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1. Vstup do problematiky chudoby,  problémů  jejího měření  a  přístupů  
předlo�ené studie 
  
 S probíhající transformací české  společnosti vystupují  do popředí,  do té doby málo 
diskutované současně i vzájemně se podmiňující fenomény jako dva protipóly - nové 
bohatství a nová chudoba. V příjmově nivelizované společnosti ztratily oba jevy svůj obsah, 
neboť v reálném v socialismu nebyli bohatí ani chudí. Dřívěj�í re�im tak vykazoval 
zanedbatelný  výskyt chudých a chudobou ohro�ených osob a chudoba byla více či méně 
tabuizovaným pojmem. K tlumení chudoby  byly přesunuty celé kategorie  profesí a 
sociálních skupin, které by se v normální tr�ní společnosti uplatnily pouze na sekundárním 
trhu práce, na trh primární a masově dotovány  sféry, odkud se chudí nejčastěji rekrutují - 
zejména odvětví s vysokým podílem nekvalifikované práce. Pokud chudoba přece jen 
existovala, jednalo se převá�ně o chudobu zapříčiněnou demografickými faktory, ponejvíce 
stářím. 
 Po roce 1989 se determinanty chudoby pozvolna přesouvají z oblasti rodinné struktury 
do oblasti trhu práce. S růstem nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti dlouhodobé, se 
v České republice objevují regionální  zárodky  chudoby. Současně s tím se chudoba stává 
předmětem sociální politiky a koncipujícího se sociálního státu.  
 

Ve vyspělé tr�ní společnosti spolu chudoba i bohatství  úzce souvisí. Oba 
komplementární  jevy  mají výrazné vazby na  přerozdělovácí procesy ve společnosti. 
V průmyslově bohatých společnostech se dlouho předpokládalo, �e  stále vy��í ekonomický 
růst  a stále  vět�í  přerozdělování příjmů sociálního státu povede nakonec od zmírnění 
chudoby a� k jejímu úplnému odstranění. V průběhu doby se v�ak ukázalo, �e ani prudký 
ekonomický růst ani �tědré přerozdělování zdrojů chudobu ze společnosti neodstranily. 
Navzdory sociálnímu státu (a podle některých vědců právě díky jemu) chudoba nadále 
existuje a spolu s ní i rizika, která s sebou přiná�í. 

 
Vztah společnosti k chudobě, nástroje, které pou�ívá k jejímu ře�ení, i míra 

prostředků, které na  tlumení chudoby vyu�ívá, určují charakter sociální politiky daného státu. 
Má-li sociální politika eliminovat průvodní  rizika  chudoby, je zcela nezbytné chudobu  
nejprve definovat , poté určit  nástroje k jejímu měření. Zvládnout chudobu předpokládá jasně 
chudé identifikovat a vymezit hranici, od které se občané  (domácnosti) chudými stávají. To 
v�ak nará�í na  nemalé problémy. Ten nejzáva�něj�í spočívá v tom, �e neexistuje vědecká a 
jedině správná definice chudoby ani jediný mo�ný způsob jejího měření. Je to dáno i tím, �e 
chudoba je sociální fenomén s výrazným politickým akcentem. Definice chudoby a 
metodologické prostředky k jejímu měření určují nejen, kdo je  chudý, ale i míru, resp. rozsah 
chudoby ve společnosti a podněcují diskusi o  míře celospolečenské solidarity. 

 
 
 
Odborná diskuse o chudobě má svoji letitou tradici. Ve vyspělých zemích nehrozí tzv. 

absolutní chudoba ve smyslu fyzického pře�ití2), ale stále existuje chudoba relativní, daná 
vzdáleností chudých od společenského standardu. Chudí tedy uspokojují své základní �ivotní 
potřeby, ale ve společnosti jsou handicapováni, neboť chudoba je vylučuje z normálního  
společenského způsobu �ivota a participace na něm. Vyloučení se projevuje tím, �e chudí 
občané (domácnosti) nemohou své potřeby uspokojovat  v takové míře a na takové úrovni, 
která je v daném okam�iku pova�ována v dané konkrétní společnosti za přiměřenou. Jejich 
příjmy jsou natolik pod úrovní příjmů ostatních osob či domácností, �e je  prakticky vylučují 
z �ivotního standardu, zvyklostí a činností, je� jsou ve společnosti obvyklé. 
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Vytváří se tak  zvlá�tní, znevýhodněná, pauperizovaná sociální třída chudých. 
Základem tohoto pojetí chudoby není strádání fyzické, ale strádání psychické. 
 Podstatné je zji�tění, �e ačkoliv podíl chudých v absolutním smyslu ve vyspělých 
společnostech klesá, relativní chudoba se příli� nemění. 
 
 Přes ve�keré výhrady zůstávají nejčastěj�ími nástroji k měření chudoby příjmy. 
Někteří vědci  sice upozorňují na slabiny tohoto přístupu, neboť, jak zdůrazňují, chudoba 
neznamená jen nemít hmotné statky, ale má výrazné i sociálně psychologické dimenze, navíc 
chudoba nemusí být v�dy způsobena jen nízkými příjmy, ale i �patným hospodařením s nimi. 
Nicméně indikátor příjmů je jednoznačný, objektivní  a  pro praktickou sociální politiku 
nejsnáze pou�itelný. 

 Kromě  objektivní míry chudoby, která je vymezena faktory nezávislými na mínění 
těch, kteří jsou za chudé pova�ováni, existují i koncepty chudoby subjektivní. Ty vycházejí 
z přesvědčení, �e chudý je ten, který se chudým cítí. Podle tohoto konceptu jedinec  sám 
nejlépe posoudí  míru uspokojení svých potřeb. Subjektivní metody měření chudoby jsou 
v souladu s tím  zalo�eny na hodnocení vlastních zku�eností jednotlivými  domácnostmi. 

 
Ať ji� identifikujeme  chudobu z toho či onoho hlediska, nepopiratelným a základním 

faktem zůstává, �e míra chudoby  vyplývá z její definice. Podle Večerníka3) rozli�uje  
současná literatura v podstatě čtyři základní kritéria pro definování chudoby a z toho 
vyplývající způsoby jejího měření: 

 
1. Hranici  zákonné chudoby, 
která je dána institutem  zákonně stanoveného �ivotního minima. Domácnosti mající 
příjem pod hranicí �ivotního minima mají nárok na sociální dávku (dávku pomoci 
podmíněnou sociální potřebností) k vyrovnání příjmů do této hranice. Přístup 
k chudobě z tohoto hlediska se opírá o uznané minimum výdajů pro krytí  nezbytných 
�ivotních potřeb pro domácnosti různé velikosti. Podle této koncepce je chudý ten, kdo 
pobírá dávku sociální potřebnosti nebo na ni má právní nárok.  
 
2. Hranici chudoby podle Evropské unie (EU), 
která sice není oficiálně stanovená, nicméně hojně pou�ívaná v zemích EU, předev�ím 
pro mo�nost srovnání míry chudoby v jednotlivých zemích. Pod hranici chudoby 
spadají domácnosti mající  příjem ni��í ne� polovina průměrného příjmu  (50% 
mediánu příjmového rozlo�ení) konkrétní spotřební jednotky. Při výpočtu se pou�ívají 
ekvivalenční faktory pro jednotlivé velikostní typy domácnosti, podle stanovených 
ekvivalenčních stupňů (první dospělý hodnota 1, druhý dospělý hodnota 0,7, dítě 0,5). 
 
3. Hranici subjektivní chudoby  SPL (Subjective Poverty Line),  
ta byla vyvinuta v 70. letech na Leydenské univerzitě a její základ tvoří stanovení 
minimálních příjmů  ze strany samotných domácností. Hranice subjektivní chudoby se 
vypočítává ze vztahu mezi skutečným příjmem domácnosti příslu�né velikosti a 
deklarovaným příjmem ke krytí nezbytných �ivotních potřeb. Příjmovou hranici 
chudoby  neurčují experti, ale samotné domácnosti. 
 
4. Měření individuálního  pocitu chudoby 
vyplývající z odpovědí respondentů  v reprezentativním �etření na klasickou otázku 
�Máte pocit, �e jste chudá rodina?� a řadu dal�ích  kontrolních  dotazů k zji�tění míry 
subjektivní deprivace  dotázané populace.  
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 Pou�itím různých přístupů zji�ťujeme různé aspekty chudoby, přičem�  prvé dva 
uvedené indikátory patří k metodám  objektivním (zákonná hranice chudoby a hranice 
chudoby podle EU), zbývající dva spadají do subjektivních kategorií měření.  O přednostech a 
nedostatcích jednotlivých přístupů lze polemizovat. 
 

Součástí předlo�ené studie  je analýza subjektivní chudoby - percepce pocitu chudoby 
v reprezentativním souboru českých domácností. Vycházíme z předpokladu, �e pocit chudoby 
nezávisí zdaleka pouze na příjmové deprivaci, ale je významně determinován celým 
společenským okolím, společenskými vztahy a úrovní aspirace dotyčného jedince 
(domácnosti).  

Snahou autorů je proto orientace na vět�í počet indikátorů a zkoumání jejich 
vzájemných vazeb a souvislostí. Práce si neklade za cíl měřit chudobu v české společnosti, ale 
jejím záměrem je roz�íření a obohacení dostupných statistických dat (viz zpravodajský soubor 
domácností ČSÚ - příjmy a výdaje domácností) o postojovou orientaci k  příjmové a výdajové 
struktuře a dal�ím problémům, které s reflektovaným pocitem  chudoby nesporně souvisejí.  
Konkrétně se jedná např. o postoje k hospodaření s příjmem domácnosti, posouzení redukce 
jednotlivých druhů výdajů při razantním omezení příjmů domácnosti,  hodnocení �ivotní 
úrovně, mo�nosti úspor atd. 

Uvedené fenomény byly analyzovány z hlediska celé řady podmiňujících souvislostí 
(předev�ím z hlediska tvorby �ivotního minima důle�itým znakem - velikostí domácnosti, 
počtem ekonomicky aktivních členů, zaměstnaneckým a sociálním statutem, socio-
demografickými charakteristikami dotázaného představitele domácnosti apod.  

 
Významnou část studie přestavuje sondá� subjektivní představy úrovně minimální 

mzdy, motivující k přijetí zaměstnání, minimálního příjmu domácnosti a  vymezení příjmové 
hranice úplné chudoby. Představa �ivotního minima je konfrontována s úrovní oficiálně 
platného �ivotního minima  dotázaných domácností podle jednotlivých velikostních typů, a to 
v celkovém souboru  v�ech ekonomicky aktivních a v souboru domácností nízkopříjmových; 
hodnota deklarovaného existenčního minima je analyzována ve vztahu k ostatním příjmovým 
charakteristikám. 

  
 Terénní průzkum byl aplikován na  výběrovém souboru 1 261 domácností, 
reprezentujících populaci České republiky. Sběrem empirických dat a zaji�těním 
reprezentativnosti souboru  byla pověřena agentura pro výzkum veřejného mínění STEM.  
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2.  Pociťovaná chudoba a postoje k dosahovaným příjmům a úsporám 
 
2.1  Percepce pocitu chudoby 

Tě�i�těm na�ich úvah bylo zji�tění, kolik občanů a domácností se cítí být v ČR  
chudými.  Pro měření subjektivní  chudoby byla zvolena klasická  otázka   �Máte pocit, �e jste 
chudá rodina?� s nabízenými  čtyřmi variantami odpovědí určitě Ano, spí�e ANO, spí�e NE, 
určitě NE.   

Pociťovaná chudoba je  analyzována ve vztahu k celé řadě zvolených indikátorů, např. 
velikosti domácnosti, příjmové úrovni domácnosti, typu domácnosti, počtu ekonomicky 
aktivních členů  v domácnosti, regionální podmíněnosti, socio-demografických charakteristik 
dotázaného apod.   
 
-  Míra subjektivní chudoby  
 
T a b u l k a  1  Pocit chudoby v souboru dotázaných domácností 

Máte pocit, �e jste chudá rodina? 
 určitě ANO spí�e ANO spí�e NE určitě NE 

 
celkem 

počet dotázaných 121 350 569 219 1 259
podíl dotázaných (%) 9,6 27,8 45,2 17,4 100
 
 Výsledky dokládají, �e intenzivním pocitem chudoby  trpí zhruba ka�dá desátá 
domácnost (chudobu určitě pociťuji - 9,6%), zatímco téměř dvojnásobný počet 
zkoumaných rodin chudobu nereflektuje vůbec. Podle předpokladů jednoznačně převládají 
střední varianty  (spí�e ANO, spí�e Ne), av�ak i v tomto případě domácnosti, je� se za chudé 
spí�e nepova�ují, výrazně převa�ují. Sečteme-li kladné odpovědi,  pak vnímá sebe sama  
jako chudé necelých  40%  dotázaných domácností.  
 
G r a f  1 

Pocit chudoby v souboru dotázaných domácností

10%

28%

45%

17%

určitě ANO
spí�e ANO
spí�e NE
určitě NE
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-  Pocit chudoby ve vztahu k velikosti domácnosti  
Při analýze pocitu chudoby podle velikosti domácnosti je zřejmé, �e chudé se cítí být 

předev�ím samostatně �ijící osoby (17,6%). S přibývajícím počtem členů domácnosti 
míra subjektivní chudoby úměrně klesá, a to a� k čtyřčlenným rodinám, které jsou 
v tomto ohledu reflektovány nejlépe (oproti jednotlivcům  je jejich podíl téměř poloviční); u 
pětičlenných rodin se pocit chudoby nevýrazně zvy�uje.  
 
T a b u l k a  2   Pocit chudoby ve vztahu k velikosti domácnosti 
pocit chudoby počet  členů v domácnosti 
 1 2 3 4 5+ 
určitě ANO 17,6 9,1 6,4 5,5 8,5
spí�e ANO 34,5 30,0 23,0 22,8 27,7
spí�e NE 36,6 47,7 49,8 46,9 40,4
určitě NE 11,3 13,1 20,8 24,8 23,4

 100 100 100 100 100
celkem abs. 285 373 266 290 47
celkem % 22,6 29,6 21,1 23,0 3,7
 
 Poznatek  o  nejvy��ím zastoupení  subjektivně pociťované chudoby u samostatně 
�ijících osob koresponduje s předpokladem o vy��ích �ivotních nákladech jednotlivců ve 
srovnání s vícečlennými rodinami (zejména ve sféře bydlení, vybavenosti domácnosti atd.) a 
současně ni��í úrovni příjmů a příjmových zdrojů (pracovních i sociálních). V souladu s tím 
chudobu vůbec nepociťuje  téměř ka�dá čtvrtá vícečlenná domácnost, zatímco mezi 
jednotlivci pouze  ka�dý desátý. 
 
 
-  Pocit chudoby ve vztahu k celkovým  příjmům domácnosti 

Zcela jednoznačná vazba je předpokládána mezi subjektivním pocitem chudoby a úrovní 
dosahovaných příjmů v rodině. K zji�tění míry této primární závislosti byl soubor   
domácností rozdělen na tři homogenní skupiny: 

- domácnosti nízkopříjmové s celkovými příjmy v prvním tercilu příjmového rozpětí 
- domácnosti s příjmy  oscilujícími kolem průměru  -  druhý  tercil příjmové �kály 
- domácnosti vysokopříjmové se souhrnem příjmů v  třetím tercilu příjmové distribuce   

 
T a b u l  k a  3   Pocit chudoby a úroveň dosahovaných příjmů 
subjektivní pocit úroveň příjmových charakteristik 
chudoby nízkopříjmové  domácnosti vysokopříjmové 
 domácnosti s průměrnými příjmy domácnosti 
určitě ANO 14,9 5,0 6,9
spí�e ANO 42,5 22,3 25,6
spí�e NE 37,7 56,5 47,9
určitě NE 4,9 16,2 19,4
 
 Podle očekávání  pocit chudoby nesporně koreluje s hladinou celkových příjmů 
domácnosti, nicméně uvedená data ilustrují  i relativnost tohoto vztahu. Ka�dá třetí rodina 
v horním pásmu příjmového rozpětí se označuje jako domácnost více či méně chudá - 
jejich protěj�ek - nízkopříjmové domácnosti v 43% chudobu  nepociťují, přičem�  5%  
nereflektuje chudobu  vůbec. Znovu se potvrzuje teze, �e být objektivně bohatý (s vy��í 
úrovní dosahovaných příjmů) zdaleka je�tě neznamená vyloučení deprivace  a  naopak - 
domácnosti příjmově chudé nemusí v�dy chudobu pociťovat.  Do subjektivních postojů  
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se často mísí srovnání �ivotního standardu s ostatními členy společnosti, konkrétní  sociální 
skupiny  a v neposlední řadě i úroveň vlastních aspirací při uspokojování  potřeb.     
  
- Pocit chudoby  a   hodnocení  dostatečnosti příjmů 

Jednoznačnou korelaci lze předpokládat mezi pocitem chudoby a subjektivně 
pro�ívanou příjmovou dostatečností.  
 
T a b u l k a  4   Příjmová dostatečnost a pocit chudoby 

�Máte pocit, �e jste chudá rodina?� s příjmem vycházíme 
určitě ANO spí�e ANO spí�e NE určitě NE 

celkem 

velmi obtí�ně 65,9 28,4 4,5 1,1 100
obtí�ně 20,3 57,4 21,3 1,0 100
spí�e obtí�ně 4,8 41,2 51,7 2,3 100
spí�e snadno - 3,3 65,0 31,7 100
snadno - 3,3 22,0 74,7 100
velmi snadno - - 13,3 86,7 100

 
Data potvrzují, �e domácnosti  obtí�ně vycházející s příjmy  současně ve vy��í míře 

pociťují chudobu a naopak. I zde v�ak závislost neplatí stoprocentně, jak je zřejmé z existence 
zhruba  6% rodin, které ačkoliv s příjmy vycházejí velmi obtí�ně,  pocit chudoby  nesdílejí. 

 
 
-  Pocit chudoby  a typ domácnosti 

Obdobně jako v dříve realizovaných �etřeních4) se i zde potvrzuje hypotéza  o 
intenzivněj�ím roz�íření subjektivní  chudoby mezi neúplnými rodinami (jeden dospělý a děti, 
zpravidla té� jeden zdroj pracovních příjmů). Mezi neúplnými rodinami je zhruba třikrát více 
subjektivně chudých, ne� je tomu u rodin úplných. Úplné rodiny oproti jejich protěj�kům 
chudobu vůbec nepociťují v téměř dvojnásobně vy��ím počtu. 

 
T a b u l k a  5   Pocit chudoby ve vztahu k typu domácnosti 
pocit chudoby typ domácnosti 
 úplná  rodina neúplná rodina 
určitě ANO 6,8 18,0
spí�e ANO 25,6 34,5
spí�e NE 47,9 37,0
určitě NE 19,7 10,4
 100 100
celkem abs. 943 316
celkem % 74,9 25,1

* úplné rodiny představují domácnost jednoho dospělého, dvou dospělých osob a dále  dvou dospělých osob a 
různého počtu dětí, přičem� čisté a smí�ené rodiny se dále nediferencují  
** neúplné rodiny zahrnují jednoho dospělého (nejčastěji �enu)  a dítě (děti)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9

-  Pocit chudoby  a  ekonomická  aktivita  členů domácnosti 
 Výsledky průzkumu podle očekávání potvrzují dále evidentní vazbu mezi pocitem 
chudoby a mírou ekonomické aktivity členů domácnosti. Vztah nabývá nepřímo úměrné 
závislosti - čím více je ekonomicky aktivních osob (tedy i pracovních příjmů) v rodině, tím 
méně se cítí být chudá a naopak.  Výrazné rozdíly zaznamenáváme předev�ím v krajních 
variantách odpovědí - chudobu pociťuji  určitě, chudobu nepociťuji vůbec. 
 
T a b u l k a  6   Pocit chudoby ve vztahu k ekonomické aktivitě  členů domácnosti 

počet ekonomicky aktivních osob v domácnosti pocit chudoby 
�ádná osoba  jedna osoba dvě osoby tři a více osob 

určitě ANO 18,3 12,6 5,0 0,8
spí�e ANO 26,0 26,0 23,9 20,6
spí�e NE 35,8 46,2 48,7 52,4
určitě NE 7,3 15,3 22,4 26,2
 100 100 100 100
celkem abs. 327 262 535 126
celkem % 26,0 20,8 43,2 10,0
 
- Pocit chudoby ve vztahu k socio-demografickým a socio-profesním charakteristikám 
dotázaného  představitele domácnosti    

V dal�ím textu analyzujeme subjektivní vnímání chudoby ve vztahu k základním 
osobnostním charakteristikám  dotázaného člena domácnosti. V této souvislosti je nutné 
připomenout, �e oslovená osoba  nezastupuje  sebe samu, ale domácnost, ve které �ije a 
kterou na základě  důvěrných znalostí situace svými postoji  reprezentuje.  

Vzhledem k tomu, �e chudoba je  výhradně subjektivní kategorie, zajímaly nás rozdíly 
v  percepci  mu�ů a �en,  osob věkově mlad�ích  a star�ích, diferenciace ve vnímání chudoby 
podle stupně dosa�eného vzdělání a příslu�nosti k základním sociálním a profesním 
skupinám. Kritériem dal�ích analýz  se staly faktory: 

a) pohlaví 
b) věk 
c) vzdělání 
d) sociální status 
e) profesní status 

 
a)  pohlaví 
 Rozdíly  ve vnímání chudoby nejsou u mu�ů a �en  významné. Pociťovaná  chudoba je 
pouze nepatrně intenzivněj�í u �en, zatímco mu�i se naopak častěji ztoto�ňují s variantou 
�chudobu nepociťuji vůbec�. 
 
T a b u l k a  7   Pocit chudoby ve vztahu k pohlaví dotázaného 

pohlaví představitele domácnosti pocit chudoby 
mu� �ena 

určitě ANO 9,0 10,2
spí�e ANO 24,8 30,7
spí�e NE 44,7 45,5
určitě NE 21,4 13,7
 100 100
celkem abs. 608 649
celkem % 48,4 51,6
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b) věk 
 Z výsledků vyplývá, �e ani věk nehraje v této souvislosti podstatnou roli. Významněj�í 
rozdíl  byl shledán pouze u věkově nejstar�í kategorie (60 let  a více), ze které se rekrutují 
chudé rodiny nejčastěji.  To by odpovídalo i reálnému postavení  vět�iny dne�ních  důchodců. 
Mo�ný ov�em je i částečný ostych mladé generace  pocit chudoby vůbec přiznat, neboť 
současná tr�ní společnost je orientována výhradně na úspěch a materiální hodnoty. 
Ka�dopádně v�ak nejvy��í rozdíl mezi stupněm pociťované  chudoby je patrný předev�ím 
mezi věkově nejmlad�í a nejstar�í generací dotázaných (chudobu určitě pociťuji  respondenti 
do 29 let  v 8% nad 60 let  v 15%, chudobu určitě nepociťuji do 29 let v 22%  nad 60 let v 10 
procentech.   
 
T a b u l k a  8   Pocit chudoby ve vztahu k věku  dotázaného 

věk představitele domácnosti pocit chudoby 
18 � 29 let 30 � 44 let 45 � 59 let 60 a více 

určitě ANO 8,1 7,8 7,0 15,3
spí�e ANO 21,4 25,1 30,5 33,7
spí�e NE 48,4 46,8 44,8 40,8
určitě NE 22,1 20,4 17,7 10,1
  100 100 100 100
celkem abs. 308 295 328 326
celkem % 24,5 23,4 26,1 26,0
 
 
c) vzdělání  

Mnohem více je subjektivní chudoba podmíněna vzděláním dotázaného. Vazba se 
projevuje tak, �e s přibývajícím stupněm vzdělání pocit chudoby úměrně klesá. U 
kategorie osob se základním vzděláním pociťuje  chudobu s různým stupněm intenzity téměř 
ka�dý druhý,  osoby   s výučním listem  hodnotí svoji domácnost jako chudou ve třetině 
případů, středo�koláci ji pova�ují za chudou asi ve čtvrtině případů a osoby s vysoko�kolským  
diplomem označily svoji domácnost za chudou ve 14 procentech. Určitě chudobu pociťují 
necelá 2 % vysoko�koláků, zatímco dominantní část této kategorie -  86 % -  se za chudou 
rodinu  nepova�uje.  
 
T a b u l k a  9   Pocit chudoby ve vztahu k vzdělání  dotázaného 

vzdělání představitele domácnosti pocit chudoby 
základní vyučen(a) bez 

maturity 
střední s maturitou vysoko�kolské 

určitě ANO 14,8 10,1 7,0 1,9
spí�e ANO 34,9 32,5 20,0 12,0
spí�e NE 39,3 45,5 53,0 34,3
určitě NE 11,1 11,9 20,0 51,9
  100 100 100 100
celkem abs. 298 495 355 108
celkem % 23,7 39,4 28,3 8,6
 

d) sociální status 
Podle očekávání  je pocit chudoby v nejvy��í míře roz�ířen v domácnostech 

nezaměstnaných, při kumulaci kladných odpovědí dvě třetiny případů. Přímou vazbu mezi 
nezaměstnaností, příjmovou nedostatečností a chudobou lze dokumentovat na statistických 
datech rodinných účtů při rozli�ení krátkodobé a dlouhodobé nezaměstnanosti a počtu 
nezaměstnaných členů v rodině. Domácnosti s nezaměstnaným přednostou jsou v relativně 
vysoké míře zastoupeny i v prvním decilu příjmového rozlo�ení a téměř ka�dá druhá 
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domácnost  v prvním decilu příjmového rozlo�ení je  v úrovni příjmů na hranicích �ivotního 
minima nebo této úrovně nedosahuje5). Třeba�e tyto závěry se vztahují k Mikrocensu z konce  
90. let, hlavní  tendence zůstávají zachovány. Vysoká korelace mezi subjektivní chudobou a 
nezaměstnaností v domácnosti proto nepřekvapuje.   

Obdobně jako v přede�lých  terénních �etřeních6) byla potvrzena hypotéza o  relativně 
vysokém zastoupení  pocitu chudoby u nepracujících důchodců � v této sociální skupině  
označila svoji domácnost za zcela nebo částečně chudou vět�í část dotázaných (54 %). 

