jsou v souladu s teorií lidského kapitálu a teorií 

životního cyklu, které byly popsány v kapitole 3. Zjevně platí, že čím je dosažené vzdělání 

u jedince vyšší, tím se snižuje pravděpodobnost, že jedinec nenalezne práci. Rovněž existují 

takové etapy v lidském životním cyklu, kdy je člověk vystaven vyššímu nebezpečí ztráty 

zaměstnání, anebo nenalezení nové práce. 

Tab. 4.7 Nezaměstnaní podle věkových skupin v roce 2011 (v tisících) 

Pohlaví Celkem 
Věkové skupiny (let) 

15 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 44 45 - 54 55 a více 

Společně 353,6 67,8 46,6 43,6 77,9 72,8 44,9 

Muži 172,4 41,4 23,9 18,8 29,5 32,1 26,8 

Ženy 181,2 26,5 22,7 24,8 48,4 40,7 18,2 

Zdroj: Český statistický úřad. 

Z tab. 4.7 je možné vysledovat, že větší počet nezaměstnaných se na počátku pracovní 

kariéry objevuje u mužského pohlaví. Ve věkové skupině 25 - 29 let dochází mezi pohlavími 

téměř k vyrovnání a v letech následujících již převládá nezaměstnanost u žen. Ta přetrvává 

až do věkové skupiny 55 let a více, kdy je opět vyšší pravděpodobnost nezaměstnanosti 

u mužů. Tato data korespondují s demografickým vývojem v České republice, kdy se 

průměrná prvorodička nachází právě ve věkové skupině 25 - 29 let. Vyšší nezaměstnanost 

u žen je v následujících věkových skupinách spojována s péčí o dítě. Ženy v té době mají 

ztížený vstup na trh práce, avšak tato překážka se vytrácí s dospívajícím potomkem. Takováto 

skladba nezaměstnaných odpovídá teorii životního cyklu. 

Tab. 4.8 Nezaměstnaní podle pohlaví v roce 2011 (v tisících) 

Stav Pohlaví Celkem 

Nejvyšší dokončené vzdělání 

Základní a 

neukončené 

základní 

Střední 

bez 

maturity 

Střední s 

maturitou 

Vysoko-

školské 

Bez práce 

Spolu 
abs. 353,6 71,2 157,0 97,1 27,9 

v % 3,94 4,92 4,97 3,20 2,10 

Muži 
abs. 172,4 35,9 84,0 38,6 13,7 

v % 3,94 7,06 4,54 2,92 1,99 

Ženy 
abs. 181,2 35,3 73,0 58,5 14,2 

v % 3,94 3,77 5,58 3,42 2,21 

Ve věku 15 

let a více 

Spolu 8 964,7 1 445,5 3 158,3 3 032,9 1 327,2 

Muži 4 366,8 508,8 1 850,2 1321,3 686,0 

Ženy 4 597,9 936,7 1 308,1 1 711,6 641,2 

Zdroj: Český statistický úřad. 
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Z tab. 4.8 je patrná skladba nezaměstnanosti v České republice podle nejvyššího 

dokončeného vzdělání. V celkovém počtu nezaměstnaných není mezi pohlavími významný 

rozdíl. Ten se však projevuje v rámci jednotlivých stupňů vzdělání. Oproti ženám je 

ve skupině se základním a neukončeným základním vzděláním v celkové populaci skoro 

poloviční množství mužů, ale takto vzdělaných nezaměstnaných je téměř stejný počet u mužů 

i žen, proto je v této skupině vyšší míra nezaměstnanosti u mužů. Muž s tímto stupněm 

vzdělání nenachází tak často pracovní uplatnění, jako je tomu u žen. I když je počet žen 

s tímto stupněm vzdělání vyšší, je u nich schopnost nalezení práce vyšší. Je pravděpodobné, 

že schopnost absorpce na trhu práce je u žen vyšší, protože u tohoto stupně vzdělání je prostě 

více pracovních příležitostí právě pro ženy. Obracená situace existuje u vzdělání středního 

bez maturity, kde se nachází mnohem více mužů v celku, ale mezi nezaměstnanými je to dosti 

podobný počet. U skupiny středního vzdělání s maturitou je v celkovém počtu i počtu 

nezaměstnaných vyšší počet žen. Zůstává tomu tak i při přepočtu na procenta. 

Ve vysokoškolsky vzdělané skupině je vyšší počet mužů, ale je u nich o něco menší 

nezaměstnanost. Nejvyšší pravděpodobnost, že si jedinec najde anebo udrží práci, nastává, 

pokud patří do vysokoškolsky vzdělané skupiny. Nejvyšší stupeň ohrožení nezaměstnaností se 

objevuje u dvou skupin, které mají velice blízké hodnoty, a to základní a neukončené základní 

vzdělání a střední vzdělání bez maturity. 

Při simulaci však nelze počítat s celou skupinou nezaměstnaných, protože lidé 

nezaměstnaní do půl roku mají nárok na podporu v nezaměstnanosti
38

, se kterou však v práci 

není počítáno. V tab. 4.9 je uvedena struktura nezaměstnaných v České republice podle délky 

nezaměstnanosti v roce 2011.  

Tab. 4.9 Nezaměstnanost podle délky nezaměstnanosti v roce 2011 (v tisících) 

Délka trvání nezaměstnanosti Počet 

Méně než 3 měsíce 77,8 

Od 3 měsíců do méně než 6 měsíců 58,1 

Od 6 měsíců do méně než 1 rok 74,5 

Od 1 roku do méně než 2 roky 71,8 

Od 2 let do méně než 4 roky 43,0 

4 roky a více 28,3 

Celkem 353,6 

Zdroj: Český statistický úřad. 

                                                      
38

 Průměrná podpora v nezaměstnanosti na území České republiky v roce 2011 činila 5 586 Kč a snižovala tak 

hodnotu ostatních pobíraných dávek. 
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Pro výpočet mohou být bráni pouze nezaměstnaní, kteří si nenárokují podporu 

v nezaměstnanosti. Do takto stanovené skupiny se zahrnují nezaměstnaní od 6 měsíců trvání 

nezaměstnanosti výše. V absolutní hodnotě se jedná o 217 600 dlouhodobě nezaměstnaných. 

K počtu nezaměstnaných je ale nutné ještě připočítat počet ekonomicky neaktivního 

obyvatelstva, aby byl znám počet lidí, kteří mohou pobírat základní nárokovatelné sociální 

dávky, ale současně aby pro ně platilo, že sociální dávky by pobírat nemuseli, protože mohli 

pracovat. Jednotlivé dílčí skupiny kategorie ekonomicky neaktivních obyvatel jsou uvedeny 

v tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo v roce 2011 (v tisících) 

Důvody ekonomické neaktivity Počet 

Starobní a invalidní důchodci 2 353,9 

Navštěvují základní školu 58,2 

Připravují se v učilišti 123,5 

Studují na střední škole 371,9 

Studují na vysoké škole 301,3 

Pečují o rodinu, jsou v domácnosti 151,1 

Rodičovská dovolená 185,8 

Zdravotní důvody 100,0 

Nesplňují podmínku ILO pro nezaměstnané 26,8 

Jiné důvody 69,2 

Bez uvedení důvodů X 

Celkem 3 741,7 

Zdroj: Český statistický úřad. 

Do výpočtu mohou být z ekonomicky neaktivního obyvatelstva zařazeny pouze dvě 

skupiny uvedené v tab. 4.10. První skupina je označena jako „nesplňují podmínku ILO 

pro nezaměstnané“ a druhá skupina je nazvána „jiné důvody“. Tyto dvě položky nepředstavují 

objektivní důvod pro ekonomickou neaktivitu. V absolutní hodnotě se jedná o 96 000 

obyvatel. 

Počet občanů, kteří si mohou nárokovat základní sociální dávky, ale nemuseli by, kdyby si 

našli práci, je dán součtem hodnot 217 600 a 96 000. Na základě údajů Výběrového šetření 

pracovních sil lze dojít k počtu 313 600 lidí, kteří žijí pouze ze sociálních dávek a nemají 

žádný jiný legální příjem. Na základě dat Ministerstva práce a sociálních věcí není možné 

tento odhad vůbec provést, protože jeho databáze je neúplná a některé hodnoty nejsou 

dostupné. V průměru by však hodnoty, které ministerstvo uvedlo, byly o 150 tis. vyšší, než 

v případě odhadu uvedeného v této práci.  
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Po zjištění počtu lidí, kteří jsou předmětem zkoumání, je důležité vyjádřit i příjem těchto 

lidí ze sociálních dávek. Příjem domácností s jedincem bez zaměstnání bude rozdílný. 

Předpokladem pro další postup je, že domácnost s dětmi bude mít nárok na vyšší sociální 

dávky, proto je důležité uvést pořadí počtu nezaměstnaných jedinců dle příjmů, viz tab. 4.11. 

V posledním sloupci se nachází celkový průměrný příjem, který je počítán jako průměrná 

hodnota jednotlivých příjmových intervalů násobená počtem příslušných osob. Výjimku 

představuje první interval (do 4 000 Kč), u nějž je průměrný příjem domácnosti stanoven 

na hodnotě 3 126 Kč. Tato hodnota byla zvolena pro svoji významnost v rámci sociálního 

systému, neboť v daném roce představuje životní minimum. I když mohlo v jistých případech 

dojít ke krácení životního minima, jedná se o hodnotu, která je v daném intervalu 

nejvýznamnější.  

Tab. 4.11 Příjem nezaměstnaných jedinců v roce 2011 

Příjem (v Kč) Podíl osob (v %) Počet osob (abs.) 
Celkový průměrný 

příjem (v Kč) 

Do 4 000 32,0 100 352 313 700 352 

4 001 - 6 000 26,4 82 790 413 952 000 

6 001 - 8 000 14,8 46 413 324 889 600 

8 001 - 10 000 12,5 39 200 352 800 000 

10 001 - 15 000 9,2 28 851 360 640 000 

15 001 - 20 000 3,9 12 231 214 032 000 

20 001 - 30 000 1,2 3 763 94 080 000 

30 001 a více 0,0 0 0 

Celkem 100 313 600 2 074 093 952 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty. 

Z tab. 4.11 je patrné, že pod příjmovou hodnotou 10 000 Kč se nachází 85,7 % všech 

nárokovatelů sociálních dávek. Tyto domácnosti si mohou samozřejmě nárokovat i další 

sociální dávky, pokud na ně mají právo, a tak mohou dodatečně navýšit svůj příjem. Příjmový 

sloupec však ukazuje, že jako celek měly největší příjem ze sociálních dávek domácnosti, 

které pobíraly od 4 001 do 6 000 Kč a od 10 001 do 15 000 Kč.  

Na základě přijetí série předpokladů lze v rámci této simulace vypočíst, kolik dostávají 

ze sociálního systému jedinci, kteří by mohli pracovat, ale nepracují a žijí pouze z dávek. 

I když se jedná o odhad, z celkové sumy 12 791 799 180 Kč
39

 připadá na sociální dávky 

pro zmíněných 313 600 lidí (výpočet viz výše) cca 2 074 093 952 Kč. Zbylá část připadá 

na podporu domácností, které podle legislativy České republiky nedosahují dostatečného 

příjmu, a proto mají právo si nárokovat sociální dávky. Jedná se o částku 10 717 705 228 Kč. 

                                                      
39

 Pro další výpočet byla vybrána statistika Ministerstva financí České republiky. 
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V rámci této simulace nelze rozpočítat, kolik peněžních prostředků plyne na domácnosti, 

protože z oficiálních statistik není známa skladba těchto domácností. Český statistický úřad 

sice vede statistiku na základě Výběrového šetření pracovních sil, ale ta je kumulovaná a není 

rozvedena do jednotlivých typů domácnosti. 

Výsledky simulace dávají odpověď na to, kolik je vyplaceno na sociálních dávkách lidem, 

kteří by mohli pracovat. Automaticky však vyvstaly další dvě otázky. První z nich je, 

zda vyplacení sociálních dávek ve výšipřes 2 mld. Kč pro občany, kteří by mohli pracovat, 

ale bez objektivních důvodů nepracují bránících jim v práci, není plýtváním peněz ze státního 

rozpočtu? Druhá otázka je spojena s částkou 10,7 mld. Kč, která je vynakládána na podporu 

domácností s nedostatečným pracovním příjmem. Proč je příjem těchto domácností 

nedostatečný, když pracují? Jednou z možných odpovědí je to, že příčinou daného stavu je 

nevhodně nastavený daňový a sociální systém. Faktem, který hovoří ve prospěch tohoto 

tvrzení, je například statistika žádostí o sociální dávky. Podle Statistické ročenky z oblasti 

práce a sociálních věcí 2011 bylo v roce 2011 podáno přes 430 000 žádostí o sociální dávky, 

přičemž kladně jich bylo vyřízeno přes 425 000. Z toho se přes 95 000 žádostí týkalo 

znovupotvrzení invalidity a přes 51 000 žádostí uznání nové invalidity. Lidé požadující 

uvedené dávky patřili ve většině případů mezi nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Pracovní 

příjem byl podle těchto lidí nepostačující, a proto hledali východisko v sociálním systému, 

který jim umožnil legalně navýšit nedostatečný pracovní příjem a zlepšil tím životní standard. 

Ukazuje se, že v České republice skutečně neexistuje efektivně fungující trh práce. I podle 

dokumentu Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011 Českého statistického 

úřadu tento trh trpí nedostatky, a to jak na straně poptávky, tak i nabídky. Tato práce se 

zaměřuje pouze na stranu nabídky, nezkoumá však např. nedostatečnou mobilitu či špatné 

zázemí pro rodiny s dětmi ve vztahu k trhu práce apod. Je zaměřena na daňový a sociální 

systém, v němž by nemělo docházet k demotivaci jedince od práce a jedinec by měl být 

motivován k nalezení si práce na plný úvazek. 

Následující kapitola proto přibližuje ukazatele, kterými lze trh práce analyzovat a určit, 

zda v interakci daňového a sociálního systému v České republice skutečně tkví problém.  
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5 Indikátory aplikovatelné při analýze trhu práce 

Smyslem této kapitoly je přiblížení jednotlivých ukazatelů, které jsou využívány 

při analyzování trhu práce. Kapitola obsahuje i vysvětlení, proč je v práci použit pravě jeden 

konkrétní indikátor. Ukazatelů, které se využívají k interpretaci stavu na trhu práce, je totiž 

celá řada. Tyto ukazatele se liší svým využitím, stejně jako vypovídací schopností. Společná 

je pro ně ale kritika, která zpochybňuje jejich vypovídací nebo predikční schopnost. 

Podle Vítek (2008) nelze prostřednictvím těchto ukazatelů přesně ex ante stanovit, 

zda zdanění bude jedince odrazovat od práce či jej k práci stimulovat. Přesto je užitečné tyto 

ukazatele používat, protože umožňují alespoň odhadnout základní distorze, které daně 

a sociální dávky ve vztahu k trhu práce vyvolávají. 

Ukazatele se dělí podle toho, k jakému účelu jsou využívány. Za základní rozdělení lze 

považovat rozdělení na ukazatele zaměřené na poptávkovou či nabídkovou stranu trhu práce. 

V disertaci ustupuje poptávková strana trhu práce do ústraní, ale to neznamená, že je méně 

důležitá. Prvotně je disertace orientována na nabídkovou stranu trhu práce se zaměřením 

na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, proto i indikátory zde uvedené budou tomuto cíli 

odpovídat. 

U nabídkové strany trhu práce lze dostupné ukazatele rozdělit podle vstupních dat 

na makroekonomické a mikroekonomické. Jako první v pořadí budou uvedeny 

makroekonomické ukazatele. 

5.1 Makroekonomické ukazatele 

Makroekonomické ukazatele vycházejí zpravidla z agregovaných dat, jako jsou například 

daňové výnosy, hrubý domácí produkt, atd. Z těchto dat se standardně vypočítávají ukazatelé 

typu daňová kvóta, daňový mix a implicitní sazba daně dle příslušné ekonomické kategorie, 

kterými jsou práce, kapitál a spotřeba.  

Ukazatel daňová kvóta se vypočte jako podíl daňových výnosů k hrubému domácímu 

produktu. Obecně jej lze zapsat: 

  (5.1) 

kde DK je daňová kvóta a HDP je hrubý domácí produkt v běžných cenách. 

Daňová kvóta se rozděluje na dva typy: jednoduchá a složená. Jednoduchá daňová kvóta 

v sobě zahrnuje pouze daně v užším pojetí. Jedná se o daně, které mají slovo „daně“ přímo 
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v názvu. Složená daňová kvóta obsahuje daně v širším pojetí, což znamená, že zahrnuje 

i příspěvky na sociální zabezpečení a clo. I když tyto pojmy nemají ve svém názvu „daň“, 

disponují některými podobnými rysy. Důvodem tohoto rozdělení daňové kvóty je to, 

že některé státy vykazují nízkou daňovou zátěž daněmi v užším pojetí, zato velký podíl 

daňové zátěže spočívá v příspěvcích na sociální zabezpečení. Mezi tyto státy patří také Česká 

republika. 

Výhodou daňové kvóty je snadná komparace údajů s údaji pro jiné státy, protože tento 

ukazatel již není ovlivňován velikostí ekonomiky a z něj plynoucími důsledky. Hodnoty 

ukazatele lze sledovat i v časové řadě v rámci daného státu. Ukazatel tak umožňuje jednoduše 

sledovat vývoj přerozdělovacích procesů v zemi. 

Daňový mix zjišťuje rozložení daní a kvazi daní v ekonomice a sleduje jejich efektivnost. 

Vypočítá se jako podíl výkonu jednotlivých daní na celkových daňových příjmech. Obecný 

zápis tohoto ukazatele může mít tuto podobu: 

  (5.2) 

kde DM je daňový mix. 

Daňový mix je vhodné využít k zefektivňování daňového systému v ekonomice. Lze tak, 

v rámci daňového systému, dosáhnout zlepšení v rozložení daňového břemene.  

První dva ze zmíněných ukazatelů mají tu nevýhodu, že nevypovídají nic o ekonomické 

míře zdanění. Tyto ukazatelé objasňují pouze celkové daňové zatížení. Pro potřeby státu jsou 

nezbytné, protože jsou prvotním zdrojem informací pro další fiskální kroky v dané oblasti, 

ale není tomu tak ve vztahu k specifickým skupinám obyvatelstva představujícím nabídku 

práce.  

Implicitní sazba daně tento problém relativně odstraňuje, protože umožňuje zaměřit se 

přímo na trh práce. V takovém případě hovoříme o implicitní sazbě daně na práci. 

U implicitní sazby daně lze zjišťovat průměrnou efektivní sazbu daně domácností 

a průměrnou efektivní daňovou sazbu z pracovních příjmů. 

Prvním ukazatelem je tedy průměrná efektivní sazba daně domácnosti, která je vyjádřena 

jako podíl osobní daně z příjmu na celkových příjmech domácnosti. Tento vztah lze vyjádřit 

následující rovnicí: 

  (5.3) 
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kde τh je průměrná efektivní daňová sazba z pracovního příjmu, PITh jsou daně z příjmů, 

zisků a kapitálových výnosů jednotlivců nebo domácností, OSPUE je čistý výnos z podnikání 

podnikatelů nezapsaných do obchodního rejstříku (zahrnuje také imputovanou rentu 

ve vlastním bydlení, PEI jsou úroky, dividendy a příjmy z investic, které zahrnují nemovitosti 

domácností a příjmy z podnikání, W jsou mzdy a platy závislých zaměstnanců (očištěné 

o příspěvky zaměstnavatelů na soukromé penzijní fondy). 

Druhým ukazatelem je průměrná efektivní daňová sazba z pracovních příjmů. Tento 

ukazatel lze vyjádřit jako podíl daní z práce a příjmů z práce a lze je zapsat v podobě rovnice: 

  (5.4) 

kde τl je průměrná efektivní daňová sazba z pracovních příjmů, SSC je celkový objem 

příspěvků na sociální zabezpečení v ekonomice (zahrnuje příspěvky placené zaměstnanci, 

zaměstnavateli, podnikateli, osobami samostatně výdělečně činnými a nealokované příspěvky, 

PRT je celkový objem daně z mezd v ekonomice, SSCER je pojistné zaplacené zaměstnavateli 

za všechny zaměstnance (nezahrnuje pojistné placené zaměstnavateli za zaměstnance 

do soukromých penzijních fondů). 

Ani tento ukazatel však není vhodný pro potřeby analýzy, která byla v práci vytýčena. 

To je dáno podstatou tohoto ukazatele. Implicitní sazba daně na práci totiž představuje vztah 

agregovaných daňových výnosů k odpovídajícím příjmům. Dalším nedostatkem, 

který by tento ukazatel vykazoval, pokud by byl zvolen pro analýzu rozhodování 

nízkopříjmové skupiny obyvatelstva o pracovní aktivitě, je to, že vychází z nereálných 

předpokladů, čímž by docházelo ke zkreslení konečných výsledků analýzy. Tyto předpoklady 

lze nalézt v práci autorů Mendoza, Razin a Tesar (1994), kde se nachází nejen metodologické 

pozadí tvorby tohoto ukazatele, ale je rozpracován celý přístup k jeho výpočtu. Některé 

nedostatky ukazatele byly odstraněny v následných modifikacích metodologie implicitní 

sazby daně na práci, viz Carey a Tchilinguirian (2000), ani poté však není tento ukazatel 

vhodný pro analýzu zabývající se rozhodováním nízkopříjmového jedince, a to z důvodu 

své makroekonomické povahy. 

Z výše uvedených důvodů následuje přehled mikroekonomických ukazatelů trhu práce, 

které již nepracují s agregovanými daty. 
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5.2 Mikroekonomické ukazatele 

Mezi mikroekonomické ukazatele lze zařadit ukazatele typu průměrná osobní sazbě daně, 

daňový klín z práce, čistý poměr náhrady, průměrná efektivní sazba daně a mezní efektivní 

sazba daně. 

Průměrná osobní sazba daně je definována jako podíl součtu osobní důchodové daně 

a příspěvku na sociální zabezpečení placených zaměstnancem na celkovém hrubém příjmu. 

Interpretace ukazatele spočívá v tom, jak velkou část příjmů z práce odebere fiskální autorita 

zaměstnancům ve formě různých daní. Matematicky lze tento vztah vyjádřit: 

  (5.5) 

kde PATR je průměrná sazba daně z pracovních příjmů, IT je osobní důchodová daň, SSCEE 

jsou příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnancem a GEI jsou hrubé příjmy 

ze zaměstnání.  

Tento ukazatel se, na rozdíl od makroekonomických ukazatelů, přiblížil jedinci a lze s ním 

provádět simulace pro jednotlivé rodiny a rozdílné úrovně mzdy. Problém ale spočívá 

v nedostatečně širokém čitateli tohoto ukazatele. V realitě totiž rozhodování jedince 

neovlivňují pouze osobní důchodová daň a sociální pojištění. Je zde opomenut celý sociální 

systém, který má na rozhodování jedince o jeho pracovní aktivitě významný vliv. 

Daňový klín na práci patří mezi významné ukazatele trhu práce, ale nespadá až tak 

mezi ukazatele orientované čistě na nabídkovou stranu. Jeho podstatou je zjistit výši nákladů 

na pracovní sílu pro zaměstnavatele, protože se nejedná pouze o vyplacenou čistou mzdu 

a odvody příspěvků na sociální zabezpečení placené zaměstnancem, ale i o hrubý příjem 

ze zaměstnání a odvody příspěvků na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem. Jedná 

se o výraz ve tvaru: 

  (5.6) 

kde TWL je daňový klín z práce, ITL je daňové břemeno pro daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti pro domácnost nebo poplatníka, SSCER je pojistné placené 

zaměstnavatelem (ve vzorci 5.4 se jednalo o kumulovanou částku za všechny zaměstnance, 

zatímco zde jde o náklad na jednoho zaměstnance, to je rozdíl v makroekonomickém 

a mikroekonomickém ukazateli), TWEE je celková hrubá mzda zaměstnance a PTER je daň 

z mezd placená zaměstnavatelem (existuje-li v dané zemi). 
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To, že daňový klín se primárně určuje k zjištění celkových nákladů na pracovní sílu, 

vysvětluje, proč není tohoto ukazatele užito v praktické části. V rámci ekonomiky je nezbytné 

znát skutečné náklady na pracovníka, ale z hlediska rozhodovacího procesu jedince nemá tato 

informace žádnou váhu. Jedince zajímá vlastní příjem a ten porovnává s alternativním 

příjmem v podobě sociálních dávek. 

Čistý poměr náhrady slouží k vyčíslení relativního poklesu rodinných příjmů v případě, 

že jeden z členů domácnosti ztratí zaměstnání. Vypočítá se jako podíl příjmů ve dvou stavech, 

tj. za situace, kdy jsou členové domácnosti nezaměstnaní a v situaci, kdy pracují. Tento vztah 

lze zapsat: 

  (5.7) 

kde NRR je čistý poměr náhrady, NEIOW je čistý příjem v nezaměstnanosti a NEIIW je čistý 

příjem při zaměstnání. 

