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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.  

Předmětem doktorské dizertační práce je identifikace situací, 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 

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.“ 

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 

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 



5 
 

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 Osnova práce 
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4 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
2
 pro kalkulaci důsledků rozhodování jednotlivých typů rodin ve společnosti. 

Vzorec výpočtu METR(EP) je následující: 

 , (4.1) 

kde ∆NEI je změna čistého příjmu, ∆GEI je změna hrubého příjmu, viz Vítek (2008). 

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). 

Hodnoty METR je možné vyjádřit dvojím způsobem: procentuálně a indexově. V našem 

případě je výsledkem index, jenž se nachází v intervalu (–∞;∞)
3
. Stěžejní interval je přitom 

(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 

                                                           
2
 V rámci Evropské unie se jedná o instituci Evropská komise. 

3
 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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v konečném důsledku obdrží méně peněz. V takové situaci samozřejmě stát ušetří 

na výdajové straně rozpočtu a získá na jeho příjmové straně
4
, 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)
5
. 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.  

Vybrané typy domácností, které jsou předmětem analýzy, vypadají takto: 

a) jedinec, který pracuje – 1+0+0
6
, 

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, 

                                                           
4
 Jedinec odvede do státního rozpočtu minimálně sociální a zdravotní pojištění. 

5
 Nejedná se však o české autory a o Českou republiku. 

6 
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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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, 

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.  

4.1 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
7
 fialovou 

barvou. Sledovaný interval představující nízkopříjmovou skupinu obyvatelstva je znázorněn 

dvěma vertikálními čárami. 

                                                           
7 
Čistý příjem je součet čisté mzdy a všech dostupných sociálních dávek, které může domácnost nárokovat. 
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4.1.1 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. 

Obr. 4.1 Jednočlenná domácnost – „1+0+0“ 

 

Jak je patrné z obr. 4.1, 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 
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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 

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. 
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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 

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. 

4.1.2 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. 
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Obr. 4.2 Pětičlenná domácnost – „1+1+3“ 

 

Na obr. 4.2 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. 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 
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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. 

4.2 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. 

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.  
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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. 4.3 se skládá ze čtyř grafů. V levé části obrázku jsou dva 

grafy, které zobrazují čitatel ukazatele AETR, 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. 

Obr. 4.3 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, 
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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. 4.3 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 

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 
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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. 

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 
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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
8
 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. 

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). Jedná se o vyšší daňovou povinnost poplatníka 

v systému lineární daňové sazby (2008) oproti sazbě klouzavé (2006). V obr. 4.4 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. 4.4 PATR a změny daňové povinnosti domácnosti „1+0+0“ 

 

                                                           
8
 Především příspěvku na bydlení a přídavku na dítě. 
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Z obr. 4.4 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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5 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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

ze všech příjmových skupin obyvatelstva
9
. 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
10

. 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.  

                                                           
9
 I přes tuto výhodu budou vždy existovat výjimky v podobě jedinců, kteří by pracovali i poté, kdy by již 

nemuseli.  
10

 Tento jev je již dnes v ekonomice přítomen. 
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6 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 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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Summary  

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. 
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