Skupinu s nejni��ím zastoupením pocitu chudoby reprezentují  domácnosti podnikatelů, 
pouze 7,3 %, co� rovně� plně potvrzuje  výsledky  na�eho terénního �etření v roce 19967).  
 
T a b u l k a  10   Pocit chudoby ve vztahu k sociálnímu statutu dotázaného 

sociální statut dotázaného člena domácnosti pocit chudoby 
zaměstnanec podnikatel nezaměstnaný důchodce ostatní* 

určitě ANO 5,6 2,5 40,4 15,0 6,2
spí�e ANO 24,9 4,9 25,5 38,8 24,8
spí�e NE 51,6 40,7 31,9 37,5 46,0
určitě NE 17,9 51,9 2,1 8,7 23,0
 100 100 100 100 100
celkem abs. 591 81 47 379 161
celkem % 46,9 6,4 3,7 30,1 12,8

* v domácnosti,  na mateřské dovolené, student, učeň, apod. 
 

e) profesní  status  
Frekvence rodin s pocitem chudoby je  nejvy��í u dotázaných dělníků, kde chudobu 

pociťuje  40 % �etřených domácností, protipólem jsou  domácnosti odborných pracovníků, u 
nich� je pocit chudoby zastoupen v méně ne� desetině případů.  Mezi úředníky a provozními 
pracovníky nebyly shledány výrazněj�í rozdíly.  

Analýza profesního statutu  dotázaného člena domácnosti doplňuje celkovou mozaiku 
osobnostních znaků a opět potvrzuje nesporný význam vzdělání. Vy��í úroveň vzdělání 
znamená zpravidla nejen vy��í úroveň příjmů, ale i jiné hodnotové orientace při spotřebě a 
celkově se odrá�í  v postojových  otázkách k deprivaci, chudobě i  dosahovaným příjmům. 
 
 
T a b u l k a  11   Pocit chudoby ve vztahu k profesnímu statusu dotázaného 

profesní status dotázaného člena domácnosti pocit chudoby 
dělník úředník provozní pracovník odborný pracovník 

určitě ANO 9,1 5,2 4,1 0,8
spí�e ANO 31,4 24,0 30,3 8,5
spí�e NE 47,1 55,2 51,6 56,9
určitě NE 12,4 15,6 13,9 33,8
  100 100 100 100
celkem abs. 242 96 122 130
celkem % 41,0 16,3 20,7 22,0
 
 
 
2.2.  Postoje k dosahovaným příjmům domácnosti  

Hodnocení příjmů dotázanými představiteli testovaných domácností zobrazuje 
následující tabulka.  
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T a b u l k a  12   Hodnocení příjmové dostatečnosti domácnosti 
 �Jak vycházíte se současným příjmem, který máte v domácnosti?� 
 velmi 

obtí�ně 
obtí�ně spí�e 

obtí�ně 
spí�e 

snadno 
snadno velmi 

snadno 
celkem 

počet dotázaných 88 197 478 391 91 15 1 261
podíl dotázaných 7,0 15,6 37,9 31,0 7,2 1,2 100

 7,0 53,5 39,2 1,2 100

 Převa�ující část respondentů (60,5 %) není s příjmem domácnosti spokojena a 
pociťuje s různým stupněm intenzity problémy s příjmovou situací. Při srovnání krajních 
hodnot aplikované  �kály  jednoznačně dominují domácnosti  s negativním postojem  (7,0 : 
1,2). Posuzování vlastních příjmů je v�ak u velké části populace spojeno s určitým 
pesimismem, neboť jen málokdo z nás vnímá (hodnotí) svůj příjem jako uspokojivý a 
dostačující. To je patrné i z toho, �e ačkoliv  svoji rodinu  za chudou  nepova�ují téměř dvě 
třetiny  dotázaných  (62,6 %), bezmála stejný počet  (60,5 %)  uvádí obtí�e s příjmovou 
situací v domácnosti. Nejvy��í frekvence dotázaných spadá, podle očekávání, do středních 
poloh hodnotové hierarchie, viz graf. 
 
G r a f  2 
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-  Hodnocení  celkových  příjmů  a velikost domácnosti  

Při analýze subjektivního hodnocení souhrnných příjmů domácnosti z hlediska její  
velikosti dospíváme k závěrům,  �e nejhůře reflektují příjmovou deprivaci samostatně 
�ijící osoby.  Velmi obtí�ně hospodaří s příjmem  zhruba ka�dý sedmý jednotlivec,  av�ak 
pouze 4 % čtyřčlenných domácností.  Obdobná situace jako u  jednotlivců je zaznamenána u 
domácností s pěti a více členy, nicméně  vícečetné  rodiny mají početněj�í zastoupení 
v kategorii, která s příjmem problémy nemá (hospodaří snadno).  
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T a b u l k a  13  Hodnocení příjmové dostatečnosti domácnosti ve vztahu k její velikosti 
s příjmem  v domácnosti vycházíme  počet členů 

 domácnosti  velmi 
obtí�ně 

obtí�ně spí�e 
obtí�ně 

spí�e 
snadno 

snadno velmi 
snadno 

celkem 

1 osoba 13,7 17,2 35,1 25,6 6,3 2,1 100
2 osoby 5,6 16,9 39,7 31,4 5,6 0,8 100
3 osoby 4,2 15,5 38,5 33,2 7,2 1,5 100
4 osoby  3,8 12,4 38,6 34,8 9,7 0,7 100

5 a více osob 12,8 17,0 34,0 25,5 10,6 - 100
 
-  Hodnocení  příjmů  a  úroveň skutečně dosahovaných příjmů domácnosti 

Hodnocení příjmů vychází ze subjektivních postojů, které se skutečnou úrovní 
dosahovaných příjmů  domácnosti  samozřejmě významně korelují, nicméně  relativnost 
tohoto vztahu je  zřejmá. Zatímco ka�dá osmá domácnost (12,2 %) z nízkopříjmového 
pásma vychází s příjmem bez problémů (spí�e snadno  - desetina dotázaných této příjmové 
kategorie) - více jak čtvrtina rodin (26,2 %) v horním příjmovém rozpětí má 
s hospodařením obtí�e. V podstatě zde vystupují stejné tendence jako u pociťované  
chudoby.  
 
T a b u l k a  14   Hospodaření s příjmem ve vztahu k úrovni skutečně dosahovaných 
příjmů 

skutečná úroveň dosahovaných příjmů s příjmem vycházíme 
nízkopříjmové domácnosti domácnosti s průměrnými 

příjmy 
vysokopříjmové 

domácnosti 
velmi obtí�ně 11,9 3,5 1,1
obtí�ně 27,6 12,3 5,2
spí�e obtí�ně 48,1 43,8 19,9
spí�e snadno 10,4 35,4 55,7
snadno 1,5 4,2 15,5
velmi snadno 0,4 0,8 2,6
celkem 100,0 100,0 100,0
 
  
-  Subjektivní hodnocení  příjmů  a  ekonomická  aktivita  členů domácnosti 

Obdobně jako u percepce chudoby vystupují i zde dal�í  souvislosti, například  
nepřehlédnutelná vazba  mezi skeptickým příjmovým hodnocením a mírou ekonomické 
aktivity členů domácnosti. Výpadek pracovního příjmu, ať u� z důvodu nezaměstnanosti či 
věku a  jeho případná kompenzace sociální dávkou, vč. důchodového zabezpečení, v naprosté 
vět�ině případů sni�uje celkovou hladinu příjmů a promítá se do celkové postojové orientace 
dotázaného člena (viz tabulka 15).  
 
Tabulka 15  Hodnocení příjmové dostatečnosti domácnosti ve ekonomické aktivitě členů 
domácnosti 
S příjmem v domác- Počet ekonomicky aktivních osob v domácnosti 
nosti vycházíme �ádná osoba  jedna osoba dvě osoby tři a více osob 
velmi obtí�ně 12,8 9,5 3,3 2,4
obtí�ně 19,5 18,7 13,3 9,4
spí�e obtí�ně 41,5 34,7 38,5 33,1
spí�e snadno 21,0 28,2 35,2 44,9
snadno 4,3 6,5 8,8 9,4
velmi snadno 0,9 0,5 0,9 0,8
celkem % 100 100 100 100
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2.3 Postoje k mo�nostem úspor 
 V rámci hodnocení disponibilního příjmu  byly sondovány i zále�itosti  týkající se  
peně�itých úspor. Výsledky dokládá ní�e uvedená tabulka.  
 
T a b u l k a  16   Úspory domácností v uplynulém období 

�Podařilo se Vám za poslední tři měsíce něco uspořit?� 
 určitě ANO spí�e ANO spí�e NE určitě NE celkem 
počet dotázaných 183 386 383 309 1 261
podíl dotázaných 14,5 30,7 30,4 24,3 100

 I v tomto případě tendují odpovědi k negativnímu postoji; rozdíly zaznamenáváme  
předev�ím v krajních polohách hodnotící �kály. Peně�ní úspory za poslední tři měsíce  
určitě přiznává zhruba ka�dá sedmá domácnost výběrového souboru, ov�em 
kategoricky  je vylučuje téměř čtvrtina dotázaných. Méně vyhraněná stanoviska 
k úsporám v domácnosti za  uplynulé období (varianta spí�e ANO, spí�e NE) jsou  
v reprezentativním souboru  vyrovnané. Z toho lze, při jistém optimismu usuzovat,  �e 
příjmová situace  českého obyvatelstva není, a� na nízkopříjmové skupiny populace,  
v současné době  nikterak dramatická. 
 
 
G r a f  3 

  
Nejvy��í počet domácností bez peně�itých úspor tvoří opět jednotlivci, ti vykazují 

negativní postoj k mo�nostem úspor téměř ve dvou třetinách případů. Nejlépe je v tomto 
ohledu situována opět čtyřčlenná rodina. U vícečlenných domácností stoupá počet rodin bez 
úspor, nicméně oproti jednotlivcům je rozdíl méně výrazný 
 

Bezprostřední závislost mezi příjmovou úrovní domácnosti, mírou úspor a pocitem 
chudoby dokumentují tabulky 17 a 18. Korelace jsou  natolik průkazné a logické, �e zji�těné 
údaje  nevy�adují komentáře.  
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T a b u l k a 17   Příjmová úroveň domácnosti a míra úspor 
�Podařilo se Vám za poslední tři měsíce něco uspořit?� s příjmem vycházíme 

určitě ANO spí�e ANO spí�e NE určitě NE 
velmi obtí�ně - 2,3 14,8 83,0
obtí�ně 2,0 9,6 38,6 49,7
spí�e obtí�ně 3,4 25,8 47,7 23,1
spí�e snadno 23,5 55,2 15,6 5,6
snadno 62,6 28,6 6,6 2,2
velmi snadno 93,3 - - 6,7
 
 
T a b u l k a  18    Úspory v domácnosti a pocit chudoby 

�Máte pocit, �e jste chudá rodina?� úspory z příjmů 
v domácnosti* určitě ANO spí�e ANO spí�e NE určitě NE 
určitě ANO 0,5 4,9 37,2 57,4 
spí�e ANO 0,8 13,2 66,1 19,9 
spí�e NE 5,0 45,8 42,7 6,5 
určitě NE 32,0 37,6 26,5 3,9 

*zahrnují období posledních tří měsíců 
 
 
2.4.  Pocit chudoby a příjmová dostatečnost  podle místa �ivota dotázaného 
  
 �Nejvíce chudých se koncentruje do velkých měst�, platí v současných  českých 
ekonomických  podmínkách nadále tato hypotéza?  
Jako odpověď nám slou�í analýza  vztahu mezi pocitem chudoby a velikostí obce, v ní� má 
domácnost místo svého trvalého bydli�tě. Interpretace  v�ak vy�aduje nejvy��í opatrnost, 
neboť výběrový vzorek domácností má omezený rozsah (na otázku odpovědělo 1259  
zástupců domácností) a ka�dé podrobněj�í třídění  sni�uje míru reprezentativnosti  
zastoupených rodin  (viz tab. 19, sl. f ) a tím pochopitelně i úroveň vypovídací schopnosti 
konečného výsledku. 
 
T a b u l k a  19   Pocit chudoby  a velikost  obce (řádková %) 

Máte pocit, �e jste chudá rodina? velikost obce 
určitě ANO spí�e  ANO spí�e NE určitě NE celkem abs. 

a b c d e f 
do 999 obyvatel 4,7 28,7 49,7 17,0 171
1 000 � 1999 . 11,9 28,6 45,2 14,3 126
2 000 � 4 999  9,0 26,2 47,5 17,2 122
5 000 � 19 999  14,1 26,4 42,7 16,7 227
20 000 � 99 999  10,1 27,8 45,8 16,3 288
nad 100 000 obyv. 8,0 28,6 43,1 20,3 325
Praha 9,3 27,2 43,7 19,9 151
celkem % 9,6 27,8 45,2 17,4 1259
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T a b u l k a 20   Subjektivní hodnocení příjmů domácnosti  a  velikost obce (řádková%) 
�Jak vycházíte se současným příjmem, který máte k dispozici?� velikost obce 

velmi 
obtí�ně 

obtí�ně spí�e 
obtí�ně 

spí�e snadno snadno velmi 
snadno 

do 999 obyvatel 4,1 18,1 42,1 30,4 3,5 1,8
1 000 � 1999 . 5,6 16,7 45,2 22,2 9,5 0,8
2 000 � 4 999  4,9 16,3 42,3 33,3 3,3 -
5 000 � 19 999  9,3 16,3 33,9 32,2 6,6 1,8
20 000 � 99 999  7,6 15,3 37,5 30,9 7,6 1,0
nad 100 000 obyv. 7,7 13,5 34,5 33,2 9,8 1,2
Praha 8,6 12,6 27,2 42,4 7,3 2,0
celkem 7,0 15,6 37,9 31,0 7,2 1,2
 
 Při vědomí vý�e uvedených skutečností  lze  s jistou opatrností konstatovat, �e 
korelace  mezi velikostí  obce a subjektivním pocitem  chudoby  vý�e uvedenou hypotézu 
nepotvrzuje � pociťovaná chudoba  domácností je v ČR koncentrována spí�e do men�ích  
a středně velkých obcí. Vy��í zastoupení subjektivně chudých domácností, ne� činí 
celorepublikový průměr (chudobu pociťuji určitě - 9,6 %)  bylo zaznamenáno zejména  v 
obcích: 

- od   5 000  do   20 000 obyvatel  (14,1 %) 
- od   1 000  do     2 000 obyvatel  (11,9 %) 
- od  20 000 do  100 000 obyvatel (10,0 %) 

 
Zvý�ený výskyt subjektivní chudoby v malých a men�ích městech  lze částečně 

vysvětlit men�ím počtem pracovních příle�itostí zejména v regionech s vy��í mírou 
restrukturalizace a   ru�ení klíčových zaměstnavatelů. 

 
Nejni��í  frekvence subjektivně chudých domácností naopak vykazují  zcela 

malé obce (vesnice) do 1 000 obyvatel, které současně zaznamenávají i  nejni��í podíl těch 
domácností, které se svými příjmy hospodaří �velmi obtí�ně� - (průměr za soubor 7 % 
domácností, obce do 1 tis. obyvatel 4 %, od 2 tis. do 5 tis. obyvatel 4,9 %).  Příčinou mohou 
být sní�ené výdaje za bydlení, neboť v malých obcích  převa�uje bydlení ve vlastním 
rodinném domku bez nutnosti platit nájemné. V těchto obcích jsou rovně� vy��í mo�nosti 
naturální spotřeby (pěstování zeleniny, ovoce, chov drůbe�e apod.) - tedy  sní�ené výdaje na  
vý�ivu, obecně zde existuje  méně �lákadel� velkoměsta  a celkově skromněj�í uspokojování 
tzv. nadstavbových potřeb (vyu�ívání volného času,  způsob a kvalita odívaní apod.). 

 
Praha se svými specifickými podmínkami v oblasti příjmů a výdajů  mírou 

pociťované  chudoby osciluje kolem  průměru (9,3%) celého souboru, zároveň v�ak  spolu 
s krajskými městy nad 100 tis. obyvatel  má nejni��í podíly domácností, které chudobu 
určitě nepociťují. Pokud se týká hodnocení vlastních příjmů a hospodaření s nimi,  je v Praze 
a  velkých městech nad 100 tis. obyvatel  skupina domácností  �velmi obtí�ně� hospodařících 
nad průměrem celého souboru, současně zde v�ak dominují rodiny vycházející  s příjmy 
snadno, nebo dokonce velmi snadno. V krajských  městech a v Praze je zřejmá vy��í 
diferenciace příjmové úrovně obyvatelstva i subjektivních postojů z toho vyplývajících. Na 
jedné straně zaznamenáváme domácnosti s  velkou příjmovou nedostatečností, na druhé 
straně, oproti men�ím  městům,  zvý�ený podíl rodin  bez jakýchkoliv  finančních  a 
deprivačních  problémů.    
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3. Subjektivní hodnocení �ivotní úrovně domácnosti 
 
Jedním z indikátorů �ivotní úrovně domácností zahrnutých do reprezentativního 

empirického �etření bylo samotné explicitní hodnocení respondentů zastupujících jednotlivé 
domácnosti. Uplatněný indikátor nebyl jediný - dal�ím (příjmová situace domácnosti, 
vymezení se k pojmu �pocit chudoby� aj.) je věnováno patřičné místo v  jiné části studie. 
Subjektivní posouzení �ivotní úrovně je v�ak velmi důle�ité, neboť reflektuje představy a 
nároky, které se v čase i v závislosti na místních podmínkách mění a které nemusí být zcela 
v souladu s údaji statistické povahy (připomeňme pou�ívaný pojem �relativní deprivace�, 
který reflektuje právě určitou podmíněnost chápání �ivotní úrovně). �ivotní úroveň je zde 
posuzována na hodnotící �kále - konkrétním  příjmovým parametrům, které jsou s ní 
nepochybně spojeny, se věnujeme v následující kapitole.  

V rámci celého souboru dopadlo hodnocení následovně: 
 

Hodnocení současné �ivotní úrovně domácnosti 
 rel. četnosti 
  
1. velmi dobrá 3,6 
2. spí�e dobrá  50,1 
3. spí�e �patná 39,7 
4. velmi �patná  6,5 
  
vá�ený průměr 2,49 
 

Podíl příznivých hodnocení má sice mírnou převahu, ale na negativním pólu 
�kály se přitom umístilo zřetelně více domácností ne� na pólu pozitivním. U subjektivního 
hodnocení �ivotní úrovně je nepochybně třeba počítat s určitou mírou skepse či sklonu vidět 
vlastní situaci spí�e v temněj�ích barvách, nicméně rozdíly v hodnocení podmíněné některými 
sociodemografickými znaky naznačují, �e realita je reflektována vcelku přiměřeně. 

 
 
3.1  Souvislost hodnocení �ivotní úrovně se sociodemografickými znaky 

 
Vůbec nejsilněji koreluje hodnocení �ivotní úrovně domácnosti s příjmovým a  

majetkovým zaji�těním - logický vztah dokládá následující tabulka: 
 

T a b u l k a  21      Hodnocení současné �ivotní úrovně domácnosti (relativní četnosti) 
příjmové a majetkové hodnocení současné �ivotní úrovně domácnosti  
zabezpečení domácnosti 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
velmi dobré 72,6 22,7 4,5 - 1,32
solidní 12,3 84,5 3,2 - 1,91
průměrné 0,9 64,6 33,6 0,9 2,35
�patné 0,3 8,7 79,7 11,2 3,02
v zásadě chudí - 4,8 42,9 52,4 3,48
      
celý soubor 3,7 50,2 39,2 6,5 2,49
      
koef. kontingence 0,68      
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O něco slab�í je ji� korelace mezi hodnocením �ivotní úrovně a vý�í příjmů (čistých 
měsíčních) v�ech členů domácnosti (v té�e kategorii mů�e být počet členů ov�em různý, co� 
se do hodnocení jistě promítá). Souvislost je v�ak jednoznačná:  

                                                      
T a b u l k a  22   Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle  počtu jejích členů     
příjem v�ech členů hodnocení �ivotní úrovně  
domácnosti 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
do 7 000 - 24,0 53,1 22,9 2,99
7 001 � 12 000 0,5 26,6 59,6 13,3 2,86
12 001 � 18 000 1,9 43,1 48,7 6,3 2,59
18 001 � 25 000 2,8 60,6 33,7 2,8 2,37
více ne� 25 000 9,1 72,7 17,8 0,4 2,10
      
koef. kontingence 0,41      

 
       Kromě ji� uvedeného znaku �příjmové a majetkové zaji�tění domácnosti� respondenti 
uváděli té� �hodnotu majetku domácnosti�, tedy znak na první pohled velmi blízký. 
Souvislost s �ivotní úrovní je v�ak v tomto případě ji� výrazně slab�í: 
 
T a b u l k a  23   Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle hodnoty majetku 
hodnota majetku hodnocení �ivotní úrovně  
 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
méně ne� 100 000 1,5 33,3 43,2 22,0 2,86
100 000 � 299 000 0,7 29,6 60,7 8,9 2,78
300 000 � 499 000 1,4 38,7 53,9 6,0 2,65
500 000 � 999 000 1,9 52,9 40,1 5,0 2,50
1 � 2 miliony 4,9 64,9 27,2 3,0 2,28
      
koef. kontingence  0,38      

 
�e je tento vztah výrazně slab�í ov�em nemusí překvapovat: �hodnota majetku� a 

�příjmové a majetkové zaji�tění� nejsou zdaleka toto�né znaky. Při podobné hodnotě majetku 
se bude jistě hodnocení �ivotní úrovně značně li�it, platí-li rodina nájemné regulované či 
�tr�ní�, vlastnictví domu (tedy značné materiální hodnoty) se nemusí vylučovat 
s nezaměstnaností apod. 
     Poměrně zřetelně je hodnocení �ivotní úrovně domácnosti je�tě podmíněno znaky: 
- sociální status (zredukovaná sociální struktura) 
- zaměstnanecká kategorie 
- vzdělání  
 
 
- Souvislost se sociálním statusem 

Jistě nepřekvapuje, �e výrazně nejhůře hodnotí �ivotní úroveň svých domácností 
nezaměstnaní. Ztráta zaměstnání je zpravidla handicapem, který mohou různé formy pomoci 
státu sice zmírňovat, ale sotva ji� podstatnou měrou kompenzovat.  Zále�í samozřejmě té� na 
tom, zda se jedná o nezaměstnanost krátkodobou či vleklou, která má důsledky značně 
záva�něj�í. Je jistě té� rozdíl, jestli je v rodině nezaměstnaný jeden či více osob, jde-li o ztrátu 
výdělku nízkého či vysokého apod. Souhrn takto naznačených různých rodinných kontextů se 
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promítá do vý�e uvedené tabulky: zhruba 1/4 nezaměstnaných respondentů hodnotila �ivotní 
úroveň svých domácností jako spí�e dobrou, ostatní jako �patnou - téměř jedna třetina jako 
velmi �patnou - v tomto případě jde  ji� spí�e o absolutní ne� relativní deprivaci, s různými 
negativními důsledky. Zároveň je v�ak třeba přiznat oprávněný předpoklad, �e do této 
kategorie se zařadí je�tě vět�í část dotazovaných osob bez zaměstnání. 

Výrazně nejlépe vychází hodnocení �ivotní úrovně u podnikatelů, kde jen velmi malý 
podíl respondentů ohodnotil tuto charakteristiku svých domácností jako �patnou, u 
zaměstnanců převa�uje příznivé hodnocení v�ak jen nevýrazně (více ne� 40 % dotázaných 
hodnotilo �ivotní úroveň svých domácností jako �patnou!), čím� se příli� neli�í od heterogenní 
skupiny �ostatní�. Důchodci se pak ve svém hodnocení nezaměstnaným do jisté míry 
přibli�ují - hlavní rozdíl je, �e jako velmi �patnou jich hodnotí �ivotní úroveň svých 
domácností podstatně men�í podíl. 
 
T a b u l k a  24   Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle sociálního statusu 
sociální status hodnocení �ivotní úrovně  
 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
zaměstnanec 2,9 56,3 37,3 3,5 2,42
podnikatel 18,5 72,8 6,2 2,5 1,93
nezaměstnaný - 23,4 46,8 29,8 3,06
důchodce 1,6 36,3 52,9 9,2 2,70
ostatní 5,0 56,5 32,3 6,2 2,40
      
koef. kontingence  0,36      

 
- Souvislost se zaměstnaneckou kategorií 

Výrazně nejlépe tedy vychází kategorie �odborný pracovník� (spjatá nepochybně 
vět�inou s vy��í kvalifikací a tedy zpravidla i vy��ím příjmem). Hodnocení �ivotní úrovně 
domácností úředníků a odborných pracovníků se li�í jen nepatrně - příznivé hodnocení vcelku 
zřetelně převa�uje. Jinak je tomu u dělníků, kde je ji� typičtěj�í hodnocení nepříznivé. 
 
T a b u l k a  25   Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle zaměstnanecké kategorie 
zaměstnanecká hodnocení �ivotní úrovně  
kategorie 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
dělník 1,2 42,6 49,6 6,6 2,62
úředník 3,1 58,3 34,4 4,2 2,40
provozní pracovník - 60,2 39,0 0,8 2,41
odborný pracovník 8,5 76,2 15,4 - 2,07
      
koef. kontingence  0,34      

 
- Souvislost se vzděláním 

Vzdělání je kapitál svého druhu � s jeho vý�í dosti strmě roste i hodnocení �ivotní 
úrovně domácnosti respondentů. 100 % zárukou ký�ené (tedy �velmi dobré�) �ivotní úrovně 
ov�em není ani vzdělání vysoko�kolské: zhruba 1/5 dotázaných s tímto vzděláním hodnotí 
sledovanou materiální charakteristiku své domácnosti nepříznivě. 