Daný ukazatel se jeví jako vhodný v případě, kdy jedinec pobírá sociální dávky. Nelze jej 

však použít v případě, kdy dochází ke zvyšování pracovního úsilí jedince, protože hodnota 

čitatele by v takovém případě byla nulová. Tento ukazatel není schopen pracovat se změnami 

v příjmech. 

Průměrná efektivní sazba daně vykazuje relativní daňové břemeno, kdy dochází 

ke kombinaci daní a sociálních dávek. Vyjádřena je jako podíl daně, příspěvků na sociální 

zabezpečení placené zaměstnancem a sociálních dávek k hrubému příjmu. Matematický zápis 

tohoto vztahu je následující: 

  (5.8) 

kde SB jsou sociální dávky, které poplatník získal. 

Tento indikátor by se mohl pro účely disertace jevit jako vhodný, protože pracuje 

s hodnotami, které jedince v jeho rozhodovacím procesu ovlivňují, popřípadě je jedinec 

při rozhodování přinejmenším zohledňuje. Nevýhoda, která činí tento ukazatel nevhodným, je 

ale ukryta přímo v jeho názvu. Jedná se o průměrnou sazbu daně. Racionální člověk se však 

nerozhoduje na základě průměrné hodnoty ze všech možných hodnot, kterých ani nemusí 

dosáhnout, neboť se přizpůsobuje své konkrétní situaci. 

Posledním ukazatelem je mezní efektivní sazba daně, jíž podstatou je to, jaká část 

z dodatečného příjmu poplatníka je ve výsledku odvedena díky interakci daňového 
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a sociálního systému ve vztahu k hrubému příjmu poplatníka. Matematicky lze tento vztah 

vyjádřit: 

  (5.9) 

kde METR je mezní efektivní sazba daně, ∆NEI je změna čistého příjmu a ∆GEI je změna 

hrubého příjmu. 

Pokud je změna hrubého příjmu větší než změna čistého příjmu, představuje tato výsledná 

kladná hodnota daň a sociální a zdravotní pojištění, které poplatník odvádí do státního 

rozpočtu. Je-li však změna čistého příjmu vyšší než změna hrubého příjmu, je výsledná 

hodnota záporná a znamená, že jedinec má nárok na sociální dávky. Existuje i varianta, 

že jedinec odvádí daň a současně je příjemcem sociálních dávek. V takovém případě záleží 

na hodnotě METR, zda bude dosahovat demotivačních hodnot či nikoliv. 

Tento ukazatel se z hlediska všech požadavků pro zamýšlenou analýzu jeví jako 

nejvhodnější, protože pracuje se změnami veškerých vstupních proměnných, a to 

v jakémkoliv rozsahu. Ukazatel umožňuje simulace rozličných situací, které mohou nastat, 

přičemž jsou využívány tři jeho verze: mezní efektivní sazba daně pro zaměstnané osoby 

METR(EP)
40

, mezní efektivní sazba daně pro nezaměstnané osoby METR(UT)
41

 a mezní 

efektivní sazba daně pro neaktivní osoby METR(IT)
42

. Rozdělení na tyto kategorie se opírá 

o konkrétní zdroj dodatečného příjmu pro výpočet hodnot ukazatele.  

První z verzí ukazatele, METR(EP), vyjadřuje vliv daní a dávek na snahu jedince nabízet 

větší množství práce. Dochází zde tedy k porovnávání nárůstu či poklesu čistého příjmu 

jedince. V případě nárůstu jeho příjmu nehrozí pouze zvýšení odvodů daní a příspěvku 

na sociální a zdravotní pojištění, ale může nastat i situace, kdy dojde k snížení sociálních 

dávek, jejichž výše je odvozena od výše příjmu. Zvýšení daní a snížení sociálních dávek bude 

mít za následek vysoké hodnoty mezního efektivního zdanění, jež znamenají odrazování 

jedince od pracovního úsilí. Jedinci tak hrozí, že se ocitne v „pasti chudoby“. Ta představuje 

situaci, kdy v důsledku vyššího pracovního úsilí vede zvýšení hrubého příjmu jedince 

ke snížení jeho čistého příjmu pod předchozí úroveň. 

                                                      
40

 METR(EP) je zkratkou anglického: „Marginal Effective Tax Rate for Employed Persons“. 
41

 METR(UT) je zkratkou anglického: "Marginal Effective Tax Rate for Unemployed Persons". UT je od slova 

Unemployed Trap. 
42

 METR(IT) je zkratkou anglického: "Marginal Effective Tax Rate for Inactive Persons". IT je od slova Inactive 

Trap. 
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Druhá modifikace ukazatele, METR(UT), se od předchozí modifikace liší v dodatečném 

příjmu, který představuje zejména podpora v nezaměstnanosti. Daný ukazatel se konkrétně 

zaměřuje na okamžik přechodu z nezaměstnanosti do zaměstnání, kdy jedinci hrozí, že se 

ocitne v „pasti nezaměstnanosti“. Ta představuje situaci, kdy je pro jedince nevýhodné 

opouštět status nezaměstnaného, protože pobíraná podpora v nezaměstnanosti je vyšší 

než příjmy ze zaměstnání. 

Poslední modifikace, METR(IT), je velice podobná předchozí verzi. Rozdíl spočívá 

v nepracovním příjmu jedince, který již nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tato 

podpora je nahrazena sociálními dávkami z titulu sociální potřebnosti (minimálními 

sociálními dávkami). Jedinci zde hrozí, že se ocitne v „pasti neaktivity“, to znamená 

v podobné situaci jako v případě pasti nezaměstnanosti, ale nedostává podporu 

v nezaměstnanosti. 

Podle Immervolla (2002) se jedná pouze o metodické rozdělení, které slouží k určení, 

v jakém stavu se jedinec nacházel před zahájením své pracovní aktivity či při setrvávání 

v původním statusu. Vliv na výpočty a z nich vyplývající demotivační efekty je zanedbatelný. 

Z hlediska statistiky je vysoce přínosné znát, z jakého statusu (zaměstnaný, nezaměstnaný 

na podpoře v nezaměstnanosti, ekonomicky neaktivní) jedinec vstupuje na trh práce. 

Z hlediska simulace jeho rozhodování o nabídce práce je však tato znalost méně podstatná. 

Jedinec může přecházet z ekonomické neaktivity nebo z podpory v nezaměstnanosti do stavu 

zaměstnaný, popřípadě z částečného úvazku na plný úvazek, nebo získat vyšší dodatečný 

příjem. 

Ukazatel METR se tak stává nejvhodnějším ukazatelem pro simulaci dopadu daňového 

a sociálního systému na příjem nízkopříjmového jedince. Umožňuje totiž z ekonomického 

hlediska interpretovat rozhodování jedince v případě, že u něj dochází ke změně příjmu. 

Tato kapitola obsahovala rozbor ukazatelů, které jsou využívány při analýze trhu práce, 

včetně důvodů, proč řada ukazatelů není vhodná pro analýzu v této disertaci. Ukazatel, 

který se jako vhodný jeví, je nazýván METR. Proto je následující kapitola věnována tomuto 

ukazateli a rovněž interpretaci výsledků analýzy, jež byla právě prostřednictvím tohoto 

ukazatele provedena. 
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6 Analýza trhu práce prostřednictvím ukazatele METR 

Tato kapitola obsahuje analýzu rozhodovacího procesu tuzemských domácností o pracovní 

aktivitě, a to analýzu z ekonomického pohledu. Výpočty jsou provedeny indikátorem 

označovaným jako mezní efektivní daňová sazba na zaměstnanou osobu (Marginal Effective 

Tax Rate for Employed Person), dále jen METR. Tento ukazatel je využíván pro analýzu 

(de)stimulačních účinků daňového a dávkového (sociálního) systému na nabídku práce. 

Aplikace METRu představuje výraznou změnu pohledu na trh práce od průměrného jedince 

ke skutečným mikroekonomickým základům, neboť starší ukazatele nebyly schopny 

zaměřit pohled na konkrétního jedince. METR je však založen na posuzování konkrétní 

osoby, a proto začal být preferován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

a Evropskou unií
43

 pro kalkulaci důsledků rozhodování jednotlivých typů rodin 

ve společnosti. 

Obecný zápis pro výpočet ukazatele METR byl uveden v kapitole 5.2 v podobě vzorce 5.9. 

Změna čistého příjmu je definována jako funkce změny hrubého příjmu z práce, mezní 

daňové sazby včetně příspěvku na sociální a zdravotní pojištění placeného zaměstnancem, 

a sazby snižující hodnotu sociálních dávek. Ukazatel je ovlivněn změnou hrubého příjmu, 

daní a sociálních dávek. Daně zahrnují osobní důchodovou daň a příspěvek na sociální 

a zdravotní pojištění placený zaměstnancem. Sociálními dávkami relevantními pro výpočet 

jsou pouze ty, které jsou odvozovány od výše poplatníkova příjmu nebo příjmu jeho rodiny. 

S tímto přístupem se můžeme setkat např. v Pavel (2005). 

Výpočet METR může být také v čitateli rozložen na součet mezních sazeb jednotlivých 

příjmových nebo odvodových komponent: 

, (6.1) 

kde IT je daň z příjmů fyzických osob, SSCEE představuje příspěvky na sociální a zdravotní 

pojištění placené zaměstnancem, PB je příspěvek na bydlení, PD jsou přídavky na dítě, SP je 

sociální příplatek, SA jsou dávky z titulu sociální potřebnosti.  

Hodnoty METR je možné vyjádřit dvojím způsobem: procentuálně a indexově. V našem 

případě je výsledkem index, jenž se nachází v intervalu (–∞;∞)
44

. Stěžejní interval je přitom 

                                                      
43

 V rámci Evropské unie se jedná o instituci Evropská komise. 
44

 Nekonečno představuje pouze hypotetický příklad. V realitě se hodnota METR bude pohybovat v nízkých 

hodnotách. V obdobných analýzách, prováděných pro Českou republiku, nebyly nikdy identifikovány hodnoty 

mimo interval (–12,12). 
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(0;1). Hodnota 1 totiž představuje hranici, kdy se jedinci nevyplatí pracovat, viz Jahoda 

(2004). V tomto případě dochází k naprosté výměně sociálních dávek za mzdu, což je 

pro příjemce sociálních dávek nevýhodné. Pokud by tento jedinec začal pracovat, tak jedině 

za cenu ztráty těchto dávek, přičemž v jistých situacích může na čistém příjmu ztratit ještě 

více, než získá. U průměrné hrubé mzdy tedy vždy existuje jistý interval hodnot METR, 

ve kterém je nevýhodné začít pracovat, protože člověk tím ztratí svůj volný čas a paradoxně 

v konečném důsledku obdrží méně peněz. V takové situaci samozřejmě stát ušetří 

na výdajové straně rozpočtu a získá na jeho příjmové straně
45

, ale domácnost, která se do této 

situace dostane, ji nevnímá tak optimisticky. 

Různí autoři uvádějí, že se demotivační hodnota METR nachází mezi 0,6 a 0,8, viz Pavel 

(2009). Lze se však setkat s názory, které za demotivační považují hranici 0,3 až 0,5, 

viz Haveman (1996)
46

. Důvodem, proč je hodnota 0,8 nebo i 0,6 považovaná Havemanem 

za demotivační, je možnost, že dotyčný dostane na sociálních dávkách 80 % nebo jen 60 % 

průměrné hrubé mzdy. To však jedinci plně kompenzuje pracovní příjem, u kterého jedinci 

vzniká újma. Čím nižší hodnoty ukazatel METR nabývá, tím větší by měla být ochota lidí 

pracovat (Immervoll, 2002; Carone, 2004). Je-li tedy interakce daňového a sociálního 

systému v České republice nastavena takovým způsobem, že neobsahuje demotivační prvky, 

neměly by hodnoty METR přesahovat hodnotu 0,3, popřípadě 0,6, které již jsou rizikové.  

Důležité je také zjištění, proč METR nabývá takto vysokých hodnot. Zda k tomu dochází 

z důvodu dlouhodobého pobírání sociálních dávek jedincem, nebo je chyba na straně daní, 

které jsou vysoké. V dobře fungující ekonomice by ovšem nemělo docházet ani k jedné 

z možností. 

6.1 Charakteristika METR a předpoklady analýzy 

Výsledná hodnota METR představuje, o kolik procent efektivně odvede daňový poplatník, 

pokud se jeho hrubý příjem zvýší o jednotku, viz Pavel (2005). V systému, v němž jsou 

sociální dávky konstruovány jako rozdíl mezi příjmem po zdanění a životním minimem, 

dosahuje míra redukce sociálních dávek 100 %, což znamená, že tyto dávky jsou sníženy 

o stejnou částku, o kterou narostl pracovní příjem po zdanění, viz Schneider a Jelínek (2001). 

Přesáhne-li proto ukazatel METR hodnotu 1, zvýšení hrubého příjmu představuje snížení 

čistého příjmu. Existují však případy, kdy METR přesáhne hodnotu 1 mnohonásobně, 
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 Jedinec odvede do státního rozpočtu minimálně sociální a zdravotní pojištění. 
46

 Nejedná se však o české autory a o Českou republiku. 
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což způsobí snížení čistého příjmu o vyšší hodnotu, než kryje zvýšení hrubého příjmu. 

V takovém případě by bylo iracionální zvyšovat nabídku práce a poplatník by se dostal 

do pasti chudoby, viz Deleeck a van den Bosch (1992). Systém dávek tak, jak je nastaven, 

v tomto případě odrazuje člověka od práce. 

Před samotnými výpočty musí být jasně definována cílová skupina, tj. jedinec, rodina – 

domácnost, viz Jahoda (2006). V této práci jsou sledovány jen některé typy domácností, 

konkrétně ty, které mají největší zastoupení (nejvyšší četnost) v České republice, jak ilustruje 

tab. 6.1. Existují jistě další případy, ale ty nemají tak vysoké procentuální zastoupení 

a současně tyto typy představují hraniční meze ostatních případů. Podobně definované 

domácnosti, ale v menším počtu a pro jiné využití, můžeme nalézt např. v Prušvic a Přibyl 

(2006), Jahoda a Kofroň (2005) nebo Pavel a Vítek (2005). 

Tab. 6.1 Četnost domácností v České republice 

Roky 
Domácnosti 

bez dětí 1 dítě 2 děti 3 děti a více Celkem 

2001 
absol. 2 463 615 794 734 737 407 220 329 4 216 085 

v % 58,4 18,9 17,5 5,2 100 

2005 
absol. 2 563 794 683 431 645 930 119 540 4 012 695 

v % 63,9 17 16,1 3 100 

2006 
absol. 2 588 814 676 212 650 186 112 458 4 027 670 

v % 64,3 16,8 16,1 2,8 100 

2008 
absol. 2 651 224 692 007 625 489 113 132 4 081 852 

v % 65,0 17,0 15,3 2,8 100 

2010 
absol. 2 696 720 703 600 637 588 111 757 4 149 665 

v % 65,0 17,0 15,4 2,7 100 

2011 
absol. 2 734 428 704 469 608 756 132 967 4 180 620 

v % 65,4 16,9 14,6 3,2 100 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Tabulka četnosti domácností v České republice ilustruje zastoupení jednotlivých typů 

domácností. Bezdětné domácnosti mají největší zastoupení, ale je nutné si uvědomit, 

že tato skupina představuje současně domácnost, která se může skládat z jednoho jedince 

nebo i ze dvou. Navíc jsou v této kategorii započítány i domácnosti, které mají jednoho nebo 

oba členy v důchodu. Lidé poproduktivního věku však v práci nejsou zkoumáni. Druhou 

nejpočetnější skupinou je domácnost s jedním dítětem, třetí v pořadí je domácnost se dvěma 

dětmi. Poslední domácností v pořadí je domácnost se třemi a více dětmi. Jedná se 

o domácnost s nejnižším zastoupením, z toho důvodu je v práci analyzována domácnost 

s maximálně třemi dětmi. Domácnost s vyšším počtem dětí má zanedbatelnou četnost, 
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proto ji Český statistický úřad nečlení do samostatných skupin, ale slučuje ji se skupinou 

„domácnost se třemi dětmi“, a i tak zůstává její četnost nejnižší.  

Vybrané typy domácností, které jsou předmětem následující analýzy, vypadají takto: 

a) jedinec, který pracuje – 1+0+0
47

, 

b) domácnost o dvou dospělých, v níž jeden člen nepracuje – 1+1+0,  

c) domácnost o dvou dospělých, v níž oba členové pracují – 2+0+0, přičemž druhý člen 

vydělává minimální mzdu, 

d) domácnost o dvou dospělých, v níž oba členové pracují – 2+0+0, přičemž druhý člen 

vydělává 66 % průměrné hrubé mzdy,  

e) domácnost o dvou dospělých, v níž oba členové pracují – 2+0+0, přičemž druhý člen 

vydělává 100 % průměrné hrubé mzdy, 

f) domácnost s jedním dítětem, v níž jeden člen nepracuje – 1+1+1,  

g) domácnost se dvěma dětmi, v níž jeden člen nepracuje – 1+1+2,  

h) domácnost se třemi dětmi, v níž jeden člen nepracuje – 1+1+3, 

i) domácnost s jedním dítětem, v níž oba dospělí pracují – 2+0+1, přičemž druhý člen 

vydělává minimální mzdu, 

j) domácnost s jedním dítětem, v níž oba dospělí pracují – 2+0+1, přičemž druhý člen 

vydělává 66 % průměrné hrubé mzdy,  

k) domácnost s jedním dítětem, v níž oba dospělí pracují – 2+0+1, přičemž druhý člen 

vydělává 100 % průměrné hrubé mzdy, 

l) domácnost se dvěma dětmi, v níž oba dospělí pracují – 2+0+2, přičemž druhý člen 

vydělává minimální mzdu, 

m) domácnost se dvěma dětmi, v níž oba dospělí pracují – 2+0+2, přičemž druhý člen 

vydělává 66 % průměrné hrubé mzdy, 

n) domácnost se dvěma dětmi, v níž oba dospělí pracují – 2+0+2, přičemž druhý člen 

vydělává 100 % průměrné hrubé mzdy, 

o) domácnost se třemi dětmi, v níž oba dospělí pracují – 2+0+3, přičemž druhý člen 

vydělává minimální mzdu, 
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Vysvětlení čísel je následující: 1+0+0 = první číslo znamená počet pracujících osob v domácnosti, druhé počet 

nepracujících, poslední představuje počet dětí. 
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p) domácnost se třemi dětmi, v níž oba dospělí pracují – 2+0+3, přičemž druhý člen 

vydělává 66 % průměrné hrubé mzdy, 

q) domácnost se třemi dětmi, v níž oba dospělí pracují – 2+0+3, přičemž druhý člen 

vydělává 100 % průměrné hrubé mzdy.  

Ukazatel METR může být použit i k modelování chování konkrétních, skutečně 

existujících domácností, v nichž se například vyskytuje postižené dítě, nebo například druhý 

pracující má jiný příjem, než je modelováno v práci, a to např. 150 % či 200 % průměrné 

hrubé mzdy. Příjem představující 100 % průměrné hrubé mzdy u druhého člena domácnosti je 

maximální, se kterým je v práci počítáno, protože představuje nejvyšší formu příjmu 

domácnosti, kterou má smysl sledovat, neboť rodina si může ještě nárokovat sociální dávky. 

Bylo by možno počítat i s případem, že rodina adoptovala dítě nebo má dítě vlastní a k němu 

adoptuje dítě další, popřípadě jeden z dospělých zahynul, nebo se naopak rodina stará 

o dalšího dospělého příbuzného, např. o jednoho z rodičů, sourozence, nebo se v domácnosti 

nachází zdravotně postižená osoba atd. V práci jsou ovšem analyzovány pouze obecné 

příklady nejčetnějších typů domácností. Z hlediska financí státu se z důvodů nejvyšší četnosti 

zastoupení jedná dnes o nejdůležitější typy domácností, i když existují skutečnosti, které 

v budoucnu mohou aktuální pořadí domácností změnit v neprospěch úplných rodin se 

zdravými členy
48

.  

Konkrétní, skutečně existující domácnosti lze modelovat jen tehdy, jsou-li k dispozici 

výsledky mikrocensů, které jsou poskytovány za úplatu Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 

a Eurostatem. Jak však bylo již řečeno, práce je zaměřena pouze na typy domácností, 

které jsou v ČR podle ČSÚ nejčastější. Důvody pro tento postup jsou dva. Prvním důvodem 

pro analyzování obecných typů domácnosti (a nikoliv jednotlivých reálných domácností) 

je problém, který by nastal při interpretaci výsledků analýzy z hlediska dopadů na stát a jeho 

finance. Druhý důvod spočívá v problematickém přístupu k zpoplatněným datovým 

základnám mikrocensů.  

Podmínkou analýzy je, že dotyčný jedinec musí pracovat na plný úvazek, protože 

potřebuje prostředky na uspokojení své spotřeby, které by krátkodobým úvazkem nezískal. 

V případě krátkodobého úvazku by navíc jedinec přišel o sociální dávky, které by si mohl 

nárokovat, kdyby nepracoval. Bylo by tedy pro něj z ekonomického hlediska nevýhodné 
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Je nutné zmínit, že podle Českého statistického úřadu již v roce 2010 dosáhla rozvodovost v České republice 

50 %. V roce 2011 pak rozvodovost klesla na 46,2 %. Jedná se o reálný fakt, který úplnou rodinu může 

odsunout v pořadí domácností na nižší pozice. 
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pracovat, neboť sociální systém by pak působil demotivačně a odrazoval by jedince od práce. 

Při nižším příjmu, než je minimální mzda, neexistuje šance, že by byl jedinec schopen se sám 

o sebe postarat. 

Předpoklady, které byly pro práci zvoleny, odpovídají předpokladům obdobných studií 

vypracovaných výše zmíněnými autory pro Českou republiku. Jsou takto definovány 

z důvodu, v dané oblasti nejvyšší, vypovídací schopnosti. Z hlediska výpočtu čistého příjmu 

se počítá pouze s položkami zohledňujícími sociální statut poplatníka, které lze zohlednit 

při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti (s možnými 

slevami na daních, daňovými zvýhodněními, a nezdanitelnými částmi základu daně). Sociální 

dávky jsou zkoumány ve výši, která platila v prosinci daného roku
49

. 

Příspěvek na bydlení byl zvolen jako 35 % průměrné čisté mzdy snížené o slevu 

na poplatníka (další položky nejsou zohledněny). To je dáno předpokladem, že počet osob 

v domácnosti pozitivně koreluje s velikostí bytu. Domácnost o jednom členu žije v garsonce, 

v bytě 1+kk nebo 1+1 (tj. v malometrážním bytě). Domácnost o pěti členech žije v bytě 3+kk, 

3+1 a více. Všechny domácnosti žijí v nájemním bytě a v jeho případě se jedná o celkové 

nájemné
50

. Výše nájemného byla stanovena na základě empirických dat ze Sčítání lidu 2011 

ČSÚ pro město od 10 000 do 49 999 obyvatel. Ve městech této velikosti žije nejvyšší počet 

obyvatel, viz tab. 6.2. 

Tab. 6.2 Četnost obcí a jejich počet obyvatel v České republice (2011) 

Velikost obce  

(v obyv.) 
Četnost Počet obyvatel 

do 50 76 2 818 

od 50 do 499 3 409 837 240 

od 500 do 999 1 366 962 918 

od 1 000 do 2 999 953 1 569 186 

od 3 000 do 4 999 174 663 480 

od 5 000 do 9 999 142 971 336 

od 10 000 do 49 999 110 2 171 738 

od 50 000 do 99 999 16 1 137 171 

od 100 000 do 499 999 4 947 894 

od 500 000 do 999 999 0 0 

nad 1 000 000 1 1 241 664 

Celkem 6 251 10 505 445 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty. 
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Několikrát v minulosti se totiž stalo, že se sociální dávky měnily během kalendářního roku, nikoliv na jeho 

počátku. 
50 

Jedná se tedy o veškeré náklady, které jsou spojené s nájemním bytem (např. platby za vodu, plyn, elektřinu, 

do fondu bytových oprav atd.). 
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Děti v domácnosti mají mezi 6 až 10 let. Tento věk je předpokládán, protože pro stát 

v současnosti představuje v oblasti sociálních dávek dražší variantu než u mladších dětí. 