 
 
 



 

 20

T a b u l k a  26   Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle vzdělání 
vzdělání hodnocení �ivotní úrovně  
 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
základní 1,3 37,6 50,3 10,7 2,70
vyučení 2,0 47,5 44,1 6,4 2,55
maturita 3,4 61,1 31,0 4,5 2,37
V� 18,5 60,2 19,4 1,9 2,05
      
koef. kontingence  0,31      

 
 
3.2  Ostatní  významné souvislosti hodnocení �ivotní úrovně domácnosti 

Ne v�echny  sociodemografické znaky hypoteticky relevantní pro předpokládanou 
souvislost s reflektováním �ivotní úrovně domácnosti se projevily jako skutečně významné - 
např. pohlaví: �eny hodnotily �ivotní úroveň jen nepatrně hůře ne� mu�i, jen prakticky 
neprůkazné rozdíly se projevily v souvislosti s rodinným stavem  a počtem závislých dětí. Jde 
ov�em o �ivotní úroveň, tedy znak, kde do výsledné situace intervenuje více různých 
okolností, tak�e některá - jinak logická - souvislost mů�e vyznít oslabeně. 

     Jistou statisticky zřetelnou vazbu či alespoň příslu�nou tendenci prokázaly pak jen tři 
znaky: 
- počet ekonomicky činných osob v domácnosti, 
- věk, 
- počet důchodců v domácnosti. 
 
 
- Souvislost s počtem ekonomicky  činných osob v domácnosti 

Pokud není v domácnosti �ádná ekonomicky činná osoba, lze se značnou 
(dvoutřetinovou) pravděpodobností předpokládat, �e příslu�né hodnocení �ivotní úrovně bude 
negativní (z velké části je nepochybně tato kategorie tvořena důchodci, čemu� odpovídá i 
téměř shodná výsledná hodnota vá�eného průměru hodnocení s hodnotou konstatovanou vý�e 
u podskupiny důchodců). Se stoupajícím počtem ekonomicky činných osob v domácnosti se 
hodnocení �ivotní úrovně v průměru zlep�uje, ale ani tři výdělečně činní je�tě nemusí 
znamenat, �e �ivotní úroveň nebude pova�ována za �patnou � v podobné míře, jakou jsme 
konstatovali u vysoko�kolsky vzdělaných respondentů, i zde vidíme, �e téměř jedna třetina 
dotázaných z domácnosti s třemi ekonomicky činnými členy pova�uje  stávající �ivotní 
úroveň domácnosti za �patnou. 
 
T a b u l k a  27  Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle počtu ekonomicky činných 
osob 
počet ekonomicky  hodnocení �ivotní úrovně  
činných osob  1 2 3 4 vá�ený průměr 
v domácnosti velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
nikdo 1,5 34,5 53,4 10,7 2,73
1 5,3 45,0 38,5 11,1 2,56
2 3,9 59,0 34,4 2,8 2,36
3 4,7 63,0 29,9 2,4 2,30
koef. kontingence  0,26      
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Souvislost s věkem 
 Je to poměrně překvapivé, ale  v  hodnocení �ivotní úrovně domácnosti se jednotlivé 

věkové skupiny a� do 59 let věku li�í velmi nepatrně. Jestli�e obě nejmlad�í skupiny nejsou o 
nic kritičtěj�í ne� skupiny středního a vy��ího středního věku, lze usuzovat na efekt poměrně 
častého odkládání zalo�ení rodiny, resp. �pořizování si dětí�, co� znamená i odsouvání této 
ekonomicky náročněj�í situace na pozděj�í dobu. Určitá univerzálnost zji�ťovaného 
hodnocení �ivotní úrovně domácnosti ov�em neznamená, �e by si některé skupiny 
nezaslou�ily lep�í situaci - pokud bude záva�ným sociálním problémem stárnutí populace, 
pak snadněj�í mo�nost získat byt a přijatelné náklady na bydlení mladých lidí by 
představovalo nepochybně správnou sociální politiku. I kdy� mlad�í respondenti nebyli 
kritičtěj�í ne�  skupiny středního a vy��ího středního věku, nelze přehlédnout, �e prakticky ve 
v�ech skupinách zhruba 2/5 dotázaných označilo �ivotní úroveň své domácnosti za �patnou. 

Jakkoli jsme zde připomněli problematiku mlad�ích ročníků, tak platí, �e nejmen�í 
spokojenost s �ivotní úrovní je v kategorii nad 60 let, kde negativní hodnocení vcelku ji� 
zřetelně převa�uje. 
 
T a b u l k a  28   Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle věkových skupin                                        
věková skupina hodnocení �ivotní úrovně  
 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
18 - 24 4,5 56,4 33,5 5,6 2,40
25 - 29 4,6 54,6 36,9 3,8 2,40
30 - 39 1,8 58,6 33,1 6,5 2,45
40 - 49 5,9 55,1 33,1 5,9 2,39
50 - 59 3,7 47,2 45,4 3,7 2,40
60 a více 2,1 38,5 48,9 10,4 2,68
      
koef. kontingence  0,20      

 
 
Souvislost s počtem osob v domácnosti 
 
T a b u l k a  29   hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle počtu osob v ní �ijících  
počet osob   hodnocení �ivotní úrovně  
v domácnosti 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
1 3,9 37,5 46,7 11,9 2,67
2 2,4 48,8 43,4 5,4 2,52
3 5,3 55,6 33,8 5,3 2,39
4 3,1 59,7 33,4 3,8 2,38
5 a více 6,4 46,8 40,4 6,4 2,47
      
koef. kontingence  0,19      

 
 
Souvislost s počtem důchodců v domácnosti 

 Celkový počet osob v domácnosti není přirozeně jednoznačným a jasně určujícím 
ukazatelem �ivotní úrovně. Mnohem vět�í význam má struktura domácnosti - podíl výdělečně 
činných, podíl závislých osob apod. Rozdíly zachycené v tabulce - i kdy� nejsou výrazné 
přeci jen jistou statistickou pravděpodobnost či tendenci naznačují: kritičtěj�í hodnocení je 
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zřetelněj�í u máločlenných domácností, kde jde často o důchodce nebo naopak mladé lidi 
s problémy s bydlením apod. S přibývajícím počtem členů domácnosti se hodnocení �ivotní 
úrovně mírně zlep�uje, a� po kategorii vět�ích domácností o pěti a více členech, kde v�ak 
hodně zále�í na konkrétní situaci. Souvislost mezi početností domácnosti a její �ivotní úrovní 
je vícenásobně zprostředkovaná, tak�e k hlub�ímu poznání by bylo nutné detailněj�í 
specifické �etření. 
 
T a b u l k a  30  Hodnocení �ivotní úrovně domácnosti podle počtu důchodců v ní �ijících 
počet důchodců hodnocení �ivotní úrovně  
 1 2 3 4 vá�ený průměr 
 velmi spí�e spí�e velmi  
 dobrá dobrá �patná �patná  
�ádný 4,6 55,5 34,2 5,8 2,41
1 0,8 40,8 49,4 9,0 2,67
2 a více 3,6 39,9 50,3 6,2 2,59
      
koef. kontingence  0,19      

Rozdíl ve vykazovaných podílech dobré či �patné �ivotní úrovně domácností 
v závislosti na počtu důchodců - tedy osob vět�inou ji� ekonomicky nečinných - je zřejmý: 
potenciálně nejméně defavorizovanou sociální skupinou jsou rodiny či domácnosti, kde 
důchodce není �ádný, naopak domácnosti s jedním důchodcem vycházejí je�tě o něco 
hůře ne� ty, kde jsou dva či více. V obou případech v�ak podíly hodnotících svoji �ivotní 
úroveň jako �patnou jsou zřetelně nadpoloviční.    
 
 
3.3  Zbývající sociodemografické souvislosti 

Statisticky slab�í korelace svědčící spí�e jen o určitých mírných náznacích, se prokázaly 
je�tě u: 
- rodinného stavu, 
- počtu závislých dětí, 
- pohlaví. 
 

Je třeba znovu připomenout, �e v případě rodinného stavu a počtu závislých dětí by 
bylo mo�no hypoteticky očekávat výrazněj�í souvislost - vzhledem k tomu, �e jde v�dy jen o 
jeden znak, který mů�e být z ekonomického hlediska v konkrétních případech různým 
způsobem vykompenzován, nemusí se v celkové statistice reálný vliv těchto prvků plně 
projevit. Zji�těné rozdíly nicméně nejsou s logickou úvahou v rozporu - k dolo�ení jejich 
dimenzí stačí v�ak uvést syntetizující ukazatel vá�eného průměru postoje (čím vy��í hodnota, 
tím negativněj�í hodnocení �ivotní úrovně domácnosti). 
 

Jistě nepřekvapuje, �e �svobodní, rozvedení a ovdovělí� hodnotí �ivotní úroveň 
svých domácností v průměru hůře - v poněkud kritičtěj�ím názoru �en se pravděpodobně spí�e 
promítá o něco silněj�í psychologická orientace  na materiální znaky úrovně domácnosti ne� 
tomu je v průměru u mu�ů (rozdíl v�ak není nijak výrazný). 

Pokud jde o počet závislých dětí, tak by na první pohled mohlo překvapit, �e 
respondenti, kteří �ádné závislé dítě nemají, hodnotí �ivotní úroveň svých domácností 
v průměru hůře ne� ti, kteří mají naopak dvě či více závislých dětí, nemluvě o těch, kteří mají 
jen jedno. Vysvětlení je ov�em nasnadě: v této skupině s nejméně příznivým hodnocením 
�ivotní úrovně je velký podíl star�ích lidí, důchodců, kde �ivotní úroveň (zpravidla směrem 
dolů) determinují jiné faktory ne� jsou náklady na závislé děti.   
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 vá�ený průměr koef.kontingence 
rodinný stav   
svobodní, ovdovělí, rozvedení 2,58 0,13 
�enatí, vdané 2,43  
   
počet závislých dětí   
�ádné 2,54  
1 2,33 0,13 
2 a více 2,47  
   
pohlaví   
mu�i 2,38 0,10 
�eny 2,52  
 
 
3.4 �ivotní úroveň v konfrontaci k představě o vý�i čistého měsíčního příjmu 
domácnosti 

Představu o �ivotní úrovni lze sotva normativně nadekretovat  nebo �expertně� určit. 
Promítá se do nich nejen jistá variabilita a proměnlivost cenové hladiny, ale např. i růst 
nároků plynoucích v otevřené společnosti ze srovnávání s �ivotní úrovni v jiných zemích 
apod. I tyto aspekty tématu ��ivotní úroveň� jsou legitimní a nepochybně hrají 
nezanedbatelnou roli. 

Respondentům byla předlo�ena otázka zji�ťující jejich představy o potřebné vý�i 
čistého měsíčního příjmu domácnosti, a to v �esti variantách li�ících se mírou uspokojování 
nároků . Výsledky za celý soubor jsou následné: 
 
Odhad čistého měsíčního příjmu domácnosti, aby: 
 
a) stačil na v�echno a je�tě umo�nil pořizovat nákladněj�í věci a slu�by, plynule 
vybavovat domácnost předměty dlouhodobé spotřeby 
 rel. četnosti 
do 18 000 20,2 
18 001 - 25 000 30,6 
25 001 - 35 000 22,8 
více ne� 35 000 23,4 
neví 3,0 
 
b) stačil na v�echno, ale muselo by se rozumně hospodařit 
do 15 000 29,4 
15 001 - 20 000 26,8 
20 001 - 30 000 28,7 
více ne� 30 000 12,4 
neví 2,7 
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c) umo�nil krýt vydání na bě�né potřeby domácnosti, ale na nákladněj�í věci a slu�by by 
bylo nutné značně �etřit 
do 12 000 28,4 
12 001 - 16 000 22,6 
16 001 - 20 000 25,3 
více ne� 20 000 20,9 
Neví 2,8 
 
d) stačil jen na nákup levných potravin, o�acení, bydlení a dal�í zcela základní potřeby, 
nákup nákladněj�ích věcí a slu�eb by nebyl mo�ný 
do 9 000 23,0 
9 001 - 13 000 28,1 
13 001 - 17 000 23,9 
více ne� 17 000 22,1 
neví 2,9 
 
e) na nejzákladněj�í potřeby stačil jen taktak - občas by bylo nutné vyu�ívat výpomoc a 
půjčky od příbuzných a známých 
do 8 000 31,1 
8 001 - 11 000 23,7 
11 001 - 14 000 17,7 
více ne� 14 000 23,2 
neví 3,3 
 
f) vy�adoval soustavnou pomoc příbuzných a známých  a pravidelnou sociální výpomoc 
do 6 000 27,8 
6 001 - 9 000 24,4 
9 001 - 12 000 26,6 
více ne� 12 000 17,9 
neví 3,2 
 

Zachycených �est variant finančních předpokladů určitého typu �ivotní úrovně (v 
podstatě od jistého blahobytu po zřejmou chudobu) se pohybuje v nastavených mezích, tedy 
od více ne� 35 000 Kč čistého měsíčního příjmu domácnosti po 6 000 Kč. Umístění odpovědí 
na �kálách není pochopitelně podmíněno pouze definovaným určením úrovně pokrytí potřeb 
domácnosti (mezi finančně vyjádřenými krajnostmi je zhruba �estinásobný rozdíl), ale 
promítá se do něho i řada objektivních parametrů - počet osob v domácnosti, věková struktura 
rodiny, rozdíly v nákladech na bydlení apod. 

�e finanční �kála byla ve v�ech �esti variantách stanovena vcelku adekvátně, o tom 
svědčí výsledné podíly dílčích odpovědí: ve v�ech případech se mírně nadpoloviční podíl 
respondentů �ve�el� do prvních dvou skromněj�ích variant potřebné vý�e čistého měsíčního 
příjmu domácnosti. 

Výsledný strukturovaný �obraz� nároků na vý�i příjmů nutných k zaji�tění té či oné 
charakteristiky �ivotní úrovně mů�eme pova�ovat za jakýsi rámec, ke kterému je třeba 
přihlí�et při úvahách o konstrukci �ivotního, resp. existenčního minima. Diferenciace vý�e 
zaznamenaných nároků v  třídění dle různých sociodemografických znaků má ve v�ech 
�esti případech vcelku podobné strukturní dimenze - pro účely formulování �ivotního 
minima v�ak nesporně budou nejvýznamněj�í varianty d) a e), tj. ty, které vyjadřují 
nároky na víceméně úplné pokrytí elementárních potřeb, resp. jejich pokrytí neúplné, 
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s nutností jistých dílčích výpomocí či solidarity příbuzných apod. Z těchto důvodů se 
v podrobněj�ím třídění stačí omezit na tyto dvě relevantní varianty. 

 
 

- Podmíněnost nároků na vý�i příjmu nutného k pokrytí základních �ivotních potřeb                              
 

Podmíněnost úrovně  peně�ně vyjádřených nároků mů�e být jednak subjektivního 
charakteru (v závislosti na hodnotové orientaci, ambicích�), jednak objektivního (velikost, 
struktura rodiny, typ bydlení apod.) V�imneme si  nejprve hlediska spí�e subjektivního.                            
 
a)  Subjektivní aspekty podmíněnosti nároků 

Jestli�e pracovní hypotéza zněla, �e s vý�í �ivotní úrovně, lep�í materiální situací atd. 
náročnost roste, je mo�no konstatovat, �e byla statisticky prokázána - nicméně ne příli� silně. 
Zdá se, �e česká populace, kterou výzkumný soubor reprezentoval, se stále nevyznačuje nijak 
výraznou �rozbíhavostí� představ o přiměřeném �ivotním standardu. To zároveň potvrzuje 
přesvědčení o značné míře realističnosti nároků vyjadřovaných dotazovanými zástupci 
domácností. Vztah mezi subjektivními znaky a nároky na vý�i celkového měsíčního příjmu 
domácnosti k pokrytí jejích základních potřeb (I), resp. k jejich pokrytí jen do té míry, �e by 
byla nutná občasná výpomoc, půjčka apod. (II), vyjadřují hodnoty uplatněného koeficientu 
kontingence: 
 
Subjektivní znak podmíněnosti    
vý�e finančního příjmu domácnosti I II 
- jak (snadno, obtí�ně�) je vycházeno s příjmy 0,21 0,19 
- jaká je současná �ivotní úroveň domácnosti 0,21 0,16 
- vymezení se k otázce na �pocit chudé rodiny� 0,23 0,20 
- jak jsou únosné náklady na bydlení 0,13 0,12 
- jak dostatečné jsou prostředky domácnosti na dobrou stravu 0,21 0,19 
- jak dostatečné jsou prostředky na kvalitní oblečení 0,18 0,18 
- v jaké míře dostačují peníze na kulturu, rekreaci, sport a věci   
  k tomu potřebné 0,27 0,24 
 

Pro konkrétněj�í představu o vztahu mezi uvedenými znaky bude vhodné uvést  
alespoň jednu tabulku, která určitou relaci dokumentuje (ve v�ech případech jde o to, �e 
s lep�ím ohodnocením hmotné situace domácnosti je spojena tendence k vy��ímu nároku na 
příjem potřebný k pokrytí základních �ivotních potřeb). 

Jako jeden příklad za v�echny je vhodný - proto�e nejvýrazněj�í - vztah mezi 
dostatečností stávajících prostředků na kulturu, rekreaci, sport na jedné straně a vý�í 
příjmů  pova�ovanou za dostatečnou k pokrytí základních potřeb: 
 
T a b u l k a  31     Vý�e příjmů potřebná k pokrytí základních potřeb 
Stačí peníze na vý�e příjmů potřebná k pokrytí základních potřeb 
kulturu, rekreaci do 9 000 9 001 13 001 více ne� neví vá�ený 
a sport?  - 13 000 - 17 000 17 000  průměr 
určitě ano 12,5 24,2 19,5 36,7 7,0 2,87
spí�e ano 17,5 23,3 27,3 27,8 4,1 2,68
spí�e ne 23,1 31,6 24,6 19,2 1,5 2,40
určitě ne  36,7 31,6 19,5 10,9 1,2 2,05
       
koef.konting. 0,27       
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Jinými slovy -  jestli�e představa o potřebné vý�i příjmů domácnosti těch, kterým peníze 
na kulturu, rekreaci a sport určitě postačují,  v průměru zhruba odpovídá kategorii 13 
001 - 17 000 Kč, pak představa těch, kterým naopak určitě nepostačují, je výrazně ni��í -  
v průměru  prakticky   odpovídá kategorii 9 001 - 13 000 Kč. Jinými slovy řečeno - ti, 
kteří uvádějí, �e jim peníze na kulturu, rekreaci, sport nestačí (podobně jako ti, kteří 
obtí�ně vycházejí s příjmy, mají ni��í �ivotní úroveň apod.) tendují k ni��ím nárokům 
na prostředky nutné k pokrytí základních potřeb domácnosti. V jejich postojích je 
zabudována jistá skromnost, resp. rezignace na vy��í standard. 
 
 
b) Objektivní aspekty podmíněnosti nároků na vý�i příjmů potřebných k pokrytí 
základních potřeb domácnosti 

Ve srovnání s faktory spí�e subjektivními je podmíněnost finančních nároků na 
pokrytí základních potřeb domácnosti zpravidla výrazně silněj�í. Základní představa o tom, 
jakou roli hrají jednotlivé objektivní charakteristiky při definování představy o vý�i příjmu 
nutného k pokrytí elementárních potřeb domácnosti, opět poskytne přehled statistických 
korelací, jejich� hodnoty naznačí, které faktory jsou rozhodující a které naopak méně 
významné či podru�né. Vzhledem k tomu, �e jednotkou, ke které se výpovědi respondentů 
vztahují, je domácnost, tak do konstatovaných souvislostí nutně intervenuje proměnlivost 
struktury domácnosti (např. v případě příjmu je jistě rozdíl, jestli se jedná o stupnici příjmů 
jedné výdělečně činné osoby nebo více osob - pak důsledky pro vý�i příjmu k pokrytí potřeb 
domácnosti budou různé). Pro statistické vztahy ov�em zároveň platí, �e při dostatečné 
reprezentativnosti zkoumaného souboru se různé individuální odchylky a různosti vzájemně 
vykompenzují, tak�e zji�těné korelace mají dostatečnou platnost. 
 
  
Znaky podmiňující představu  Korelace (hodnoty koef. kont.) s vý�í 
o potřebné vý�i příjmů domácnosti příjmů základních potřeb (I), resp. k 
 jejich pokrytí jen do té míry, �e by byla 
 nutná občasná výpomoc či půjčka (II) 
 I II 
- celkový měsíční příjem v�ech členů domácnosti 0,63 0,59 
- výdaje na stravu 0,63 0,60 
- počet osob v domácnosti 0,60 0,57 
- počet ekonomicky činných osob 0,52 0,49 
- výdaje na děti 0,51 0,49 
- platby za slu�by 0,51 0,50 
- sociální status 0,46 0,43 
- počet důchodců v domácnosti 0,44 0,38 
- věk respondenta 0,42 0,40 
- počet závislých dětí 0,41 0,41 
- vý�e měsíčního nájmu 0,40 0,41 
- rodinný stav 0,39 0,36 
- majetek domácnosti 0,31 0,28 
- příjmové a majetkové zaji�tění domácnosti 0,27 0,25 
- vzdělání 0,20 0,20 
- typ zaměstnání 0,17 0,12 
- typ bydlení 0,16 0,16 
- velikost obce 0,15 0,13 
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Je zřejmé, �e za silnou rolí zvlá�tě prvních pěti znaků je � ve zjevné či méně zjevné 
formě � různý počet osob jako determinanta vý�e příjmů nutných k pokrytí základních potřeb 
domácnosti. Podívejme se proto na některé jiné � rovně� korelačně dosti významné � aspekty, 
které jsou důle�ité pro specificky sociální situaci rodiny či domácnosti: 
- výdaje na děti 
- počet závislých dětí 
- vý�e měsíčního nájmu 
- rodinný stav 
 
T a b u l k a  32  Vý�e příjmu potřebného k pokrytí základních potřeb podle faktorů: 
 vý�e příjmu potřebného k pokrytí základních potřeb 
měsíční výdaje   do 9 000 9 001 13 001 více ne� neví vá�ený 
na děti  - 13 001 - 17 000 17 000  průměr 
�ádné 34,6 31,4 19,7 13,1 1,3 2,11
do 1 000 4,2 31,7 38,1 25,4 0,5 2,85
1 001 � 2 000 7,4 22,8 31,6 36,8 1,5 2,99
více ne� 2 000 2,5 14,3 23,5 58,0 1,7 3,39
   
koef.konting. 0,51   

 
 

počet závislých       
dětí       
�ádné 35,0 32,1 18,1 12,9 1,8 2,09
1 5,4 21,5 35,9 32,7 4,5 3,00
2 a více 3,7 22,1 30,5 39,3 4,4 3,10
       
koef.konting. 0,41       

 
 

čisté měsíční       
nájemné       
�ádné 21,4 28,6 23,0 24,6 2,4 2,52
do 1 000 37,4 28,2 19,7 14,3 0,4 2,11
1 001 � 2 000 27,3 27,3 25,1 19,1 1,1 2,36
2 001 � 3 000 16,7 31,3 29,3 21,7 1,0 2,26
více ne� 3 000 8,0 29,5 27,7 33,9 0,9 2,88

 
 

rodinný stav       
svobodní, rozve-       
dení, ovdovělí 43,2 22,5 15,5 15,1 3,8 2,03 
�enatí, vdané 8,3 32,1 30,1 27,2 2,2 2,78 
       
koef.konting. 0,39       
 

Důsledky rozdílných charakteristik pro respondenty udávanou vý�i příjmů 
potřebných k pokrytí základních potřeb domácnosti, jak je tabulky zachycují, jsou 
evidentní. Při uplatnění jemněj�ího členění jak vý�e nákladů na děti, jejich počtu či vý�e 
měsíčního nájmu, by sledovaná podmíněnost zřejmě vynikla je�tě výrazněji (stačí si 
uvědomit důsledky promítnutí vý�e neregulovaného nájmu, který mů�e být několikrát 
vy��í ne� 3 000 Kč). Do výrazně vy��ích nároků ��enatých a vdaných� se opět 
nepochybně promítají typičtěj�í náklady na závislé děti (pro samostatně sledované 
�rozvedené� by to ov�em platilo zřejmě také).    
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4 .   Subjektivní hodnocení výdajů domácnosti 
 

Lze předpokládat, �e různé typy více či méně nutných nákladů domácnosti jsou 
různě hodnoceny z hlediska jejich únosnosti, resp.  jak stávající příjmy umo�ňují 
uspokojování příslu�ných nároků. 

Respondenti v tomto smyslu hodnotili jednak únosnost (vý�i nákladů) na: 
- bydlení (nájem, topení�), 
- kvalitní stravu, 
- kvalitní oblečení, 
- kulturu, rekreaci, sportovní vy�ití, 
 
jednak se vyjadřovali k hypotetické situaci výrazného a dlouhodoběj�ího  sní�ení příjmů 
domácnosti (na polovinu) -  do jaké míry by v  tom případě bylo mo�no v jednotlivých typech 
výdajů u�etřit. 
 
4.1   Postoje ke krytí základních �ivotních potřeb 
 

Celkové postoje dolo�í tabulka srovnávající náročnost čtyř základních typů výdajů: 
 
T a b u l k a  33   Únosnost výdajů 
zda peníze stačí na určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne vá�ený  
     průměr 
bydlení 7,1 40,4 33,9 18,6 2,65
dobrou stravu 27,8 52,5 15,9 3,8 1,96
kvalitní oblečení 14,1 36,1 35,6 14,3 2,50
kulturu, rekreaci, sport      
 

Uplatnění čtyřstupňové �kály znamená, �e střední hodnota vá�eného průměru 
odpovědí je 2,50. Vezmeme-li v úvahu sledované náklady jako celek, vidíme, �e tě�i�tě 
postojů představuje zhruba právě tato hodnota, tj. mezi �spí�e ano� a �spí�e ne�.  

Z dílčích polo�ek dopadá nejlépe - podle očekávání - �dobrá strava� (příznivě 
hodnotí 4/5 respondentů), finanční dostupnost kvalitního oblečení je vcelku přesně 
uprostřed �kály - stejným podílem je hodnocena příznivě i nepříznivě. Hůře dopadá 
přijatelnost nákladů na bydlení a nákladů na kulturu, rekreaci, sport. V těchto 
případech  se hodnocení v průměru  ji� mírně vychyluje k negativnímu pólu, tj. 
k přesvědčení o nedostatečnosti příjmů vůči stávající cenové hladině, resp.  nárokům 
dotazovaných.  
               