V tomto případě dochází k odrazu výdajů na sociální dávky ve zkoumaném roce, u mladších 

dětí by větší výdaje nastaly až v budoucích letech. V roce 2008 nastala změna, 

která je v souladu s předpokladem. Došlo k prodloužení věkového intervalu pro vyplacení 

stejné výše přídavku na dítě z 6 až 10 let na 6 až 15 let. Dříve byla hodnota přídavku v těchto 

věkových intervalech rozdílná. Dalším důvodem pro uvedené definování věku dětí je to, 

že u takto starých dětí nemůže být ani jeden rodič na rodičovské dovolené a děti nejsou 

schopné se o sebe postarat. Nejsou zde zahrnuty případy, kdy je žena příjemcem sociální 

dávky plynoucí z mateřské dovolené nebo kdy jeden z rodičů nárokuje sociální dávku 

zaručenou nástupem na rodičovskou dovolenou. Tyto dávky jsou společností akceptovány, 

protože o malé dítě je nutné se postarat, a i když ovlivňují hodnoty METR, nepředstavují tyto 

dávky tak velký problém, jako když občan nepracuje a doma má starší dítě. Sociální dávky 

na dítě starší, než odpovídá zvolenému intervalu, jsou sice větší, ale existuje zde možnosti 

přivýdělku dítěte nebo nastoupení do práce. 

Dospělým členům zkoumaných domácností je okolo 40 let a nemají nárok na důchod. 

Jak bylo uvedeno výše, v práci není probírána důchodová problematika. Nezaměstnaný člen 

domácnosti také nemá narok na podporu v nezaměstnanosti, protože je dlouhodobě 

nezaměstnaný. V roce 2001 byla za dlouhodobě nezaměstnaného považována osoba, 

která byla bez práce déle než jeden rok. Poté došlo ke zkrácení této doby na půl roku 

(popřípadě 5 měsíců). Dlouhodobě nezaměstnaný, nebo celá domácnost, tak pobírá pouze 

sociální dávky, a to pouze základní (standardní) dávky, nikoliv jiné dávky jako sirotčí 

či vdovský důchod apod.  

Výpočty jsou provedeny dle údajů platných v letech 2001, 2005, 2006, 2008, 2010 a 2011. 

Je to proto, že v těchto letech došlo v uplynulém desetiletí k největším změnám, ať již 

z důvodu výpočtu mzdy, nebo z důvodu výpočtu sociálních dávek. V některých letech 

dokonce došlo ke změně metodiky výpočtu u obou veličin. Cílem je zjistit, jak se tyto změny 

projevují ve výsledné hodnotě METR.  

6.2 Proměnné ukazatele METR 

Ukazatel METR počítá s několika proměnnými. Na jedné straně jsou to odměny za práci, 

na druhé straně transfery. 
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První proměnnou je hrubý příjem. Zdrojem těchto dat je ČSÚ. Druhou proměnnou je čistý 

příjem. Ten se v daných letech počítal různým způsobem. V letech 2001 a 2005 bylo 

uplatňováno klouzavé progresivní zdanění, které počítalo s nezdanitelnými částkami 

na poplatníka a děti (pokud je daná domácnost měla). V roce 2006 se poprvé objevuje sleva 

na poplatníka a děti, která nahrazuje nezdanitelné částky. V letech 2008, 2010 a 2011 již 

platila jedna procentní sazba pro všechny poplatníky a základ daně snižovaly slevy 

na poplatníka a děti. Čistá mzda se však vypočítala prostřednictvím „superhrubé“ mzdy. 

Propočet příjmů je prováděn na domácnost. Pokud je domácnost vícečlenná, vypočte se 

příjem jedince, který začíná pracovat, a sečte se s příjmem druhého pracujícího jedince. Tato 

suma je základem pro nárokování si dávek. 

Daňové sazby byly ve zkoumaných letech rozdílné, proto následující tabulky 6.3 a 6.4 

shrnují změny, které v daňových sazbách nastaly. Jedná se o částky základů pro výpočet záloh 

na daň z příjmů fyzické osoby. 

Tab. 6.3 Sazby daně z příjmů fyzických osob v letech 2001 a 2005 

Základ daně Daň Ze základu daně 

přesahujícího (Kč) od Kč do Kč 

0 9 100 15 % - 

9 100 18 200 1 365 Kč + 20 % 9 100 

18 200 27 600 3 185 Kč + 25 % 18 200 

27 600 a více 5 535 Kč + 32 % 27 600 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, vlastní zpracování. 

Tab. 6.4 Sazby daně z příjmů fyzických osob v roce 2006 

Základ daně Daň Ze základu daně 

přesahujícího (Kč) od Kč do Kč 

0 10 100 12 % - 

10 100 18 200 1 212 Kč + 19 % 10 100 

18 200 27 600 2 751 Kč + 25 % 18 200 

27 600 a více 5 101 Kč + 32 % 27 600 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, vlastní zpracování. 

Pro roky 2008, 2010 a 2011 není nutná tabulka, protože byla uplatňována jednotná sazba 

daně ve výši 15 %. Podle důvodové zprávy Sněmovního tisku 222/0, části číslo 2/2 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se v této úpravě počítalo se 

znevýhodněním nízkopříjmových skupin obyvatelstva a naopak se zvýhodněním poplatníků 

středně a vysokopříjmových a osob samostatně výdělečně činných. Znevýhodnění nemělo 

představovat demotivaci od práce, ale přesun daňové zátěže na nízkopříjmové jedince. 
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Stejně jako se v jednotlivých letech lišily daňové sazby, lišily se i nezdanitelné části 

základu daně, slevy a daňová zvýhodnění. Následující tab. 6.5 zachycuje vývoj těchto změn. 

Tab. 6.5 Přehled položek ovlivňujících výslednou daň 

Rok 

Nezdanitelná část základu daně Sleva na 

dani na 

poplatníka 

(Kč) 

Daňové 

zvýhodnění na 

vyživované dítě 

(Kč) 
na poplatníka (Kč) 

na vyživované dítě 

(Kč) 

2001 3 170 1 960 - - 

2005 3 170 - - 500 

2006 - -    600 500 

2008 - - 2 070 890 

2010 - - 2 070 967 

2011 - - 1 970 967 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, vlastní zpracování. 

V roce 2001 podle zákona existovaly nezdanitelné části základu daně na poplatníka 

a na vyživované dítě, které se odečítaly od základu daně. Tímto způsobem docházelo 

ke snižování odvedené daně. V roce 2005 existovala také nezdanitelná část základu daně 

na poplatníka, ale na vyživované dítě bylo využito daňového zvýhodnění. Jedná se o částku, 

na kterou měl poplatník nárok, pokud jeho příjem přesáhnul za rok šestinásobek minimální 

mzdy
51

. Do této hodnoty nebylo daňové zvýhodnění nárokovatelné. V roce 2005 byl také 

zaveden institut společného zdanění manželů
52

, ale v práci s ním nebude počítáno. Důvodem 

je to, že u nízkopříjmových skupin obyvatelstva neplyne z této možnosti pro domácnost velká 

daňová úleva. Druhým důvodem je pak nemožnost počítat s touto úpravou při měsíčních 

výpočtech. Využít této možnosti bylo možné až zpětně za celý uplynulý rok. Od roku 2006 

opouští český právní řád výše uvedené nezdanitelné částky
53

 a plně přechází na slevy na dani. 

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě funguje stejně jako v roce 2005. Sleva na dani 

na poplatníka se také odečítá od vypočtené daňové povinnosti. V roce 2008 dochází 

k navýšení obou hodnot slev na dani. U slevy na dani na poplatníka se jedná téměř 

o 3,5 násobné zvýšení. U daňového zvýhodnění na vyživované dítě k tak razantnímu skoku 

nedochází. Hlavní příčinou zvýšení hodnot je opatření vlády z důvodu zavedení „superhrubé“ 

mzdy, dalšími důvody jsou snížení sociálního pojištění a zvýšení paušálů pro osoby 

samostatně výdělečně činné. V důsledku těchto změn neplatila většina osob samostatně 

                                                      
51 

Nárok na tuto slevu měl poplatník v roce 2005 od zaokrouhleného měsíčního příjmu 3 600 Kč, v roce 2006 

od zaokrouhleného měsíčního příjmu 4 000 Kč, v letech 2008, 2010 a 2011 od měsíčního příjmu 4 000 Kč.
 

52 
Tato legislativní úprava byla v roce 2008 zrušena, protože po zavedení jednotné sazby daně neměla 

opodstatnění.
 

53 
§15 daně z příjmů fyzické osoby se však nadále týká nezdanitelné části základu daně, jako darů apod.
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výdělečně činných žádnou daň z příjmů. V roce 2010 dochází z hlediska daní ke zvýšení 

daňového zvýhodnění na vyživované dítě, v roce 2011 se o 100 Kč měsíčně (1 200 Kč za rok) 

snižuje sleva na dani na poplatníka, která se týká pouze roku 2011. Zdůvodnění vlády 

k tomuto výjimečnému zásahu, který pro rok 2012 již neplatil, bylo nutnost zavedení 

„povodňové“ daně. 

Kromě zdanění práce je dalším významným faktorem ovlivňujícím cenu práce výše 

odvodového zatížení sociálním a zdravotním pojištěním. Toto zatížení sociálním a zdravotním 

pojištěním nese jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, viz tab. 6.6. 

Tab. 6.6 Hodnoty sociálního a zdravotního pojištění 

Rok Zdravotní pojištění (%) Sociální pojištění (%) 

Zaměstnanec Zaměstnavatel Zaměstnanec Zaměstnavatel 

2001 4,5 9 8 26 

2005 4,5 9 8 26 

2006 4,5 9 8 26 

2008 4,5 9 8 26 

2010 4,5 9 6,5 25 

2011 4,5 9 6,5 25 

Zdroj: Zákon o pojistném na sociální zabezpečení, Zákon o pojistném na veřejné všeobecné 

 zdravotní pojištění, vlastní zpracování. 

U zdravotního pojištění během sledovaného intervalu ke změně nedošlo. V roce 2010 

došlo ke snížení hodnot sociálního pojištění. Tato změna nebyla příliš významná, 

protože Česká republika se i nadále řadí mezi země s nejvyšším sociálním pojištěním 

v Evropské unii.  

Následující podkapitola je věnována výpočtu mezd pro účely aplikace ukazatele METR. 

6.2.1 Výpočet mzdy  

Výpočty mezd se ve sledovaném období měnily. Logika každého roku bude obecně 

vyjádřena v rovnici. 

Rovnice výpočtu mzdy v roce 2001 je: 

, (6.2) 

kde ČM představuje čistou mzdu, HM je hrubá mzda, SP je sociální pojištění, ZP je 

zdravotní pojištění, OPP je nezdanitelná část základu daně poplatníka a OPD je odčitatelná 

položka od základu daně na vyživované dítě, DS je klouzavá progresivní daňová sazba 

odpovídající příjmovému intervalu v tab. 6.3. 
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Rovnice výpočtu mzdy v roce 2005 je: 

, (6.3) 

kde SD představuje slevu na dani, která je v zákoně pojmenována „daňové zvýhodnění 

na vyživované dítě“. Zohlednění tohoto bonusu při výpočtu čisté mzdy mění dosavadní 

logiku, protože představuje napodobení principu negativní daně v ekonomice. 

Rovnice výpočtu mzdy v roce 2006 je: 

, (6.4) 

kde SP představuje slevu na dani na poplatníka, která snižuje daň do nuly. Tato sleva 

nefunguje jako daňový bonus. 

Rovnice výpočtu mzdy v letech 2008, 2010 a 2011 je: 

, (6.5) 

kde SPZ představuje sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, ZPZ je 

zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V roce 2008 je poprvé 

při výpočtu daně užito „superhrubé“ mzdy. Daň je v takovém případě vyšší, protože se 

k hrubé mzdě přičte sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. 

Proto došlo k výše zmiňovanému navýšení slev na dani, aby byl tento efekt eliminován. 

U nízkopříjmových skupin obyvatelstva z počátku dochází, v porovnání s předchozími roky, 

k nižším srážkám z hrubé mzdy. Ale již v rámci nízkopříjmového intervalu se velikost srážek 

zvyšuje a následně každý další dodatečný příjem jedince povede k odvedení většího množství 

finanční prostředků z daní do státního rozpočtu. V letech 2010 a 2011 dochází pouze 

ke změně jednotlivých hodnot proměnných, jako jsou slevy na dani na poplatníka, daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě a sociální a zdravotní pojištění jak na straně zaměstnavatele, 

tak i zaměstnance. 

Danými výpočty získáváme část hodnot čitatele vzorců (5.9) i (6.1). Pro úplnost čitatele 

je nutné vypočíst ještě nepracovní část čistého příjmu. Obecné rovnice sociálních dávek jsou 

uvedeny v následující podkapitole. 

6.2.2 Výpočty transferů 

Transfery, které jsou zahrnuty ve výpočtech, patří mezi standardní dávky. Nejsou 

ovlivněny zdravotním stavem žádného člena domácnosti ani nutností péče o člena rodiny. 

Patří zde příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, sociální příplatek, dávka v hmotné nouzi – 
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příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení v hmotné nouzi. Vzorce pro stanovení těchto 

dávek, včetně kritérií pro jejich získání, vytváří Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky (MPSV). 

6.2.2.1 Příspěvek na bydlení 

Tento příspěvek je nárokovatelný všemi typy domácností. Do roku 2006 včetně se počítal 

jinou metodikou, proto zde budou figurovat dva vzorce. Do roku 2006 se příspěvek 

vypočítával takto: 

 , (6.6) 

kde PB je příspěvek na bydlení, nad ŽM je částka nad životním minimem, ŽMD je životní 

minimum domácnosti, ŽMR je životní minimum rodiny. 

Od roku 2006 se příspěvek počítal následovně: 

   (6.7) 

kde NN jsou normativní náklady na bydlení. 

Pro názornost je v tab. 6.7 uveden přehled všech životních minim. V letech 2001, 2005 

a 2006 se životní minimum pro výpočet příspěvku na bydlení dělilo na životní minimum 

domácnosti a životní minimum rodiny. V letech 2008, 2010 a 2011 již bylo uplatňováno 

jen jedno životní minimum, a to odpovídá životnímu minimu rodiny. 

Tab. 6.7 Přehled životních minim (v Kč) 

Životní minima 
Rok 

2001 2005 2006 2008 2010 2011 

Domácnost 1 členná 1 728 1 940 2 020 - - - 

Rodina 1 členná 2 320 2 360 2 400 3 126 3 126 3 126 

Domácnost 2 členná 2 320 2 530 2 630 - - - 

Rodina 2 členná 4 640 4 720 4 800 5 480 5 480 5 480 

Domácnost 3 členná 2 880 3 140 3 260 - - - 

Rodina 3 členná 6 530 6 640 6 750 7 440 7 440 7 440 

Domácnost 4 členná 2 880 3 140 3 260 - - - 

Rodiny 4 členná 8 420 8 560 8 700 9 400 9 400 9 400 

Domácnost 5 členná 3 230 3 520 3 660 - - - 

Rodiny 5 členná 10 310 10 480 10 650 11 360 11 360 11 360 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V letech 2008, 2010 a 2011 se k životnímu minimu dále stanovoval normativní náklad 

na bydlení, který se porovnával se skutečnými náklady na bydlení. Hodnoty normativu 

se nalézají v tab. 6.8. 
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Tab. 6.8 Normativ na bydlení (v Kč) 

Normativ na bydlení domácnosti 
Rok 

2008 2010 2011 

1 členná 2 895 4 309  4 406 

2 členná 4 331 6 344 6 505 

3 členná 6 099 8 832 9 056 

4 členná a více 7 772 11 213 11 521 

 Zdroj: Vlastní zpracování. 

Pokud byl normativ na bydlení vyšší, než skutečné náklady na bydlení, počítal 

se příspěvek na bydlení ze skutečných nákladů. Tato dávka byla vyplácena od 50 Kč a výše. 

6.2.2.2 Přídavek na dítě 

Tento druh dávky může nárokovat pouze domácnost s dětmi. V letech 2001, 2005 a 2006 

se přídavek na dítě počítal pomocí tří pásem. Určení, do kterého pásma daná domácnost 

patřila, bylo realizováno následovně. Domácnost patřila do prvního pásma, pokud 

se po sečtení životního minima domácnosti a životního minima rodiny tato suma vynásobila 

koeficientem 1,1 a byla vyšší, než čistý příjem domácnosti. V takovém případě si domácnost 

nárokovala sociální dávku z prvního pásma. Druhé pásmo bylo od koeficientu 1,1 do 1,8. 

Třetí pásmo bylo od koeficientu 1,8. Sazby v těchto pásmech byly následující, viz tab. 6.9. 

Tab. 6.9 Pásma přídavku na dítě (v Kč) 

Přídavek na dítě 
Rok 

2001 2005 2006 2008 2010 2011 

1 pásmo 605 615 615 - - - 

2 pásmo 530 538 538 - - - 

3 pásmo 265 269 269 - - - 

bez pásem - - - 610 610 610 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V letech 2008, 2010 a 2011 dosahuje přídavek na dítě shodných hodnot, viz tab. 6.9. 

Vyplácí se do výše 2,4 násobku životního minima. Jak bylo uvedeno v tab. 6.7, pro tříčlennou 

domácnost činí životní minimum 7 440 Kč. Jestliže čistý příjem nedosahuje 17 856 Kč, má 

domácnost nárok na přídavek ve výši 610 Kč za jedno dítě. Pro čtyřčlennou domácnost činí 

životní minimum 9 400 Kč. Pokud tedy čistý příjem nedosahuje 22 560 Kč, má domácnost 

nárok na přídavek ve výši 1 220 Kč za dvě děti. Pro pětičlennou domácnost činí životní 

minimum 11 360 Kč, proto do dosažení čistého příjmu 27 264 Kč má domácnost nárok 

na přídavek ve výši 1 830 Kč za tři děti.  
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6.2.2.3 Sociální příplatek 

Tato dávka je také nárokovatelná pouze domácností s dětmi. Sociální dávka se vypočítá 

ve všech letech stejně, a to podle následujícího vzorce: 

 , (6.8) 

kde SP je sociální příplatek, ŽM na D je životní minimum na děti, ŽM je životní minimum, 

k je koeficient. 

Koeficient k (viz vzorec 6.8) byl v letech 2001, 2005 a 2006 roven 1,6 a v letech 2008 

a 2010 roven 2. 

Životní minimum na jedno až tři děti je pro přehlednost uvedeno v tab. 6.10. Obecně platí, 

že životní minimum na větší počet dětí se vypočte prostým vynásobením počtu dětí 

v domácnosti hodnotou životního minima na jedno dítě. 

Tab. 6.10 Životní minimum na děti (v Kč) 

Životní minimum 
Rok 

2001 2005 2006 2008 2010 2011 

1 dítě 1 890 1 920 1 950 1 960 1 960 1 960 

2 děti 3 780 3 840 3 900 3 920 3 920 3 920 

3 děti 5 670 5 760 5 850 5 880 5 880 5 880 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Příplatek je opět vyplácen od 50 Kč a výše. 

6.2.2.4 Doplatek v hmotné nouzi 

V letech 2001, 2005 a 2006 se vyplácel doplatek v hmotné nouzi. Vypočítal se dle vztahu: 

   (6.9) 

kde DHN představuje doplatek v hmotné nouzi, PD je přídavek na dítě, SNB jsou skutečné 

náklady na bydlení. 

Jedná se o dávku, kdy se sečetly veškeré příjmy domácnosti a od nich se odečetla hodnota 

životního minima rodiny a skutečných nákladů na bydlení. V případě, že hodnota vyšla 

záporná, mohla si domácnost celou její výši nárokovat jako sociální dávku, 

tzn., že představovala výši doplatku, kterou si mohla domácnost nárokovat. 

V letech 2008, 2010 a 2011 se již doplatek v hmotné nouzi nepočítá, ale tato dávka byla 

rozdělena do dvou dávek: dávky v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí a doplatku 

na bydlení v hmotné nouzi. 
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6.2.2.5 Dávka v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí 

Dávka v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí se vypočítá následovně: 

 , (6.10) 

kde DHN PŽ je dávka v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí. 

Nemá-li domácnost děti, ve vzorci nefiguruje přídavek na dítě a sociální příplatek. Životní 

minimum se vypočítává z počtu členů domácnosti. 

6.2.2.6 Doplatek na bydlení v hmotné nouzi  

Doplatek na bydlení v hmotné nouzi se vypočítá takto: 

   (6.11) 

kde DBHN představuje doplatek na bydlení v hmotné nouzi, NB je normativní náklad 

na bydlení. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší, než normativní náklady na bydlení, 

počítá se se skutečnými náklady na bydlení. Jestliže jsou skutečné náklady na bydlení vyšší, 

pro výpočet jsou směrodatné normativní náklady na bydlení. 

Jedná se o součet čistého příjmu a všech dávek, které může domácnost nárokovat, mínus 

náklady na bydlení (skutečné, pokud jsou nižší než tabulkou stanovené) a životní minimum. 

Doplatek na bydlení v hmotné nouzi odpovídá původní sociální dávce „doplatek v hmotné 

nouzi“. Tzn., že přibyla dávka v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. 

Po sečtení všech vypočtených dávek se přičte pracovní příjem (čistá mzda). Nyní je možné 

vypočítat hodnoty METR pomocí vzorců (5.9) i (6.1), protože je znám čitatel i jmenovatel.  

6.3 Výsledky analýzy ukazatelem METR 

V této subkapitole jsou prezentovány výsledky doktorské disertační práce. Tyto výsledky 

jsou z důvodu přehlednosti a snazšího pochopení představeny v grafické podobě. Pro každou 

domácnost ze sedmnácti analyzovaných typů je sestaven obrázek skládající se ze šestice 

grafů. První dva grafy vždy reprezentují roky 2001 a 2005, pod nimi jsou uvedeny grafy 

pro roky 2006 a 2008, a poslední dvojici představují grafy pro roky 2010 a 2011. V každém 

grafu je na horizontální ose zachycena v procentech vyjádřená průměrná hrubá mzda, 

na hlavní vertikální ose jsou zachyceny hodnoty METR. Na vedlejší vertikální ose (tj. vpravo) 

je čistá mzda znázorněna červenou barvou, hrubá mzda zelenou barvou, čistý příjem
54

 

                                                      
54 

Čistý příjem je součet čisté mzdy a všech dostupných sociálních dávek, které může domácnost nárokovat.
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fialovou barvou. Sledovaný interval představující nízkopříjmovou skupinu obyvatelstva je 

znázorněn dvěma vertikálními čárami. 

Hodnoty průměrné hrubé mzdy byly získány z databáze ČSÚ, čistá mzda a čistý příjem byly 

autorem vypočteny. Hodnoty sledovaného intervalu jsou ohraničeny zespodu minimální 

mzdou, která byla získána ze statistiky MPSV, a shora 66 % průměrné hrubé mzdy. Metodiku 

pro stanovení horní příjmové hranice vytvořil Eurotstat, jenž definoval nízkopříjmového 

zaměstnance jako zaměstnance, který vydělává dvě třetiny nebo méně národního mediánu
55

, 

viz Bezzina (2012). Jedná se zde o rozpor, protože mzdový medián a průměr nejsou totožné. 

Nejedná se však o metodologický problém, neboť záměnou průměru za medián nedochází 

ke zkrácení sledovaného intervalu, ale naopak k jeho prodloužení. Všichni zaměstnanci, 

kteří patří do nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, jsou tak v ní zahrnuti a dále zde patří i ti, 

kteří jsou za jejím okrajem. Takto stanovený interval pojímá i takové jedince, kteří neustále 

čelí tlaku, že budou do nízkopříjmové skupiny obyvatelstva zařazeni. Nejedná se o nijak 

výjimečný přístup, ve svých pracích pro Českou republiku jej již použili např. Pavel (2005) 

a Jahoda (2006). Minimální mzda byla zvolena proto, že představuje nejnižší možnou odměnu 

při pracovním poměru na plný úvazek. Jak bylo výše uvedeno, s částečným úvazkem 

se v této práci nepočítá.  

 Průměrné hrubé mzdy a minimální mzdy za jednotlivé roky jsou uvedeny v tab. 6.11. 

Tab. 6.11 Průměrná hrubá mzda a minimální mzda 

Rok Průměrná hrubá mzda 
Minimální mzda 

Absol. v % z prům. hr. mzdy 

2001 14 378 5 000 35 

2005 18 344 7 185 39 

2006 19 546 7 955 41 

2008 22 592 8 000 35 

2010 23 797 8 000 34 

2011 24 436 8 000 33 

Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, vlastní 

zpracování. 

Minimální mzda se v čase měnila, stejně jako průměrná hrubá mzda, ale poměr mezi nimi 

nebyl v čase zachován. Z hlediska demotivačního efektu na nabídku práce jsou zajímavé 

situace, kdy se tento poměr zvyšoval. 

                                                      
55 

Ze statistického hlediska má pro deskripci vývoje příjmu domácností v ekonomice medián vyšší vypovídací 

logiku, protože je nižší než průměr, který je navyšován extrémními příjmy některých jedinců.
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V práci je zkoumáno sedmnáct typů domácností, nejedná se však o výčet všech typů 

domácností v České republice. Jak již bylo zmíněno, analyzované typy domácnosti byly 

vybrány pro svoji nejvyšší četnost. Nejsou brány v potaz dodatečné jevy, které by vedly 

k nárokování vyšších nebo dodatečných sociálních dávek, jako jsou zdravotní postižení člena 

domácnosti, péče o nemohoucího člena rodiny, úmrtí v rodině nebo mateřská či rodičovská 

dovolená. Tyto jevy by mohly způsobit, že dotyčný má objektivní důvody aktivně se 

neúčastnit trhu práce. Podstatou práce je však snaha o zjištění, zda člověk, který nemá 

objektivní důvody pro neaktivitu, je motivován k práci nebo jej naopak interakce daňového 

a sociálního systému k pracovní aktivitě nestimuluje.  

6.3.1 Jednočlenná domácnost „1+0+0“ 

První analyzovaný případ představuje domácnost s jedním členem (tj. domácnost typu 

„1+0+0“), který byl dlouhodobě nezaměstnaný a začíná pracovat. Jednočlenná domácnost 

představuje nejzákladnější typ domácnosti, který existuje. Tento typ však není 

z dlouhodobého hlediska pro stát výhodný, neboť není schopen se reprodukovat. 
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Obr. 6.1 Jednočlenná domácnost – „1+0+0“ 

 

Jak je patrné z obr. 6.1, ke změně v systému daní a sociálních dávek opravdu dochází. 

Modrá linie představuje hodnoty METR. Ve všech sledovaných letech začíná ukazatel METR 

na hodnotě 1, přičemž dotyčné osobě se v takové situaci nevyplácí nabízet práci jako výrobní 

faktor. Rok 2001 je nejméně problémovým a rok 2008 naproti tomu nejvíce problémovým 

rokem, proto jsou pro vyšší názornost v těchto letech intervaly ukazatele METR vybarveny 

podle intenzity demotivace. Interval (0;0,3), v grafu zobrazeno zeleně, v sobě neobsahuje 

žádnou demotivaci. Interval (0,3;0,6), v grafu zobrazeno žlutě, již zahrnuje demotivační 

prvky, které však nejsou z ekonomického hlediska tak vysoké, aby odrazovaly od pracovní 

aktivity všechny jedince. Interval (0,6;0,8), v grafu zobrazeno oranžově, spadá do vysoce 

demotivačního pásma, kde s vysokou pravděpodobností hrozí, že jedince demotivuje 
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od pracovní aktivity. Interval (0,8;∞), v grafu zobrazeno červeně, z ekonomického hlediska 

zcela jedince od pracovní aktivity odrazuje. Toto zbarvení jednotlivých intervalových pásem 

není dále užito, protože narušuje barevnou přehlednost jednotlivých sledovaných 

proměnných. 

Hodnota METR na úrovni 1 byla nejdříve opuštěna v roce 2006, a to při hodnotě 

představující 26 % průměrné hrubé mzdy. Vzhledem k tomu, že minimální mzda v daném 

roce představovala 41 % průměrné hrubé mzdy, nedochází z ekonomického pohledu v tomto 

roce k odrazování jedince od práce. Stejný efekt lze sledovat i v letech 2001 a 2005, kdy 

navzdory vyšší průměrné hrubé mzdě nedosahoval při minimální mzdě METR hodnoty 1. 

Jedinec tedy při hodnotě průměrné hrubé mzdy přesahující minimální mzdu získal prací více 

peněz, než kdyby nadále pobíral sociální dávky.  

V letech 2008, 2010 a 2011 byla naopak hodnota METR rovna 1 za hranicí minimální 

mzdy, a to i za nejvyšší hranicí minimální mzdy v procentním vyjádření z roku 2006, 

kdy minimální mzda představovala 41 % průměrné hrubé mzdy. Jedinci se tedy v těchto 

letech nevyplatilo za minimální mzdu pracovat, protože na sociálních dávkách získal více. 

Tento jev byl způsoben přechodem z progresivního zdanění příjmů domácností na jednotnou 

sazbu daně, kdy část souvisejícího sociálního systému zůstala nastavena na progresivním 

zdanění.  

V roce 2008 se jedinci z ekonomického hlediska vyplatilo pracovat až od částky 

13 500 Kč, kdy dosáhl 60 % průměrné hrubé mzdy z částky 22 592 Kč. V roce 2010 se 

jedinci vyplatilo pracovat od 12 138 Kč, jednalo se o 51 % průměrné hrubé mzdy z částky 

23 797 Kč. V roce 2011 začalo být pro jedince výhodné pracovat od 12 444 Kč, opět při 51 % 

průměrné hrubé mzdy z částky 24 436 Kč. Ve všech třech letech byl jedinec motivován 

k práci od popsaného příjmu, protože ztrácel nárok na doplatek na bydlení v hmotné nouzi. 

V roce 2008 to byla poslední dávka, na kterou měl jedinec ještě při daném příjmu nárok. 

V letech 2010 a 2011 jedinec pobíral sociální dávky až do 75 % průměrné hrubé mzdy, 

konkrétně se jednalo o příspěvek na bydlení a dávku v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. 

Jak bylo výše zmíněno, mezi roky 2001 až 2006 nedocházelo k demotivaci od práce 

v podmínkách práce na plný úvazek, kdy zaměstnanci musí být vyplacena alespoň mzda 

ve výši zákonem stanovené minimální mzdy. Ve sledovaném intervalu překračovaly hodnoty 

METR interval 0,3 pouze bodově. V letech 2008 až 2011 naopak k odrazování jedince 

od práce docházelo, což způsobilo na trhu práce další problémy. Je pravdou, že v těchto letech 

procházela česká ekonomika recesí, která se projevovala růstem nezaměstnanosti, snížením 
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růstu mezd, či jejich úplným zmražením. To způsobovalo, že dále docházelo k poklesu 

reálných mezd, jež představovaly snižující se kupní sílu domácností. Současně se projevovala 

snaha domácností spořit. Tyto jevy nevytvořily žádný stimul pro zahájení procesu zotavování 

ekonomiky. V takovéto tíživé ekonomické situaci pak interakce daňového a sociálního 

systému odrazovala nízkopříjmové obyvatelstvo od práce a ještě zhoršovala danou situaci. 

Toto tvrzení je založeno na tom, že v roce 2008 by se jedinci, který žil sám v domácnosti, 

nevyplatilo pracovat až do 60 % průměrné hrubé mzdy. Zde opravdu změna daní, 

která zavedla status „superhrubé“ mzdy, vytvořila nejvýraznější destimulační efekt. V letech 

2010 a 2011 došlo pomocí úprav sociálních dávek k zmírnění tohoto efektu, přesto ale 

v ekonomice přetrvával i nadále. Jedinec tak nebyl motivován aktivně si hledat práci. 

6.3.2 Dvoučlenná domácnost „1+1+0“ 

Druhým typem sledované domácnosti je domácnost „1+1+0“. Jedná se o dvoučlennou 

domácnost, v níž první člen začíná pracovat a druhý je nezaměstnaný. Domácnost na začátku 

žije z čistě nepracovního příjmu v podobě sociálních dávek. Výše těchto dávek se snižuje 

s tím, jak první člen domácnosti nabízí stále větší množství práce. Pracující jedinec tak 

finančně zajišťuje nejen sebe, ale i druhého člena domácnosti, vzniká totiž u něj vyživovací 

povinnost. 
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Obr. 6.2 Dvoučlenná domácnost – „1+1+0“ 

 

Z obr. 6.2 je patrné, že i u tohoto typu domácnosti začíná ukazatel METR na hodnotě 1 

a následně se pouze snižuje. 

Nejnižší demotivace od práce ze všech sledovaných let nastávala opět v roce 2006, 

na rozdíl od předchozího typu domácnosti však zde již docházelo k samotné demotivaci. 

Roky 2001 a 2005 byly z vizuálního hlediska a hodnot METR velice podobné roku 2006. 

Příčinou byla obdobná logika daňového i sociálního systému, kdy se měnila pouze výše 

jednotlivých proměnných. Přesto zde existovala jistá rozdílnost, a to právě v situaci, 

kdy ukazatel METR opustil hodnotu 1.  

Výrazná změna ve zdaňování příjmů v roce 2008 měla za následek zesílení demotivačního 

efektu i za hranici nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Jedinec, který měl vyživovací 
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povinnost na svého partnera nebo partnerku, byl odrazován z ekonomického hlediska od práce 

až do 73 % průměrné hrubé mzdy, tedy za hranicí nízkopříjmové domácnosti. Nový daňový 

systém aplikující jednotnou sazbu daně vytvořil u tohoto typu domácnosti obrovský 

demotivační efekt, který nemá v tuzemské historii obdoby. V absolutním vyjádření 

to znamená, že průměrná hrubá mzda v ekonomice činila 22 592 Kč, ale jedinci se vyplatilo 

pracovat až od částky 18 450 Kč. Nízkopříjmový jedinec, který nemohl nabídnout na trhu 

práce kvalifikaci ani zkušenosti, neměl vysokou pravděpodobnost, že by tak vysoký příjem 

získal. Byl tedy z ekonomického hlediska "nově" nastaveným systémem motivován 

k pobírání podpory v nezaměstnanosti, pokud na ní měl nárok, nebo k pobírání sociálních 

dávek.  

Uvědomme si, k jaké souhře událostí současně v roce 2008 došlo. Změnil se daňový 

a sociální systém, který vytvořil nejdéle trvající demotivační efekt, a současně Česká 

republika procházela recesí, která měla za následek zvyšující se míru nezaměstnanosti. Vláda 

nerealizovala ani expanzivní politiku v podobě zvýšení transferů obyvatelstvu, která by byla 

dočasná a mohla pomoci překlenout problémy vyvolané recesí. Lidé ztráceli práci z důvodu 

recese a od hledání legální práce byli odrazováni možností pobírání vysokých sociálních 

dávek, které jim demotivačně nastavený systém umožňoval získat. Od provedené změny 

daňového a sociálního systému se přitom očekávalo, že sníží daňovou zátěž a bude motivovat 

lidi k práci
56

. U nízkopříjmové skupiny obyvatelstva však došlo k pravému opaku.  

Očividná chyba systému byla v následujících letech odstraňována, což se v letech 2010 

a 2011 projevilo dřívějším snížením hodnoty METR z hodnoty 1. Přesto ukazatel METR 

ve sledovaném intervalu neopustil demotivační hodnoty. 

Pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva se u tohoto typu domácnosti po roce 2008 situace 

změnila k horšímu
57

. Bylo to dáno tím, že čistá mzda byla vždy nižší než čistý příjem. Bylo 

tak na každém jedinci, aby se rozhodl, zda v takovéto situaci bude pracovat, či nikoliv. 

Uveďme ilustrativní přiklad pro rok 2011. Pokud by jedinec vydělával v práci 8 000 Kč (tj. 

minimální mzdu), jeho celkový čistý příjem (čistá mzda + sociální dávky) by činil 14 000 Kč. 

Na takový čistý příjem by ale dosahoval, i kdyby nepracoval (a pobíral pouze sociální dávky). 

Další problém na trhu práce představuje snaha zaměstnavatelů vyplácet v takovéto situaci 

nižší mzdy. Zaměstnavatel nemá v tomto případě důvod vyplácet jedinci vyšší mzdu, 

než 8 000 Kč, neboť zbývající část do 14 000 Kč byla zaměstnanci vykompenzována 

                                                      
56

 Od daňové reformy se také očekávalo, že bude dlouhodobého charakteru, tedy bez brzkých zásahů či změn. 
57

 Negativní efekt u jednotlivce se přenesl samozřejmě i na stát v podobě výplaty vyšších sociálních dávek. 
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sociálními dávkami. Zaměstnavatel ušetřil peníze za získanou práci, zaměstnanec dostal 

v konečném důsledku stejné množství peněz a jediný, kdo ztratil, byl stát. Další ukázkou 

může být například situace, kdy jedinec dosahoval čisté mzdy 17 000 Kč při 90 % průměrné 

hrubé mzdy. Přitom čistý příjem 17 000 Kč by obdržel již při 78 % průměrné hrubé mzdy. 

Tyto dvě ukázky ilustrují, jak demotivačně na všechny účastníky trhu práce chybně nastavený 

systém působil. 

6.3.3 Dvoučlenná domácnost „2+0+0, minimální mzda“ 

Třetím typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+0, minimální mzda“. Jedná se 

o dvoučlennou domácnost, jejíž jeden člen začíná pracovat a druhý je zaměstnaný, 

přičemž jeho příjem dosahuje minimální mzdy. To znamená, že domácnost má jistou 

minimální mzdu druhého člena a může získat dodatečný příjem v podobě minimální (a vyšší) 

mzdy prvním členem, jenž zvyšuje svoji pracovní aktivitu. Ve sledovaném intervalu se 

nachází oba členové domácnosti s tím, že druhý dosahuje pouze jeho dolní hranice. 
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Obr. 6.3 Dvoučlenná domácnost – „2+0+0, minimální mzda“ 

 

Na obr. 6.3 jsou zaznamenány změny v jednotlivých letech. I v tomto roce hodnota METR 

začíná na hodnotě 1. 

Nejnižší hodnota METR byla opět v roce 2006. Ve sledovaném intervalu se ukazatel 

METR pohyboval pod hodnotou 0,3 do 60 % průměrné hrubé mzdy, od 60 % průměrné hrubé 

mzdy pak došlo k jeho zvýšení na hodnotu 0,32. Důvodem byl zvýšený příjem jedince, 

který se tak přesunul do vyššího daňového pásma a odváděl státu více peněz na daních. Tato 

situace ukazuje případ, kdy ukazatel METR rostl, přestože si jedinec nenárokoval sociální 

dávky, ale podléhal zvýšenému daňovému odvodu do státní pokladny. 

Celkově se roky 2001, 2005 a 2006 ve sledovaném intervalu vyznačovaly nízkými 

hodnotami METR. To bylo způsobeno nemožností pobírání dávek, protože nejdéle mohl tento 
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typ domácnosti pobírat dávky v roce 2001 do 24 % průměrné hrubé mzdy a nejkratší dobu 

v roce 2006, a to do 4 % průměrné hrubé mzdy. Čistý příjem byl roven čisté mzdě. V této 

situaci nejsou hodnoty METR ovlivňovány sociálními dávkami, ale pouze mírou zdanění. 

U tohoto typu domácnosti nepředstavoval ani rok 2008 významný problém. Dokonce se 

zde můžeme setkat s nejnižší hodnotou METR, a to 0,12 od 38 % průměrné hrubé mzdy do 45 

% průměrné hrubé mzdy. Poslední nárokovatelnou dávkou byl příspěvek na bydlení, 

jenž zanikl při úrovni 36 % průměrné hrubé mzdy s tím, že minimální mzda představovala 35 

% průměrné hrubé mzdy. Zvýšení na úrovni 47 % průměrné hrubé mzdy mělo za následek 

povinnost odvést daň. Do toho okamžiku byla daňová povinnost rovna nule. Hodnota METR 

od tohoto bodu přesahovala hodnotu 0,3, což nepředstavuje motivační situaci. Avšak v tomto 

případě nehrozilo, že jedinec bude odmítat pracovat a raději bude pobírat sociální dávky. 

Ty si totiž nárokovat nemohl. Současně platí, že s vysokou pravděpodobností jedinec 

z ekonomického pohledu nechtěl obětovat více svého volného času, protože nízkopříjmoví 

jedinci se pohybují v té části indiferenční křivky, kde dominuje substituční efekt. V případě 

substitučního efektu daň funguje demotivačně a jedinec dává přednost volnému času. 

K tomuto jevu docházelo v roce 2008 při částce okolo 16 000 Kč. 

Demotivační problém nastal v letech 2010 a 2011. Již od začátku sledovaného intervalu se 

nacházel ukazatel METR téměř na hodnotě 0,4, v roce 2010 však vystoupal na hodnotu 0,5 

při 44 % průměrné hrubé mzdy a v roce 2011 na stejnou hodnotu při 42 % průměrné hrubé 

mzdy. Opět to bylo z důvodu vzniklé daňové povinnosti. Tato daňová povinnost však byla 

kompenzována sociálními dávkami. Čistý příjem se neshodoval s čistou mzdou, což bylo 

způsobeno nárokem domácnosti na příspěvek na bydlení. Tento příspěvek však klesal 

pomaleji, než rostla daňová povinnost jedince. Z počátku tedy byla hodnota METR vyšší 

a místo poklesu ve sledovaném intervalu ještě více stoupala. Její pokles nastal až 

za sledovaným intervalem, v roce 2010 při 73 % průměrné hrubé mzdy a v roce 2011 dokonce 

při 76 % průměrné hrubé mzdy. 

6.3.4 Dvoučlenná domácnost „2+0+0, 66% průměrné hrubé mzdy“ 

Čtvrtým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+0, 66 % průměrné hrubé mzdy“. 

Jedná se o dvoučlennou domácnost, v níž první člen začíná pracovat a druhý je zaměstnaný, 

přičemž jeho příjem dosahuje 66 % průměrné hrubé mzdy. To znamená, že domácnost má 

jistý příjem v podobě 66 % průměrné hrubé mzdy druhého svého člena a může získat 

dodatečný příjem v podobě minimální (a vyšší) mzdy prvním členem, jenž zvyšuje svoji 
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pracovní aktivitu. Ve sledovaném intervalu se nachází oba členové domácnosti s tím, že druhý 

dosahuje pouze jeho horní hranice. 

Obr. 6.4 Dvoučlenná domácnost – „2+0+0, 66 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Na obr. 6.4 jsou zaznamenány změny v jednotlivých letech. Poprvé se setkáváme s tím, 

že ukazatel METR nezačínal na hodnotě 1, s výjimkou roku 2008, což bylo dáno možností 

nárokovat si sociální dávky, které přesně odpovídaly příjmu. Když rostl příjem, snižovaly se 

dávky. Důvodem, proč ukazatel METR nezačínal na hodnotě 1, bylo to, že podle nastaveného 

sociálního systému České republiky byla domácnost s daným příjmem soběstačná 

a nepotřebovala finanční podporu od státu. 

Situace v letech 2001, 2005 a 2006 vypadala velmi podobně. Čistý příjem a čistá mzda se 

rovnaly, protože tento typ domácnosti neměl nárok na žádnou ze sociálních dávek. Hodnoty 
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METR byly opět nejnižší v roce 2006 a pohybovaly se v bezproblémové zoně, 

až na skokovou změnu ve sledovaném intervalu, který byl způsoben přechodem do vyššího 

daňového pásma z důvodu zvýšeného příjmu. V letech 2001 a 2005 METR osciloval 

na stejných hodnotách po celý sledovaný interval. Podstatné bylo, že v žádném ze tří 

uvedených let se nejednalo o výkyvy způsobené sociálními dávkami, ale o vliv daňového 

systému na hrubý příjem domácnosti. Jedinec, který začínal pracovat, byl v těchto letech 

(z ekonomického hlediska) motivován si práci nalézt. 

Rok 2008 vykazoval na začátku sledovaného intervalu velmi nízké hodnoty METR. 

Příčinou takto nízkých hodnot byla nulová daňová povinnost. Od okamžiku vzniku daňové 

povinnosti se ukazatel METR dostal do pásma s mírnou demotivací. Stabilní úroveň METR 

narušuje dva výkyvy. Ty byly způsobeny logikou výpočtu základu daně, který se 

zaokrouhloval na celé stovky nahoru. Došlo tak k zaokrouhlení částky 8 201,25 Kč na částku 

8 300 Kč.  

V letech 2010 a 2011 jsou hodnoty METRu velice podobné. Domácnost si mohla 

ze začátku nárokovat příspěvek na bydlení, který však záhy skončil. Propad do nízkých 

hodnot má v roce 2010 opět na svědomí nulová daňová povinnost. V roce 2011 se namísto 

propadu objevila zvýšená hodnota ukazatele METR. Tu způsobil výpadek příspěvku 

na bydlení, který nesplňoval podmínku pro vyplácení, že hodnota dávky musela být vyšší 

než 50 Kč. Poté v obou letech hodnota METR oscilovala. Tyto výkyvy v podobě "zubů" byly 

opět způsobeny zaokrouhlováním na celé stovky nahoru při výpočtu základu daně. 

V letech 2008, 2010 a 2011 nebylo možné jednoznačně určit, zda se jedinec 

(z ekonomického hlediska) snažil práci nalézt. Hodnota METR se však nepohybovala 

v hodnotách, které jsou obecně považovány za motivační. 

6.3.5 Dvoučlenná domácnost „2+0+0, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

Pátým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+0, 100 % průměrné hrubé mzdy“. 

Jedná se o dvoučlennou domácnost, v níž první člen začíná pracovat a druhý člen je 

zaměstnaný, přičemž jeho příjem dosahuje 100 % průměrné hrubé mzdy. To znamená, 

že domácnost má jistý příjem v podobě 100 % průměrné hrubé mzdy druhého člena a může 

získat dodatečný příjem v podobě příjmu prvního člena, jež se zvyšuje s tím, jak se tento člen 

intenzivněji zapojuje do dění na trhu. 
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Obr. 6.5 Dvoučlenná domácnost – „2+0+0, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Z obr. 6.5 je patrné, že tato domácnost dosahovala již postačujícího příjmu, a proto nebyla 

odkázána na sociální systém. Výjimku tvořily roky 2010 a 2011, kdy domácnost o dvou 

členech a se 100 % průměrného hrubého příjmu měla nárok pobírat příspěvek na bydlení. 

Jinými slovy, při hrubém příjmu 24 436 Kč domácnost dostávala ještě dávku okolo 850 Kč. 

Ve všech předchozích letech přitom při příjmu nižším než 100 % průměrné hrubé mzdy 

dosahovaly sociální dávky hodnoty ve výši 0 Kč. 

Roky 2001, 2005 a 2006 se opět ve sledovaném intervalu chovaly stejně. Jedince zatěžoval 

pouze daňový systém. V roce 2006 se znovu objevil skok způsobený přechodem do vyšší 

daňové sazby. Nejméně demotivující byl rok 2005, kde nenastal žádný problém 

a nezaměstnaný se měl aktivně snažit najít si práci, neboť si mohl nalezením práce pouze 
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polepšit. V letech 2001 a 2006 překračovala hodnota METR mírně bezproblémovou hranici 

a opět se jednalo pouze o vliv zaokrouhlování při výpočtu základu daně.  

V letech 2008, 2010 a 2011 vykazoval ukazatel METR obdobné hodnoty. Do sledovaného 

intervalu vstupoval na nejnižších možných hodnotách, které byly způsobeny nulovou daňovou 

povinností, kdy příjem jedince byl zatížen pouze sociálním a zdravotním pojištěním. Nejdelší 

interval, kdy jedinec neodváděl daň, existoval v roce 2008. Po vzniku povinnosti platit daň se 

METR ve všech letech zvýšil do mírně demotivujících hodnot. Z ekonomického hlediska se 

jedinci nevyplatilo nabízet více práce, protože i když jeho hrubý příjem rostl, čistý příjem 

rostl stále pomaleji. Nízkopříjmový jedinec se v takovéto situaci mohl zcela logicky 

rozhodnout pro omezení času věnovaného práci, aby se udržel v takovém příjmovém rozpětí, 

kdy nemusel platit vyšší daň a jeho újma z práce nebyla tak vysoká. To znamená, že hrubý 

a čistý příjem byl pro něj ve výhodnějším poměru a daný jedinec měl i dostatek volného času. 

Veškeré dosud probrané typy domácností představovaly ve sledovaných letech nejčetnější 

typy domácností v České republice. V roce 2001 tyto domácnosti představovaly více než 

58 % všech typů domácností a v roce 2011 to již bylo více než 65 %. Statistické údaje 

potvrzují růst jednočlenných a dvoučlenných domácností, proto je nezbytné, aby fiskální 

autorita zjistila, v jaké části systému se demotivační efekty nalézají, a potlačila je. Pokud se 

totiž jedinci chovali z ekonomického pohledu racionálně, záměrně nabízeli méně výrobního 

faktoru práce. Tato záměrně nižší ekonomická aktivita obyvatelstva mohla mít přímé 

a nepřímé dopady na stát. Pokud jde o přímé dopady, jednalo se o nižší příjmy do státního 

rozpočtu v podobě vybíraných daní a současně vyšší vládní výdaje v podobě sociálních 

dávek, které by jinak nemusely být vypláceny. Nepřímé dopady měly podobu nevyužití 

výrobního faktoru kapitál, nedosáhnutí možného produktu atd. 

6.3.6 Tříčlenná domácnost „1+1+1“ 

Šestým typem sledované domácnosti je domácnost „1+1+1“. Jedná se o tříčlennou 

domácnost, v níž první člen začíná pracovat, druhý člen je nezaměstnaný, a je zde jedno dítě. 

Domácnost na začátku žije čistě z nepracovního příjmu v podobě sociálních dávek. Výše 

těchto dávek se snižuje s tím, jak první člen domácnosti nabízí stále větší množství práce. 

Pracující jedinec tak finančně zajišťuje nejen sebe, ale i druhého člena domácnosti a dítě, 

na které mu vzniká vyživovací povinnost. 
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Obr. 6.6 Tříčlenná domácnost – „1+1+1“  

 

Z obr. 6.6 je patrné, že roky 2001, 2005 a 2006 poprvé vykazují horší výsledky, než roky 

2008, 2010 a 2011. 