 - Sociodemografické souvislosti únosnosti nákladů domácnosti 

Statistické korelace postojů k různým druhům nákladů potvrzují logický předpoklad 
nejvýrazněj�í souvislosti se znaky, které vyjadřují z různých hledisek materiální (majetkové, 
finanční) předpoklady �ivotní úrovně: 
- příjmové a majetkové zaji�tění domácnosti, 
- celkový příjem domácnosti, 
- typ zaměstnání, 
- majetek domácnosti, 
- sociální status, 
- vzdělání. 
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Tento vztah se projevuje u v�ech sledovaných typů nákladů - nejvýrazněji u 
�příjmového a majetkového zaji�tění domácnosti�, u dal�ích znaků ji� méně silně.             

Vět�inou je příslu�nými znaky relativně slaběji podmíněna únosnost �nákladů na 
bydlení�, poněkud více dostatečnost prostředků na �dobrou stravu� a �kvalitní oblečení�, 
nejvýrazněji pak dostatečnost prostředků na �kulturu, rekreaci, sport�. Hodnoty korelace mezi 
sledovanými znaky dokládá následující přehled:  

 
T a b u l k a  34   Únosnost nákladů              
sociodemografická  únosnost nákladů (dostatečnost prostředků) na (hodnoty koef.kont.): 
charakteristika bydlení dobrou stravu kvalitní oblečení kulturu, rekreaci 
příjmové a majet-     
kové zaji�tění 0,50 0,53 0,57 0,60
příjem domácnosti 0,35 0,41 0,42 0,42
typ zaměstnání 0,34 0,34 0,31 0,40
majetek domácnosti 0,30 0,34 0,32 0,36
sociální status 0,31 0,29 0,31 0,35
vzdělání 0,27 0,25 0,28 0,37
 

Zaznamenané korelace prokazují, do jaké míry s růstem příjmového a 
majetkového zaji�tění, lep�ím sociálním postavením či vý�í vzdělání jsou snadněji 
uspokojovány potřeby a nároky � a samozřejmě naopak. 

Nejvýrazněj�í je tato vazba či podmíněnost u potřeb týkajících se kultury, 
rekreace, sportu �  přesněj�í představu umo�ní příslu�ný přehled: 
 

Zbývají peníze na kulturu, rekreaci�? 
příjmové a majet- určitě ano spí�e ano spí�e ne určitě ne vá�ený 
kové zaji�tění     průměr 
velmi dobré 77,3 13,6 4,5 4,5 1,36 
solidní 37,4 54,5 5,9 2,1 1,73 
průměrné 5,4 41,9 41,9 10,7 2,58 
�patné 1,4 7,7 48,3 42,7 3,32 
v zásadě chudí - 6,0 27,4 66,7 3,61 
      
koef. konting.  0,60      

 
      
příjem v�ech do-      
mácnosti      
do 7 000 - 9,5 34,7 55,8 3,46 
7 001 � 12 000 2,3 15,1 45,0 37,6 3,36 
12 001 � 18 000 2,5 27,0 46,5 23,9 2,92 
18 001 � 25 000 8,5 39,4 41,1 11,0 2,54 
více ne� 25 000 25,6 54,1 17,4 2,9 1,98 
      
koef. konting.  0,49      

 
 

typ zaměstnání      
dělník 4,1 30,2 47,5 18,2 2,71 
úředník 14,6 39,6 33,3 12,5 2,44 
provozní pracovník 4,9 39,8 43,1 12,2 2,63 
odborný pracovník 20,8 58,5 19,2 1,5 2,02 
koef. konting.  0,35      
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hodnota majetku      
domácnosti      
méně ne� 100 000 4,5 25,8 31,8 37,9 3,03 
100 000 � 299 000 4,4 18, 44,4 32,6 3,05 
300 000 � 499 000 2,3 27,6 45,2 24,9 2,93 
500 000 � 999 000 8,1 33,7 40,7 17,5 2,69 
1 � 2 miliony 14,2 43,3 29,5 13,1 2,41 
více ne� 2 miliony 31,2 39,1 2,5 7,2 2,06 
      
koef. konting.  0,36      

 
 

sociální status      
zaměstnanec 9,6 39,9 38,2 12,3 2,53 
podnikatel 35,8 49,4 12,3 2,5 1,81 
nezaměstnaný 2,1 14,9 34,0 48,9 3,30 
důchodce 3,4 19,5 41,7 35,4 1,68 
ostatní 17,4 37,3 30,4 14,9 2,43 
      
koef. konting. 0,40      

 
vzdělání      
základní 8,1 21,5 37,7 32,7 2,95 
vyučen 5,4 30,4 41,4 22,7 2,81 
maturita 12,1 42,8 33,0 12,1 2,39 
V� 30,6 45,4 21,3 2,8 1,96 
      
koef. konting.  0,33      

 
Rozdíly v mo�nostech uspokojování potřeb kulturních, nároků na rekreaci a 

sportovní vy�ití jsou v závislosti na sociodemografickém zařazení v mnoha ohledech 
velmi výrazné.  Analogické - jen o málo slab�í - jsou tyto souvislosti i u ostatních 
sledovaných typů výdajů domácnosti. Je pochopitelné, �e nezanedbatelný vliv na 
uspokojování potřeb mají i takové sociální charakteristiky jako počet závislých dětí, 
výdělečných osob apod. vcelku v�ak byly tyto faktory v souboru do té míry 
kompenzovány jinými okolnostmi, �e se statisticky projevily podstatně slaběji ne� 
souvislosti dokumentované předchozími tabulkami. V ka�dém případě je v�ak mo�no 
potvrdit: se sociální �defavorizací� výrazně sílí obtí�nost vyrovnávání se 
s materiálními nároky ka�dodenního �ivota. Tento tlak se nejzřetelněji projevuje 
v uspokojování kulturních potřeb, rekreace a sportovního vy�ití - resp. s chudnutím 
a hmotným nedostatkem jde ruku v ruce razantní omezování v tomto směru.  
  
 
4.2  Hodnocení mo�nosti úspor (sní�ení výdajů) v situaci výrazného omezení příjmu 
domácnosti 

V předchozí kapitole byly důsledky materiálního nedostatku pro kvalitu �ivota jasně 
naznačeny. Explicitně je potvrzují výsledky komplementární otázky na hypotetickou mo�nost 
úspor ve výdajích. I kdy� existence sociální sítě, resp. samotné politiky, která je vět�í nebo 
men�í míře zalo�ena na sociální solidaritě, sni�uje negativní dopad některých nepříznivých 
událostí, jakými jsou nemoc, invalidita či ztráta zaměstnání, je zřejmé, �e takové jevy se 
zřetelně projeví v �ivotní úrovni posti�ených. Tyto situace si ka�dý dovede představit a proto 
byly v empirickém �etření takové hypotetické události uvedeny jako předpoklad pro úvahu 
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respondenta, jakým způsobem by bylo mo�no reagovat na výrazné (na polovinu) a 
dlouhodobé sní�ení příjmu domácnosti, tj. jaké typy výdajů a do jaké míry  by byly 
omezovány . Výsledek tohoto zva�ování vytváří určitý �ebříček výdajů dle jejich  nutnosti či 
nezbytnosti, resp. ukazuje, které typy výdajů by na naznačenou situaci nejvíce doplatily. 

Bě�ná vydání jsme rozčlenili do 8 typů, u nich� hypotetickou mo�nost úspory  
respondenti hodnotili v těchto kategoriích: 
 
1 vůbec ne nebo jen nepatrně 
2 asi o 1/4 
3 asi o 1/2 
4 více ne� o 1/2 nebo zcela 
5 u�etření nepřichází v úvahu 
 

Výslednou strukturu postojů jsme převedli pro zřetelněj�í srovnání míry nezbytnosti 
či naopak mo�né míry úspor do hodnot vá�eného průměru, podle kterého mů�eme přímo 
sestavit pořadí sledovaných typů výdajů v následující tabulce (tedy od více nezbytných 
k méně nezbytným): 
 
T a b u l k a  35    Míra mo�né úspory 
typ výdajů míra mo�né úspory 
 vůbec ne, asi o 1/4 asi o 1/2 více ne�  nepřichází vá�ený 
 nepatrně   o 1/2 v úvahu průměr 
bydlení 73,7 21,2 4,6 0,5 - 1,12 
osobní hygiena a    
péče o zdraví 53,9 35,8 8,5 1,8 - 1,58
doprava (jízdenky) 41,0 46,8 11,7 0,5 - 1,72
doprava vlastním   
(rodinným) autem* 18,1 20,4 21,0 16,6 23,9 2,12
dobrovolné poji�tění   
a jiné finanční rezervy* 23,8 18,7 16,9 24,2 16,5 2,25
odívání 20,7 32,5 30,8 16,0 - 2,42
kultura, rekreace,   
sport 24,4 20,2 20,2 35,2 - 2,66
* jen ve dvou případech byla té� udávána varianta �nepřichází v úvahu� - proto�e se fakticky jen zcela 
zanedbatelně li�í od varianty �vůbec ne, nebo jen nepatrně�, tak pro výpočet vá�eného průměru jsme obě 
varianty sečetli. 
 

Zji�těné rozdíly dokumentované tabulkou jsou nepochybně logické - dle míry 
potenciálního rozsahu u�etření mů�eme výdaje rozdělit do tří skupin: 
 
a)    minimální mo�nost u�etření: 
-     náklady na bydlení 
 
b)    mo�nost u�etření v rozsahu od �málo� po asi jednu čtvrtinu: 
- osobní hygiena a péče o zdraví 
- strava 
- doprava (jízdenky) 
 
c)    mo�nost u�etření výrazněj�í  (mezi 1/4 a� 1/2 nákladů): 
- doprava vlastním nebo rodinným autem 
- dobrovolné poji�tění a jiné finanční rezervy 
- odívání 
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- kultura, rekreace, sport  
 
 

Hypotetické mo�nosti úspor  (�utahování opasků�) jsou spatřovány jednak hlavně 
v určitých výdajích spjatých s vy��ím �ivotním standardem či �luxusem� - doprava autem, 
kvalitněj�í či módní odívání, ale té� tím, co představuje určité sociální jistoty (poji�tění) a 
vytváření finančních rezerv pro nejrůzněj�í situace vy�adující vy��í výdaje. Nejmarkantněji 
případná nutnost �etření na bě�ných výdajích domácnosti pak poznamenává 
nemateriální aspekty �ivotní úrovně: �ořezávání� výdajů na kulturu, rekreaci a sport, 
tak, jak jsme ji� předbě�ně konstatovali v předchozí kapitole. Výrazné omezování těchto 
výdajů je tak zřejmě  pro situaci relativní či absolutní chudoby nejcharakterističtěj�í. 

 
- Sociodemografické souvislosti hypotetických úspor v případě  výrazného sní�ení 
příjmu domácnosti 

Relativní diference v hypotetických úsporách mají vět�inou dosti univerzální 
charakter - zřetelněj�í rozdíly se projevily spí�e výjimečně. Za zmínku stojí v podstatě jen 
spí�e dílčí rozdíly podmíněné sociálním statusem, celkovým příjmem domácnosti a její 
příjmovým  a majetkovým zaji�těním. Rozdíly dokládají následující tabulky: 
 
T a b u l k a  36   Míra úspory výdajů na kulturu, rekreaci, sport v případě výrazného 
sní�ení příjmu domácnosti 
 míra úspory výdajů na kulturu, rekreaci, sport v případě výrazného sní�ení 
sociální status    příjmu domácnosti 
 vůbec ne, asi o 1/4 asi o 1/2 více ne� vá�ený 
 nepatrně   o 1/2 průměr 
zaměstnanec 18,9 25,3 25,0 30,7 2,68
podnikatel 12,3 21,0 43,2 23,5 2,78
nezaměstnaný 29,8 12,8 12,8 44,7 2,72
důchodce 36,3 12,1 8,3 43,3 2,59
ostatní 21,4 22,0 20,8 35,8 2,71
koef. konting.  0,30      

 
      
příjem v�ech       
domácností      
do 7 000 47,9 6,4 4,3 41,5 2,37
7 001 � 12 000 36,3 13,0 11,6 39,1 2,53
12 001 � 18 000 25,4 20,0 14,3 40,3 2,70
18 001 � 25 000 16,7 23,6 28,9 30,9 2,74
více ne� 25 000 19,0 23,6 31,8 25,6 2,64
koef. konting.  0,32      

 
 

příjmové a majetkové      
zaji�tění domácnosti      
velmi dobré - 14,3 42,9 42,9 3,28
solidní  12,4 25,3 34,9 27,4 2,77
průměrné 19,1 21,4 22,4 37,1 2,77
�patné 38,2 17,9 8,4 35,4 2,41
koef. konting.  0,3      

 
Jakkoli platí, �e v hypotetickém uspoření výdajů na kulturu, rekreaci a sport 

v případě radikálního sní�ení příjmu domácnosti nejsou mezi jednotlivými 
sociodemografickými skupinami  �ádné extrémní rozdíly, vý�e uvedené výsledky třídění 
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prokazují, �e relativně nejméně (o absolutním u�etření nemluvě) by u�etřily skupiny 
�defavorizované". Nejmarkantněji se tato charakteristika projevuje v podílech těch, kteří by 
nebyli schopni u�etřit nic nebo jen nepatrně: zatímco mezi podnikateli jich takto odpovědělo 
12,3 % (ve skupině �velmi dobrého příjmového a majetkového zaji�tění 0,0 %, s příjmem 18 - 
25 tisíc to je 16,7 %), tak mezi nezaměstnanými 29,8 %, mezi důchodci 36,3 % , ve skupině 
s příjmem do 7 000 Kč dokonce 47,9 % a mezi těmi, kteří se označili za � v zásadě chudé� 
dokonce 51,2 %. 

 Tak�e: tam, kde je materiální �ivotní úroveň ji� velmi nízká, jsou výdaje na kulturu, 
rekreaci a sport často ji� tak omezeny, �e mo�nost jejich sní�ení je velmi omezená, případně 
zcela iluzorní. Pokud nemáme na mysli jen chud�í část zmíněných defavorizovaných skupin, 
ale tyto skupiny jako celek, pak platí, �e výrazné a dlouhodobé sní�ení příjmu domácnosti by 
relativně nejvýrazněji dopadlo na zde sledovaný typ výdajů. 

Jestli�e bylo v předchozí kapitole dokládáno, �e v nákladech na bydlení je 
spatřována jen minimální mo�nost úspor, pak je zřejmé, �e negativní  události (nemoc, 
invalidita, ztráta zaměstnání apod.) se promítnou výrazněji do úrovně stravování, 
mo�ná je�tě silněji do odívání a v relativně největ�í míře pak do výdajů na kulturu, 
rekreaci a sportovní vy�ití. Pokud ov�em je domácnost, resp. rodina v  situaci, �e 
náklady na bydlení jsou samy o sobě hodnoceny jako neúnosné (jednoznačně je o tom 
přesvědčena téměř 1/5 dotázaných), pak dopad výrazného sní�ení příjmu by byl 
v mnoha případech ji� takový, �e �ivotní podmínky takto posti�ených by ji� byly sotva 
lidsky důstojné. 
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5. Subjektivní vymezení úrovně minimálních příjmových veličin � 
minimální mzdy,  minimálního příjmu  domácnosti  a  hranici  příjmů 
úplné chudoby a bídy  
 
5.1  Představa úrovně  minimální mzdy  
 
- Základní charakteristika 

Funkcí minimální mzdy není ře�it chudobu, ale chránit nejhůře placené pracovníky.  
Minimální mzda je tedy nejni��í peně�ní plnění, které je zaměstnavatel povinen podle 
Zákoníku práce vyplatit zaměstnanci, zpravidla nejni��í kvalifikace a výkonnosti, jako 
nejni��í ekvivalent práce. Týká  se v�ech zaměstnanců v pracovním poměru, a to jak na dobu 
určitou, neurčitou, v pracovním poměru na hlavní i vedlej�í činnost a nárok zaměstnanci 
vzniká i při souběhu více pracovních poměrů.  

Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích 
podnikatelské sféry, kde je uplatněn princip kolektivního vyjednávání. V ostatních 
organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, platí vedle 
minimální mzdy i minimální mzdové tarify8).  

V organizacích veřejné sféry je odměňování zalo�eno na platových třídách 
odstupňovaných podle druhu vykonávané práce a doby  započitatelné  praxe; celkový plat 
nesmí klesnout pod úroveň  minimální mzdy.  

 
Základní funkcí minimální mzdy je záruka výdělkového minima pro zaměstnance a  

vymezení spodní úrovně mzdových nákladů pro zaměstnavatele. Minimální mzda mů�e, ale  
nemusí chudobu ře�it. Za určitých okolností mů�e institut minimální mzdy situaci �patně 
placených pracovníků  paradoxně  i zhor�it. Pokud by minimální mzda byla příli� vysoká,  
mohou zaměstnavatelé  v rámci efektivnosti podnikání pracovníky chráněné minimální 
mzdou propustit. Ve veřejných diskusích o zvý�ení  minimální mzdy se  proto ozývají i  hlasy 
varující před nebezpečením růstu  nezaměstnanosti a tím i chudoby. 

 
Při stanovení minimální mzdy existuje je�tě jeden problém. Jestli�e  neexistuje 

dostatečný odstup úrovně minimálních mezd od státem garantovaných sociálních dávek 
(úrovně �ivotního minima - sociální dávka podmíněná sociální potřebností) hrozí nebezpečí 
vzniku  pracovní demotivace a následně i jevu nazývaném v literatuře  �pastí chudoby�. 
Pobírání sociálních dávek je v tomto případě výhodněj�í ne� pracovní aktivita v �patně 
placených  profesích a zaměstnáních.   

 
Jak ji� bylo  mnohokrát konstatováno, bylo v transformačním období pro Českou 

republiku   ale i jiné transformační země charakteristické, �e odstup oficiální hranice chudoby 
(státem garantovaného �ivotního minima) od minimálních, ale i průměrných mezd byl  
výrazně ni��í, ne� ve státech s rozvinutou tr�ní ekonomikou. �ivotní minimum pro 
jednotlivce bylo v tomto období dokonce vy��í (nehledě k tomu, �e v tomto případě pobírá 
občan čistý příjem) ne� úroveň minimální mzdy (vyjádřené pochopitelně  v hrubém příjmu). 
Důsledkem tohoto nerovnoměrného poměru bylo zneu�ívání sociálních dávek některými 
občany a skryté  odmítání   klientů sociálních úřadů přijmout nízkopříjmová  zaměstnání. Za 
poslední čtyři roky byla zvý�ena minimální mzda více jak dvojnásobně, poslední zvý�ení se 
datuje od 1.10.2001 a přiná�í  hodnotu,  platnou  v současné době - tj.   hrubá minimální mzda 
činí 5 700,- Kč.   

 
 
 



 

 35

- Představa subjektivní úrovně minimální mzdy 
Následující otázka � Uveďte, prosím, minimální hranici čisté měsíční mzdy, za kterou 

byste byl(a) je�tě ochoten pracovat na plný úvazek?�  směřuje k zji�tění subjektivní představy 
minimální úrovně mzdy,  motivující  dotázaného k přijetí zaměstnání.    

  
T a b u l k a  37  Subjektivní představa minimální mzdy  v souboru dotázaných  
kategorizace  Sv.MM v Kč. podíl  dotázaných počet dotázaných 
do 7 000 29,8 376
7 001 � 9 000 26,0 328
9 001 � 11 000 19,5 246
více ne� 11 000 18,8 237
neví, bez odpovědi 5,9 74
celkem 100 1 261

 
Pouze ka�dý třetí z deseti oslovených by pracoval za hrubou měsíční mzdu v   úrovni 

7 000,- Kč a  zhruba  ka�dý čtvrtý  za mzdu v pásmu  7 000 a� 9 000,- Kč. Minimálně 
přijatelnou mzdu do hranice 9 000,- Kč označila tedy za uspokojivou více ne� polovina 
respondentů, av�ak  téměř 40 %  osloveného souboru má po�adavky vy��í;  téměř pětina      
ztoto�ňuje  minimální  mzdu  na plný pracovní úvazek s  úrovní více ne� 11 000,- Kč. To  
naznačuje, �e odpověď je vzta�ena nikoliv k obecné úvaze o záruce minimálního výdělku a 
z toho plynoucích důsledků pro zaměstnavatele a pracovníky, ale otázka je personifikována na 
vlastní úroveň schopností, kvalifikace a ambicí. Domněnku  potvrzuje následná analýza 
s hlediska socio-demografických znaků  oslovených osob. 
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 Vzhledem k tomu, �e minimální mzda oslovuje  výlučně  dotázaného jednotlivce,  
v dal�ím textu je analyzována její vazba  k  základním socio-demografickým charakteristikám  
respondenta. V této souvislosti zji�ťujeme, �e mu�i jsou  v po�adavcích na vý�i minimální  
měsíční mzdy výrazně náročněj�í ne� �eny - zatímco 40 % �en je ochotno pracovat za 
čistou mzdu do 7 000 -  Kč, u mu�ů je  tato mzda akceptována v méně ne� pětině případů.  

Věkové hledisko se do stanovení  minimální  mzdy promítlo jen nepatrně. Oproti 
předpokladům nejsou zji�těny výrazněj�í diferenciace v nárocích na minimální mzdu mezi 
mladými respondenty  do 24 let věku  a jejich star�ími protěj�ky - 50 let a více.  
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 Signifikantním znakem  určení akceptovatelné vý�e  čisté minimální mzdy je 
vzdělání dotázaného. Nejni��í mzdovou úroveň do 7 000,-Kč  připou�tějí předev�ím osoby 
bez kvalifikace (40 %) a jedinci s výučním listem (třetina případů). Mzdové nároky 
vysoko�kolsky vzdělaných osob jsou  v této souvislosti nepřehlédnutelné. 
 
T a b u l k a  38  Představa úrovně čisté minimální mzdy ve vztahu k socio-
demografickým charakteristikám  dotázaného 
sv. MM v Kč. pohlaví  
 mu�i �eny 
do 7 000 18,6 40,1
7 001 � 9 000 29,6 22,7
9 001 � 11 000 24,5 14,9
více ne� 11 000 23,7 14,3
neví, bez odpovědi 3,6 8,0
celkem % 100 100
celkem abs. 608 651

 
sv.MM v Kč věk  
 Do 24 let 25 � 29 let 30 � 39 let 40 � 49 let 50 a více 
Do 7 000 34,1 21,5 25,4 22,9 34,7
7 001 � 9 000 29,1 22,3 27,2 26,7 25,3
9 001 � 11 000 16,8 30,0 24,3 19,1 16,5
více ne� 11000 14,5 23,1 22,5 30,5 13,0
neví, bez odpovědi   
celkem % 100 100 100 100 100
celkem abs. 179 130 169 236 545

 
sv. MM v Kč. vzdělání  
 základní vyučen maturita V� 
do 7 000 39,9 32,6 23,9 9,3
7 001 � 9 000 25,5 27,2 27,9 15,7
9 001 � 11 000 15,1 18,5 22,3 26,9
více ne� 11000 9,4 17,1 22,3 40,7
neví, bez odpovědi 10,1 4,6 3,7 7,4
celkem % 100 100 100 100
celkem abs. 298 497 355 108
  

Průměrné absolutní hodnoty deklarované  minimální mzdy jsou  v souboru dotázaných 
následující:  

celkový počet  
dotázaných osob 

průměrná  hodnota 
subjektivní představy MM

medián st. odchylka 

1 261 9 650,-  8 000,-         6 190,- 
 
Z údajů vyplývá, �e deklarovaná minimální  mzda  je  v souboru dotázaných zhruba o 

4 000,- vy��í, ne� minimální mzda úředně stanovená; jinak vyjádřeno - zákonná minimální 
mzda tvoří zhruba 60 % úrovně její subjektivní představy9) a deklarovaná představa 
minimální mzdy zhruba 70 % průměrné měsíční  mzdy za prvé čtvrtletí 2002 v NH celkem10). 
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5. 2  Subjektivní hranice minimálního příjmu domácností (�ivotního minima) 
 
- Základní charakteristika 

Subjektivní hranice minimálního příjmu představuje v podstatě úroveň �ivotního 
minima, a to nikoliv z pohledu  zainteresovaných vědců  (politiků apod.), ale samotných 
domácností.  
 �ivotní minimum je druhé zákonem stanovené příjmové minimum zaji�ťující ochranu 
domácností (občanů) před  dočasnou příjmovou nedostatečností - stavem hmotné nouze a 
sociálním strádáním. Ve své podstatě vyjadřuje společensky uznanou hranici příjmů společně 
hospodařících (�ijících) členů domácnosti nutných pro zabezpečení jejích základních, 
�ivotních potřeb. Základním problémem v�ech transformačních zemí je stanovit  adekvátní 
úroveň �ivotního minima - oficiálních hranic chudoby, a to tak, aby bylo v ekonomických 
mo�nostech  jednotlivých zemí �ivotní minimum a z toho vyplývající sociální dávky 
garantovat - z veřejných rozpočtů financovat. Příli� vysoká oficiální hranice chudoby 
neúnosně zatě�uje státní rozpočet a vytváří rizika sociálního parazitismu, kdy se občanům 
nevyplácí, vzhledem k relativně vysokým sociálním dávkám a nízkému odstupu od  příjmů 
nízkoplacených zaměstnání, pravidelně pracovat. Na druhé straně příli� nízká úroveň 
�ivotního minima, která nepokrývá ani nároky základních �ivotních potřeb,  neumo�ňuje  
příjemci vést důstojný �ivot a prakticky  tím vylučuje jeho opětovný návrat do společnosti, 
vede k pauperizaci vyloučené třídy  se v�emi negativními důsledky. 
 

Souhrnné oficiální �ivotní minimum domácnosti je v ČR utvářeno skladebnou 
metodou příjmových minim:  

- příjmové minimum na pokrytí základních osobních potřeb (vý�iva a ostatní 
nezbytné osobní potřeby) 

- příjmové minimum  na pokrytí společných výdajů domácnosti (bydlení, teplo a 
dal�í energie, nezbytné vybavení domácnosti apod.) 

Skladebný způsob umo�ňuje jednoduchým, součtovým postupem stanovit souhrnnou částku 
oficiálního �ivotního minima pro ka�dou konkrétní domácnost na základě její velikosti a věku 
v domácnosti �ijících dětí.  

V pozadí výpočtu �ivotního minima stojí představa o závislosti výdajů na 
velikosti domácnosti. Pro výpočet �ivotního minima  neexistuje v jednotlivých zemích (které 
tuto hodnotu pou�ívají) jednotná metodika. Rozdíly v jeho konstrukci jsou patrné zejména 
v tzv. �kále spotřební ekvivalence. �kála spotřební ekvivalence je odvozena od rozdílnosti 
váhy, která je v rodinném rozpočtu  přisuzována jednotlivým členům domácnosti.  

 
Kritika současného �ivotního minima spočívá v tom, �e v ČR je �kála spotřební 

ekvivalence pro jednotlivé členy domácnosti příli� strmá, co� znamená, �e  celková úroveň 
�M  výrazně roste s ka�dým členem domácnosti.  

Není zde dostatečně uplatněn zejména tzv. princip mno�stevní redukce. Ten 
v podstatě znamená, �e při rostoucím počtu  členů domácnosti dochází ke sni�ování 
nezbytných výdajů na některé okruhy  spotřeby, přičem� u některých okruhů je degrese 
výrazná (např. výdaje na bydlení, nájemné, teplo atd.). Důsledkem toho je, �e ve 
stabilizovaných tr�ních ekonomikách  jsou příjmová minima pořadově druhých dospělých 
členů domácnosti výrazně ni��í ne� u přednostů domácnosti (v pořadí prvá dospělá osoba). 
V ČR (ale i ostatních transformačních zemích) jsou příjmová minima na osobní potřeby 
pořadově druhých osob shodná s minimem přednosty domácnosti. Ve standardních 
ekonomikách je vymezován vy��í podíl na krytí konstantních nákladů spojených s vedením 
domácnosti a bydlením, v ČR je  vy��í podíl vymezován na výdaje na vý�ivu11).    
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Jedním z cílů námi provedeného empirického �etření bylo zjistit subjektivní  vý�i  
minimálního příjmu domácnosti pro jednotlivé velikostní typy a zároveň vysondovat, jak 
vnímají  princip   mno�stevní redukce   samotné dotazované domácnosti.   
 
- Subjektivní představa o minimálních příjmech domácnosti (�M)  
 Subjektivní představa o vý�i �ivotního minima u různě početných domácností byla 
zji�ťována otázkou �Jaký by měl být minimální celkový čistý příjem, který by postačoval 
pouze na pokrytí  jen těch zcela základních potřeb Va�í domácnosti?� Respondentům byla 
nabídnuta čtyři předem kategorizovaná příjmová pásma a ponechána mo�nost na otázku 
neodpovídat v případě, �e nevědí.    
 
T a b u l k a 39 Subjektivní představa o vý�i �ivotního minima domácností 
v kategorizovaných příjmových pásmech podle počtu společně �ijících osob (řádková %) 

počet osob v domácnosti subjektivní představa �M 
v Kč. 1 2 3 4 5 a více 
do 6 000  60,3 17,2 8,6 12,1 1,7
6001 - 8000 44,4 26,9 16,7 11,1 0,9
8001- 12 000 12,5 32,1 26,8 25,7 3,0
12001- 16 000 1,4 22,1 39,4 31,7 5,3
více ne� 16 000 - 10,5 29,5 50,0 9,9

Pozn:. Na otázku neodpovědělo procento dotázaných. 
 
T a b u l k a 40 Subjektivní představa o vý�i �ivotního minima domácností 
v kategorizovaných příjmových pásmech podle počtu společně �ijících osob (sloupcová 
%) 

počet osob v domácnosti subjektivní představa �M 
v Kč. 1 2 3 4 5 a více 
do 6 000  28,7 5,4 2,3 3,0 2,8
6001 - 8000 39,3 15,6 8,1 5,1 2,8
8001- 12 000 27,0 45,7 32,1 29,1 22,2
12001- 16 000 2,5 24,7 37,1 28,2 30,6
více ne� 16 000 - 8,6 20,4 32,5 41,7

Pozn:. U jednočlenné a čtyřčlenné domácnosti netvoří součet 100%, neboť je zastupovali i respondenti, kteří 
neodpověděli.  
 
 K detailněj�ímu rozli�ení  deklarované  úrovně minimálních příjmů domácnosti 
ekonomicky aktivních různého velikostního typu  jsou vyu�ity průměrné absolutní  hodnoty. 
  
  velikost 
domácnosti 

prům. hodnoty s.�M* medián st. odchylka 

1 osoba 7 885 6 900 2 622 
2 osoby 11 800 10 000 6 935 
3 osoby 14 090 14 000 6 866 
4 osoby 14830 15 000 4 760 
5 a více osob 16 290 15 000 6 420 
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Údaje svědčí o tom, �e s přibývajícím počtem členů domácnosti se  zvy�ují výdaje 

a tudí� i stoupá subjektivní hranice nezbytně nutných příjmů. V pásmu do 6 000,- Kč  se 
umisťují předev�ím jednotlivci a částečně dvojčlenné domácnosti, naproti tomu hranice 
příjmů od 12 000 - Kč vý�e je doménou předev�ím početněj�ích rodin. Jde vcelku o logickou 
úvahu, neboť čím více má domácnost členů, tím více peněz je nutné k její reprodukci. (To je 
patrné jak z pohledu zastoupení domácností  v příslu�ném příjmovém pásmu, tak z pohledu  
zástupců rodin různé velikosti).  

Zmíněný růst v�ak nevykazuje přímo úměrnou závislost. Jak názorná grafická 
ukázka o subjektivní představě vý�e �ivotního minima dokládá, rozdíl v úrovni subjektivně 
stanoveného �ivotního minima tříčlenné a čtyřčlenné rodiny je naproti tomu minimální, nače� 
následuje pozvolný nárůst  u  domácnosti s pěti a více členy.  
 
- Odstupňování subjektivních představ �ivotního minima podle velikosti domácnosti  

Následující analýzy informují o relacích  subjektivního �ivotního minima ve vztahu 
k různé velikosti domácnosti v konfrontaci s oficiální vý�í �M (jejích relačních 
koeficientů12).  Údaje jsme zji�ťovali za soubor v�ech ekonomicky aktivních domácností13) a 
soubor domácností nízkopříjmových. Nízkopříjmové domácnosti jsou podsouborem v�ech 
testovaných domácností a jsou charakterizovány souhrnem příjmů v l. tercilu příjmového 
rozpětí. 
 Bylo zji�těno, �e testované domácnosti reflektují mnohem ni��í odstup v hodnotě 
deklarované vý�e minimálních příjmů jednotlivce od vícečetných rodin, ne� činí 
ekvivalenční stupnice oficiálního �ivotního minima. Nejvýrazněj�í rozdíl v relacích 
subjektivního a oficiálního �ivotního minima se projevuje  ve vztahu k pěti- a vícečlenným 
rodinám -  relace jednotlivce u oficiálního  �ivotního  minima  ve vztahu k pěti- a vícečlenné 
domácnosti  činí 3,37, u subjektivní představy pouze 2,06 (blí�e  viz str. 37, tab. 39).  
 

U nízkopříjmových domácností je rozdíl v deklarovaných minimálních příjmech 
jednotlivce a vícečetné rodiny je�tě zřetelně ni��í. 
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T a b u l k a 41  Deklarované hodnoty �ivotního minima u souboru v�ech domácností 
ekonomicky aktivních a domácností nízkopříjmových, vč. relačních vazeb podle počtu 
osob v domácnosti 
osoby v dom.  1 2 3 4 5+ 
dom.ekonomicky subjektivní       
aktivní - celkem hodnota �M 7 885 11 800 14 090 14 380 16 290
 relační koeficient  
 s. �M 1,00 1,49 1,79 1,88 2,06
 fficiální hodnota  
 �M 4 100 6 940 9 630 11 050 13 820
 relační koeficient  
 o. �M 1,00 1,69 2,35 2,70 3,37
domácnosti  subjektivní   
nízkopříjmové hodnota �M 7 270 10 350 13 530 13 800 13 795
 relační koeficient  
 s. �M 1,00 1,42 1,86 1,90 1,90
 oficiální hodnota  
 �M  4 100 6 920 9 460 10 700 13 590
 relační koeficient  
 o. �M 1,00 1,69 2,30 2,61 3,31
 
 Sledujeme-li rozdíl v úrovni deklarovaného �ivotního minima, pak výpovědi 
respondentů prokazují, �e  �objektivně chudé� rodiny (na spodní hranici  příjmového 
rozpětí)  nárokují  ni��í hodnotu minimálních příjmů ne� soubor ostatních  domácností 
ekonomicky aktivních. Nejvýrazněj�í diferenciace  byla zaznamenána u nízkopříjmových 
rodin s pěti a více členy; jejich představa  �ivotního minima činila 85 %.  Analogickou 
tendenci  zji�ťujeme  i u  různých velikostních typů domácnosti,  třeba�e rozdíl ji� není tak 
evidentní. 
  

Rozdíl v deklarovaných hodnotách �M nízkopříjmových domácností ve srovnání se 
subjektivním minimem  ostatních domácností celkového souboru při vyselektování osob 
v postproduktivním věku  (hodnoty jsou udávány v Kč): 
 

počet osob v domácnosti 
 

1 2 3 4 5+ 
     

-615 -1 450 -560 -1 030 - 2 465 
  

 
  
 
-  Konfrontace subjektivního �ivotního minima s jeho oficiální úrovní 
  

Základní otázka na�eho průzkumu spočívá ve zji�tění, do jaké míry se shoduje 
oficiální hranice �ivotního minima s představou dotázané veřejnosti, jinými slovy o kolik 
je státem garantovaná sociální dávka (dávka sociální potřebnosti) od individuálně 
stanovených minimálních příjmů domácnosti odli�ná. 
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T a b u l k a  41  Deklarovaný  minimální příjem domácnosti a oficiální hranice chudoby 
� soubor domácností ekonomicky aktivních 

počet osob v domácnosti příjmové veličiny 
1 2 3 4 5+ celkem** 

1. subjektivní �M   7 885 11 800 14 090 14 830 16 290 12 640
2. oficiální �M* 4 100 6 940 9 630 11 050 13 820 8 760
3. rozdíl 1 - 2 3 785 5 760 4 460 3 780 2 970 3 880
4. podíl 2/1 0,51 0,57 0,68 0,80 0,87 0,69

* vypočtené �ivotní minimum pro konkrétní testované domácnosti výběrového souboru 
** průměrné hodnoty za  nízkopříjmové domácnosti   
 

Rozdíl mezi subjektivní hranicí chudoby a zákonem stanoveným �ivotním minimem 
odpovídá na otázku, o kolik je oficiální �ivotní minimum ni��í, ne� představa dotázané 
populace.  

Podíl mezi �M a subjektivně určeným minimálním příjmem udává kolik procent ze 
subjektivní hranice chudoby představuje státem garantované �ivotní minimum. 
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Údaje a  grafická ukázka hovoří o tom, �e nejvy��í shoda mezi úrovní oficiálně 

stanoveného �M a deklarovaným minimálně nezbytným příjmem domácnosti je zaznamenána 
u pětičlenné a početněj�í rodiny. Zřetelně se  projevuje tendence postupného   sbli�ování 
subjektivních příjmových minim s oficiální hranicí chudoby  spolu s růstem počtu osob 
v domácnosti. Státem garantované �M u jednotlivce dosahuje  pouze poloviční hodnoty 
deklarovaných nezbytně nutných příjmů,  zatímco  subjektivní  příjmové minimum 
pětičlenné rodiny dosahuje   téměř  jejich 90 %  hranice.  Tyté� tendence byly potvrzeny  
u souboru domácností s nízkými příjmy.  
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Tabulka 42 Subjektivní minimální příjem domácnosti a oficiální hranice chudoby - 
soubor domácností ekonomicky aktivních s nízkými příjmy 

počet osob v domácnosti příjmové veličiny 
1 2 3 4 5+ 

1. subjektivní  �M   7 270 10 350 13 530 13 795 13 800
2. oficiální �M* 4 100 6 940 9 630 11 050 13 820
3. rozdíl 1 - 2 3 170 3 410 3 900 2 740 - 20
4. podíl 2/1 0,56 0,67 0,71 0,80 1,00
 
 
5.3  Subjektivní  hranice úplné chudoby a bídy 
 V této části průzkumu byli respondenti po�ádáni o následující úvahu �Nyní si 
představte, �e by Vá� celkový příjem klesl pod subjektivně určený minimální příjem pro krytí 
základních potřeb. Uveďte, prosím hranici příjmu, pod ní� by se  rodina nacházela v úplné 
chudobě a bídě.� Jedná se o celkový čistý příjem v�ech členů domácnosti a tato úroveň mů�e  
v zásadě prezentovat představu  hranice tzv. existenčního minima domácnosti. 
 
 Existenční minimum není v ČR zatím vyjádřeno v �ádné právní normě. V�eobecně se 
předpokládá, �e existenční minimum je tvořeno souhrnem statků a slu�eb, bez jejich� 
poskytování by do�lo k bezprostřednímu ohro�ení zdraví a �ivota občanů. Jedná se o takovou 
příjmovou úroveň, kterou by měl být občan chráněn před fyzickým strádáním, nouzí a bídou. 
Umo�ňuje uspokojovat jen ty nejzákladněj�í �ivotní potřeby - vý�ivu,  nejzákladněj�í slu�by 
(odívaní, hygienické potřeby, ochrana zdraví) a bydlení v závislosti na oblasti pou�ití. 
V případě poskytnutí přístře�í má výlučně naturální charakter, v případě uplatnění 
existenčního minima jako sankčního prostředku při nesplnění podmínek nároku �ivotního 
minima  se předpokládá, �e vý�i částky na bydlení by stanovil orgán (oprávněný 
k uplatňování sankcí)14). 
  
 Vý�e existenčního minima  podle frekvencí dotázaných v příslu�ných příjmových 
rozpětích dokládá ní�e uvedená tabulka. 
 
Tabulka 43  Subjektivní představa o vý�i existenčního minima  ekonomicky aktivních 
domácností  v kategorizovaných příjmových pásmech podle počtu společně �ijících osob  

počet osob v domácnosti subjektivní představa EM 
v Kč. 1 2 3 4 5 a více 
do 4 800  28,8 4,6 1,5 1,7 2,1
48 001 - 6 000 44,6 17,4 10,5 7,2 6,4
6 001-  9 000 19,3 40,5 26,3 19,3 17,0
9 001- 12 000 2,8 29,8 36,8 29,3 31,9
více ne� 12 000 1,1 6,4 23,3 36,2 40,4
neví, bez odpovědi 3,5 1,3 1,5 6,2 2,1
celkem domácností 119 185 221 228 36
 
 
 
 
 
 
Průměrné absolutní  hodnoty  subjektivní úrovně �existenčního minima� v domácnostech 
různé velikosti  s ekonomicky aktivním členem jsou následující: 
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  velikost 
domácnosti 

prům. hodnoty s.EM* medián st. odchylka 

1 osoba 6 170 6 000 2 060 
2 osoby 8 850 9 000 2 870 
3 osoby 10 930 10 000 6 950 
4 osoby 11 660 10 000 4 240 
5 a více osob 12 640 12 000 4 750 
* s. EM � subjektivní hodnota existenčního  minima 
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Grafická ukázka dokládá, �e  i subjektivně určená příjmová hranice úplné chudoby a 

bídy má od tříčlenné domácnosti vý�e pouze mírně zvý�enou úroveň.  Existenční   minimum     
tří a� pěti a vícečlenné rodiny  kolísá v rozmezí  zhruba dvou a půl tisíc Kč. 
 
 
T a b u l k a 45 Úroveň a vztahy subjektivních a oficiálních příjmových minim  
sledovaných domácnosti 

počet osob v domácnosti charakteristika 
1 2 3 4 5+ celkem 

1. subj. představa EM  6 170 8 850 10 930 11 66 12 640 10 010
2. subj. představa �M 7 890 11 800 14 090 14 830 16 290 12 640
3. oficiální hodnoty �M* 4 100 6 940 9 630 11 050 13 820  8 760
4. souhrn v�ech příjmů** 13 950 20 445 23 775 28 070 30 910 23 080
5. vztah s.EM/ s.�M (1/2) 0,78 0,75 0,78 0,79 0,77 0,79
6. vztah s.EM / SP (1/4) 0,44 0,43 0,46 0,41 0,41 0,43
7. vztah s.EM/o.�M (1/3) 1,50 1,28 1,13 1,05 0,90 1,14
* oficiální  �M  u souboru sledovaných domácností 
**  SP -  respondenty určený souhrn v�ech skutečně dosahovaných příjmů v domácnosti 
 
  
Výsledky průzkumu konkrétně ukazují, jak sami respondenti hodnotí vztahy mezi subjektivní 
hranicí oficiální chudoby a hranicí úplné bídy. Deklarovaná hranice  existenčního 
příjmového minima domácnosti kolísá u jednotlivých velikostních typů zhruba mezi 75 
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� 80 % subjektivně stanovené  hodnoty jejího �ivotního minima. Jinými slovy hranice 
úplné chudoby a bídy je o pětinu a� čtvrtinu (ve vztahu k velikosti domácnosti) ni��í ne�  
deklarovaný minimální příjem domácnosti k pokrytí jejích nezbytných potřeb. 
 
 Neméně zajímavé je zjistit, jaký podíl zaujímá existenční minimum v souhrnu 
celkových příjmů jednotlivých domácností.  Vý�e uvedená data dokládají, �e subjektivní 
existenční minimum představuje  zhruba 40 a� 45 % celkových  příjmů domácnosti.  
 
 Vztah subjektivního existenčního minima k oficiálním hodnotám �ivotního minima 
vykazuje  následující tendence. Samostatně �ijící osoba ztoto�ňuje hranici  bídy s příjmem 
zhruba o polovinu vy��ím, ne� je současná hodnota oficiálního �ivotního minima. 
S rostoucím počtem členů domácnosti se subjektivní a oficiální příjmová minima 
přibli�ují. U čtyřčlenné  rodiny je  hranice bídy  toto�ná s oficiální hranicí chudoby, u 
pětičlenné a početněj�í rodiny zhruba o 10 % ni��í.   
 

Domníváme se, �e zji�těné poznatky o vzájemných relacích příjmových minim 
domácnosti, těsnosti  jejich vazeb, a to z pohledu nikoliv výzkumníků,  statistiků a  státních 
úředníků, ale samotných českých domácností, mohou tvořit významný zdroj informací  při 
revizi a   konstrukci �ivotního minima i úvahách o  zavedení a úrovni   existenčního minima 
v  České republice.  
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6. Shrnutí základních poznatků  a  závěry  studie 
 
 Předlo�ená práce doplňuje údaje statistických dat o příjmech a výdajích českých 
domácností a objektivní metody měření chudoby o diferencovaněj�í obraz  chudoby 
z hlediska názorů, postojů a stanovisek dotázaných domácností. 

Zji�těné výsledky reprezentativního terénního �etření 1 259  domácností z celé České 
republiky vyústily do těchto základních poznatků: 

 
- intenzivní pocit chudoby z pohledu samotných domácností reflektuje zhruba 
desetina dotázaných; při součtu obou pozitivních odpovědí (�chudobu pociťuji určitě, 
chudobu pociťuji spí�e�) se podíl subjektivně chudých rodin zvy�uje na necelých 40 % (37,4).  
Zji�těné výsledky odpovídají standardním terénním �etřením, provedeným v ČR 
v minulých letech. Např. Večerník zjistil v roce 1995, �e podíl domácností vnímajících sebe 
sama jako chudé se pohybuje v rozmezí 8 - 10%; k obdobným závěrům dospěl i  Institut pro 
výzkum veřejného mínění  v �etření populace ČR na konci devadesátých let. Z toho lze 
usuzovat, �e hospodářská situace českých domácností  se  průběhu posledních let  příli� 
nemění a subjektivně pociťovaná chudoba (měřená tímto způsobem)  zůstává zhruba na 
stejné úrovni. 
  

Analýza vztahových souvislostí prokázala významnou korelaci mezi  subjektivní 
chudobou, hospodařením s příjmy a velikostí  domácnosti.  Problémy  s příjmovou 
nedostatečností a chudobu pociťují nejvýrazněji samostatně �ijící jedinci. Intenzivněj�í 
pocit chudoby  byl zji�těn rovně� u  neúplných  rodin,  domácností s nízkým počtem 
ekonomicky aktivních členů a  nezaměstnaných. Pociťovaná chudoba je koncentrována spí�e 
do malých a středně velkých obcí. Ze socio-demografických znaků představitele domácnosti 
koreluje chudoba předev�ím  s úrovní jeho dosa�eného vzdělání.  

Na druhé straně byly prokázány i  relativní dimenze pociťované chudoby ve 
vztahu ke skutečně dosahovaným příjmům - i nízký příjem, vzhledem k omezené spotřebě  
a dobrovolné skromnosti, nemusí  podmiňovat pocit chudoby a naopak  mnohonásobně vy��í 
příjmy  domácnosti v některých případech  pocity  deprivace provázejí.  

 
- Třeba�e subjektivní chudobu s různým stupněm intenzity přiznává méně ne� polovina 
testovaných domácností, převa�ující vět�ina (60 %) není spokojena s úrovní vlastních 
příjmů. Velmi obtí�ně hospodaří s příjmem necelá desetina dotázaných domácností, co� 
zhruba odpovídá frekvenci odpovědi �chudobu pociťuji určitě� a  přibli�ně ka�dá �está rodina 
vychází s příjmem v domácnosti obtí�ně. Dominantní skupina  nespokojených v�ak hospodaří 
s příjmem pouze �spí�e obtí�ně�, co� mů�e souviset i s jistou skepsí, která posuzování úrovně 
vlastních příjmů zpravidla provází.  
 Analogicky k percepci chudoby deklarují příjmovou nedostatečnost převá�ně  
domácnosti  jednotlivců, nezaměstnaných  a důchodců. 
 
- Peně�ní úspory �určitě� vykazuje zhruba ka�dá sedmá domácnost výběrového 
souboru, av�ak čtvrtině rodin disponibilní příjem úspory neumo�ňuje. Méně kategorické 
postoje k úsporám (varianta  �spí�e ano�, spí�e ne�) jsou v�ak v souboru domácností téměř 
vyrovnané (30,7 : 30,4). Podmiňující znaky této proměnné  jsou vesměs toto�né korelacemi  
vý�e jmenovaných fenoménů. 
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- O celkově vyrovnaném poměru příznivého a kritického hodnocení vypovídá i 
představa domácností o stávající �ivotní úrovni.  Vysloveně negativně (�velmi �patná�) 
vidí  �ivotní úroveň svých domácností téměř dvakrát více dotázaných ne�  těch, kteří ji 
vnímají  jako velmi dobrou (6,5 x 3,6 %). Podíl hodnotících �ivotní úroveň jako spí�e nebo 
velmi �patnou - blí�ící se jedné polovině souboru - není jistě jen vyjádřením faktického 
materiálního nedostatku, ale vyjadřuje zřejmě i přirozenou touhu �mít se lépe�. Reflexe 
�ivotní úrovně v�ak přesto neopou�tí realitu: statistické souvislosti potvrzují, �e hodnocení 
�ivotní úrovně výrazně koreluje předev�ím s takovými ukazateli, jakými je příjmové a 
materiální zaji�tění domácnosti, celkový příjem domácnosti, sociální status a vzdělání. 
Výrazně  hůře tak logicky vychází situace domácností nezaměstnaných a důchodců, 
domácností bez ekonomicky činných osob, domácností jednočlenných apod. 
 
- Pro konstrukci �ivotního minima jsou specificky významné poznatky o představách  
potřebné vý�e příjmů domácnosti k pokrytí bě�ných výdajů. Vý�e příjmů domácnosti 
k uvedenému charakteru výdajů je z  objektivních znaků podmíněna zejména  celkovým 
stávajícím příjmem, počtem osob v domácnosti a s tím souvisejícími výdaji. Výrazně méně 
intervenují subjektivní znaky jako vzdělání, typ zaměstnání, pohlaví apod. Relativně 
nejzřetelněj�í souvislost se projevila mezi hodnocením dostatečnosti peněz na �kulturu, 
rekreaci a sport� a proklamovanou potřebnou vý�í příjmů na pokrytí základních potřeb. 
V postojích domácností, kterým stávající prostředky na �zbytné� hodnoty (kultura, rekreace, 
sport) nestačí, je statisticky  významně zabudována jistá skromnost, resp. rezignace na vy��í 
�ivotní standard. 
 
- Pokud jde o únosnost jednotlivých typů výdajů (bydlení, dobrá strava, kvalitní 
oblečení, kultura, rekreace, sport), je nejpříznivěji hodnocena  �dobrá strava� (příznivé 
hodnocení u 4/5 dotázaných), zřetelně hůře ji� dopadlo �kvalitní oblečení� (příznivé 
hodnocení jen u 1/2 respondentů), dále bydlení (47,5 %) a �kultura, rekreace, sport� (43,3 %). 
            Podmíněnost těchto postojů je opět  dána předev�ím  příjmovým a majetkovým 
zaji�těním, vý�í stávajících příjmů, typem zaměstnání, sociálním statusem a vzděláním.  

Ze zji�těných poznatků jasně vyplývá, �e se sociální defavorizací zřetelně vzrůstá 
obtí�nost vyrovnávání se s materiálními nároky ka�dodenního �ivota, co� se projevuje 
předev�ím v oblasti výdajů na kulturní potřeby, rekreaci a sport.  S chudnutím určitých 
sociálních vrstev jde ruku v ruce razantní omezování  tzv. �vy��ích potřeb�, co� ov�em 
neznamená, �e základní  potřeby  zůstávají v tom případě  bez problémů.  
 