V letech 2001, 2005 a 2006 se z ekonomického hlediska nízkopříjmové skupině 

obyvatelstva ve sledovaném intervalu nevyplatilo pracovat. Pokud by jedinec pracoval, snížila 

by každá práce takovémuto typu domácnost nárokovatelné dávky ve stejné výši. Jedinec tak 

nemohl vydělat více, než mohla domácnost získat na dávkách. Příčinou tohoto jevu byly, 

vzhledem k pozdějším rokům, relativně vysoké pobírané sociální dávky. Domácnost si v roce 

2001 mohla nárokovat sociální dávky do 96 % průměrné hrubé mzdy, v roce 2005 do 86 % 

průměrné hrubé mzdy, a v roce 2006 do 82 % průměrné hrubé mzdy. Příčinou této 
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destimulace byla snaha státu podpořit rodiny s dětmi, na něž byla zaměřena politika podpory 

porodnosti.  

Dochází zde ke střetu krátkodobého a dlouhodobého cíle fiskální politiky. Krátkodobě si 

fiskální autorita přeje mít co nejvyšší možný počet zaměstnaných lidí v produktivním věku
58

. 

Dlouhodobě by se fiskální autorita měla snažit podpořit v České republice porodnost, aby se 

neprohluboval demografický problém. Podpora porodnosti byla ve sledovaném období 

stěžována tím, že na jednotlivé vrstvy společnosti vždy působí rozdílným způsobem. 

U nízkopříjmového jedince tak docházelo k demotivaci od práce namísto toho, aby jej k práci 

přilepšením motivovala. Daný problém byl částečně řešen zavedením bonusu na dítě. Tato 

sleva byla platná pouze v případě, že jedinec pracoval a dosahoval určitého příjmu, viz dále. 

U středněpříjmového jedince se síla efektu této slevy vytrácela a u vysokopříjmového jedince 

byla nulová. U jedinců s vyšším příjmem se přitom muže objevit nespokojenost s tím, 

že žádnou podporu nedostávají, přestože mají také dítě, a jediným jejich „prohřeškem“ je to, 

že se o něj dokáží postarat sami, bez pomoci státu. Problém tkví v dnešním vnímání 

sociálních dávek, které lidé berou jako běžnou službu poskytovanou státem, na níž nemají 

„nárok“ jen v případě, že jsou v tíživé situaci, ale mají na ní „právo“ od samého počátku. 

V letech 2008, 2010 a 2011 se interakce v daňovém a sociálním systému projevovala 

naprosto rozdílným způsobem. Za pozornost stojí dvě extrémní hodnoty METR, třebaže se 

nalézaly mimo sledovaný interval. První z extrémních hodnot METR byla záporná hodnota 

okolo -3, která se ve všech třech letech pohybovala cca na úrovni 17 % průměrné hrubé mzdy. 

Důvodem takto výrazně záporné hodnoty byla možnost poprvé získat slevu na dítě v podobě 

bonusu na dítě. Dotyčnému se tak vyplatilo pracovat, protože ke své čisté mzdě v roce 2008 

obdržel 890 Kč a v letech 2010 a 2011 získal 967 Kč. To však mělo za následek ještě jednu 

zajímavou situaci, a to, že čistá mzda byla vyšší než hrubá mzda. To do této chvíle nebylo 

v České republice možné. Druhá z extrémních hodnot METR se pohybovala okolo kladné 

hodnoty 3. V roce 2008 nastala tato hodnota při 99 % průměrné hrubé mzdy, v roce 2010 

při 91 % průměrné hrubé mzdy, a v roce 2011 při 89 % průměrné hrubé mzdy. Příčinou této 

extrémní hodnoty byla, pro dotyčný typ domácnosti, ztráta přídavku na dítě, protože příjem 

domácnosti byl již pro pobírání této dávky příliš vysoký. Ztráta příspěvku se domácnosti 

projevila okamžitou ztrátou na čistém příjmu ve výši 610 Kč, přičemž čistá mzda se zvýšila 

pouze o 152 Kč. Efekt ztráty této dávky přetrvával v delším intervalu, ale v hodnotách METR 

se projevil pouze v té době, kdy na ní pominul nárok.  

                                                      
58

 Státnímu rozpočtu tak nevzniká výdaj v podobě sociálních dávek spojených se ztrátou příjmu. 
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Ve sledovaném intervalu vykazovaly poslední tři roky o něco lepší výsledky, než první tři 

roky, bohužel se nejednalo o významné zlepšení. Existovaly i situace, kdy výsledky byly 

horší, protože hodnota METR přesahovala hodnotu 1. V roce 2008 začal ukazatel METR 

na hodnotě 0,55, což se mohlo jevit oproti předchozím letům jako významné zlepšení, 

ale tento stav vydržel pouhé 3 p.b. po překročení minimální mzdy. Daný jev byl způsoben 

nulovou daňovou povinností. Poté došlo k nárůstu hodnot METR na hodnotu 0,82, protože 

jedinec již musel odvádět daň, a ještě k dalšímu nárůstu na hodnotu 1,02 s jedinou extrémní 

hodnotou 1,14, kterou způsobilo snížení sociálních dávek s tím, jak rostl čistý příjem. Tím, 

že docházelo k překročení hodnoty 1, nastávaly situace, že nárůst čistého příjmu byl nižší, 

než bylo snížení sociálních dávek. Celkově se v tomto roce METR ve sledovaném příjmovém 

intervalu pohyboval průměrně okolo hodnoty 0,91. Bohužel tento výsledek nepředstavoval 

řešení problému, neboť hodnoty METR byly stále v silně demotivujícím intervalu. 

Grafy pro roky 2010 a 2011 se podobají grafu pro rok 2008 a současně jsou si velmi 

podobné navzájem. I v těchto letech hodnoty METR začínaly na 0,55 a v krátkém intervalu 

přecházely na 0,81 a následně na 1,03. Celkově se v těchto letech METR ve sledovaném 

příjmovém intervalu pohyboval průměrně okolo hodnoty 0,92. Jednalo se tak o vyšší hodnotu, 

než v roce 2008, kladné extrémní hodnoty byly ovšem nižší. Ani takto nastavená interakce 

daňového a sociálního systému však nepřinesla řešení problému. I když se mohla jevit změna 

v těchto letech jako zlepšení, ve skutečnosti tomu tak nebylo. V systému se objevily 

demotivační prvky, které i v těchto letech odrazovaly jedince od práce. Hodnota METR 

neklesla ani do 100 % průměrného hrubého příjmu pod hodnotu 0,5, přičemž tato hodnota 

nepředstavuje uspokojivou úroveň. 

6.3.7 Čtyřčlenná domácnost „1+1+2“ 

Sedmým typem sledované domácnosti je domácnost „1+1+2“. Jedná se o čtyřčlennou 

domácnost, v níž první člen začíná pracovat, druhý člen je nezaměstnaný, a jsou zde dvě děti. 

Domácnost na začátku žije čistě z nepracovního příjmu v podobě sociálních dávek. Výše 

těchto dávek se snižuje s tím, jak jeden člen domácnosti nabízí stále větší množství práce. 

Pracující jedinec tak finančně zajišťuje nejen sebe, ale i druhého člena domácnosti a obě děti, 

na které u něj vzniká vyživovací povinnost. 
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Obr. 6.7 Čtyřčlenná domácnost – „1+1+2“ 

 

Na obr. 6.7 je možné vidět silnou shodu s předchozím obr. 6.6 (tj. s typem domácnosti 

„1+1+1“). Příčinu je nutno hledat v jediné změně, a to v přidání dítěte do dané domácnosti. 

Druhé dítě představuje dodatečné přídavky na dítě a sociální příplatek, od roku 2008 pak též 

bonus na dítě. Proto tato rodina mohla ve sledovaných letech nárokovat více finančních 

prostředků ze státního rozpočtu. Tyto prostředky ovšem nepokryjí vyšší náklady spojené 

s výchovou dětí. Nízkopříjmové skupiny obyvatelstva se přizpůsobují nízkému příjmu 

a de facto u nich dochází k úpravě životního stylu tak, aby byl v souladu s daným příjmem. 

V realitě se však všechny nízkopříjmové domácnosti nedokáží nižšímu životnímu stylu 

přizpůsobit, případně ani nemohou, a pak jsme stále častěji svědky rostoucího počtu exekucí 

na domácnosti. Exekuce ale postihují i domácnosti bez dětí, tudíž dítě nemůže být 
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považováno za faktor vysvětlující rostoucí počet exekucí v České republice. Největší váhu 

zde bude pravděpodobně mít nízká ekonomická gramotnost obyvatelstva. Na druhou stranu 

ale nelze automaticky očekávat snahu jedince si polepšit v životním standardu, 

protože náklady v podobě námahy (újmy) z práce jsou pro jedince patřícího do nízkopříjmové 

skupiny obyvatelstva prostě příliš vysoké. Proto jedinec zůstane neaktivní, dokud ho 

o výhodnosti opačného postoje nepřesvědčí jiný faktor, zpravidla neekonomický. 

V letech 2001, 2005 a 2006 se jedinci v domácnosti typu „1+1+1“ nevyplatilo pracovat. 

Je jasné, že pokud do v domácnosti přibylo další dítě, dotyčnému se nevyplatilo pracovat 

o to více. Ukazatel METR se ve sledovaném intervalu držel po celou jeho délku na hodnotě 1. 

Jedinou pozitivní stránkou takto nastaveného systému bylo, že ve sledovaném intervalu 

METR hodnotu nepřekračoval. Výjimka zde však přeci jednou nastala, a to v roce 2006, 

kdy příjem domácnosti vzrostl natolik, že došlo ke krácení přídavku na dítě. Tato dávka se 

nerušila, ale přesunula se  do druhého (méně finančně štědrého) pásma. To způsobilo výkyv 

METR na hodnotu 1,4. Politické prostředí v těchto letech vedlo k implementaci podpůrného 

sociálního systému pro rodiny s dětmi, bohužel ani tento krok nepomohl zmírnit dlouhodobý 

problém České republiky s porodností.  

V letech 2008, 2010 a 2011 se objevila opět záporná extrémní hodnota METR, která byla 

způsobena možností získání bonusu na dítě. V případě dvou dětí však hodnota METR dosáhla 

více než pouhého dvojnásobku. Druhá extremní hodnota, která byla v předchozím obrázku 

přítomna, se nevytratila. Došlo pouze k jejímu oddálení za hranici 100 % průměrné hrubé 

mzdy, proto není v grafech patrná. Vzorce pro výpočty dávek zohledňovaly dvě děti a veškeré 

limity byly nastaveny výše. Ve sledovaném příjmovém intervalu se ukazatel METR vyvíjel 

velmi podobně ve všech třech letech, nejvyšších hodnot však dosáhl v roce 2008. V letech 

2010 a 2011 poprvé nastala situace, kdy čistý příjem při 100 % průměrné hrubé mzdy byl 

vyšší, než průměrná hrubá mzda v daném roce. 

Ve všech sledovaných letech došlo ve vymezeném intervalu k demotivaci od práce. 

Skutečností je, že v letech 2008, 2010 a 2011 bylo z ekonomického pohledu relativně 

výhodnější pracovat za mzdu pohybující se okolo minimální mzdy, než kdyby jedinec dosáhl 

na vyšší mzdu. Reálná ochota jedince pracovat za minimální mzdu však pravděpodobně byla 

jiná při vědomí skutečnosti, že doma na něj čekal partner bez práce a dvě děti. Stále 

ale platilo, že pokud by se dotyčný jedinec zapracoval a měl tak nárok na vyšší odměnu 

z důvodů vyšší zručnosti a zkušeností, neměl z ní žádný prospěch, protože v odpovídající, 
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nebo i vyšší míře ztratil sociální dávky. Jednalo se o rébus, který by každý jedinec řešil 

rozdílně podle své povahy, dalších možností apod. 

6.3.8 Pětičlenná domácnost „1+1+3“ 

Osmým typem sledované domácnosti je domácnost „1+1+3“. Jedná se o pětičlennou 

domácnost, v níž první člen začíná pracovat, druhý člen je nezaměstnaný, a jsou zde tři děti. 

Domácnost na začátku žije čistě z nepracovního příjmu v podobě sociálních dávek. Výše 

těchto dávek se snižuje s tím, jak první člen domácnosti nabízí stále větší množství práce. 

Pracující jedinec tak finančně zajišťuje nejen sebe, ale i druhého dospělého člena domácnosti 

a všechny děti, na které u něj vzniká vyživovací povinnost. 

Obr. 6.8 Pětičlenná domácnost – „1+1+3“ 
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Na obr. 6.8 je opět vidět, že u tohoto typu domácnosti nemůže z ekonomického hlediska 

existovat ve sledovaném intervalu důvod pro pracovní aktivitu. Daný jedinec by si vždy prací 

pohoršil. 

Roky 2001, 2005 a 2006 vykazovaly ve sledovaném příjmovém intervalu shodné hodnoty 

METR. Jedinec si mohl nárokovat sociální dávky, které byly vyšší, než jeho pracovní příjem. 

Pokud by se tento jedinec rozhodl pracovat, částka, kterou by obdržel, by mu snížila sociální 

dávky ve stejném poměru. Pracovat se mu tedy v žádném případě nevyplatilo. Na vedlejší ose 

je patrné, že se finančně domácnost pohybuje ve vyšších hodnotách, než u domácnosti 

„1+1+1“ nebo „1+1+2“. Nelze však předpokládat, že u tohoto typu domácnosti by prostředky 

podporující domácnost postačovaly pro výchovu tří dětí, proto podpora státu domácnostem 

s dětmi není účinná. V letech 2005 a 2006 se objevuje extrémní hodnota METR, která byla 

způsobena snížením přídavku na dítě z důvodu přechodu výše dávky z prvního do druhého 

pásma. Nejednalo se o zánik nároku na tuto dávku, ale pouze o její snížení. 

Roky 2008, 2010 a 2011 vykazovaly stejnou charakteristiku, jako v případě domácností 

typu „1+1+1“ a „1+1+2“, která byla umocněna dalším dítětem přítomným v domácnosti. 

Záporná extrémní hodnota METR dosáhla velikosti -11,19. Jednalo se o nejnižší hodnotu 

METR ve všech sledovaných letech a typech domácností vůbec. 

U všech tří typů domácností, v nichž jeden dospělý nepracoval a druhý pracovat začínal, 

vyvstával problém, který se s rostoucím počtem dětí pouze zesiloval. V případě 

nízkopříjmového typu obyvatelstva totiž nebylo možné, na základě racionálního 

ekonomického myšlení, ve stávajícím systému nalézt důvod, proč by měl jedinec na trh práce 

vstoupit. 

6.3.9 Tříčlenná domácnost „2+0+1, minimální mzda“ 

Devátým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+1, minimální mzda“. Jedná se 

o tříčlennou domácnost, v níž první člen pracuje za minimální mzdu, druhý člen začíná 

pracovat, a je přítomno jedno dítě. Domácnost zpočátku žije z minimální mzdy svého prvního 

člena a z nepracovního příjmu druhého člena v podobě sociálních dávek. Výše těchto dávek 

se snižuje s tím, jak druhý člen domácnosti nabízí stále větší množství práce. Ve sledovaném 

intervalu domácnost začíná na příjmu ve výši dvou minimálních mezd s tím, že mzda jednoho 

z dospělých se postupně zvyšuje. 
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Obr. 6.9 Tříčlenná domácnost – „2+0+1, minimální mzda“ 

 

Na obr. 6.9 je zajímavé sledovat, jak se situace změnila, když už jeden z partnerů pracuje, 

třebaže pouze za minimální mzdu. I když se opět objevují demotivační oblasti, tak nejsou 

přítomny v celé délce sledovaného intervalu jako u předchozích typů domácnosti. 

V roce 2001 začala hodnota METR na úrovni 1. Při 58 % průměrné hrubé mzdy došlo 

k poklesu na hodnotu 0,23, s občasnými výkyvy na hodnotu 0,33. Tento prudký pokles byl 

způsoben ukončením možnosti pobírat sociální dávky, s výjimkou přídavku na dítě, 

který zůstává až do více než 100 % průměrné hrubé mzdy. 

V roce 2005 byla počáteční hodnota METR na úrovni 1. Minimální mzda existovala 

při 39 % průměrné hrubé mzdy. Přitom METR klesl z hodnoty 1 na hodnotu 0,2 při 44 % 

průměrné hrubé mzdy. Důvodem byl opět výpadek sociálních dávek, s výjimkou přídavku 
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na dítě. Jak je z grafu patrné, oproti roku 2001 došlo u přídavku na dítě k přechodu výše 

vyplacené dávky do druhého pásma již při 80 % průměrné hrubé mzdy. Toto snížení 

přechodem v rámci pásem zvýšilo hodnotu METR na 1,81 a daný extrém ležel již mimo 

interval představující nízkopříjmovou domácnost. Ve sledovaném příjmovém intervalu se, 

s výjimkou počátečních 5 p.b., hodnota METR pohybuje v nízkém intervalu, v němž se podle 

teoretických předpokladů demotivační efekt nevyskytuje. 

V roce 2006 začal ukazatel METR také na hodnotě 1, ale dříve, než dosáhl minimální 

mzdy představující spodní hranici sledovaného intervalu, klesl na hodnotu 0,19. Až do 60 % 

průměrné hrubé mzdy se ukazatel METR pohyboval od hodnoty 0,19 po hodnotu 0,25. 

Poté však došlo ke zvýšení daňové povinnosti jedince přechodem do vyššího daňového pásma 

a hodnota ukazatele METR se pohybovala mezi 0,22 až 0,32. Na těchto hodnotách METR 

setrval až do 100 % průměrné mzdové sazby. Téměř po celou délku sledovaného intervalu se 

hodnota METR nacházela pod úrovní, při níž je možné spatřovat demotivační efekt. Je však 

nutné poukázat na extrémní hodnotu, která se nacházela při 69 % průměrné hrubé mzdy, 

tedy v nepatrné vzdálenosti od horní hranice sledovaného pásma. Příčinou této extrémní 

hodnoty byl stejný jev, jako v letech předchozích. Hrozilo zde nebezpečí, že při nepatrném 

navýšení příjmů domácnosti by se tato extrémní hodnota METR mohla přesunout 

do sledovaného intervalu. Po ostrém výkyvu se ukazatel METR navrátil zpět na hodnoty 0,22 

až 0,32, protože příjem nebyl postačující, aby se posunul do dalšího zdaňovacího pásma daně 

z příjmů se sazbou 25 %. 

Roky 2008, 2010 a 2011 si byly opět velmi podobné. Jejich největším problémem byl vyšší 

příjem na počátku, který způsoboval, že se extrémní hodnota METR nacházela vně 

sledovaného intervalu. Jednalo se o velmi silný demotivační prvek. V roce 2008 METR 

dosahoval hodnoty 3,24 při 53 % průměrné hrubé mzdy, v roce 2010 hodnoty 3,1 při 47 % 

průměrné hrubé mzdy a v roce 2011 hodnoty 3 při 47 % průměrné hrubé mzdy. S problémy 

a nástrahami reálného trhu práce se nízkopříjmový jedinec dokáže vyrovnat velmi obtížně 

a takto silný demotivační efekt činil již tak komplikovanou situaci ještě těžší. Za vše hovoří 

to, že v letech 2008, 2010 a 2011 METR nedosáhl ani jedinou svojí hodnotou pod hranici 0,3. 

Nejnižší opakovaná hodnota METR byla v roce 2010 a činila 0,37, nejvyšší opakovaná 

hodnota 0,56. V letech 2008 a 2011 byly hodnoty METR u spodní úrovně vyšší a horní 

úrovně nižší oproti roku 2010. Důvodem skoku v hodnotách METR byl vznik daňové 

povinnosti jedince, který doposud odváděl daň v nulové výši. Vznik nenulové daňové 
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povinnosti v roce 2008 nastal při 47 % průměrné hrubé mzdy, v roce 2010 se tak stalo 

při 44 % průměrné hrubé mzdy a v roce 2011 při 41 % průměrné hrubé mzdy.  

6.3.10 Tříčlenná domácnost „2+0+1, 66 % průměrné hrubé mzdy“ 

Desátým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+1, 66 % průměrné hrubé 

mzdy“. Jedná se o tříčlennou domácnost, v níž první člen pracuje za 66 % průměrné hrubé 

mzdy, druhý člen domácnosti začíná pracovat a je přítomno jedno dítě. Domácnost na začátku 

žije za 66 % průměrné hrubé mzdy prvního člena a z nepracovního příjmu druhého člena 

v podobě sociálních dávek. Výše těchto dávek se snižuje s tím, jak druhý člen domácnosti 

nabízí stále větší množství práce. Ve sledovaném intervalu domácnost začíná na příjmu 

odpovídajícím 66 % průměrné hrubé mzdy a minimální mzdy, tedy součtu spodní a horní 

hranice sledovaného intervalu. 
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Obr. 6.10 Tříčlenná domácnost – „2+0+1, 66 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Na obr. 6.10 je vidět, že roky 2001, 2005 a 2006 byly z hlediska METR podobné 

a začínaly opět na hodnotě 1. Roky 2008, 2010 a 2011 byly také podobné, ale počáteční 

hodnota METR nečinila 1. 

Rok 2001 byl, z hlediska sledovaného příjmového intervalu, rokem nejvíce stimulujícím 

k nalezení si práce. Riziko destimulace se objevilo až za sledovaným intervalem, 

a to v podobě extrémní hodnoty METR způsobené snížením přídavku na dítě, tedy přechodem 

do jeho třetího (posledního) pásma. Každé zvýšení nabídky práce vedlo ke zlepšení 

finančního zajištění domácnosti, což následně mohlo vést ke zlepšení její životní úrovně. 

Roky 2005 a 2006 by představovaly taktéž příznivé roky, bohužel zde docházelo k problému, 

který byl pro rok 2006 popsán u předchozího typu domácnosti. Počáteční příjem byl vyšší 
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a ve sledovaném intervalu se projevil poklesem přídavku na dítě z druhého do třetího pásma. 

Nebýt tohoto jevu, byl by systém silně stimulační. Je však důležité si uvědomit, že daný efekt 

neplatí pouze pro jednu konkrétní procentní hodnotu průměrného hrubého příjmu, ale že trvá 

jistou dobu, než efekt ze ztráty dávky vyprchá. Čím je hodnota METR vyšší, tím déle 

vyprchání takovéhoto efektu trvá. Jako u předchozích typů domácnosti, v roce 2006 

docházelo k přechodu do vyššího daňového pásma, protože jedinec dříve dosáhl vyššího 

příjmu. Tento přechod v rámci pásem daně z příjmu byl pevně spjat s klouzavou progresivní 

daní.  

V roce 2008 začala hodnota METR na výši odpovídající minimální mzdě a v mírně 

destimulující úrovni, protože jedinec ztratil nárok na sociální dávky. Záhy však METR klesl 

na úroveň, která motivuje jedince k práci, protože u jedince s takovým příjmem neexistovala 

daňová povinnost. Uvedená motivace však zanikla v okamžiku vzniku daňové povinnosti 

a METR opět nabyl mírně demotivujících hodnot. Ztráta přídavku na dítě nastala před 

sledovaným příjmovým intervalem, takže neovlivňovala rozhodování jedince. Ačkoliv 

v tomto roce nedošlo k demotivačnímu impulsu v podobě ztráty přídavku na dítě, METR se 

pohyboval na mírně demotivujících hodnotách. 

Roky 2010 a 2011 měly oproti roku 2008 výhodu, že ke ztrátě přídavku na dítě došlo brzy 

a tak nedošlo k ovlivnění sledovaného intervalu. Problémem těchto let byly opět samotné 

hodnoty METR, jež ležely v mírně a středně demotivujícím pásmu. Příčina spočívala ve dvou 

jevech, které působily současně: v povinnosti platit daň a v nárokování příspěvku na bydlení. 

Z ekonomického hlediska existovala pravděpodobnost, že by dotyčný pracoval, je však třeba 

si uvědomit, že přes 50 % vydělaného hrubého příjmu by tento jedinec nezískal. Záleželo tedy 

na jedinci, jak osobně vnímal nastalou situaci. Zajímavostí je, že namísto zmírnění 

demotivačních vlivů docházelo v průběhu času k jejich zvyšování. 

6.3.11 Tříčlenná domácnost „2+0+1, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

Jedenáctým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+1, 100 % průměrné hrubé 

mzdy“. Jedná se o tříčlennou domácnost, v níž první člen pracuje za 100 % průměrné hrubé 

mzdy, druhý člen začíná pracovat a je přítomno jedno dítě. Domácnost na začátku žije 

za 100 % průměrné hrubé mzdy prvního člena a z nepracovního příjmu druhého člena 

domácnosti v podobě sociálních dávek. Výše těchto dávek se snižuje s tím, jak druhý člen 

domácnosti nabízí stále větší množství práce. Ve sledovaném intervalu domácnost začíná 

na příjmu odpovídajícím 100 % průměrné hrubé mzdy a minimální mzdy. To znamená, 
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že domácnost má jistý příjem v podobě 100 % průměrné hrubé mzdy prvního člena a může 

získat dodatečný příjem v podobě rostoucího příjmu druhého člena tím intenzivněji, jak tento 

člen zvyšuje pracovní aktivitu. 

Obr. 6.11 Tříčlenná domácnost – „2+0+1, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Z obr. 6.11 je patrné, že některé roky opět vykazují shodné rysy. Tato domácnost měla 

k dispozici ještě více finančních prostředků, které by měly snížit nárok na sociální dávky, 

jež si mohly předchozí dvě domácnosti nárokovat z důvodu nižšího příjmu. V žádném roce 

nezačínal METR na hodnotě 1. Byla-li domácnost bez dítěte, nastal tento stav u domácnosti 

typu „2+0+0, 66 % průměrné hrubé mzdy“.  

V roce 2001 došlo u tohoto typu domácnosti ve sledovaném příjmovém intervalu 

ke stejnému jevu, jako v letech 2005 a 2006 u domácnosti typu „2+0+1, 66 % průměrné hrubé 
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mzdy“. Domácnost nebyla téměř demotivována. Bohužel se zde objevuje problém s poklesem 

přídavku na dítě, který je pro vyšší příjem typický. Naneštěstí sociálním systémem bylo 

za vyšší příjem považováno to, když se jeden z členů domácnosti nacházel v nízkopříjmovém 

intervalu. Proto měla existence tohoto demotivačního efektu za následek, že polovinu 

sledovaného intervalu se nevyplatilo jedinci pracovat. 

V letech 2005 a 2006 došlo ke ztrátě přídavku na dítě před sledovaným příjmovým 

intervalem a nedocházelo tak k přelití destimulačního efektu do tohoto intervalu. V samotném 

intervalu pak byly hodnoty METR téměř ideální. V roce 2006 nastala výjimka opět 

při přechodu do vyššího daňového pásma. Tato demotivace však byla mírná a navíc 

nepravidelná, způsobená zaokrouhlováním při výpočtu základu daně, takže nepředstavovala 

závažný problém. 

V roce 2008 byl jedinec na počátku sledovaného intervalu motivován si práci nalézt 

a vzdát se tak více svého volného času, protože nemusel platit daň. Jakmile byl jedinec 

povinen platit daň, METR se dostal do mírně demotivačního pásma. Na vině tohoto jevu byl 

však pouze daňový systém, protože dotyčný neměl možnost nárokovat žádné sociální dávky. 

Daňové zatížení tedy bylo příliš vysoké a působilo demotivačně. 

Roky 2010 a 2011 byly opět velmi podobné roku 2008. V roce 2010 ale nulová daňová 

povinnost neměla tak dlouhého trvání a v roce 2011 již k této skutečnosti nedošlo vůbec, 

protože v okamžiku ukončení čerpání sociálních dávek už byl příjem jedince zdaňován. Takto 

vysoké hodnoty METR opět způsobovalo pouze daňové zatížení, které proto mohlo být 

považováno za demotivační. 

Domácnosti s jedním dítětem, v nichž oba dospělí pracovali, ale jeden z nich teprve 

pracovat začínal, byly vystaveny demotivačním efektům u všech tří zkoumaných typů. 

Čím vyšší měla domácnost příjem, tím nižší demotivační vlivy působily. Přesto v letech 2001, 

2005 a 2006 byl stupeň demotivace nižší než v letech 2008, 2010 a 2011. Roky 2008, 2010 

a 2011 vykazovaly vyšší hodnoty METR nejen ve sledovaném příjmovém intervalu, 

ale i mimo něj. Typ domácnosti s jedincem pobírajícím 100 % průměrné hrubé mzdy, 

vykazoval nejlepší hodnoty ukazatele METR ze všech sledovaných typů domácností. 

Z dlouhodobého hlediska ale tento typ není vhodný pro stát, protože kdyby jej v České 

republice z důvodu výhodnosti v oblasti příjmů preferovalo více domácností, nebyla by 

zajištěna reprodukční schopnost národa. V budoucnu by se tak nedostávalo výrobního faktoru 

práce a stát by neměl k dispozici dostatečný počet poplatníků daně. 
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6.3.12 Čtyřčlenná domácnost „2+0+2, minimální mzda“ 

Dvanáctým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+2, minimální mzda“. Jedná 

se o čtyřčlennou domácnost, v níž první člen pracuje za minimální mzdu, druhý člen začíná 

pracovat a domácnost se stará o dvě děti. Domácnost na začátku žije z minimální mzdy 

prvního člena a z nepracovního příjmu druhého člena domácnosti v podobě sociálních dávek. 

Výše těchto dávek se snižuje s tím, jak druhý člen nabízí stále větší množství práce. 

Ve sledovaném intervalu domácnost začíná na úrovni příjmu složenému ze dvou minimálních 

mezd. Příjem ze dvou minimálních mezd však jen stěží může finančně zabezpečit rodinu se 

dvěmi dětmi.  

Obr. 6.12 Čtyřčlenná domácnost – „2+0+2, minimální mzda“ 
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Na obr. 6.12 je zachycen nejčetnější typ domácnosti z hlediska počtu členů a pracujících 

členů (nikoliv jejich příjmů) v České republice před 20 lety. Dnes však tento typ již 

nejčastějším není. Daný typ se logicky podobá typu „2+0+1, minimální mzda“, ale rozdíl je 

v přítomnosti druhého dítěte v domácnosti. Zde se projeví, jak silná je podpora rodin s dětmi 

a jak silně ovlivňuje ukazatel METR. 

V roce 2001 se jedinci, který byl v domácnosti bez práce, nevyplatilo pracovat. Jelikož 

partner, který pracoval, dosahoval pouze na minimální mzdu, domácnost si mohla nárokovat 

relativně vysoké sociální dávky. Ty samozřejmě nepostačovaly na luxusní živobytí, ale byly 

vyšší, než kdyby člen domácnosti, který byl bez práce, pracoval za minimální mzdu. Hodnota 

METR opustila úroveň 1 až při 55 % průměrné hrubé mzdy. Do konce sledovaného 

příjmového intervalu METR osciloval okolo hodnoty 0,63, která se řadí mezi zvýšené 

hodnoty. Přesto byl jedincův hrubý příjem stále nižší než jeho čistý příjem. Důvodem byly 

štědré sociální dávky. Těsně za sledovaným intervalem, při 68 % průměrné hrubé mzdy, 

se objevila extrémní hodnota METR způsobená snížením přídavku na dítě. Z předchozích 

případů je logicky odvoditelné, že při zvýšení příjmu domácnosti se tato extrémní hodnota 

přesune do sledovaného intervalu, nebo dokonce před něj. 

Rok 2005 byl na tom o poznání lépe než rok 2001. Ukazatel METR také začal na hodnotě 

1, ale opustil tuto hodnotu při 49 % průměrné hrubé mzdy, a dosáhnul hodnoty 0,21. 

Do konce sledovaného intervalu se pak hodnoty METR držely na zmíněné úrovni, 

jen vystoupily místy na hodnotu 0,29, která ale je stále považována za bezproblémovou. 

Problémovým byl tedy úsek od minimální mzdy do 49 % průměrné hrubé mzdy. Jedinec byl 

z ekonomického hlediska motivován začít pracovat od okamžiku, kdy jeho příjem dosáhl 

takřka poloviny průměrné hrubé mzdy. Je však reálné, aby jedinec bez vzdělání, zkušeností, 

praxe atd. dosáhl na polovinu průměrné hrubé mzdy. 

V roce 2006 došlo přímo na začátku příjmového intervalu, tedy při minimální mzdě, 

k ukončení vyplácení sociálních dávek, s výjimkou přídavku na dítě. Proto se jedinci 

za minimální mzdu vyplatilo pracovat. Hodnoty METR oscilovaly okolo úrovně 0,25. 

Při 60 % průměrné hrubé mzdy nastal v hodnotách METR skok, a to na úroveň okolo 0,32. 

Příčinou byl opět přesun do vyššího daňového pásma. Okolo této hodnoty METR se 

pohyboval až do 100 % průměrné hrubé mzdy, s jednou extrémní hodnotou, 

která představovala snížení přídavku na dítě. To nastalo při 91 % průměrné hrubé mzdy. 

Za zmínku stojí, že se jednalo o zkrácení této dávky na polovinu, z 1 076 Kč na 538 Kč. 

Po roce 2008, kdy byla provedena změna v přídavku na dítě, se již nejednalo o snížení částky 
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z této dávky plynoucí, ale o zrušení nároku na celou dávku. Domácnost tak do této chvíle 

dostávala 1 220 Kč k čisté mzdě, ale přítomnost extrémní hodnoty METR znamenala, 

že v realitě domácnost od tohoto okamžiku obdržela 0 Kč. Tato změna samozřejmě přinesla 

daleko vyšší demotivační efekt. 

V roce 2008 došlo v hodnotách METR k řadě změn. V rámci sledovaného příjmového 

intervalu METR začal na hodnotě 0,82. Ukazatel tak sice nezačal na hodnotě 1, ale hodnota 

0,82 náleží do stejného intervalu jako hodnota 1. Jedinec by tedy z ekonomického hlediska 

neměl pracovat. Při 39 % průměrné hrubé mzdy došlo k poklesu hodnot METR na úroveň 

okolo 0,57, při dosažení 46 % průměrné hrubé mzdy se METR přesunul do vyšších hodnot, 

a to na úroveň 0,67. Tyto změny byly vyvolány snížením sociálních dávek, přičemž při 51 % 

průměrné hrubé mzdy došlo dokonce k zrušení nároku na tyto dávky. Proto také ukazatel 

METR dosáhl hodnoty 0,88. První skok způsobila dávka v hmotné nouzi - příspěvek 

na živobytí a druhý skok sociální příplatek. Po ukončení nároku na tyto sociální dávky zůstaly 

již pouze příspěvek na bydlení a přídavek na dítě, proto se hodnota METR usadila okolo 

hodnoty 0,52. U předchozího roku byla u tohoto typu domácnosti vysvětlena extrémní 

hodnota METR. V tomto roce můžeme extrémní hodnotu nalézt na úrovni 78 % průměrné 

hrubé mzdy, a to ve výši 5,95. Od tohoto okamžiku si mohla domácnost nárokovat již pouze 

příspěvek na bydlení, v důsledku čehož se hodnota METR usadila, až do 99 % průměrné 

hrubé mzdy, na hodnotě 0,53. Protože domácnost dosahovala příjmu a současně pobírala 

příspěvek na bydlení, existoval zde stále demotivační efekt na zvýšené úrovni. 

Roky 2010 a 2011 byly, až na malé výjimky, velmi podobné. Na začátku byla hodnota 

METR na úrovni 0,54, z níž ale okamžitě stoupla na hodnotu 0,82. V roce 2010 na ní setrvala 

až do 35 % průměrné hrubé mzdy, přičemž 34 % průměrné hrubé mzdy představovalo 

v daném roce minimální mzdu, tedy počátek sledovaného příjmového intervalu. V roce 2011 

setrval ukazatel METR na zmíněné hodnotě déle, a to až do 39 % průměrné hrubé mzdy. 

V roce 2010 následoval výkyv ukazatele od 36 % až do 48 % průměrné hrubé mzdy ve výši 

0,6. Důvod, proč v roce 2010 tento výkyv nastal a v roce 2011 nikoliv, spočívá v sociálním 

příplatku, který v roce 2011 přestal být plošnou dávkou, proto na ni sledovaná domácnost 

neměla již nárok. V obou letech pak hodnota METR pokračovala ve stejné výši 0,51 až 

do 100 % průměrné hrubé mzdy. Jako v roce 2008, i zde se ještě objevila extrémní hodnota, 

která představovala ztrátu přídavku na dítě. V obou letech se tomu tak stalo okolo 70 % 

průměrné hrubé mzdy, při hodnotě METR těsně nad 5,5.  
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U tohoto typu domácnosti je, s částečnou výjimkou v letech 2005 a 2006, opět těžké 

zhodnotit, zda se jedinci vyplatilo pracovat, neboť hodnota METR se pohybovala ve vysokém 

nebo zvýšeném intervalu. V konkrétních případech by vždy záleželo na tom, jak jedinec 

vnímal práci a svůj volný čas nebo jak velké morální problémy mu činila nelegální práce 

(„práce na černo“). Je však třeba si uvědomit, že rodiče chtějí zajistit své potomstvo a pokud 

se jim legální cesta nevyplatila, mohli využít i jiných forem získání příjmů.  

6.3.13 Čtyřčlenná domácnost „2+0+2, 66 % průměrné hrubé mzdy“ 

Třináctým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+2, 66 % průměrné hrubé 

mzdy“. Jedná se o čtyřčlennou domácnost, v níž první člen pracuje za 66 % průměrné hrubé 

mzdy, druhý člen začíná pracovat a domácnost se stará o dvě děti. Domácnost na začátku žije 

za částku odpovídající horní hranici nízkopříjmového intervalu, kterou vydělá první člen, 

a z nepracovního příjmu v podobě sociálních dávek druhého člena. Výše těchto dávek se 

snižuje s tím, jak druhý člen nabízí stále větší množství práce. Ve sledovaném intervalu 

domácnost žije z minimální mzdy a 66 % průměrné hrubé mzdy. Příjem tohoto typu 

domácnosti je tedy vyšší než příjem předchozího typu. Existuje zde pravděpodobnost, 

že dojde alespoň k částečnému odstranění demotivačních efektů.  
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Obr. 6.13 Čtyřčlenná domácnost – „2+0+2, 66 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Z obr. 6.13 je patrné, že tato domácnost je na tom finančně lepé než předchozí typ, 

ale přesto čelí demotivačním efektům. Podpora rodin s dětmi zde působí v menší míře, 

protože vlastní příjem domácnosti je vyšší. 

V roce 2001 začal ukazatel METR ve sledovaném příjmovém intervalu na extrémní 

hodnotě, protože příjem rodiny dosáhl takové výše, že jím byl snížen nárok rodiny 

na přídavek na dítě (pokles z prvního pásma do druhého). Druhý výkyv v ukazateli METR 

znamenal ztrátu nároku na příspěvek na bydlení a sociální příplatek. Od tohoto okamžiku si 

domácnost mohla nárokovat jedinou sociální dávku, a tou byl přídavek na dítě v hodnotě 

druhého pásma. V grafickém vyjádření to zobrazuje rovnoběžný souběh červené a fialové 

křivky. V první polovině sledovaného intervalu je domácnost z ekonomického pohledu 
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demotivována od práce, ve druhé polovině je tomu právě naopak. Nízkopříjmový jedinec se 

musí snažit získat práci, v níž mu vyplatí minimálně 50 % průměrné hrubé mzdy, což mohlo 

v realitě představovat problém. 

V letech 2005 a 2006 byla situace o poznání lepší. Ve sledovaném intervalu se ukazatel 

METR, až na jednu výjimku v roce 2006, pohyboval z hlediska demotivace 

v bezproblémovém pásmu. Výjimka z roku 2006 byla opět způsobena snížením přídavku 

na dítě na konci sledovaného intervalu. V roce 2005 k tomuto jevu nedošlo ve sledovaném 

intervalu, ale až za sledovaným intervalem. Hrozba spočívala v tom, že pokud by si druhý 

jedinec v domácnosti polepšil a získal více než 66 % průměrné hrubé mzdy, extrémní hodnota 

METR by se posunula do sledovaného intervalu. 

Roky 2008, 2010 a 2011 jsou si podobné. Ve všech třech letech se objevila uvnitř 

sledovaného příjmového intervalu extrémní hodnota METR, kterou zapříčinila ztráta nároku 

na přídavek na dítě. Ukazatel METR se pohyboval na extrémních hodnotách okolo 5,5. 

Extrémní hodnoty ukazatele však nebyly jediným problémem. Větší problém představovalo 

to, že se ukazatel METR v průběhu sledovaného intervalu, pohyboval na demotivačních 

hodnotách. 

S výjimkou roku 2005 se ve všech letech objevovala destimulace od práce. Je zřejmé, 

že skloubení podpory nízkopříjmových rodin s dětmi při absenci demotivačních efektů 

z hlediska nabídky práce, je v reálné ekonomice velmi problematické. Situace v roce 2005 

byla ve skutečnosti také nevyhovující, protože stačilo, aby příjem druhého člena domácnosti 

vzrostl, a to by mělo za následek stejný efekt, jaký nastal v ostatních letech. U následujícího 

typu domácnosti je přesně takovýto stav zachycen. 

6.3.14 Čtyřčlenná domácnost „2+0+2, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

Čtrnáctým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+2, 100 % průměrné hrubé 

mzdy“. Jedná se o čtyřčlennou domácnost, v níž první člen pracuje za 100 % průměrné hrubé 

mzdy, druhý člen začíná pracovat a domácnost se stará o dvě děti. Domácnost na začátku žije 

s průměrnou hrubou mzdou, kterou vydělává první člen, a z nepracovního příjmu druhého 

člena v podobě sociálních dávek. Výše těchto dávek se snižuje s tím, jak druhý člen nabízí 

stále větší množství práce. Příjem tohoto typu domácnosti představuje nejvyšší formu, kterou 

v práci u nízkopříjmového typu domácnosti má smysl sledovat, protože si rodina může 

nárokovat sociální dávky. U tohoto typu domácnosti by měly být odstraněny nedostatky 

předchozích dvou typů.  
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Obr. 6.14 Čtyřčlenná domácnost – „2+0+2, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z obr. 6.14 je patrné, že snížení nebo ztráta nároku u přídavku na dítě nastala z důvodu 

vyšší finanční soběstačnosti dříve, jak bylo výše předpokládáno. 

V letech 2001, 2005 a 2006 se ve sledovaném příjmovém intervalu ukazatel METR 

pohyboval na bezproblémových hodnotách. Výjimku představoval počátek sledovaného 

intervalu v roce 2005, kdy došlo k poklesu přídavku na dítě z druhého do třetího pásma. 

Před touto situací bylo varováno u předchozího typu domácnosti. Ve všech třech letech se 

můžeme ve vývoji METR setkat se "zuby", v nichž hodnoty ukazatele překračují 

bezproblémovou hranici. Příčinou jejich vzniku bylo zaokrouhlování při výpočtu základu 

daně. 
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Roky 2008, 2010 a 2011 jsou si navzájem podobné. Sledovaný interval začal na nízké 

úrovni ukazatele METR, protože s tak nízkým příjmem se u jedince spojila nulová daňová 

povinnost. Poté, co u jedince daňová povinnost vznikla, se ukazatel METR plně přesunul 

do mírně demotivačního pásma. Daný stupeň demotivace byl způsoben daňovým systémem, 

resp. kombinací sociálního a zdravotního pojištění a daní.  

Většina destimulačních efektů existujících u předchozích typů domácností byla u tohoto 

typu domácnosti odstraněna. Přesto se ukazatel METR neshodoval s teoreticky stanovenými 

optimálními hodnotami. Z hlediska všech typů domácnosti se však tento typ přesto jeví 

jako nejlépe vyhovující ve smyslu motivace k práci u nízkopříjmových skupin obyvatelstva. 

Platí to i z dlouhodobého hlediska, protože tento typ domácnosti má výhodu v zachování 

stávajícího počtu obyvatel státu. 

6.3.15 Pětičlenná domácnost „2+0+3, minimální mzda“ 

Patnáctým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+3, minimální mzda“. Jedná se 

o pětičlennou domácnost, v níž první člen pracuje za minimální mzdu, druhý člen začíná 

pracovat a domácnost se stará o tři děti. Domácnost na začátku žije z minimální mzdy prvního 

člena a z nepracovního příjmu v podobě sociálních dávek. Výše těchto dávek se snižuje s tím, 

jak druhý člen nabízí stále větší množství práce. Ve sledovaném intervalu domácnost začíná 

na příjmu dvou minimálních mezd. Příjem ze dvou minimálních mezd ovšem nemůže 

finančně zabezpečit rodinu se dvěmi dětmi, natož rodinu se třemi, jež u tohoto typu 

domácnosti figurují.  

  



140 

 

Obr. 6.15 Pětičlenná domácnost – „2+0+3, minimální mzda“ 

 

Z obr. 6.15 je zřejmé, že sociální systém považuje příjem domácnosti v podobě dvou 

minimálních mezd za nepostačující, a proto navyšuje této domácnosti příjem na únosnou 

úroveň. 

Česká republika patří mezi státy, které mají již jedno desetiletí značné problémy 

s demografickým vývojem obyvatelstva. Pouze 3 % domácností má tři a více dětí, přitom 

pro pouhou reprodukci populace státu je třeba 2,4 dítěte na pár. Proto v minulosti stát zvolil 

podpůrnou politiku v oblasti rodin s dětmi. Dnes však tato podpora ustoupila do pozadí 

z důvodů aktuálnějších problémů. Ve sledovaných případech nastává opět konfrontace 

mezi krátkodobým a dlouhodobým cílem politiky státu, kdy krátkodobý cíl představuje 
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dosažení motivace občanů k práci a dlouhodobým cílem je zachování stávajícího počtu 

obyvatelstva. 

V roce 2001 klesla hodnota METR pod hranici 1 až při 48 % průměrné hrubé mzdy, 

což bylo za počátkem sledovaného příjmového intervalu. I poté se hodnota ukazatele 

až do konce sledovaného intervalu udržovala na úrovni minimálně 0,6. Ukazatel METR v této 

výši znamenal destimulaci jedinců od práce. 

V roce 2005 klesla hodnota METR pod hranici 1 při 38 % průměrné hrubé mzdy, přičemž 

začátek sledovaného intervalu odpovídal 39 % průměrné hrubé mzdy. Z hodnoty 1 METR 

klesl na hodnotu 0,6, kde - až na extrémní hodnotu - setrval do 66 % průměrné hrubé mzdy, 

představující konec sledovaného intervalu. Extrémní hodnota ve výši 1,91 byla opět 

způsobena poklesem přídavku na dítě z prvního do druhého pásma a nastala při 56 % 

průměrné hrubé mzdy. Pokud by se příjem druhého jedince zvýšil z minimální mzdy, tato 

extrémní hodnota by neovlivnila rozhodování prvního jedince o množství nabízené práce. 

Na druhou stranu zde nadále existoval problém s příliš vysokou hodnotou METR po celé 

délce sledovaného intervalu. Proto lze fungování systému v tomto roce považovat 

ve sledovaném intervalu za demotivační. Za sledovaným intervalem se pak ukazatel METR 

změnil a dosahoval hodnot mezi 0,2 až 0,29. Při 77 % průměrné hrubé mzdy došlo k přesunu 

klouzavě progresivní sazby daně do vyššího pásma a ukazatel METR se ustálil 

mezi hodnotami 0,23 až 0,34. Tyto změny však již neovlivnily sledovaný interval. 

V roce 2006 klesla hodnota METR pod hranici 1 již při 34 % průměrné hrubé mzdy, 

přičemž sledovaný interval začíná na 41 % průměrné hrubé mzdy. Od 34 % do 53 % 

průměrné hrubé mzdy osciloval ukazatel METR okolo hodnoty 0,67, opět s jedinou výjimkou 

při 47 % průměrné hrubé mzdy, kdy dosáhl hodnoty 1,85. Příčinou byl opět přídavek na dítě. 

Při 54 % průměrné hrubé mzdy došlo k nárůstu hodnoty METR na 1,02, jenž způsobila 

současná ztráta příspěvku na bydlení a sociálního příplatku. Poté následoval interval ve výši 

5 p.b., kdy jedinec platil daně v nižším daňovém pásmu. Od 60 % průměrné hrubé mzdy 

spadal jedinec do vyššího daňového pásma, proto se ukazatel METR pohyboval 

mezi hodnotami 0,23 až 0,32. Ve sledovaném příjmovém intervalu se tedy objevilo příliš 

mnoho demotivačních vlivů. Z ekonomického hlediska tak nelze počítat s tím, že by měl 

jedinec v daném roce důvod pracovat. Situace by se jistě změnila, kdyby se druhému jedinci 

podařilo zvýšit příjem. 

Rok 2008 byl specifický, neboť ukazatel METR nedosáhl hodnoty 1. Na druhou stranu se 

také nikdy nedostal pod rizikovou hranici 0,3. METR ve sledovaném intervalu začal 
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na hodnotě 0,82 a tuto hodnotu opustil až při 44 % průměrné hrubé mzdy. Poté osciloval 

okolo hodnoty 0,7, a to až za sledovaný interval, do 72 % průměrné hrubé mzdy. 

Za sledovaným intervalem nastaly ve vývoji METR dva významné výkyvy, které byly 

způsobeny výpadkem sociálních dávek. První byl způsoben výpadkem sociálního příplatku 

a druhý ztrátou nároku na příspěvek na bydlení. Ukazatel METR se v tomto roce v dané 

situaci pohyboval mezi vysokými hodnotami, které by racionálního jedince měly odrazovat 

od práce. 

V roce 2010 ukazatel METR započal na hodnotě 0,81. Při 39 % průměrné hrubé mzdy 

došlo k jeho poklesu na hodnotu 0,61, kde se ukazatel držel po 4 p.b. průměrné hrubé mzdy. 