- Vý�e uvedená zji�tění byla explicitně potvrzena postoji u otázek měřících mo�nost 
potenciálních úspor u různých druhů výdajů. Z tohoto hlediska je mo�no výdaje rozdělit do tří 
základních skupin a) výdaje s minimální mo�ností úspor (náklady na bydlení), b) výdaje 
s mo�ností  minimálních úspor  a� na jednu čtvrtinu (osobní hygiena a péče o zdraví, 
strava,veřejná doprava), c) výdaje s mo�ností  úspor mezi 1/4 � 1/2 výdajů (doprava 
vlastním nebo rodinným autem, dobrovolné poji�tění a jiné finanční rezervy, odívání, kultura, 
rekreace, sport). 
       Důsledky případného �utahování opasků� dopadají relativně nejvýrazněji do oblasti 
charakteristik vy��ího �ivotního standardu, ale i do sociálních jistot v podobě finančních 
rezerv. Zvlá�ť nápadně jsou posti�eny defavorizované skupiny obyvatel jako 
nezaměstnaní, důchodci, mladé domácnosti s nízkými příjmy a vysokými náklady na 
bydlení apod.         
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- Představu dotázaných o minimální mzdě, která by je motivovala  k přijetí 
zaměstnání,    označila  více   jak  polovina respondentů   (56 %)  v příjmovém pásmu do  
9 000,- Kč. Zbývající počet dotázaných má ambice vy��í, přičem� téměř pětina souboru 
nárokuje jako nejni��í čistou měsíční mzdu částku vy��í ne�  11 000,- Kč.  

Výrazně vy��í po�adavky na úroveň vlastní minimální mzdy uplatňují mu�i a osoby 
s vysoko�kolským vzděláním. Průměrná hodnota subjektivní představy minimální mzdy je 
zhruba o 4 000,- Kč vy��í ne� současná oficiálně platná úroveň minimální mzdy v ČR a 
dosahuje necelých 70 % průměrné měsíční mzdy v NH jako celku za prvé čtvrtletí 2002.  
 
- Subjektivní představa o minimálním příjmu domácností různé velikosti na pokrytí 
základních  �ivotních potřeb (oficiální hranice �ivotního minima a  oficiální chudoby)  
dokládá růst subjektivní hranice nezbytně nutných příjmů s přibývajícím počtem členů 
domácnosti. Příjmové pásmo do 6 000,- Kč je charakteristické pro jednotlivce,  příjem od 12 
000,- Kč vý�e pro vícečetné rodiny. Závislost mezi vý�í minimálních příjmů a velikostí 
domácnosti v�ak není přímo úměrná - s rostoucím počtem členů domácnosti nerostou 
úměrně i její výdaje  a tudí� ani potřeba minimálně nezbytných příjmů.  

Zdá se, �e existenci tzv. �konstantních výdajů� (výdaje neovlivněné počtem členů 
v domácnosti, např.  nájemné, teplo a dal�í energie  aj.) vnímají domácnosti velmi citlivě 
a přikládají jim v rodinném rozpočtu značnou váhu.  Relace subjektivně vykazované 
hodnoty �ivotního minima trojčlenné domácnosti ve vztahu k subjektivně vykazované 
hodnotě �M jednotlivce činí 1,79 -  zatímco u oficiálního �ivotního minima je platná relace 
2,35;  subjektivní �M čtyřčlenné domácnosti ve vztahu k jednotlivci  činí 1,88, oficiální 
relace  2,70 apod.; s dal�ími členy v domácnosti je  tendence  je�tě výrazněj�í.  

Je�tě ni��í odstup v hodnotách subjektivně vymezeného �ivotního minima mezi 
domácnostmi různé velikosti udávají rodiny nízkopříjmové, pro které je charakteristická i 
celkově ni��í absolutní hodnota subjektivního �M. 

Oficiální úroveň minimálních příjmů domácnosti (platné �M) je zhruba o 30 % 
ni��í, ne� domácnostmi deklarovaná úroveň nezbytně nutných příjmů. S přibývajícím 
počtem členů dochází k sbli�ování subjektivních a oficiálních hodnot - oficiální  �ivotní 
minimum samostatně �ijící osoby dosahuje zhruba poloviny deklarované hodnoty  �M pro 
jednotlivce, u pětičlenné domácnosti se blí�í k hodnotě 90 %.  
 
- Průměrná hranice deklarované chudoby a bídy je příjmově přibli�ně o pětinu 
ni��í ne� průměrná deklarovaná hranice �ivotního minima a dosahuje zhruba 45 %   
souhrnných příjmů domácnosti.  Vý�e představy tzv. �existenčního minima� pro různě 
velké domácnosti  opět  potvrzuje razantněj�í uplatnění principu mno�stevní redukce pro 
vícepočetné rodiny. 
 
 Ve vztahu k revizi a konstrukci �M vyúsťují provedené analýzy terénního �etření 
českých domácností  v následující  závěry:  
1. v průzkumu byla  plně byla potvrzena strmost �kály oficiálního �ivotního minima, 

kterou samy domácnosti nepova�ují za opodstatněnou. Jejich subjektivní představa 
elasticity ve vztahu k přibývajícímu počtu  členů domácnosti má mnohem plo��í  
tendenci, 

2. při revizi  �ivotního minima by mělo být  k  subjektivním postojům  samotných 
českých domácností  přihlí�eno (např. postoj k mo�nostem omezování různých druhů 
výdajů atd.)  s cílem   posílit úroveň �M  jednotlivce a současně revidovat váhu 
konstantních nákladů při výpočtu �M u vícepočetných domácností.  
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Poznámky 
 

1) Literatura uvádí, �e ve Velké Británii existuje značný počet dospělých osob plně závislých 
na sociálních dávkách a mnozí jiný ne� tento stav od dětství nepoznali. Americké prameny 
hovoří o tom, �e v Bronxu existují rodiny �ijící nepřetr�itě ze sociálních podpor ji� třetí 
generaci, a podle některých odhadů  bude v budoucnu představovat tzv. �underclass� ve 
vyspělých průmyslových zemích a� třetinu  práceschopného obyvatelstva. Existence této třídy 
s sebou nutně přiná�í sociálně patologické chování (násilí, kriminalitu, prostituci, 
alkoholovou, drogovou závislost, gamblerství apod.). Propad do chudoby je proto  varující jak  
pro posti�eného, tak pro společnost (Mare�, Sociologie nerovnosti a chudoby, Sociologické 
nakladatelství, 1999). 
 
2)  To ov�em neznamená, �e problém absolutní chudoby není ve světě aktuální. Zatímco ve 
vyspělých společnostech  je chudoba problémem relativním, pro čtvrtinu světa je to problém 
existenčního pře�ití a doslova fyzické bídy. V rozvojových státech světa je chudoba a bída 
zále�itostí hromadnou, kde�to ve vyspělém světě je chudoba zále�itostí  enkláv uprostřed 
bohatství (blí�e viz Tome�, I., Nová dimenze chudoby a chudinství, Sociální politika 5/2002).   
 
3)  Večerník, J.: Chudoba u nás a ve světě, část 1, Sociální politika 4/2001  
 
4)  Vavrečková, J., Zika, D.:  Postoje domácností k dosahované �ivotní úrovni, chudobě a 
příjmu, VÚPSV, 1997 
 
5) Kotýnková, M.: a kol. Příjmová nerovnost v české společnosti  a faktory ovlivňující 
příjmovou úroveň domácností,  VÚPSV, 1998. 
 
6)  Vavrečková  J., Michalička, L., Severová, S.,  Postavení domácností s minimálními příjmy 
a jejich sociální ochrana, VÚPSV, 1999. Výsledky terénního �etření se opírají o soubor 1 113 
sociálně potřebných domácností klientů sociálních úřad, které  bylo realizováno v roce 1998 
na základě grantového projektu �Ni��í příjmové skupiny obyvatelstva a mo�né ovlivňování 
jejich příjmových zdrojů se zvlá�tním zřetelem na nejni��í úroveň mezd a příjmy 
z jednotlivých systémů sociálního zabezpečení�.  Zji�těná data jsou konfrontována ve vztahu 
k vývoji nezaměstnanosti uplynulého období s vyu�itím dat Výběrového �etření pracovních 
sil ČSÚ. Součástí průzkumu je i analýza nízkopříjmových domácností databáze ČSÚ a 
komparace vybraných faktorů s vý�í a strukturou příjmů bě�né populace.  
  
7)  Terénní �etření bylo provedeno  v roce 1996 v domácnostech  zpravodajského souboru 
ČSÚ vedoucích deník rodinných účtů. Tematicky bylo �etření orientované na subjektivní 
názory a postoje k dosahované příjmové situaci, chudobě a �ivotní úrovni. Struktura otázek a 
varianty odpovědí v�ak  dovolují pouze nepřímé srovnání s údaji současného průzkumu.   
 
8) Existuje 12 tarifních stupňů, vymezených podle slo�itosti, odpovědnosti a namáhavosti 
práce a minimální mzdový tarif  1. stupně pro nejjednodu��í práce je shodný s úrovní 
minimální mzdy.  
 
9)  Existuje samozřejmě značný rozptyl představ � ve vztahu k mediánu dosahuje  úrovně asi 
70 %. 
 
10)  Průměrná měsíční mzda za NH celkem činí 14 204,-Kč, v podnikatelské sféře 14 749,-Kč, 
v nepodnikatelské sféře 12 047,-Kč.  
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11)  blí�e viz Ba�týř a kol., �ivotní minimum v zahraničí a v České republice, VÚPSV, 1997 
 
12)  Koeficienty jsou vzta�eny k samostatně �ijící osobě. 
 
13)  Selektována byla skupina domácností  v postaktivním věku -  důchodců. 
 
14) Konstrukce a uplatňování �ivotního a existenčního minima (Předbě�né shrnutí východisek, 
postupů, poznatků a závěrů, VUPSV, červen 2002 
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Příloha 1 
 

Rozlo�ení míry subjektivní chudoby,  hodnocení příjmové dostatečnosti  a po�adavky na 
úroveň minimální mzdy   v rámci České republiky 
 Jak je zdůrazněno v textu studie (kap. 2.4), výběrový vzorek  sledovaných domácností 
je příli� malý pro jakékoliv detailní třídění, nicméně určitou velmi hrubou  orientaci o 
rozlo�ení subjektivní chudoby  a hodnocení příjmové situace domácností v rámci České 
republiky lze  tímto způsobem získat. V této souvislosti je  zajímavá  i představa dotázaných o 
vý�i  minimální mzdy na plný pracovní úvazek, členěná podle jednotlivých regionů. 
 
Pocit chudoby, hodnocení příjmové dostatečnosti  a po�adavky na úroveň minimální 
mzdy  z hlediska regionální úrovně (řádková %) 

�Máte pocit, �e jste chudá rodina?� Regiony 
Určitě ANO Spí�e ANO Spí�e NE Určitě NE Celkem dom.

Praha 9,3 27,2 43,7 19,9 151 
Střední Čechy 11,3 26,1 40,8 21,8 142 
Jihozápad 11,5 23,7 46,6 18,3 131 
Severozápad 11,5 28,2 48,1 12,2 131 
Severovýchod 6,1 27,4 48,8 17,7 164 
Jihovýchod 8,0 26,3 43,7 22,1 213 
Střední Morava 11,0 35,4 43,3 10,4 164 
Ostravsko 9,8 27,6 47,2 15,3 163 
Celkem % 9,6 27,8 45,2 17,4 100 
 

�Jak vycházíte se současným příjmem, který máte v domácnosti?� Regiony 
Velmi 
obtí�ně 

Obtí�ně Spí�e 
obtí�ně 

Spí�e 
snadno 

Snadno Velmi 
snadno 

Praha 8,6 12,6 27,2 42,4 7,3 2,0 
Střední Čechy 6,3 14,8 65,9 32,4 8,5 2,1 
Jihozápad 6,1 18,3 38,9 27,5 9,2 - 
Severozápad 107 15,3 35,1 29,8 8,4 0,8 
Severovýchod 5,5 17,0 41,8 29,1 5,5 1,2 
Jihovýchod 4,7 14,6 43,2 29,6 6,6 1,4 
Střední Morava 9,1 18,3 39,0 26,2 5,5 1,8 
Ostravsko 6,1 14,7 39,3 31,9 8,0 - 
Celkem % 7,0 15,6 37,9 31,0 7,2 1,2 
 

Subjektivní vý�e minimální mzdy na plný pracovní úvazek Regiony   
Do 7 000 7 001 �  

9 000 
9 001 �  
11 000 

Více ne� 
11000 

Neví, bez 
odpovědi 

Praha 15,9 21,9 27,8 27,8 6,6 
Střední Čechy 23,9 22,5 17,6 27,5 8,5 
Jihozápad 33,6 26,0 19,1 16,8 4,6 
Severozápad 35,1 26,0 16,8 18,3 3,8 
Severovýchod 30,9 27,9 19,4 13,3 8,5 
Jihovýchod 33,6 26,6 17,8 17,8 4,2 
Střední 
Morava 

29,9 28,0 23,8 12,2 6,1 

Ostravsko 34,4 28,2 14,1 18,4 4,9 
Celkem 29,8 26,0 19,6 18,8 5,9 
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Příloha 2 
 
 
Skutečně dosahované a subjektivní příjmy sociálně potřebných domácností (výběr 
z terénního �etření v roce 1998) 
 
 Při analýze kvalitativních dat byly hodnoceny názory a postoje příjemců dávek k 20 
vytipovaným problémům, týkajících se základních oblastí jejich �ivota a �ivota jejich 
rodiny1). 
Z provedené analýzy vyplývá, �e problémy s nedostatečností sociálních dávek (ve vztahu 
k uspokojování základních �ivotních potřeb) se v pořadí důle�itosti umístily ji� na třetím 
místě, a to hned za starostmi s finančním zabezpečením chodu domácnosti a obtí�nosti získání 
zaměstnání. 
 V dotazníku pro příjemce byla obsa�ena klasická otázka výzkumu chudoby - �Uveďte 
částku peněz (celkový čistý příjem), kterou pova�ujete měsíčně za zcela nezbytnou pro 
domácnost jako je Va�e, aby byly na skromné úrovni hrazeny její základní �ivotní potřeby?� 
 

Vztahy skutečně dosahovaných a subjektivně nutných příjmových charakteristik 
charakteristiky soubor 1 2 3 4 5 6+ 
 celkem       
celkový příjem        
domácnosti  Pc 6 617 3 531 5 851 8 287 10 216 12 428 14 534
subjekt. nutný   
příjem 1 Ps 1 11 463 11 379 12 423 12 102 10 979 10 971 11 062
subjekt.nutný   
příjem 2 Ps 2 10 000 10 000 10 000 15 000 15 000 8 000 10 000
Ps1/Pc 1,73 3,22 2,12 1,46 1,07 0,88 0,76
Ps2/Pc 1,51 2,83 2,12 1,81 1,47 0,64 0,69

*  Ps1  � subjektivně nutný průměrný  příjem domácnosti 
** Ps2 � subjektivně nutný modální příjem domácnosti 
 
 Z tabulky je zřejmé, �e v souboru sledovaných domácností je subjektivně nutný 
průměrný příjem zhruba o tři čtvrtiny vy��í (modální subjektivně nutný příjem o polovinu 
vy��í), ne� činí skutečně dosahovaný průměrný příjem za domácnosti celkem. Tento fakt 
není překvapující, uvá�íme-li, �e se jedná o sociálně potřebné domácnosti s dosahovaným 
příjmem na úrovni oficiálního �ivotního minima. 
 
 
 

                                                 
1) Vavrečková J., Kotíková J.: Analýza výsledků terénního �etření sociálně potřebných domácností v ČR, 
VÚPSV 1998 
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Příloha  3 
 
Percepce chudoby, bohatství a nerovnosti v průběhu transformace české společnosti 
(výběr z terénních �etření) 
 
1. Příčiny bohatství a chudoby  
(Pramen: Večerník,J.:  Občan a tr�ní ekonomika. Příjmy, nerovnost a politické postoje české 
společnosti. Praha: Lidové noviny, 1998) 
 
Otázka: 
�Jak často se podle Vás objevují v zemi následující příčiny chudoby, resp. bohatství ?� 
 
T a b u l k a  1   Příčiny bohatství a chudoby (index): 

talent �těstí morálka práce diskriminace příle�itosti systém 
1 2 3 4 5 6 7 

A.Proč jsou lidé chudí:    
Česká republika 1991 54,3 40,4 70,3 54,7 38,4 54,4 66,5
Česká republika 1995 54,3 45,5 67,9 59,0 35,6 54,4 49,8
B.Proč jsou lidé bohatí:    
Česká republika 1991 63,6 55,2 74,3 51,0 75,0 61,2 65,0
Česká republika 1995 69,2 57,5 75,2 56,7 79,4 66,1 66,3

Legenda: 
1. Nedostatek schopností a talentu (A), dostatek schopností a talentu (B) 
2. Smůla, nedostatek �těstí (A), �těstí (B) 
3. �patná morálka a opilství (A), nepoctivost (B) 
4. Nedostatečná snaha (A), pracovitost (B) 
5. Předsudky a diskriminace (A), dobré známosti a styky (B) 
6. Nedostatek stejných příle�itostí (A), výhodněj�í podmínky při vstupu do �ivota (B) 
7. �patný hospodářský systém (A), hospodářský systém umo�ňující bohatým, aby nespravedlivě vydělávali (B) 
Index je počítán: velmi často=100, často=75, občas=50, zřídka=25 a nikdy=0. 
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2. Faktory úspěchu 
(Pramen: Matějů, P., Vlachová, K.: Nerovnost, spravedlnost, politika; Česká republika 1991 - 
1998. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000) 
 
Otázka : 
� Jak důle�ité jsou uvedené okolnosti pro to, aby člověk byl v �ivotě úspě�ný a aby se 
prosadil?� 

 
T a b u l k a  2   Faktory úspěchu 
faktor úspěchu vyspělé země 

19921) 
postkomunistické 

země 19922) 
ČR 1992 ČR 1997 Vývoj v ČR 

1992-1997 
vzdělaní rodiče 30,1 32,2 9,6 26,2 16,6 
dobré vzdělání 78,8 56,9 30,5 60,3 29,8 
cti�ádost, ambice 76,6 63,6 58,4 73,4 15,0 
nadání, talent 57,2 64,0 57,8 69,7 11,9 
usilovná práce 71,0 65,6 72,4 70,7 -1,7 
bohatí rodiče 20,5 36,7 14,4 33,5 19,1 
rasa, národnost 17,6 9,8 4,4 13,8 9,4 
nábo�enské vyznání 7,2 8,1 2,3 2,6 0,3 
region, oblast 6,9 9,6 7,0 6,1 -0,9 
pohlaví 14,2 16,1 9,3 16,7 7,4 
politické názory 10,4 12,3 13,8 14,5 0,7 
znát správné lidi 45,8 54,8 48,2 64,4 16,2 
politické konexe 20,2 21,9 12,2 34,8 22,6 
N 12152 8633 678 1014  

Legenda : 
Data vyjadřují součet odpovědí, velmi důle�ité a podstatné. 
1. Austrálie, Německo (západní část), Velká Británie, USA, Rakousko, Itálie, Norsko, �védsko, Kanada 
2. Německo (východní část), Maďarsko, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Rusko,  Slovinsko 
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3. Hodnocení �ivotní úrovně v české společnosti  v procesu transformace 
(Pramen: Vavrečková, J., Zika D.:  Postoje domácností k dosahované �ivotní úrovni, chudobě 
a příjmům; VÚPSV 1997) 
Otázka zahrnuje verbální klasifikaci �ivotní úrovně na základě �estistupňové �kály podle 
holandského ekonoma Van Praaga  s jemnou modifikací na  české podmínky (viz legenda): 
  
G r a f  1   Subjektivní hodnocení �ivotní úrovně  českého obyvatelstva v roce 1992 a 
1995 

 
 
 
T a b u l k a 3  Hodnocení �ivotní úrovně profesními skupinami ekonomicky aktivního 
obyvatelstva (v %): 
profesní skupiny stupeň �ivotní úrovně* 
EA obyvatel 1 2 3 4 5 6 
zaměstnanci 2,4 31,3 44,6 19,3 2,4 - 
podnikatelé 6,3 45,7 34,6 10,8 2,6 - 
dělníci 2,0 19,1 50,8 24,1 3,6 0,5
zemědělci 1,0 24,5 52,8 19,0 2,1 0,7

Legenda: 
1.  příjem nám stačí na v�echno, nijak se neomezujeme (velmi dobrá �ivotní úroveň) 
2.  příjem nám stačí na v�echno, ale hospodaříme �etrně (dobrá �ivotní úroveň) 
3. příjem nám stačí na základní potřeby, musíme velmi �etřit, abychom si mohli koupit nákladněj�í věci 

(postačující �ivotní úroveň) 
4. příjem stačí pouze na levné potraviny, o�acení, bydlení, nákladněj�í věci a slu�by si nemů�eme dovolit 

(nepostačující �ivotní úroveň) 
5. příjem sotva stačí na nejlevněj�í potraviny a dal�í nejzákladněj�í potřeby, někdy musíme vyu�ívat pomoc a 

půjčky od příbuzných (�patná �ivotní úroveň) 
6. příjem je tak malý, �e na�e domácnost je odkázána na soustavnou pomoc druhých a sociální pomoc obce a 

státu  (velmi �patná �ivotní úroveň) 
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T a b u l k a  4 Hodnocení �ivotní úrovně �rizikovými� skupinami obyvatelstva (v %): 
sociálně slab�í stupeň �ivotní úrovně 
skupiny obyvatel 1 2 3 4 5 6 
důchodci 1,1 14,3 30,9 47,2 6,3 0,2 
neúplné rodiny 0,9 17,8 35,5 38,3 6,5 0,9 
vícečetné rodiny* - 15,9 46,0 30,2 6,3 1,6 
mladé rodiny** 4,0 13,1 52,5 23,2 6,1 1,0 

* pět a více členů 
** do 29 let s jedním příjmem a závislým dítětem (dětmi) 
 
 
 
5. Srovnání subjektivního vnímání chudoby v české společnosti v procesu transformace 
(Pramen  Vavrečková, J., Zika D., Postoje domácností k dosahované �ivotní úrovni, chudobě 
a příjmům, VÚPSV 1997) 
 
Otázka: � Máte pocit, �e jste chudá rodina? 
 
T a b u l k a  5   Subjektivní pocit chudoby 
 1990 1992 1995 
ano 12 13 16,4 
někdy 59 57 55,7 
ne 29 30 27,9 
 
 
T a b u l k a  6  Pocit chudoby u profesních skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva  
prof. skupiny EA  pocit chudoby 
 obyvatelstva ano někdy ne 
zaměstnanci 15,0 52,2 32,8 
podnikatelé 8,6 44,4 47,0 
dělníci 14,5 61,7 23,6 
zemědělci 13,4 59,3 27,2 
 
 
T a b u l k a  7   Pocit chudoby u sociálně slabých skupin obyvatel 

pocit chudoby sociálně slab�í  
skupiny obyvatel ano někdy ne 
důchodci 26,1 56,1 17,8 
neúplné rodiny 37,6 53,2 9,2 
vícečetné rodiny * 16,7 64,3 19,0 
mladé rodiny** 20,2 62,6 17,2 

* pět a více členů 
** do 29 let s jedním příjmem a závislým dítětem (dětmi) 
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6.  Sociálně potřebné domácnosti 
 

Postoje k ekonomické situaci  před  pobíráním dávek sociální péče, podmíněné sociální 
potřebností (ŹM) 
 (Pramen: Vavrečková. J., Michalička, L., Severová. S.: Postavení domácností s minimálními 
příjmy a jejich sociální ochrana, VÚPSV 1999) 

 
T a b u l k a 8 Ekonomická situace  různých typů domácností před pobíráním  dávek �M 
ekonomická charakter domácnosti �adatele Soubor 
situace dom. rodiny s dětmi rodiny bez dětí neúplné rodiny celkem 
velmi dobrá 0,6 8,5 2,0 3,8
dobrá 23,3 30,9 20,4 24,1
středně průměrná 49,7 42,1 49,0 44,1
�patná 23,9 14,7 23,8 22,3
velmi �patná 2,5 3,9 4,8 5,7
  
 
 
T a b u l k a 9  Ekonomická situace rodiny před pobíráním dávek �M ve vztahu 
k velikosti domácnosti  

počet osob v domácnosti �adatele ekonomická situace 
dom.  1 2 3 4 5 6+ 

soubor 
celkem 

velmi dobrá 5,5 2,9 2,8 3,0 2,7 - 3,8
dobrá 25,5 17,4 24,5 26,3 17,8 26,3 24,1
středně průměrná 38,2 52,2 51,9 43,4 52,1 48,7 44,1
�patná 23,6 26,1 17,0 19,2 21,9 23,7 22,3
velmi �patná 7,3 1,4 3,8 8,1 5,5 1,3 5,7
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1. Cíl �etření 
Realizované �etření o �ivotních podmínkách lidí bez domova tvoří jednu slo�ku 

komplexního přístupu k ře�ení problematiky stanovení existenčního minima. Přesto�e 
stanovení existenčního minima  je spí�e odborně-technický problém podmíněný věcně 
stanovenými normami vý�ivy, hygieny a dal�ích základních �ivotních potřeb (a jejich 
promítnutím do ekonomických či finančních parametrů), bylo toto pojetí doplněno o 
předlo�ené nahlédnutí do �ivotní reality lidí, kteří zpravidla nedisponují více ne� minimálními 
prostředky ke svému �ivotu.  

 Těmito lidmi jsou bezdomovci, jich� se ve velkých městech a v Praze zvlá�ť 
objevuje po roce 1989 tolik, �e představují záva�ný sociální problém, který mohou 
charitativní instituce v podstatě jen zmírňovat. Sám o sobě by si tento fenomén zasluhoval 
důkladné sociologické zkoumání s cílem vytvářet metody jednak monitoringu, jednak 
adekvátních systematických forem účinné pomoci lidem, kteří se po ztrátě domova či 
stabilního bydlení často ocitají na �ikmé plo�e vedoucí k nedůstojnému �ivotu s hrozbou 
propadnutí různým formám deprivace, závislostí, kriminality, apod., pokud takto nebyli 
poznamenáni ji� předtím. 