Tuto změnu vyvolala ztráta dávky v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Od 44 % 

průměrné hrubé mzdy však došlo k navýšení ukazatele METR, a to na hodnotu 0,7. 

Zde ukazatel setrval až do 64 % průměrné hrubé mzdy, kdy jedinec ztratil nárok na sociální 

příplatek. Poté se METR ustálil na hodnotě 0,51, a to téměř až do 100 % průměrné hrubé 

mzdy. Při 93 % průměrné hrubé mzdy ztratila domácnost nárok na přídavek na dítě a ukazatel 

METR dosáhl hodnoty 8,2. Problém s touto extrémní hodnotou spočíval v tom, že pokud by 

vzrostl příjem druhého člena z minimální mzdy, přesune se tato extrémní hodnota 

do sledovaného příjmového intervalu.  

V roce 2011 se ukazatel METR pohyboval od začátku sledovaného intervalu až do 52 % 

průměrné hrubé mzdy okolo hodnoty 0,84. V tomto okamžiku ztratil jedinec nárok na dávku 

v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Ukazatel METR klesl poté na úroveň okolo 0,5, 

což způsobil příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Nárok na příspěvek na bydlení skončil 

při 98 % průměrné hrubé mzdy a to ukazatel METR zredukoval na hodnotu okolo 0,3. Nárok 

na přídavek na dítě skončil dříve, a to při 91 % průměrné hrubé mzdy na úrovni METR 8. 

I zde existovalo nebezpečí, že pokud by se zvýšil příjem druhého člena domácnosti, 

demotivační efekt plynoucí z výpadku přídavku na dítě by se posunul do sledovaného 

intervalu a tak by jedince s vyšší intenzitou odrazoval od práce. 

Největší problém u tohoto typu domácnosti představovaly vysoké hodnoty METR ve všech 

sledovaných letech. Domácnost o daném počtu dětí tedy byla silně demotivována 

od pracovních aktivit. Prvotní příčina spočívala v nízkém příjmu, který začínal na hodnotě 

dvou minimálních mezd. Například v roce 2011 by z částky 16 000 Kč hrubého měla být 

kompletně financována pětičlenná domácnost. Sociální dávky sice představovaly finanční 



143 

 

pomoc této rodině, ale svým nastavením vytvářely demotivační efekty
59

. S výjimkou roku 

2006 byli ve sledovaných letech občané motivování k práci až mezi 70 % a 95 % průměrné 

hrubé mzdy. Stěží však bude existovat zaměstnavatel, který bude zástupcům nízkopříjmové 

skupiny obyvatelstva vyplácet téměř průměrnou mzdu, aby je motivoval k práci. 

6.3.16 Pětičlenná domácnost „2+0+3, 66 % průměrné hrubé mzdy“ 

Šestnáctým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+3, 66% průměrné mzdy“. 

Jedná se o pětičlennou domácnost, v níž první člen pracuje za 66 % průměrné hrubé mzdy, 

druhý člen začíná pracovat a domácnost se stará o tři děti. Domácnost na začátku žije z 66 % 

průměrné hrubé mzdy prvního člena a z nepracovního příjmu v podobě sociálních dávek 

druhého člena. Výše těchto dávek se snižuje s tím, jak druhý člen domácnosti nabízí stále 

větší množství práce. Ve sledovaném intervalu domácnost začíná na příjmu skládajícího se 

z prostředků odpovídajících horní a dolní hranici zkoumaného intervalu. Příjem této 

domácnosti je oproti předchozímu typu vyšší.  

  

                                                      
59

 Problém, jak již bylo psáno, spočívá ve vnímání sociálních dávek jejich pobírateli. 
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Obr. 6.16 Pětičlenná domácnost – „2+0+3, 66 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Z obr. 6.16 je patrné, že příjem tohoto typu domácnosti nebyl již tak silně podporován 

sociálním systémem. Přesto se i zde objevily extrémní hodnoty a METR se pohyboval 

na vyšších nebo zvýšených hodnotách. 

V letech 2001 a 2005 se hodnoty ukazatele METR chovaly stejně jako v roce 2006. 

S tím rozdílem, že v roce 2001 se objevila extrémní hodnota, která byla způsobena snížením 

přídavku na dítě z prvního do druhého pásma. Až za sledovaným příjmovým intervalem 

domácnost ztratila nárok na sociální dávky, konkrétně na příspěvek na bydlení a sociální 

příplatek. Jedinou nárokovatelnou dávkou poté zůstal přídavek na dítě. V letech 2005 a 2006 

se před sledovaným intervalem udály v ukazateli METR naprosto identické změny. 

Proto ve sledovaném intervalu neexistovaly demotivační prvky, které by jedince 
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demotivovaly od práce. V roce 2006 se objevila ještě jedna extrémní hodnota METR, 

a to téměř při 100 % průměrné hrubé mzdy, kterou způsobilo další snížení přídavku na dítě. 

Opět zde hrozilo nebezpečí, že při zvýšení příjmu druhého člena domácnosti pobírajícího 

66 % průměrného hrubého příjmu, by mohla být tato extrémní hodnota přenesena 

do sledovaného intervalu. 

V letech 2008, 2010 a 2011 se ukazatel METR vyvíjel ve sledovaném intervalu podobně. 

Po celou délku intervalu se nacházel na úrovni odpovídající vysoké až nízké míře demotivace. 

METR však nikdy neklesl do úrovní, které by k práci motivovaly. V roce 2008 se extrémní 

hodnota METR nacházela za sledovaným intervalem. Kdyby byl příjem druhého člena 

domácnosti větší, nastalo by to, co se stalo v letech 2010 a 2011, kdy tato extrémní hodnota 

byla uvnitř sledovaného intervalu. Její příčinou byla opět ztráta přídavku na dítě, jednalo se 

o 1 830 Kč. Buď tedy museli oba členové domácnosti pracovat více, aby byla pokryta ztráta 

této sociální dávky, nebo pracovat méně, aby si tuto sociální dávku udrželi. Nízkopříjmová 

domácnost nemá ani dnes příliš možností, jak  získat 1 830 Kč jen tak, proto byla pro ni tato 

ztráta citelná. Člen daného typu domácnosti byl v těchto letech s různou intenzitou odrazován 

od pracovní aktivity.  

U tohoto typu domácnosti bylo odstraněno mnoho demotivačních efektů, kterými trpěla 

domácnost „2+0+3, minimální mzda“. Příčinou bylo navýšení mzdy druhého pracujícího 

člena, jehož příjem je brán fixně. Bohužel i tento příjem byl ve sledovaném intervalu malý 

a narážel na problém interakce daňového a sociálního systému. Je pravděpodobné, 

že následující zvýšení mzdy druhého člena domácnosti povede k odstranění demotivačních 

vlivů. 

6.3.17 Pětičlenná domácnost „2+0+3, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

Sedmnáctým typem sledované domácnosti je domácnost „2+0+3, 100 % průměrné mzdy“. 

Jedná se o pětičlennou domácnost, v níž první člen pracuje za 100 % průměrné hrubé mzdy, 

druhý člen začíná pracovat a domácnost se stará o tři děti. Domácnost na začátku žije 

ze 100 % průměrné hrubé mzdy prvního člena a z nepracovního příjmu v podobě sociálních 

dávek druhého člena. Výše těchto dávek se snižuje s tím, jak druhý člen domácnosti nabízí 

stále větší množství práce. Ve sledovaném intervalu domácnost začíná na výši příjmu 

odpovídající součtu průměrné hrubé mzdy a minimální mzdy. Tato situace představuje 

relativně dobře finančně zajištěnou domácnost, a to i přes množství dětí, které domácnost má.  

  



146 

 

Obr. 6.17 Pětičlenná domácnost – „2+0+3, 100 % průměrné hrubé mzdy“ 

 

Z obr. 6.17 je patrné, že vyšší příjem druhého pracujícího jedince ve výši 100 % průměrné 

hrubé mzdy snížil výskyt demotivačních efektů, které se vyskytovaly u předchozích typů 

domácností. 

V letech 2001, 2005 a 2006 ukazatel METR dosahoval téměř bezproblémových hodnot. 

Objevily se zde pouze dvě demotivace od práce v podobě extrémních hodnot ukazatele 

v letech 2001 a 2006. V roce 2001 se extrémní hodnota objevila na počátku sledovaného 

intervalu a v roce 2006 v polovině sledovaného intervalu. Příčinou bylo snížení poslední 

nárokovatelné sociální dávky - přídavku na dítě - z prvního do druhého pásma v roce 2001 

a z druhého do třetího pásma v roce 2006. V roce 2005 se tato extrémní hodnota nalézala 

až za sledovaným intervalem, proto bylo ovlivňováno rozhodování jedince ze středněpříjmové 
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domácnosti. Ve všech třech letech byl nízkopříjmový jedinec motivován po větší část 

sledovaného intervalu k pracovní aktivitě. 

V letech 2008, 2010 a 2011 se opět ukazatel METR vyvíjel podobně. I u poslední varianty 

domácnosti se v těchto letech stává problémem, že hodnoty METR neklesnou do intervalu, 

který je obecně považován za motivující k pracovní aktivitě, pouze s výjimkou, kdy u jedince 

neexistuje daňová povinnost z důvodu nedostatečného příjmu. Další problém je způsoben 

extrémní hodnotou METR, kterou má za vinu ztráta nároku na přídavek na dítě.  

Domácnost se třemi dětmi byla vystavena mnoha demotivačním efektům, 

které z ekonomického hlediska logicky mohly odrazovat jedince od práce. S rostoucím 

příjmem domácnosti však byly tyto demotivační efekty přesunuty do příjmových intervalů 

odpovídajících částečnému úvazku, které nejsou v práci řešeny, nebo byly ze systému 

odstraněny, či byl jejich efekt alespoň omezen. V dnešní době, kdy domácnosti vnímají děti 

jako příliš drahý statek nebo je dokonce nevnímají jako statek s pozitivní preferencí (good), 

je takřka nemožné očekávat, že si budou pořizovat 3 děti, i kdyby je sociální a daňový systém 

nedestimuloval. 

6.4 Shrnutí 

V oblasti daní a sociálních dávek jsou prováděny neustálé změny a úpravy, které jsou 

realizovány v jednom nebo druhém systému bez kontroly vzájemného ovlivňování. 

Proto často dochází k vyřešení problému na jedné straně, ale vzniku dalších problémů 

na straně druhé, popřípadě pouze k zmírnění problému nebo odsunu do jiné oblasti či na jinou 

úroveň. Jinými slovy, není možné provádět optimalizaci daňového a sociálního systému 

bez uvažování vzájemných propojení těchto dvou systémů. Slabá místa v systémech nejen 

že nemotivují jedince k nalezení práce, ale dokonce jej od práce odrazují.  

Daňový a sociální systém v České republice ve sledovaných letech naneštěstí vykazoval 

značný počet demotivačních efektů, jež mohly odrazovat nízkopříjmového jedince od práce. 

Zkoumány přitom byly pouze roky, v nichž se v daňovém nebo sociálním systému udály tak 

významné změny, které rozhodování nízkopříjmového jedince ovlivnily. Rok 2012 nebyl 

zkoumán právě proto, že se v něm žádná významná změna v daňové ani sociální oblasti 

neudála, s výjimkou nárůstu průměrné hrubé mzdy. Rok 2013 zkoumán být nemohl, 

protože se v práci počítá s legislativou platnou ke konci daného roku. 

Systémová chyba v interakci daňového a sociálního systému se primárně projevuje 

v mikrosféře. Konkrétně se jedná o rozhodování jedince nebo domácnosti mezi trávením 
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volného času a spotřebou. Pracovní aktivita vyvíjená na trhu práce představuje v životě 

jedince jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, neboť ovlivňuje jeho budoucí spotřebu, možnost 

trávení volného času atd. Proto je velmi důležité pochopit rozhodovací procesy člověka, 

které vedou k tomu, za jakých podmínek člověk vstupuje na trh práce a za jakých podmínek 

jej opouští. Odmítne-li jedinec ve vyspělých zemích si práci nalézt, soudobá společnost se 

o něj pomocí vybudovaného sociálního systému, při splnění určitých podmínek, postará. 

Jedinec tak dnes vlastně může volit mezi možností, že se o sebe postará sám, nebo že se o něj 

postará společnost prostřednictvím sociálních dávek. 

Tvůrci hospodářské politiky by si proto měli být vědomi skutečnosti, že není možné změnit 

část existujícího systému, aniž by to nemělo dopad na jeho další části. Vláda České republiky 

byla přesvědčena, že převedením daňového systému z progresivního zdanění příjmů 

na jednotnou lineární sazbu důchodové daně v roce 2008 bude motivovat občany k práci 

optickým snížením daňové sazby. Zavedení „superhrubé“ mzdy však vedlo k jinému 

výsledku. Ve skutečnosti mohla lineární sazba daně přispět k růstu nezaměstnanosti, 

protože například nízkopříjmové jedince od práce demotivovala.  

Pro potvrzení či vyvrácení tohoto tvrzení lze provést dekompozici příjmů domácnosti 

v době před reformou (2006) a po reformě (2008). Tato ukázka dekompozice je provedena 

na domácnosti typu „1+0+0“. Obr. 6.18 se skládá ze čtyř grafů. V levé části obrázku jsou dva 

grafy, které zobrazují čitatel ukazatele AETR (vzorec (5.8)), jenž obsahuje daň, příspěvky 

na sociální zabezpečení placené zaměstnancem a sociální dávky. Součet položek tvoří 100 % 

a v grafech je ilustrován jejich měnící se podíl v závislosti na příjmu jedince. V pravé části 

obrázku jsou dva grafy zobrazující dekompozici celkového čistého příjmu jedince 

podle jednotlivých složek. Pracovní a nepracovní příjem jsou rozděleny černou linií. V horní 

části je zachycen rok 2006 a v dolní části rok 2008. 
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Obr. 6.18 Dekompozice příjmů domácnosti „1+0+0“ 

 

Ekonomickou analýzou nabídkové strany trhu práce, a to konkrétně zaměřením se na české 

mzdové prostředí u jedince v zaměstnaneckém vztahu na plný úvazek, bylo zjišťováno, 

zda byl jedinec ekonomicky demotivován od práce či nikoliv. Výsledky analýzy prokázaly, že 

se v tuzemském daňovém a sociálním systému demotivační efekty objevují. Z obr. 6.18 jsou 

patrné dopady, které měla reforma z roku 2008. Touto reformou došlo z ekonomického 

pohledu bezpochyby k odrazování nízkopříjmového jedince od pracovní aktivity. V každém 

případě však záleží vždy na konkrétním jedinci, jak demotivační efekt vnímá a jak silně na něj 

tento efekt působí. Nemalou měrou je to ovlivněno např. tím, v jaké životní etapě se jedinec 

nachází, jaký je jeho zdravotní stav, zázemí a sociální poměry, z nichž vychází atd.  

První trojicí let, která byla zkoumána, byly roky 2001, 2005 a 2006. V těchto letech se 

objevuje řada demotivačních efektů, které z ekonomického hlediska měly odrazovat jedince 

z nízkopříjmových skupin obyvatelstva od pracovní aktivity na trhu práce. Stupeň demotivace 

ve sledovaném intervalu byl v průběhu let snižován a v roce 2006 snižování destimulací 

dospělo do stavu, kdy tento rok může být považován za nejméně problematický rok ze všech 

zkoumaných let vůbec. I když i rok 2006 vykazuje u některých typů domácností silné 

demotivační efekty, jedná se o jedny z nejnižších hodnot ve zkoumaných letech. Jedinci 

nejvíce demotivovaní od práce žili v roce 2006 v domácnostech, v nichž sledovaný jedinec 

začínal pracovat, druhý partner nepracoval a domácnost měla děti. Do těchto skupin spadaly 
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domácnosti typů „1+1+1“, „1+1+2“, „1+1+3“. Stát zde podporoval domácnost s dětmi 

finančními prostředky v takové výši, že jedinec nebyl motivován k nalezení si práce po celou 

délku sledovaného příjmového intervalu. Tato podpora rodin s dětmi byla založena 

na principu solidárnosti. V té době byl totiž ve společnosti nastaven systém tak, že se o děti 

měli prvotně postarat rodiče. Pokud toho nebyli nadále schopni, zajistil domácnost finančně 

stát, viz Průša (2004). To však znamenalo, že z ekonomického hlediska tyto domácnosti 

pravděpodobně chtěly setrvat v domácnosti typu „0+2+1“, „0+2+2“, resp. „0+2+3“. Jinými 

slovy, dospělí členové této domácnosti se neměli snažit nalézt práci. Dalšími typy 

domácnosti, u kterých se v roce 2006 objevily demotivační efekty, byly rodiny s dětmi 

při nízkém příjmu druhého člena domácnosti. Tyto demotivační efekty však nezasáhly celý 

sledovaný interval, ale buď pouze jeho část, nebo jen v určitých bodech. Mezi domácnosti 

nejvíce postižené demotivačním efektem patřila domácnost typu „2+0+3, minimální mzda“, 

v jejímž případě se ukazatel METR pohyboval téměř v polovině sledovaného intervalu 

ve vysokých hodnotách. Poslední nedostatek roku 2006, který musí být připomenut, 

je problém s klouzavou progresivní daní, jež je založena na přesunu do vyššího daňového 

pásma, dosáhne-li příjem stanovené výše. Naneštěstí k těmto přesunům docházelo již 

v nízkopříjmovém intervalu a tyto přesuny navíc zvyšovaly hodnotu METR nepatrně 

nad úroveň 0,3, tedy do pásma s nízkou mírou demotivace. Přesně šlo o hodnotu 0,32. 

Přechodem na jednotnou lineární sazbu daně z příjmů byla v roce 2008 naprosto změněna 

dosavadní interakce daňového a sociálního systému v České republice. Došlo k významné 

změně, která citelně zasáhla právě nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Příčinou byl nemalý 

nárůst demotivačních míst systému. Nejvýznamnější změnu lze pozorovat u domácnosti typu 

„1+0+0“. Do roku 2006 byl samostatně žijící jedinec pobírající minimální mzdu, nucen 

(motivován) si práci nalézt. Od roku 2008 bylo pro tohoto jedince již výhodnější využívat 

sociálních dávek takřka po celou délku sledovaného intervalu. Mezi nízkopříjmové jedince 

můžeme zařadit například absolventy středních škol. Těmto se relativně vyplatilo odhlásit si 

trvalé bydliště od rodičů, protože jim při osamostatnění stát poskytoval finanční pomoc. 

Domácnost typu „1+1+0“ dostávala ještě větší finanční podporu. Aby se jedinci ekonomicky 

vyplatilo pracovat, musel by vydělávat tři čtvrtiny průměrné hrubé mzdy. Pravděpodobnost 

získání takového příjmu je však pro jedince, který byl charakterizován v druhé kapitole, velmi 

nízká. Nově nastavený systém si ale neporadil ani s problémy domácností typů „1+1+1“, 

„1+1+2“, „1+1+3“, se kterými si nedokázal poradit již systém předchozí. U domácností 

s dětmi, kdy oba dospělí pracovali, nový systém opět vykazoval vyšší hodnoty METR. 
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Některé hodnoty METR se držely na úrovni 0,5 a výše. V průměru byly jeho hodnoty 

minimálně vždy o 0,1 vyšší. Nový systém tedy zvýšil výskyt i sílu demotivačního efektu 

u nízkopříjmového obyvatelstva. 

V následujících letech 2010 a 2011 docházelo k odstraňování demotivačních efektů 

vytvořených daňovou reformou a úpravami v sociálním systému. V celkovém pohledu byly 

demotivace vytvořeny především „superhrubou“ mzdou a s ní spojenými změnami ve výpočtu 

mzdy. „Bodové“ demotivace, představované extrémními hodnotami METR, byly způsobeny 

změnami ve výpočtu sociálních dávek (především zrušením pásem u přídavku na dítě). 

Do roku 2011 však k odstranění demotivací vzniklých v roce 2008 nedošlo. Významná 

demotivace, která přetrvávala v posledních třech sledovaných letech, byla spojena se situací, 

kdy jedinec již neměl právo pobírat žádnou sociální dávku. Jinými slovy, jeho hrubý příjem 

byl ovlivňován pouze daňovým systémem. V takovém případě se ukazatel METR pohyboval 

nad hodnotami z prvních třech sledovaných let (tj. nízce demotivujícím pásmu). 

U sedmnácti sledovaných typů domácností můžeme pozorovat, že demotivační efekty jsou 

vyvolávány stále se opakujícími faktory. To bylo dáno tím, že daňový a sociální systém 

nedokázal v nastavených mantinelech řešit veškeré ekonomické situace, které mohly nastat. 

Proto následuje rozbor demotivací podle příčiny vzniku.  

Mezi nejvýznamnější demotivační efekty ve všech sledovaných letech patřilo nárokování 

sociálních dávek
60

 po příliš dlouhý interval. Pro domácnosti s dětmi spočíval problém v jedné 

konkrétní dávce, a to v přídavku na dítě. Po skončení nároku na většinu nárokovatelných 

dávek měla totiž domácnost ještě nárok právě na tento přídavek, který se buďto snižoval 

postupně (v letech 2001, 2005, 2006), nebo byl jednorázově zrušen (v letech 2008, 2010, 

2011). Tento jev vyvolal u rodin s dětmi absolutně nejvyšší demotivační efekt, kdy ukazatel 

METR dosáhl maximální hodnoty 8,45. Na druhou stranu vyvolala tato dávka i největší 

motivaci k práci, a to v podobě nejnižší hodnoty METR na úrovni -11,19. Tato motivace však 

vždy nastávala pod hranicí sledovaného příjmového intervalu a ovlivňovala jedince 

při rozhodování o nulovém nebo částečném úvazku. Pokud bychom předpokládali racionálně 

uvažujícího jedince, tento by s tímto faktem počítal a zakalkuloval by jej do svých rozhodnutí. 

V práci sice nejsou analyzovány efekty částečných pracovních úvazků, ale takto silná peněžní 

motivace k práci musela být zmíněna, protože s vysokou pravděpodobností ovlivnila 

rozhodování jedince bez práce. 

                                                      
60

 Především příspěvku na bydlení a přídavku na dítě. 
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Další problém, který z ekonomického pohledu vedl ke snížení pracovní aktivity jedince, 

byl identifikován v podobě vysoké daňové zátěže. Tato zátěž není myšlena ve smyslu vysoké 

průměrné osobní sazby daně (PATR), viz vzorec (5.5). Jedná se o vyšší daňovou povinnost 

poplatníka v systému lineární daňové sazby (2008) oproti sazbě klouzavé (2006). V obr. 6.19 

je v levé části zachycen graf průměrné osobní sazby daně v letech 2006 a 2008. V pravé části 

je pak zaznamenán vývoj čistě daňové povinnosti k hrubé mzdě jedince. Legenda pro oba 

grafy je společná. 

Obr. 6.19 PATR a změny daňové povinnosti domácnosti „1+0+0“ 

 

Z obr. 6.19 je patrné, že ve sledovaném intervalu dosahuje PATR roku 2006 vyšších 

hodnot než PATR roku 2008. Ke změně dochází až za sledovaným intervalem. Pokud se 

ale zaměříme pouze na daň, kterou musí poplatník odvádět, je ve sledovaném intervalu 

povinnost z roku 2008 vyšší než v roce 2006. Zpočátku sledovaného intervalu je po krátký 

úsek daňová povinnost v roce 2008 nulová. Tento fakt je dán vyšší slevou na dani, která 

v tomto roce činila 2 070 Kč, zatímco v roce 2006 činila pouze 600 Kč. 

Pomocí výpočtů bylo zjištěno, že po daňové reformě z roku 2008 samotný daňový systém, 

kdy domácnosti již nenárokují žádné sociální dávky, jen málokdy vede k hodnotě METR 

nacházející se pod hranici 0,3, která je považována za stimulující k práci. Např. ve Velké 

Britanii je přitom od daňového systému vyžadováno, aby v případě, že příjem již není 

ovlivňován sociálním systémem, mezní efektivní zdanění nekladlo na jedince vyšší zátěž, 

než je právě 0,3. Jedná se tedy o to, že stát by z příjmu jedince neměl v podobě daní, 

sociálního a zdravotního pojištění odebrat větší část, než je právě 30 %, aby tohoto jedince 

neodrazoval od práce. V případě, že by se Česká republika rozhodla jít stejnou cestou, 

znamenalo by to ve velkém počtu sledovaných případů snížení daňové zátěže v rámci 

ukazatele METR téměř o 0,1. 
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Vedle zmíněného přídavku na dítě existuje problém týkající se i samotných domácností 

s dětmi, které si samozřejmě mohly nárokovat sociální dávky po delší dobu. Fiskální autorita 

by tak měla zvážit, zda snahou o podporu rodin s dětmi, která navíc v žádném případě 

nepokryla náklady na dítě, nezpůsobila (a nadále nezpůsobuje) více potíží. Uvedenou 

podporou totiž dochází k odrazování rodičů od práce. Rodiče, kteří upřednostňují sociální 

dávky před prací, následně předávají svůj vzorec chování svým potomkům, kteří pak nevidí 

nic špatného na postavení nezaměstnaného. Stát se tím vystavuje riziku, že v budoucnu bude 

čelit dalšímu problému, označovanému jako „zděděná nezaměstnanost“. Tento stav není 

nereálný, protože příčinou tuzemského problému se sociálními dávkami je jejich vnímání 

jako něčeho, na co má jedinec vždy právo, namísto vnímání dávek jako pomoci v případě 

ocitnutí se v tíživé životní situaci. Toto vnímání dávek je nutné změnit v celé společnosti, 

nejen u rodin s dětmi, i když řešení není vůbec rychlé a jednoduché. Nelze hledat chybu 

v jedinci, protože je v lidské přirozenosti, že může-li se jedinec dobrat peněz nad svůj 

standardní příjem legálním způsobem, dobrovolně to neodmítne. I z ekonomického hlediska 

je totiž pro jedince nerozumné, aby odmítal - z morálního či jiného přesvědčení - sociální 

dávku, na kterou má nárok. Problém zde leží v rovině legislativní, která jasně říká, že pokud 

jedinec má příjem do dané výše, přísluší mu sociální dávka. 