 Malá sonda do �ivota bezdomovců, která byla uskutečněna koncem roku 2001, 
nepředstavuje víc ne� první vstup na terén, který není pro sociologické zkoumání rozhodně 
snadný. Vzhledem k vý�e uvedenému hlavnímu cíli � sonda o minimálních prostředcích, se 
kterými lidé bez domova �ijí - bylo mo�né průzkum poněkud usnadnit: nebylo 
bezpodmínečně nutné usilovat o reprezentativnost zkoumaného souboru respondentů, ale 
naopak byla spí�e vhodná určitá preference při výběru. Předpokladem získání relevantních či 
validních informací byla toti� dostatečná vstřícnost, komunikativnost a schopnost potřebné 
reflexe na straně �etřených osob, zvlá�tě kdy� četnost do průzkumného souboru zahrnutých 
bezdomovců byla značně limitována omezenými mo�nostmi sondá�ního �etření. 

 

2. Pou�itá metodika a technika průzkumu 
Ke zji�tění potřebných dat byl připraven dotazník, do kterého tazatelé (zainteresovaní 

studenti V�E) při řízených rozhovorech zaznamenávali údaje postihující sledované aspekty 
�ivota bezdomovců - ať ji� objektivní povahy (materiální, sociodemografické),  tak 
subjektivní (postoje a názory). 

K získání potřebných údajů byli tazateli �ádáni jednak bezdomovci, kteří  byli 
zasti�eni v charitativních institucích (Naděje, Armáda spásy�), jednak ti, kteří na řadě 
stanovi�ť kolportují časopis Nový prostor. Cílem bylo zahrnout do souboru   osoby různého 
věku, různé doby trvání bezdomovectví, různého vzdělání, kvalifikace apod. 

Vzhledem k nevelkému rozsahu �etření (několik desítek bezdomovců �ijících 
v  Praze, men�í část ve Zlíně), nepřicházelo v úvahu vyu�ití sofistikovaněj�ích metod 
statistické analýzy. Hodnocení výsledků se tak omezuje na vyu�ití  prvního stupně třídění 
získaných dat, s doplněním o případné kvalitativní posouzení volných výpovědí respondentů a 
konkrétních postřehů tazatelů. 

 

3. Charakteristika �etřeného souboru 
 K vyplnění dotazníku bylo získáno celkem 69 respondentů. V souboru převa�ují 

bezdomovci - mu�i, viz tab. 1. Zastoupeny jsou v�echny  věkové skupiny bezdomovců, viz 
tab. 2.  
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T a b u l k a  1   Členění bezdomovců podle pohlaví 
pohlaví absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost
mu� 59 85,5 %  85 %
�ena 10 14,5 % 100,0 %
celkem 69 100,0 %

 

T a b u l k a  2   Členění bezdomovců podle věku 
věk absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
méně ne� 20 2 2,9 % 2,9 %
21-30 9 13,0 % 15,9 %
31-41 15 21,7 % 37,7 %
41-50 18 26,1  % 63,8 %
51-60 19 27,5% 91,3 %
více ne� 60 6 8,7 % 100,0 %
celkem 69 100,0 %

 
Převá�ná část bezdomovců jsou jedinci osamělí - téměř polovina bezdomovců nikdy 

ne�ila v man�elském svazku a dal�í velkou skupinu tvoří rozvedení.  Nejmen�í skupinu tvoří 
�enatí (vdané)  a vdovci (vdovy), viz tab. 3.   

 

T a b u l k a 3  Členění bezdomovců podle rodinného stavu 
rodinný stav absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
svobodný/á 32 46,4 % 46,4 %
�enatý,vdaná (druh/dru�ka) 5 7,2 % 53,6 %
rozvedený/á 28 40,6 % 94,2 %
vdovec/vdova 4 5,8 % 100,0 %
celkem 69 100,0 %

 
Dosa�ené vzdělání bezdomovců je poměrně nízké: ve více ne� polovině případů 

střední, av�ak významný je podíl bezdomovců se základním vzděláním a také s neukončeným 
základním vzděláním, viz tab. č. 4 (10 bezdomovců na tuto otázku neodpovědělo).   

   

T a b u l k a  4  Členění bezdomovců podle dosa�eného  vzdělání  
vzdělání absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
neúplné základní 3 5,1 % 5,1 % 
základní 25 42,4 % 47,5 % 
střední 31 52,5 % 100,0 % 
celkem 59 100,0 %  

 
Pokud se týká kvalifikace, tak převa�ují bezdomovci, kteří uvádějí, �e jsou vyučení, 

viz. tab. č. 5 (16 bezdomovců neodpovědělo).  

     

T a b u l k a 5  Členění bezdomovců podle dosa�ené kvalifikace 
kvalifikace absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
vyučení 38 76,0 % 76,0 % 
jiná 12 24,0 % 100,0 % 
celkem 50 100,0 %  
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Če�tí bezdomovci vykazují téměř shodné sociodemografické znaky jako bezdomovci 
američtí: převa�ují osamělí mu�i, ať ji� svobodní či rozvedení, s ni��ím vzděláním. Porovnání 
základních sociodemografických znaků českých a amerických1 bezdomovců (pohlaví, 
vzdělání a rodinný stav) je  blí�e dolo�eno v  příloze č. 1   

K vý�e uvedeným základním charakteristikám je v na�em případě je�tě vhodné dodat  
respondenty uváděný hlavní důvod ztráty jejich domova (bydlení) a délku předcházejícího 
zaměstnání. I kdy� se lze oprávněně domnívat, �e k tomu, aby se člověk stal bezdomovcem 
vede zpravidla více ne� jedna příčina - sama o sobě nemusí být asi �ádná fatální - k základní 
představě o �mechanismu geneze� jevu postačí určení hlavního důvodu, viz tab. 6. 

T a b u l k a 6   Členění bezdomovců podle důvodu ztráty domova  
důvod ztráty domova absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
rozpad (opu�tění) rodiny 24 34,8 % 34,8 %
ztráta zaměstnání 17 24,6 % 59,4 %
vlastní  byt nebyl nikdy získán 5 7,2 % 66,7 %
o bydlení jsem se nestaral 2 2,9 % 69,6 %
nemoc 1 1,4 % 71,0 %
jiný důvod 20 29,0 % 100,0 %
celkem 69 100,0 %

 
 Jako hlavní důvod ztráty domova je uváděn rozpad, případně opu�tění rodiny. U 

star�ích věkových kategorií je důvodem rozvod nebo zánik partnerského vztahu 
(man�el/man�elka, druh/dru�ka), u mlad�ích věkových kategorií je  často důvodem konflikt 
mezi rodiči a dětmi a následné vyhnání z domu rodičů (nebo opu�tění domu rodičů), v jednom 
případě do�lo také po úmrtí rodičů k vyhnání mu�e z domu jeho sestrou. V některých 
případech se mu�i netajili tím, �e důvodem vyhnání byl jejich alkoholismus a také trestní 
minulost. Dal�ím častým důvodem je ztráta zaměstnání, následná neschopnost platit nájemné 
a  ztráta domova. Ztrátě zaměstnání  předcházel v některých případech pracovní úraz.  

Záva�ným důvodem bezdomovectví je u mladých lidí ukončení pobytu  v dětských 
ústavech, ať ji� v dětských nebo výchovných (diagnostických). Ve dvou případech byli 
kontaktováni na Wilsonově nádra�í mladí prostituti, kteří se ocitli v 18 letech po ukončení 
mo�nosti jejich pobytu v dětském domově na ulici (jejich současné příjmy a výdaje jsou 
výrazně vy��í ne� u ostatních bezdomovců).  

Zatímco če�tí bezdomovci vykazují téměř shodné sociodemografické znaky (pohlaví, 
vzdělání a rodinný stav) jako bezdomovci američtí (blí�e viz příloha č.1), z porovnání příčin 
ztráty domova u českých a amerických bezdomovců vyplývá, �e tyto příčiny jsou rozdílné, 
neboť odpovídají rozdílné sociálně - ekonomické situaci v obou zemích, blí�e viz příloha č.2   

 Jestli�e porovnáme u českých bezdomovců délku předcházejícího zaměstnání a jejich 
věkovou strukturu, pak délka předcházejícího zaměstnání odpovídá do jisté míry jejich 
věkové struktuře: převá�ná část bezdomovců - 71,3 % - dosáhla předcházející doby 
zaměstnání v rozsahu 4 a� 30 let, čemu� také odpovídá věková struktura převá�né části 

                                                           
1 Zatímco v Evropě panuje poměrně nedostatečná znalost problému bezdomovectví, co� mimo jiné dokládají 

národní dvouleté akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, které byly členskými zeměmi Evropské 
unie zpracovány k 1. 6. 2001 na základě rozhodnutí přijatého na summitu v Nice (prosinec 2000), v USA je 
věnována monitoringu bezdomovectví velká pozornost. Dokumentem, ve kterém jsou popsány vhodné indikátory, 
metodologické postupy monitorování bezdomovectví a také výsledky poměrně rozsáhlého výzkumu 
bezdomovectví, který v USA proběhl v letech 1996-1999 je studie o bezdomovectví v USA, která byla 
publikována pod názvem Národní výzkum o poskytovatelích slu�eb pro bezdomovce a jejich klientech (1996 
National Survey of Homeless Assistance Providers and Clients - NSHAPC),  Federální statistický úřad USA. 
Washington 1997 
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bezdomovců - 75,3 % bezdomovců je ve věku 30 a� 60 let. Naproti tomu délka �stavu bez 
domova� ve více ne� 80 % případů nepřesahuje 10 let a spadá tedy převá�ně do doby po roce 
1989, blí�e viz tab. 7 a 8. 

 
T a b u l k a  7  Členění bezdomovců podle předchozí doby zaměstnání 

délka předcházející doby absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
zaměstnání    
nikdy 1 1,5 % 1,5 % 
méně ne� rok 3 4,5 % 6,1 % 
1 - 3 roky 5 7,6 % 13,6 % 
4  - 10 let 12 18,2 % 31,8  % 
11 - 20 let 18 27,3 % 59,1 % 
21 - 30 let 17 25,8 % 84,6 % 
31 a  více 10 15,2 % 100,00% 
celkem 66 100,0 %  

 

 
T a b u l k a  8  Členění bezdomovců podle délky stavu �bez domova� 
délka stavu �bez 
domova� 

absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 

méně ne� 1 rok 9 13,0 % 13,0 % 
1-2 roky 16 23,2 % 36,2 % 
3-5 let 16 23,2 % 59,4 % 
6-10 let 16 23,2 % 82,6 % 
více ne� 10 let 12 17,4 % 100,0 % 
celkem 69 100,0 %  

 

 
Ke v�em uvedeným faktickým znakům dodejme je�tě jednu nikoliv bezvýznamnou 

informaci, která se vá�e k bezdomovcům, a to zda vlastní osobní doklady, bez nich� je 
obtí�né získat předev�ím sociální dávky, ale také dal�í sociální slu�by: 

 

T a b u l k a  9  Členění bezdomovců podle toho zda vlastní (nevlastní) osobní doklady  
doklady vlastní/nevlastní absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
ano 50 72,5 % 72,5 % 
ne 19 27,5 % 100,0 % 

 

         I při poměrně málo početném souboru a při jeho ne zcela snadném výběru je zřejmé, 
�e výsledná struktura nebude  výrazně odli�ná od slo�ení zkoumané kategorie jako celku 
(např. výrazná převaha mu�ů realitě nepochybně odpovídá). 
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4. Materiální aspekty �ivota bezdomovců 
4.1 Finanční příjem 

 

Příjmy bezdomovců jsou velmi různorodé. U sledovaného počtu 69 bezdomovců bylo 
zji�těno celkem 83 příjmů, nejvíce bezdomovců (73,9%) v�ak mělo 1 příjem,  blí�e viz tab. č. 
10:     

 
T a b u l k a 10  Členění  bezdomovců podle  počtu příjmu    
počet příjmů absolutní četnost relativní četnost 
0 3 4,3 %
1 51 73,9 %
2 13 18,8 %
3 2 2,9 %
celkem 69 100,0 %

 
Z celkového počtu 83 příjmů tvoří největ�í část dávky sociální potřebnosti  a pestrá 

�kála příjmů, která byla zařazena do kategorie �jiný příjem�, blí�e viz tab. 11.  

 
T a b u l k a 11  Členění příjmů bezdomovců 
druhy příjmů bezdomovců: počet % 
dávky sociální potřebnosti 24 28,9 %
dávky sociálního poji�tění1 18 21,7 %
příspěvek dobrých lidí (�ebrota) 16 19,3 %
jiný příjem 25 30,1 %
celkem 83 100,0 %
1důchod starobní a invalidní a nemocenská  

 
Do kategorie �jiný příjem� patří pestrá �kála příjmů, největ�í podíl tvoří prodej 

časopisu Nový prostor, blí�e viz tab.12.  

 
T a b u l k a 12  Druhy příjmu zařazené do kategorie �jiný příjem� 
jiný příjem absolutní četnost relativní četnost 
prodej časopisu NP1 12 48,0 %
fyzická práce 6 24,0 %
sběr papíru 2 8,0 %
prostituce 1 4,0 %
neuvedeno 4 16,0 %
celkem 25 100,0 %
1 časopis Nový prostorZ celkového počtu 83 příjmů, které byly zji�těny u 69 bezdomovců, tvoří sociální 

příjmy, tj. dávky sociální potřebnosti a dávky sociálního poji�tění 51% a příjmy, které bezdomovci získávají 
vlastní aktivitou  zbylých 49 % (tj. příspěvek dobrých lidí - �ebrání  a pestrá �kála příjmů zahrnutá do kategorie 
�jiný příjem�).  

 
4.1.1  Druhy finančních příjmů bezdomovců s jedním příjmem  
 U bezdomovců, kteří mají  jediný příjem, se nejčastěji vyskytují sociální dávky a 

pokud tyto dávky nemají (např. z důvodu, �e nevlastní osobní doklady a nemohou o sociální 
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dávky za�ádat nebo doklady mají, ale ne�ijí v místě trvalého bydli�tě), sna�í se velmi často 
získat příjem prodejem časopisu Nový prostor, viz tab. 13 a 14.    

 

T a b u l k a 13  Druhy příjmů bezdomovců, kteří mají jediným příjem 
druh příjmů  absolutní četnost relativní četnost 
dávky sociální potřebnosti 14 27,5 %
dávky sociálního poji�tění1 12 23,5 %
příspěvek dobrých lidí (�ebrota) 8 15,7 %
jiný příjem 17 33,3 %
celkem 51 100,0 %
1důchod starobní a invalidní a nemocenská  

 

T a b u l k a 14  Členění kategorie �jiný příjem� u bezdomovců s jediným příjmem 
jiný příjem absolutní četnost relativní četnost 
prodej časopisu NP1 10 58,8 %
fyzická práce 4 23,5 %
sběr papíru 1 5,9 %
prostituce 1 5,9 %
neuvedeno 1 5,9 %
celkem 17 100,0 %
1 časopis Nový prostor 

 

 4.1.2  Druhy finančních příjmů bezdomovců se dvěma příjmy 
 Bezdomovci, kteří mají dva druhy příjmů, si nejčastěji doplňují příjem získaný formou 

sociální dávky prodejem časopisu Nový prostor, příle�itostnou prací a �ebrotou, viz tab. 15 a 
16.   

 

T a b u l k a 15  Kombinace druhu příjmu u bezdomovců se dvěma příjmy 
kombinace druhu příjmu počet % 
dávky sociální potřebnosti a "jiný příjem" 3 23,1 % 
dávky sociální potřebnosti a příspěvek dobrých lidí (�ebrota) 3 23,1 % 
dávky sociálního poji�tění1 a doplatek do �ivotního minima 2 15,4 % 
dávky sociálního poji�tění1 a jiný příjem 2 15,4 %  
dávky sociálního poji�tění1 a příspěvek dobrých lidí (�ebrota) 2 15,4 % 
příspěvek dobrých lidí a jiný příjem 1 7,7 % 
celkem 13 100,0 % 
1důchod starobní a invalidní a nemocenská 

 

 
T a b u l k a 16  Členění kategorie �jiný příjem� u bezdomovců se dvěma příjmy 
jiný příjem počet % 
prodej časopisu NP1 2 33,3 %
fyzická práce 2 33,3 %
neuvedeno 2 33,3 %
celkem 6 100,0 %
1 časopis Nový prostor 
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4.1.3  Druhy finančních příjmů bezdomovců se třemi příjmy 
Bezdomovci, kteří mají tři druhy příjmů kombinují sociální dávky, příspěvek 

dobrých lidí (�ebrotu) s dal�í aktivitou (sběr papíru), blí�e viz tab.17 a 18:  

 

T a b u l k a  17  Kombinace druhu příjmu u bezdomovců se třemi příjmy 
kombinace tří příjmů počet % 
dávky SP, příspěvek, jiný příjem 2 100,0 %
celkem 2 100,0 %

 

 

T a b u l k a 18  Členění kategorie �jiný příjem� u bezdomovců se dvěma příjmy 
jiný příjem počet % 
sběr papíru 1 50,0 %
neuvedeno 1 50,0 %
celkem 2 10,0 %

 

4.1.4   Vý�e příjmů bezdomovců 
Sociální dávky, tj. dávky sociální potřebnosti a dávky sociálního poji�tění (důchod 

starobní, invalidní a nemocenská) tvoří velmi významnou část příjmů bezdomovců - z 
celkového počtu 83 příjmů tvoří 51 %.  

Sociální dávky pobírá celkem 40 bezdomovců, tj. 58 %. Jsou to ti, kteří mají osobní 
doklady  (50 bezdomovců vlastní doklady)  a �ijí v místě trvalého bydli�tě  nebo jsou ochotni 
(schopni) si pro dávky do místa bydli�tě dojet. Sociální dávky pobírá polovina bezdomovců, 
kteří mají jediný příjem, a téměř v�ichni bezdomovci se dvěma nebo třemi příjmy, kteří si je 
doplňují dal�ím příjmem, který vyplývá z jejich aktivity.  

Vzhledem k tomu, �e sociální dávky tvoří významnou část příjmů bezdomovců, je 
vý�e jejich příjmů výrazně ovlivněna vý�í �ivotního minima jednotlivé osoby (4 100 Kč), v 
jeho� vý�i se pohybuje nejčastěji dosahovaný příjem bezdomovců (modus), a příjem který 
rozděluje soubor na dvě poloviny (medián). Průměrný příjem je vy��í ne� je hodnota modusu 
a mediánu předev�ím vlivem dvou vysokých příjmů (30 a 12 tisíc, které uvedli dva prostituti 
na Wilsonově nádra�í), viz tab.19 a tab. 20.  
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T a b u l k a 19 Vý�e příjmů bezdomovců a absolutní a relativní četnost  podle vý�e 
příjmů 
vý�e příjmu absolutní relativní kumulativní 

 četnost četnost četnost 
1 500 2 4,2 % 4,2 %
2 000 3 6,3 % 10,4 %
2 100 1 2,1 % 12,5 %
2 200 1 2,1 % 14,6 %
2 500 2 4,2 % 18,8 %
2 800 1 2,1 % 20,8 %
3 000 2 4,2 % 25,0 %
3 100 1 2,1 % 27,1 %
3 500 1 2,1 % 29,2 %
4 000 8 16,7 % 45,6 %
4 100 10 20,8 % 66,7 %
4 458 1 2,1 % 68,7 %
4 500 3 6,2 % 75,0 %
4 600 2 4,2 % 79,2 %
5 000 3 6,2 % 85,4 %
5 747 1 2,1 % 87,5 %
6 000 2 4,2  % 91,7 %
7 000 1 2,1 % 93,7 %
7 169 1 2,1 % 95,8 %
12 000 1 2,1 % 97,9 %
30 000 1 2,1 % 100,0 %
celkem 48 100,0 %
1 Z celkového počtu 69 bezdomovců 3 bezdomovci nemají �ádný příjem a 18 bezdomovců nebyli schopni určit 
vý�i svého příjmu 

  

T a b u l k a 20  Statistické hodnoty úrovně rozlo�ení příjmů  
průměr 4 641 směrodatná odchylka 4 114,051
medián 4 100 variační koeficient 88,64
modus 4 100  

 
 Z celkového rozboru druhů příjmů, skladby příjmů a jejich vý�e vyplývá významné 

postavení sociálních dávek v celkové skladbě příjmů bezdomovců  a vý�e �ivotního minima, 
kolem které se nejčastěji pohybují příjmy bezdomovců. 

Bezdomovci, kteří kombinují více příjmů, jejich� základem jsou téměř v�dy sociální 
dávky kombinované s příjmy od dobrých lidí (z �ebroty), případně z práce (prodej časopisu, 
sběr papíru), �ijí  často se svým přítelem - psem.     

    

4.2  Výdaje - rozsah, struktura 
             Otázky, které se týkaly výdajů a jejich struktury, činily dotazovaným bezdomovcům 

značné potí�e a pouze část z nich byla schopna uvést alespoň přibli�ný údaj. Výdaje byly 
zji�ťovány v členění na výdaje na stravu a výdaje na �ostatní �ivotní potřeby�.  Výdaje na 
stravu byly zji�ťovány formou skutečných výdajů �na stravu a den� s doplňující otázkou na 
odhad této minimální potřebné částky. Výdaje na �ostatní �ivotní potřeby� byly zji�ťovány 
formou jejich podílu na celkových výdajích s doplňující otázkou na odhad potřebné 
minimální částky na tyto účely v rámci jednoho měsíce. Získat relevantní nebo vůbec nějaké 
údaje, zvlá�ť u jiných vydání ne� na stravu, se podařilo vět�inou jen od nevelké části 
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tázaných. To platí zvlá�tě u skutečných vydání � odhad minimální potřebné částky tak velkým 
problémem nebyl.  

 

4.2.1  Výdaje na stravu 
 Otázku, která se týkala skutečných výdajů na stravu byla schopno zodpovědět pouze 

32 dotazovaných (47 %), vý�e těchto výdajů viz tab. 2.1 
 

T a b u l k a  21  Výdaje na stravu 
částka absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 

20 3 9,4 % 9,4 % 
30 3 9,4 % 18,8 % 
35 1 3,1 % 21,9 % 
40 1 3,1 % 25,0 % 
50 6 18,8 % 43,8 % 
70 3 9,4 % 53,1 % 
75 2 6,3 % 59,4 % 
80 2 3,1 % 62,5 % 
100 5 18,8 % 81,2 % 
112 1 3,1% 84,4 % 
125 1 3,1 % 87,5 % 
133 1 3,1 % 90,6 % 
150 2 6,3 % 96,9 % 
200 1 3,1% 100,0 % 
 32 100,0 %  

 

T a b u l k a  22   Statistické hodnoty úrovně rozlo�ení výdajů na stravu 
průměr 76 směrodatná odchylka 43,86
medián 70 variační koeficient 0,58
modus 50  

 
Vzhledem k velkému podílu těch, kteří po�adovaný údaj nebyli schopni uvést (53 %), 

je nutno výsledky posuzovat velmi obezřetně. Přesto v�ak je mo�no z tabulky vyvodit 
poznatek, �e 60 % vypovídajících vydává na stravu denně  částku ni��í nebo rovnu 75 Kč, 
resp. 80 % bezdomovců vydává částku ni��í ne� 100 Kč.   

Průměrná hodnota výdajů na stravu je 76 Kč. Vy��í ne� průměrné výdaje na stravu 
uvedl jeden ze dvou bezdomovců - prostitutů, který má vysoký příjem (druhý tento údaj 
odmítl uvést) a dále také někteří bezdomovci, jejich� �ivotním stylem je �ivot se psem (se 
dvěma psy), kteří se sna�í zajistit si vy��í příjem kombinací sociálních dávek, �ebrotou a 
případně prací (prodej časopisu, sběr papíru) a kteří následně zahrnují do výdajů na stravu 
výdaje na stravu nejen pro sebe, ale také pro svého psa (pro psy). Podle poznámky jedné z 
tazatelek nejsou schopni o těchto výdajích uva�ovat odděleně.         

 Údaj o průměrných výdajích na stravu ve vý�i 76 Kč, kdy 60 % vypovídajících vydává 
částku ni��í, je mo�no pova�ovat za relativně směrodatnou a do určité míry reálnou a 
zobecnitelnou.  Na míru reálnosti tohoto zobecnění lze částečně usuzovat z výsledků otázky 
po vlastním odhadu potřebné finanční částky �na stravu a den�. Tyto odhady se pohybují 
v průměru vý�e ne� uvedené výdaje skutečné, viz tab. 23.  
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T a b u l k a 23   Odhad potřebné částky na �stravu a den�  
částka absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost
30 2 3,1 % 3,08 %
40 1 1,5 % 4,6 %
50 10 15,4 % 20,0 %
60 1 1,5 % 21,5 %
70 2 3,1 % 24,6 %
75 2 3,1 % 27,7 %
80 2 3,1 % 30,8 %
90 1 1,5 % 32,3 %
100 18 27,7 % 60,0 %
150 9 13,8 % 73,9 %
200 8 12,3 % 86,2 %
250 2 3,1 % 89,2 %
300 5 7,7 % 96,9 %
400 2 3,1 % 100,0 %
 65 100,0 %

 

 
T a b u l k a 24  Statistické hodnoty úrovně rozlo�ení odhadu výdajů na stravu 
průměr 135 směrodatná odchylka 87,82
medián 100 variační koeficient 0,65
modus 100  

 
Ukazuje se, �e částku 75 Kč pova�uje za potřebnou pouze 28 % vypovídajících, 

přičem� 60 % vypovídajících  pova�uje za potřebnou částku 100 Kč, která je také hodnotou 
nejčetněj�í (modus) a hodnotou, která rozděluje soubor na dvě stejné části (medián). 
Průměrná vý�e odhadované potřebné částky (135 Kč) je téměř dvojnásobná ve srovnání 
s částkou, která byla zji�těna jako průměr skutečných výdajů �na stravu a den� (76 Kč). 
Odhad potřebných výdajů na �stravu a den� vykazuje vy��í variabilitu ne� skutečné výdaje na 
stravu, část odhadovaných potřebných výdajů je zřejmě nadnesená.  