Tato problematika je navíc zkomplikována tím, že Česká republika dnes čelí situaci, 

kdy má jednu z nejnižších porodností ve své novodobější historii. Reálné řešení této situace 

se nachází někde mezi dvěma následujícími extrémními variantami. 

První variantou je nulová podpora rodin s dětmi, protože si Česká republika nemůže 

dovolit vydávat finanční prostředky na podporu s nízkou návratností. Při obhajobě tohoto 

scénáře se může fiskální autorita držet tvrzení, že koneckonců si lidé nemají pořizovat děti 

z důvodu možnosti pobírání sociálních dávek nebo úlev na dani. Tento pohled nachází 

podporu například v tvrzení, že děti se rodily i za války, kdy bylo hůře než dnes. Navíc je 

lidskou přirozeností se rozmnožovat a plodit potomky, ať jsou k dispozici sociální dávky, 

či nikoliv. V takové situaci by děti měli pouze takoví občané, kteří by děti mít chtěli, protože 

by jim z nich neplynul žádný jiný přínos než radost z dětí samotných, a současně občané, kteří 

by mohli děti finančně zabezpečit. To by však platilo pouze v případě vysoké finanční 

(ekonomické) gramotnosti ve společnosti a uvědomění si občanů, že jsou povinni se o své děti 

postarat. V realitě se bohužel s takovou mírou odpovědnosti a uvědomění zřejmě nesetkáme 

a hrozilo by tudíž nebezpečí, že děti budou trpět za činy svých rodičů. 
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Druhou možností je podpora rodin s dětmi, která by pokryla náklady na děti. Stát by tak 

ve své politice upřednostnil dlouhodobý cíl, a to zajištění obnovy populace. Zde by však 

hrozil vysoký demotivační efekt a možnost zneužívání sociálních dávek, což by se přenášelo 

z generace na generaci. Nemůžeme od jednotlivců ve společnosti očekávat, že si uvědomují 

veškeré důsledky svého chování, proto by tento stav byl pro stát neudržitelný. Podle třetího 

Gossenova zákona by lidé takto získané finanční prostředky upřednostnili před "neužitkem" 

z práce. I když i zde lze oponovat, že se vždy naleznou jedinci, kteří kromě újmy z práce mají 

z práce také užitek (prospěch), takže by vykonávali nějakou pracovní činnost i v takových 

podmínkách.  

Faktem zůstává, že daňový a sociální systém ve své interakci je v České republice nastaven 

tak, že nízkopříjmové domácnosti demotivuje od práce a vysokopříjmové nemotivuje mít děti. 

Tudíž se jedná o patovou situaci, při které ale nastávají obě uvedené nepříznivé skutečnosti 

současně: stát vyplácí sociální dávky ze státního rozpočtu, a přesto se národ nereprodukuje. 
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7 Návrhy k potlačení demotivujících prvků daňového a sociálního systému 

České republiky 

Při zkoumání interakce daňového a sociálního systému byla potvrzena existence 

demotivačního efektu u individuální nabídky práce domácností, které jsou označovány jako 

nízkopříjmové. V této kapitole jsou dále uvedeny návrhy, které by měly tyto destimulace 

negativně ovlivňující nabídkovou stranu trhu práce zmírnit, popřípadě odstranit. Doposud se 

práce pohybovala v rovině pozitivní ekonomie, od této kapitoly se bude jednat o ekonomii 

normativní.  

Následující návrhy samozřejmě nemají za cíl odstranění sociálních dávek ze systému. 

Řešení tohoto typu by bylo necivilizované a krátkozraké, neboť by vedlo k nárůstu problémů 

a zvýšení sociální tenze ve společnosti. Proto by se, v pravém slova smyslu, nejednalo 

o řešení problémů, ale o jejich prohlubování nebo vytváření problémů nových. Jeden z návrhů 

neřeší pouze problémy trhu práce České republiky, ale dotýká se i jejího dlouhodobého 

problému s demografickým vývojem obyvatelstva, proto se u tohoto návrhu očekává, 

že z krátkodobého hlediska nedojde k zefektivnění daňového a sociálního systému.  

V historii České republiky již opakovaně nastala situace, kdy byla provedena taková 

změna v daňovém a sociálním systému, která měla vést ke zlepšení jeho fungování především 

z dlouhodobého hlediska. Toto očekávání se však nenaplnilo. Krátkodobě dané opatření 

dokonce vyvolalo problém na příjmové nebo výdajové straně státního rozpočtu. Příkladem 

může být institut společného zdanění manželů, k jehož implementaci do české legislativy byli 

zákonodárci inspirování vzorem ze zahraničí, kde tato forma zdanění funguje a je součástí 

legislativního rámce. V podmínkách České republiky se však tento institut neosvědčil 

a po dvou letech byl zrušen. Nebylo to z důvodů přímých nákladů na jeho zavedení, 

ale z důvodů nepřímých nákladů v podobě ztráty výpadku příjmů do státního rozpočtu, 

viz Důvodová zpráva Poslanecké sněmovny České republiky.  

Dalším příkladem může být daňová reforma z roku 2008. Od reformy se očekávalo, 

že díky ní poklesne všeobecně daňové zatížení obyvatelstva. Že tedy, v logice této práce, 

poklesnou hodnoty METR. Avšak s tím, jak byla reforma koncipována, se objevilo 

nezanedbatelné riziko, že u skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených interakcí daní a dávek 

nedojde ke zlepšení situace, viz Vítek (2008). Toto riziko se potvrdilo a další změny 

v systému, tentokrát na straně sociálních dávek, měly uvedený nedostatek odstranit. Reforma 

totiž původně nebyla kalibrována tímto směrem. Jejím cílem bylo snížit daňové zatížení 
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vysokopříjmových jedinců, kde daňová úspora měla podpořit ekonomiku. Opět se jednalo 

o předpokládaný dlouhodobý pozitivní stimul ekonomiky, který se ale nenaplnil. V České 

republice totiž tkví problém v negativních postojích a očekáváních obyvatelstva, jež změnu 

vytvořenou jakoukoliv vládou již od počátku považuje za krok k horšímu. Toto chování 

populace je podmíněno historickou zkušeností.  

Zmírnění nebo odstranění demotivačních efektů plynoucích z interakce daňového 

a sociálního systému neřeší problémy alokace trhu práce. Tyto problémy jsou trvalejšího 

charakteru a mohou být zmírněny, nikoliv však odstraněny, například aktivní politikou 

zaměstnanosti. Existence demotivací od pracovní aktivity vede k tomu, že jedinec, který může 

pracovat, pracovat nebude, protože ze sociálního systému dostane vyšší nepracovní příjem. 

V takovém případě dochází k několika jevům, jakými jsou zátěž pro vlastní jedincovu 

domácnost, státní rozpočet i společnost jako celek, a to nejenom v ekonomické oblasti. Je-li 

ale systémem jedinec motivován k práci namísto k nečinnosti, nastává druhý problém, 

tentokráte na poptávkové straně trhu práce. V dnešní ekonomice totiž neexistují kapacity, 

které by dokázaly pojmout tak velké množství výrobního faktoru práce, které doposud leželo 

ladem, a zajistit příjmy v takové výši, které by postačovaly pro existenci jedinců. Řešení však 

rozhodně nespočívá ve vytváření umělých pracovních míst, které by vedly 

k přezaměstnanosti. 

První návrh na snížení demotivačního efektu se týká přídavku na dítě. Před rokem 2008 

byl tento přídavek rozdělen do tří stupňů a v rámci těchto stupňů se jeho hodnota lišila v řádu 

stovek korun. Takto nastavená dávka vyvolávala nižší demotivaci. Přídavek na dítě je 

projevem sociální podpory státu rodin s dětmi, jejichž příjem je považován za nepostačující. 

V České republice (a nejen u nás) se v posledních letech projevuje trend, že s vyšším stupněm 

vzdělání je spojen nižší počet dětí. Více dětí mají rodiny s nižšími příjmy. Nabídne-li 

v současném systému rodina s nižším příjmem více práce, hrozí situace, že přijde o celou tuto 

dávku najednou. Například v hrubém příjmu může rodina získat 250 Kč, ale na dávce tratí 

1 830 Kč. Opětovné zavedení odstupňování této dávky by demotivační efekt neodstranilo, 

avšak alespoň snížilo jeho účinek, jak je patrné z analýzy, čímž by se zkrátila i délka 

demotivačního příjmového intervalu. Vícestupňový přídavek na dítě je ovšem kritizován 

za komplikovanost takto zavedené dávky. 

Druhý návrh se týká samostatně žijících jedinců. Sociální podpora těchto jedinců bez práce 

by měla být ve svém rozsahu omezena, aby pro tyto jedince bylo výhodnější pracovat již 

od úrovně minimální mzdy. Existuje-li v ekonomice institut minimální mzdy, měl by sociální 
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systém – přinejmenším u samostatně žijícího jedince – s hodnotou minimální mzdy pracovat 

a neposkytovat sociální pomoc nad její hodnotu. Samostatně žijící nepracující jedinec by 

neměl prostřednictvím sociálních dávek obdržet větší příjem než jedinec pracující na plný 

úvazek. Před rokem 2008 sociální systém na tomto principu fungoval a nepodporoval 

samostatně žijícího jedince již na úrovni minimální mzdy. V takovém systému se jedinci poté 

vždy vyplatilo za minimální mzdu pracovat. Od roku 2008 sociální systém bohužel motivuje 

jedince k setrvání ve stavu nezaměstnaného i v případě, kdy by mohl pobírat v zaměstnání 

částku odpovídající minimální mzdě nebo vyšší. Minimální mzda by neměla představovat 

náhodnou hodnotu nemající nic společného s daňovým a sociálním systémem. Daňový 

a sociální systém by měl vnímat minimální mzdu přesně ve smyslu jejího významu a podle 

toho k ní být nastaven. Neměla by se tedy opakovat situace z roku 2008, kdy si jedinec 

pracující za minimální mzdu vydělal 8 000 Kč v hrubé výši, ale na sociálních dávkách mohl 

získat 11 033 Kč v čistém vyjádření. Jedinec vystaven takovémuto rozhodování si jen těžko 

bude volit práci před pobíráním sociálních dávek. Záleží pouze na tvůrcích fiskální politiky, 

zda uznají chybu v nastavení daňového a sociálního systému, či nikoliv. 

Třetí návrh by měl z větší míry řešit dlouhodobý problém, se kterým se Česká republika 

potýká, a jenž spočívá v nepříznivém demografickém vývoji v podobě nízké porodnosti. 

Domácnosti s nižšími příjmy mají zpravidla vyšší počet dětí než domácnosti s vyššími příjmy, 

jedná se o nerovnoměrné rozdělení porodnosti v populaci. Fiskální autorita by proto mohla 

do daňového systému zavést výhodu pro domácnosti s dětmi. Oba rodiče by si mohli snížit 

platbu sociálního pojištění za jedno dítě o 1,5 p.b., stejně jako jejich zaměstnavatelé. Tato 

výhoda by byla uplatnitelná pouze do výše prvních dvou dětí, tedy maximální snížení o 3 p.b., 

třetí dítě by již tomuto snížení nepodléhalo. Nikomu by však nebylo bráněno v pořízení si 

vyššího počtu dětí, od třetího dítěte by dotyčnému pouze neplynula daná výhoda. Toto 

omezení ve výši dvou dětí by také mělo snížit možnost zneužití. Výhoda by se nevztahovala 

ani na případ, kdy první dítě již odrostlo a rodina si pořídila třetí dítě. Důvodem je zabránit 

domácnostem kalkulovat s dobou pořízení dětí. Domácnost, která má dvě děti, by měla být 

schopna vychovat tyto děti tak, aby byly schopny se začlenit do společnosti, platit daně a dále 

se reprodukovat. Jedinci, kteří by nepracovali, by tuto výhodu nemohli nárokovat, proto by 

pro ně nemělo smysl si pořizovat děti. Jedná se o krok, kterým stát pravděpodobně může 

podpořit udržování stávajícího počtu obyvatelstva a nevyvolat boom v porodnosti a z něj 

plynoucí problémy v budoucnu. Pokud by tedy měla domácnost dvě děti, mohli by si oba 

dospělí snížit sociální pojištění z 6,5 % na 3,5 % a stejně tak by si mohli snížit zaměstnavatelé 
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platbu sociálního pojištění za rodiče z 25 % na 22 %. Pokud by chtěli snížit mzdové náklady 

na jedince, byli by zaměstnavatelé motivováni zaměstnávat jedince s dětmi, a to i ženy, které 

trpí vyšší nezaměstnaností. V případě žen řeší tento návrh pouze situaci, kdy mají malé dítě 

a jsou tak znevýhodněny na trhu práce. Když však dítě odroste, oba rodiče tuto výhodu ztrácí. 

Předpokládá se totiž, že po tak dlouhé době strávené v pracovním procesu rodiče získají 

zkušenosti a dovednosti, které je ochrání před ztrátou zaměstnání. Samotná výhoda jim přitom 

není schopna zajistit udržení si pracovního místa, pro něž nemají schopnosti. 

U nízkopříjmových jedinců, kteří mají dnes více dětí, by došlo ke zvýšení příjmu 

o neodvedené sociální pojištění a ještě by se u nich zvýšila šance na udržení si zaměstnání. 

Jedná se tedy o nástroj, který by pozitivně ovlivňoval trh práce v České republice a který je 

vhodnější než pouhé vyplácení sociálních dávek lidem, kteří mají dítě. Tento krok by jistě 

vyvolal propad na příjmové straně státního rozpočtu, ale jednalo by se pouze o dočasný efekt, 

protože propad příjmů by byl vykompenzován vyšší porodností, tedy nárůstem počtu 

budoucích poplatníků daní plynoucích do státního rozpočtu. 

Vyšší porodnost by měl také podpořit čtvrtý návrh, který úzce souvisí s předchozím. 

V případě jednoho dítěte v domácnosti by rodiče mohli odejít do penze bez krácení důchodu 

o rok dříve a v případě dvou dětí o tři roky dříve. U vyššího počtu dětí by opět žádná úleva 

nenastávala, aby nemohlo docházet ke zneužívání podpory. Dnes je umožněno odejít 

do předčasného důchodu za podmínky, že budoucí penzista přistoupí na permanentní zkrácení 

důchodu. S rostoucí věkovou hranicí odchodu do důchodu, častou nespokojeností v práci, 

nejistotou udržení si práce či obavou z nenalezení práce nové, přitom využívá předčasného 

odchodu do penze čím dál vyšší počet jedinců. Domácnost o dvou dětech by byla z dnešního 

krácení důchodu vyjmuta úplně, domácnost s jedním dítětem by byla konfrontována pouze 

s částečnými kráceními. I v tomto případě by tato výhoda byla nárokovatelná pouze v případě, 

že jedinec byl zapojen do pracovního procesu na plný úvazek. Důvodem pro takovéto zvýšení 

výdajů ze státního rozpočtu je jakési poděkování jedinci za vychování budoucích členů 

společnosti. Jedinec, který vychoval dítě, totiž přispěje v dlouhém období do systému 

veřejných financí větší měrou, než bezdětný jedinec. Proto by zde měla existovat satisfakce 

v podobě jeho určitého zvýhodnění, konkrétně v podobě zmíněného předčasného odchodu 

do penze bez krácení důchodu. Tímto opatřením by došlo ke zlepšení finanční situace 

penzistů, kteří splňují stanovené podmínky, a tuto možnost by pravděpodobně využili jedinci 



159 

 

ze všech příjmových skupin obyvatelstva
61

. Daný návrh zmírňuje negativní jev zákonem 

zapříčiněného oddalování odchodu do důchodu a současně vede k tomu, že vyšší počet 

obyvatel v budoucnu nebude tlaky na pozdější odchod do penze již vyvolávat. Domácnosti 

s dětmi, které systému zajistí budoucí poplatníky daně, pak dřívějším odchodem do penze 

uvolní místo na trhu práce pro nové uchazeče
62

. Na proti tomu domácnosti bez dětí budou 

nuceny na svůj důchod pracovat déle nebo se smířit s nižším důchodem v penzi. Jedná se 

o civilizovaný způsob poděkování státu (společnosti) občanovi za jeho celoživotní práci 

a zároveň o podpůrné opatření pro zachování národa zajištěním nové generace, v ideálním 

případě i s jejím začleněním do společnosti. 

Zatímco třetí návrh by podpořil nízkopříjmové skupiny obyvatelstva na trhu práce, 

kde zaměstnavatelé ve vyšší míře zohledňují mzdové náklady, čtvrtý návrh by měl 

stabilizovat celou společnost, protože by k založení rodiny motivoval i jiné skupiny 

obyvatelstva, než nízkopříjmové. Tím by došlo k rovnoměrnějšímu rozložení dětí 

ve společnosti. Nutností je kombinace obou návrhů současně, aby si domácnosti pořizovaly 

děti přirozeně, nikoliv kvůli poslednímu návrhu až v pozdním věku. Ve středním věku tak 

domácnosti budou čerpat výhodu plynoucí z krácení pojistného na sociální zabezpečení 

a ve vyšším věku výhodu z dřívějšího odchodu do důchodu. Výhodou těchto opatření je to, 

že se týkají pouze lidí, kteří by pracovali a splňují tak ekonomickou podmínku zásluhovosti, 

kdy je možné získat určitou výhodu pouze za poskytnutou protihodnotu. Jak bylo již 

naznačeno, implementace návrhů by měla vést k zachování české společnosti z hlediska počtu 

obyvatelstva, protože stát by měl zajištěny budoucí poplatníky daně do veřejných rozpočtů, 

což by v dlouhém období vedlo k navýšení jeho rozpočtových příjmů a zároveň ke snížení 

jeho rozpočtových výdajů. 

  

                                                      
61

 I přes tuto výhodu budou vždy existovat výjimky v podobě jedinců, kteří by pracovali i poté, kdy by již 

nemuseli.  
62

 Tento jev je již dnes v ekonomice přítomen. 
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8 Závěr 

Česká republika řeší mnoho problémů dotýkajících se tak rozdílných oblastí, jako jsou 

oblasti ekonomická, sociální, kulturní aj. Trh práce je místo, kde se projevuje průnik těchto 

problémů nejrazantněji. To je způsobeno tím, že zde dochází k ekonomickému a sociálnímu 

kontaktu rozdílných lidí. Tento kontakt je silně ovlivňován rámcem, který vytváří státní 

instituce. Na základě toho, jak kvalitně tyto instituce vytváří onen nezbytný rámec, 

pak můžeme očekávat (ne)funkčnost trhu práce. Součástí tohoto rámce je interakce daňového 

a sociálního systému, na kterou je tato práce zaměřena. 

Cílem této práce bylo identifikovat slabá místa v rámci interakce daňového a sociálního 

systému České republiky v podobě demotivací od práce. K naplnění tohoto cíle byla přijata 

hypotéza: „V daňovém a sociálním systému České republiky od roku 2001 opakovaně 

nastávají situace, které z čistě ekonomického hlediska odrazují nízkopříjmové obyvatelstvo 

od pracovních aktivit.“  

Teoretický základ práce čerpá z neoklasického pohledu na rozhodování jedince. K analýze 

rozhodování jedinec v jednotlivých životních etapách, jakými jsou studentský život, pobírání 

sociální dávek, založení rodiny, rozhodování o počtu dětí a odchod do penze, byla využita 

indiferenční analýza a další ekonomické koncepty, jakými jsou teorie mezičasové substituce, 

teorie životního cyklu, nebo teorie nákladů vyhledávání. 

Disertace obsahuje simulaci, kolik peněz ze státního rozpočtu je vyplaceno lidem, kteří by 

pracovat mohli, ale bez objektivního důvodu nepracují. Jedná se o odhad ve výši 

2 074 093 952 Kč. Tato částka by mohla být ušetřena, pokud by interakce daňového 

a sociálního systému nevytvářela demotivaci od práce. 

Před samotnou analýzou bylo provedeno srovnání indikátorů, které jsou používány pro 

analýzu trhu práce. Přehled indikátorů obsahoval i vysvětlení, proč by řadu ukazatelů nebylo 

vhodné pro daný typ analýzy využít. Vhodným ukazatelem po rozboru ukazatelů se jevil 

ukazatel METR, proto jej bylo využito v analytické části. 

V praktické části disertace bylo pomocí ukazatele METR z ekonomického hlediska 

prokázáno, že v interakci daňového a sociálního systému v České republice dochází 

u nízkopříjmových skupin obyvatelstva k demotivaci od práce. Nejvyšších hodnot ukazatel 

METR nabýval u samostatně žijících jedinců, rodin s dětmi a v případech, kdy u jedince došlo 

k souběhu sociálních dávek a pracovních příjmů. Samostatně žijící jedinec je vystaven 

demotivačnímu vlivu po příliš dlouhou dobu, kdy je mu - v rámci jeho hrubého příjmu - 
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umožněno nárokovat sociální dávky. Z ekonomického hlediska proto není tento jedinec 

motivován k pracovní aktivitě. U domácnosti s dětmi demotivačně působí ztráta přídavku 

na dítě, protože domácnost ztratí nárok na celou sociální dávku. Pro domácnost je pak 

výhodnější nabízet méně práce a dostávat platbu od státu v podobě oné sociální dávky. 

Nejkomplikovanější z hlediska nápravy se jeví souběh pracovního příjmu a sociálních dávek, 

protože zde by muselo dojít k reformě nárokování výše sociálních dávek jako celku. 

Demotivace byla prokázána u samotného daňového systému, bez interakce se sociálním 

systémem. Tato demotivace by měla být odstraněna fiskální autoritou, protože samotná 

povinnost platit daň u nízkopříjmového jedince vede ke ztrátě motivace nabízet práci. Působí 

zde totiž významně substituční efekt, jenž snižuje jeho pracovní aktivitu. Z ekonomického 

hlediska neexistuje opodstatnění, proč by jedinec nabízel více své práce, když by jeho příjem 

dosáhl takové výše, kdy je povinen odvádět do státního rozpočtu daň.  

Stanovenou hypotézu, která byla ověřována prostřednictvím ukazatele METR, nelze 

dle výsledků analýzy zamítnout. Lze tedy tvrdit, že v daňovém a sociálním systému České 

republiky se u nízkopříjmových skupin obyvatelstva projevuje demotivace od práce. 

Podstatou identifikace slabých míst v interakci daňového a sociálního systému České 

republiky bylo prokázat jejich existenci a vysvětlit škodlivost takto vzniklé demotivace. Tato 

demotivace je důsledkem systémové chyby a není trhu práce vlastní. Lze jí tedy odstranit 

efektivnějším nastavením právního rámce, čímž by bylo dosaženo lépe fungujícího trhu práce, 

který by byl nucen pojmout vyšší počet uchazečů. Zvýšená konkurence na straně nabídky by, 

především u sekundárního trhu práce, na němž se nízkopříjmové skupiny obyvatelstva 

pohybují, mohla pozitivně ovlivnit poptávkovou stranu trhu práce a snížit nezaměstnanost 

v České republice. Zpočátku by byl sice dopad na některé jedince z důvodů setrvačnosti 

a neflexibility trhu práce tvrdý, ale v delším období by se již projevil pozitivní efekt 

z odstranění existujících demotivací.  

Poslední kapitola byla věnována návrhům, které by měly vést k zefektivnění zkoumaného 

systému prostřednictvím potlačení jeho slabých míst. Některé návrhy by neznamenaly pouze 

nápravu systémových chyb, ale mohlo by díky nim dojít ke zlepšení situace na trhu práce. 

Další návrhy počítají s většími zásahy do samotné podstaty daňového a sociálního systému. 

Fiskální autorita bude z důvodů problémů, kterým česká ekonomika čelí, nucena provést 

v blízké době reformu v oblasti daní a sociálních dávek. Při této reformě by tedy bylo vhodné, 

aby bylo působení daňového a sociálního systému sladěno a nedošlo opět k chybám, které 

nastaly při reformě v roce 2008.  
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