Na základě poznámek tazatelů je mo�no odli�it odhad potřebných výdajů na stravu 
těch, kteří �ijí (nebo se aspoň stravují) v charitativních organizacích a těch, kteří �ijí přímo na 
ulici. Ti, kteří �ijí na ulici, mají vět�í potřebu výdajů na stravu nebo ji proklamují.          

 Pokud by měly být zachovány vý�ivové hodnoty stravy, bylo by �ádoucí zajistit, aby 
se bezdomovci mohli stravovat nikoliv �na ulici�, ale v charitativních organizacích (při 
mo�nosti jejich co největ�í dostupnosti), kde je strava i z finančního hlediska dostupná. Spí�e 
jsou reálné odpovědi o skutečných výdajích na stravu, kde průměrnou hodnotou je 76 Kč, 
nejčetněj�í hodnotou (modus) 50 Kč a hodnotou, která rozděluje soubor na dvě části 70 Kč. 
Přikloníme � li se k částce 70 Kč, pak měsíční částka na stravu činí 2 100 Kč (tj. 90 % 
z částky �ivotního minima na osobní potřeby dospělých osob) 

 
4.2.2  Výdaje na ostatní �ivotní potřeby 
      Snaha získat údaje o finančních výdajích na ostatní potřeby kromě stravy byla 

zji�ťována otázkou o struktuře celkových výdajů, přičem� byla zji�ťována struktura 
celkových výdajů v členění na výdaje na jídlo, noclehy, hygienu, o�acení, kuřivo a dal�í.  
Údaje, které byly získány, jsou velmi variabilní a také ne zcela dostatečné: 17 tázaných (25 
%) bylo schopno uvést pouze druhy výdajů, nikoliv vynakládané finanční částky na uvedené 
druhy výdajů.   
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Významné postavení ve struktuře výdajů mají výdaje spojené se zabezpečením stravy, 
noclehů a hygieny (vyplývá to z toho, �e ti, kteří přespávají v charitativních zařízeních, platí 
tyto slu�by jednou částkou). Významné jsou v�ak výdaje na kuřivo, ke kterým se přihlásilo 60 
% tázaných. Naopak jenom 30 % tázaných má vydání související s o�acením, neboť o�acení 
dostávají spí�e zdarma. Podrobněji viz tab. 25.      
 
T a b u l k a 25  Četnost výskytu výdajů podle druhů  
druh výdaje absolutní četnost relativní četnost 
jídlo 69 100,0 %
noclehy 47 68,1 %
hygiena 40 58 %
o�acení 21 30,4 %
kuřivo 41 59,4 %
"dal�í" 26 37,7 %
1 podíl bezdomovců, kteří vydávají finanční částku na příslu�nou polo�ku 

 
"Dal�í" výdaje uvedlo celkem 26 tázaných, dominující postavení měly výdaje na 

alkohol - byl uveden 16 % z tázaných bezdomovců, 2 mladí bezdomovci se přihlásili k 
výdajům na drogy, podrobněji viz tab. 26.    

 

T a b u l k a 26  Četnost výskytu výdajů uvedených v polo�ce "dal�í" 
druh "dal�ích" výdajů absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 
alkohol 11 42,3 % 15,9 %
drogy 2 7,7 % 2,9 %
káva 1 3,9 % 1,5 %
léky 1 3,9 % 1,5 %
vý�ivné 1 3,9 % 1,5 %
knihy,časopisy 2 7,7 % 2,9 %
nespecifikováno "jak, kdy� 8 30,8 % 11,6 %
 26 100,00% 37,7 %
1 podíl na polo�ce "dal�í výdaje" 
2 podíl bezdomovců, kteří vydávají finanční částku na příslu�nou polo�ku 

 
Pokud se týká struktury výdajů podle jednotlivých druhů, pak s omezením, �e jde 

spí�e jen o určité orientační hodnoty, mů�eme uvést, �e náklady na noclehy se u poloviny 
získaných odpovědí pohybovaly mezi 10 - 30 % celkových výdajů, u ostatních se blí�ily spí�e 
50 %. Výdaje na hygienu kolísaly nejčastěji kolem 10 %, na o�acení prakticky ze získaných 
údajů pro malou četnost a příli�nou variabilitu ani přibli�ný podíl nelze určit. Men�í potí�e 
činilo bezdomovcům  stanovit rozsah výdajů na kuřivo - odpověděla více ne� polovina, ale 
vý�e výdajového podílu je podle očekávání velmi pestrá: pohybuje se - v závislosti na síle 
�zlozvyku� a vý�i příjmu - od téměř zanedbatelného podílu po 20, 30 i více %. Pokud se 
objevuje alkohol, tak jeho podíl tvoří 20 - 50 %, je�tě vět�í podíl zaujímají ve struktuře výdajů 
drogy: v jednom případě 30 - 100 %, ve druhém 60 %.  

Podobně jako u stravy byli respondenti častěji schopni odhadnout minimální finanční 
náklady nutné k zaplacení základních �ivotních potřeb (mimo stravy) ne� kolik nebo jakou 
část svého příjmu na ně skutečně vydávají, viz tab. č. 27. 
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T a b u l k a 27  Odhad minimální potřebné částky  na ostatní základní �ivotní potřeby 
mimo stravu na 1 měsíc 
částka absolutní četnost relativní četnost kumulativní četnost 

50 1 1,9 % 1,9 %
100 4 7,5 % 7,6 %
200 4 7,5 % 15,1 %
300 3 5,7 % 20,8 %
400 2 3,8 % 24,5 %
450 2 3,8 % 28,3 %
500 1 1,9 % 30,2 %
600 1 1,9 % 32,1 %
1 000 1 1,9 % 34,0 %
1 500 1 1,9 % 35,9 %
1 800 1 1,9 % 37,7 %
2 000 2 3,8 % 41,5 %
2 500 2 3,8 % 45,3 %
3 000 9 17,0 % 62,3 %
3 500 3 5,7 % 67,9 %
4 000 3 5,7 % 73,6 %
4 500 3 5,7 % 79,3 %
5 000 1 1,9 % 81,1 %
6 000 1 1,9 % 83,0 %
7 000 3 5,7 % 88,7 %
9 000 1 1,9 % 90,6 %
10 000 3 5,7 % 96,2 %
12 000 1 1,9 % 98,1 %
 53 100,0 %

 

T a b u l k a 28  Statistické hodnoty úrovně potřebných částek  na ostatní základní �ivotní 
potřeby mimo stravu na 1 měsíc 
průměr 3 099 směrodatná odchylka 3 035,9
medián 3 000 variační koeficient 0,97
modus 3 000  

 
Bez ohledu na eventuální srovnávání s nějak expertně stanovenými potřebami ve 

finančním vyjádření, mů�eme za realistické pásmo odhadů pova�ovat u se v�ím omezením 
spjatým s tímto způsobem zji�ťování minimálních �ivotních potřeb - hodnoty blí�ící se ke 
středu rozlo�ení, tedy sumy od 1 500 do 3 000. Hodnoty z prvního pásma by pak spadaly do 
jakéhosi ad hoc stanoveného elementárního minima, s tím omezením, �e při těchto nízkých 
částkách by placení i nevelké částky  na ka�dodenní nocleh představovalo vět�inou značný 
problém. Zároveň je potřeba mít na paměti, �e finanční výdaje jsou často směrovány na 
potřeby, které není mo�no obecně zahrnout do výdajů v rámci existenčního minima : výdaje 
na kouření, alkohol a drogy. 

 
Věrohodnost získaných údajů 

Získat věrohodné údaje o příjmech,  výdajích a  jejich struktuře bylo velmi obtí�né a 
nará�elo na schopnosti bezdomovců vytvořit si představu o svých příjmech a vydáních. I kdy� 
se tazatelé orientovali na jedince komunikativní a vstřícné, je mo�no závěrem poznamenat, �e 
získat věrohodné údaje týkající se finančních zále�itostí nará�elo na to, �e mezi bezdomovci 
se velmi často objevují lidé, kteří mají specifické problémy. Dr. Dragana Avramov ve své 
studii �Bezdomovectví v Evropské unii� uvádí : 
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�Rozumové a emocionální rysy osobnosti hrají významnou roli při vytváření �ivotní 
dráhy jednotlivců a ve způsobu, s jakým se vyrovnávají s �ivotními podmínkami. Úroveň 
inteligence, emocionální stability a du�evní onemocnění ovlivňují extrémní vyloučení lidí a� 
na okraj společnosti - do bezdomovectví. Du�evní onemocnění mů�e vy�adovat specifickou 
péči, kterou rodina, mnohdy nízkopříjmová a se členy, kteří jsou nízkokvalifikovaní, není 
schopna poskytnout. Emocionální nestabilita mů�e vést k závislosti na drogách a 
k alkoholismu, co� rovně� vylučuje jedince ze sítě rodiny.  

Moderní přístupy k psychiatrické péči přispěly v 60. letech k deinstitucionalizaci 
psychiatrie. Předpokládalo se, �e se o pacienty, u kterých není nezbytná hospitalizace, postará 
rodina (obec), a to zvlá�tě o ty, kteří nejsou schopni vést plně autonomní �ivot. Av�ak 
deinstitucionalizace psychiatrie nebyla doprovázena odpovídajícími opatřeními v sociální 
oblasti a tím se stalo, �e paradoxně modernizace psychiatrické péče bez zabezpečení 
alternativních terapeutických programů uvrhla lidi, kteří potřebovali specifickou péči do 
bezdomovectví. Lidé, kteří sice bezprostředně nepotřebují klinickou psychiatrickou léčbu, 
av�ak nejsou schopni �ít plně autonomním �ivotem, a také ti, kteří jsou závislí na návykových 
látkách, se dostávají na okraj společnosti, i kdy� ve skutečnosti vy�adují specifickou péči, 
která pro ně není k dispozici� (Avramov, 1995: 139).                       

V Evropě do�lo k deinstitucionalizaci psychiatrie v �edesátých letech, v České 
republice ve vět�í míře od let devadesátých. Pavel Říčan komentuje tento proces následovně: 

�Ve středověku �ili du�evně nemocní vytlačeni na okraj společnosti, jednou trpěni, 
podruhé pronásledováni. Osvícenství přineslo novou my�lenku - soustředit je do léčebných 
zařízení, kde jim byla poskytnuta  léčba, ale zároveň tím byli izolováni od zbytku světa. Od 
devadesátých let dochází (v ČR) k proměnám psychiatrie  - odstraňují se mří�e na oknech,  
pacienti mohou volně vycházet z oddělení a jejich pobyt v léčebnách se zkracuje.  Pokud je 
dostatečná kapacita komunitních slu�eb (dům na půli cesty, chráněné bydlení apod.), je těmto 
lidem poskytována potřebná asistence. Av�ak deinstitucionalizace psychiatrické péče 
v devadesátých letech nebyla doprovázena dostatečnou kapacitou komunitních slu�eb� 
(Říčan, MF DNES, 21. září 2002). 

Mezi bezdomovci se pohybují lidé s du�evním onemocněním a také lidé se závislostí 
na návykových látkách. Pravděpodobně z těchto důvodů byla řada otázek, které byly součástí 
�etření, obtí�ná a tázaní nebyli schopni na ně odpovědět. Nejobtí�něj�í byly otázky týkající se 
příjmů a výdajů, viz tab. 29.          

 
T a b u l k a  29  Obtí�né otázky, nezodpovězené v�emi tázanými a procento odpovědí 

typ otázky počet odpovědí procento odpovědí 
dosa�ené vzdělání 59 85,5 %
dosa�ená kvalifikace 50 72,5 %
předchozí doba zaměstnání. 66 95,7 %
vý�e současného příjmu 48 69,8 %
skutečné výdaje na stravu 32 46,4 %
odhad potřebných výdajů na stravu 65 94,2 %
odhad potřebných výdajů na ostatní   
�ivotní potřeby mimo stravu 53 76,8 %

 
Závěr 

Shrneme - li příjmy bezdomovců podle jejich druhů, pak z celkového počtu 83 
příjmů, které byly zji�těny u 66 bezdomovců (3 bezdomovci nevykázali �ádný příjem) tvoří 
dávky sociální potřebnosti a dávky sociálního poji�tění (tj. nemocenská, starobní a invalidní 
důchod) 50,6 %. Příjmy, které bezdomovci získávají vlastní aktivitou tvoří zbylých 49,4 %, tj. 
příspěvek dobrých lidí - �ebrání  a pestrá �kála příjmů zahrnutá do kategorie �jiný příjem�. 
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Z hlediska členění příjmů podle jejich příjemců - bezdomovců, pobírá sociální dávky 
celkem 40 (58 %) bezdomovců. Jsou to ti, kteří mají osobní doklady  (50 bezdomovců vlastní 
doklady)  a �ijí v místě trvalého bydli�tě  nebo jsou ochotni (schopni) si pro dávky do místa 
bydli�tě dojet. Z těch bezdomovců, kteří mají jediný příjem, pobírá sociální dávky 26 (51 %)  
bezdomovců a téměř v�ichni bezdomovci: 12 (92,7%), kteří vykázali souběh dvou příjmů. 
Sociální dávky pobírají rovně� oba bezdomovci, kteří mají souběh tří druhů příjmů. Ti, u 
nich� se vyskytuje souběh dvou nebo tří různých druhů příjmů, si sociální dávky doplňují 
dal�ím příjmem, který vyplývá z jejich aktivity.  

Zároveň je potřeba věnovat pozornost těm, kteří sociální  dávky nepobírají, přesto�e 
se značná část z nich nachází bez dostatečných prostředků k lidsky důstojnému �ivotu. Celkem 
sociální dávky nepobírá 29 (42 %) bezdomovců, z toho 10 (14,5 %) bezdomovců má příjem z 
prodeje časopisu Nový prostor, 8 (11,7 %) bezdomovců získává svoje příjmy výhradně 
�ebrotou, 4 (5,8 %) vykládáním vagónů, 1 (1,4 %) sběrem papíru, 2 (2,9 %) prostitucí  a 1(1,4 
%) kombinací �ebroty s fyzickou prací. Dal�í 3 (4,3 %)  bezdomovci nemají �ádný příjem.  

I přesto, �e ne v�ichni tázaní zcela zodpověděli v�echny otázky, je mo�no se přiklonit 
k závěru, �e vý�e příjmů lidí �ijících na okraji společnosti se pohybují převá�ně kolem 
�ivotního minima, co� vyplývá z toho �e více ne� polovina pobírá sociální dávky (dávky 
sociální potřebnosti a důchod starobní, invalidní a nemocenské dávky) Výdaje na stravu 
reprezentují přibli�ně 90 % částky na osobní potřeby �ivotního minima určené pro dospělé 
osoby (jedná se o částku 70 Kč denně, měsíční 2 100 Kč). S dal�ími 10 % částky na osobní 
potřeby �ivotního minima určené pro dospělé osoby je nutné počítat na hygienické potřeby. 
Ostatní výdaje kromě stravy a hygieny a jejich struktura vykazovaly vysokou variabilitu, 
av�ak pokud bychom uva�ovali o skromném ubytování na ubytovně a skromném oblečení, 
jeví se jako reálná částka 1 500 � 3 00 Kč měsíčně.  Z těchto hodnot vyplývá, �e u lidí �ijící 
na okraji společnosti je jejich existenčním minimem přibli�ně současná vý�e �ivotního 
minima jednotlivé osoby. 
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Přílohy 



 

 

Příloha 1 
 

Porovnání základních sociodemografických znaků českých a amerických bezdomovců 
 

V USA byla v roce 1999 zveřejněna studie o bezdomovectví pod názvem Národní 
výzkum o poskytovatelích slu�eb pro bezdomovce a jejich klientech (NSHAPC)1. Tato studie 
obsahuje jak postupy, tak výsledky poměrně rozsáhlého výzkumu bezdomovectví, který v 
USA proběhl v letech 1996-1999. Projekt byl připraven a financován 12 federálními úřady 
(pod dohledem Rady pro domácí politiku při Bílém domě) a sběrem dat (a dotazováním) byl 
pověřen federální statistický úřad. Sběr dat proběhl ve 28 velkých metropolích, 24 náhodně 
vybraných středních a malých metropolích a 24 nemetropolitních městech. Celkem bylo 
vyu�ito pro analýzu bezdomovectví 5 694 dotazníků vyplněných poskytovateli slu�eb a 4 133 
dotazníků vyplněných pracovníky federálního statistického úřadu na základě rozhovorů 
s bezdomovci.  I přesto, �e tento výzkum o bezdomovectví byl nesrovnatelně obsáhlej�í ne� 
sonda do �ivota bezdomovců, která byla provedena VÚPSV, v jejím� rámci byly provedeny 
řízené rozhovory se 69 bezdomovci, je mo�no provést srovnání základních 
sociodemografických znaků českých a amerických bezdomovců. 

Z porovnání vyplývá, �e mezi bezdomovci se jak v ČR,  tak v USA nachází více 
mu�ů, viz. tab. 1. Téměř polovina bezdomovců v obou zemích nikdy ne�ila v man�elském 
svazku, dal�í velkou skupinou jsou rozvedení, kteří tvoří v obou případech přibli�ně 40 % a 
nejmen�í skupinu tvoří �enatí (vdané)  a vdovci (vdovy), viz tab. 2. V obou zemích dosáhli 
bezdomovci ve více ne� polovině případů střední vzdělání, av�ak významný je podíl 
bezdomovců se základním vzděláním. Bylo zji�těno, �e. 20 % bezdomovců v USA  v době, 
kdy nav�těvovali �kolu, byli zařazeni do speciálních tříd z důvodu problému s učením.  
 
T a b u l k a 1   Lidé bez domova v členění podle pohlaví v ČR a USA (v %) 

pohlaví ČR1 USA 
mu� 85,5 (48) 68 
�ena 14,5 (52) 32 
1 V závorce jsou uvedeny hodnoty platné pro českou  populaci star�í 15 let zji�těné na základě sčítání lidu, domů 
a bytů z roku 2001 Českým statistickým úřadem  
    
T a b u l k a 2   Lidé bez domova v členění podle rodinného stavu (v %) 

rodinný stav ČR1 USA 
svobodný/á                      46,4  (26) 48
�enatý, vdaná (druh, dru�ka)  7,2  (55) 9
rozvedený/á 40,6    (9) 39
vdovec/vdova 5,8  (10) 4
1 V závorce jsou uvedeny hodnoty platné pro českou  populaci star�í 15 let zji�těné na základě sčítání lidu, domů 
a bytů z roku 2001 Českým statistickým úřadem.    

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 �1996 National Survey of Homeless Assistance Providers and Clients� (NSHAPC),  Federální statistický úřad 
USA. Washington 1997  



 

 

T a b u l k a 3   Lidé bez domova v členění podle vzdělání (v %) 

vzdělání ČR1 USA2 

neúplné   5,1  
základní 42,4  (23) 36
střední 48,5  (26) 62
bakalářské/střední odborné/vy��í odborná 
�kola 

 4,0  (48) 2

vysoko�kolské -     (9) - 
1 V závorce jsou uvedeny hodnoty platné pro českou  populaci star�í 15 let zji�těné na základě sčítání lidu, domů 
a bytů z roku 2000 Českým statistickým úřadem 

220 % bezdomovců v USA  prohlásilo, �e v době, kdy nav�těvovali �kolu, byli zařazeni do speciálních tříd 
z důvodu problémů s učením. 
 
 Jak vyplývá z porovnání sociodemografických znaků bezdomovců jedná se převá�ně o 
osamělé mu�e, ať ji� svobodné nebo rozvedené, s ni��ím vzděláním.  
 
 
 



 

 

Příloha 2 
 
Příčiny bezdomovectví u českých a amerických bezdomovců 
 

Z porovnání základních sociodemografických znaků bezdomovců1 vyplynulo, �e tyto 
znaky jsou u českých a amerických bezdomovců shodné: jedná se převá�ně o osamělé mu�e, 
ať ji� svobodné nebo rozvedené, s ni��ím vzděláním.  

Příčiny bezdomovectví v ČR a v USA se v�ak ji� li�í, neboť vyplývají z jiné sociálně 
ekonomické reality. Zatímco hlavním důvodem ztráty domova (bydlení) bezdomovců v USA 
je neschopnost splácet hypotéku na byt nebo platit vysoký nájem (77 %) a to i těch, kteří mají 
zaměstnání, jsou příčiny bezdomovectví v ČR rozmanitěj�í. Z uváděných výpovědí 
respondentů sondá�ního �etření, které bylo provedeno VÚPSV, vyplývá  následující pořadí 
příčin ztráty domova (porovnáno se záznamy vedenými u prodejců časopisu Nový prostor2 
vydavatelem tohoto časopisu), viz tab. 4. 
 

T a b u l k a 1  Příčiny ztráty domova / bydlení (v %) podle sondá�ního �etření VÚPSV a 
záznamů Nového prostoru 
příčina bezdomovectví VÚPSV NP 
rozpad rodiny (byt zůstal man�elce), odchod z rodiny 34,8 41
ztráta zaměstnání 24,6 20
vlastní byt nikdy nezískán (výstup z ústavního zařízení) 7,2 2
o bydlení jsem se nestaral 2,9
nemoc 1,4
jiný důvod 29,1 37
celkem 100,0 100
 

Jak vyplývá z �etření VÚPSV a ze záznamů vydavatele časopisu Nový prostor, je 
v 60 % případů příčinou bezdomovectví v českých podmínkách odchod z rodiny, její rozpad 
nebo ztráta zaměstnání s následnou snahou najít zaměstnání ve velkoměstě (Praha, Brno). 
Mezi "jiné důvody" patří poměrně �iroká �kála: ztráta bytu v průběhu výkonu trestu, podvod s 
bytem, neschopnost platit nájem, ale také dobrovolné rozhodnutí.  
 

                                                           
1 Viz příloha č. 1 
2 Milí čtenáři, děkujeme Vám, časopis Nový prostor r. 2001, č. 76, str. 17 



 

 

 
 
 
 
 
 

Studie III 
 

Výsledky �etření názorů pracovníků  
sociálních referátů na poskytování dávek 

sociální potřebnosti a na konstrukci 
a uplatňování �ivotního minima 
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Výzkumný ústav práce a sociálních věcí uskutečňuje pro Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR grantový projekt �Revize věcné náplně a konstrukce �ivotního minima a 
stanovení minima existenčního�. Jedním z hlavních cílů projektu je vypracovat doporučení 
pro změny v úrovni a konstrukci �ivotního a existenčního minima v ČR tak, aby odpovídalo 
současným podmínkám a příjmově-výdajovým poměrům nízkopříjmových domácností. 
V rámci tohoto projektu ji� proběhl reprezentativní průzkum populace České republiky 
zaměřený na příjmy a vydání domácností a postoje k �ivotnímu minimu.  

 
Součástí projektu byla dále anketa mezi pracovníky sociálních odborů pověřených 

měst a obcí. VÚPSV ve spolupráci se společností STEM � Středisko empirických výzkumů 
připravil krátký dotazník. Tento dotazník pro�el připomínkovým řízením u sociální komise 
Svazu měst a obcí ČR a byl rozeslán vedoucím sociálního odborů úřadů pověřených obcí. Na 
dotazník odpovědělo celkem 279 osob, zareagovala tedy výrazná vět�ina sociálních referátů. 

 
Následující přehled shrnuje základní poznatky z tohoto empirického �etření, které 

proběhlo v říjnu 2002. 
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O struktuře oslovených sociálních referátů vypovídá několik následujících tabulek. 
Průměrné hodnoty jsou zaokrouhleny. 
 
 

�Kolik obyvatel �ije v celé oblasti působnosti Va�eho úřadu?� 
 

do 8 000 obyvatel 24 % 
8 001-16 000 26 % 
16 001-30 000 25 % 
nad 30 tisíc obyvatel 25 % 
průměr 27 980 obyvatel 

 
�Kolika osobám (klientům) byly v oblasti působnosti Va�eho úřadu v červnu 2002 

poskytnuty opakující se dávky sociální potřebnosti?� 
 

do 200 osob 31 % 
201-500 31 % 
501-1 000 16 % 
více ne� 1 000 osobám 22 % 
průměr 750 osob 

 
�Kolik klientů v oblasti působnosti Va�eho úřadu pobírá opakující se dávky sociální 

potřebnosti déle ne� 6 měsíců?� 
 

do 200 klientů 38 % 
201-500 30 % 
501-1 000 19 % 
více ne� 1 000 klientů 13 % 
průměr 590 klientů 

 
�Kolik zaměstnanců sociálního odboru (referátu) v rozsahu plného pracovního úvazku 

zaji�ťuje agendu sociálních dávek podmíněných sociální potřebností?� 
 

do 2 zaměstnanců 36 % 
3-5 32 % 
více ne� 5 zaměstnanců 32 % 
průměr 5,2 zaměstnance 

 
�Kolik sociálně potřebných klientů připadá na jednoho zaměstnance  

Va�eho sociálního odboru?� 
 

do 100 klientů 37 % 
101-150 32 % 
více ne� 150 klientů 31 % 
průměr 135 klientů/zam. 
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Struktura dávek sociální potřebnosti 
 
Rozhodující podíl z celkového počtu vyplácených dávek sociální péče pro sociálně potřebné 
občany představují pravidelné měsíčně se opakující dávky. Zhruba 80 % dotázaných uvedlo, 
�e tvoří nejméně čtyři pětiny z celkového počtu sociálních dávek, pouze v 5 % míst 
představují méně ne� 60 % z celkového počtu dávek.  
Druhou kvantitativně nejpočetněj�í skupinou dávek jsou jednorázové peně�ité příspěvky. 
Věcné dávky k zabezpečení vý�ivy a základních osobních potřeb nebyly v téměř 40 % 
sociálních referátů vypláceny vůbec a dávky sociální péče v mimořádných případech 
poskytovalo jen 54 % referátů. 
 

  

 
 
 
Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 
 
 

Zhruba 60 % domácností, jim� jsou dávky poskytovány, jsou domácnosti 
jednočlenné. Důchodců s částečným invalidním důchodem je mezi těmito jednočlennými 
domácnosti velmi málo (na celkovém počtu domácností se podílejí jen 3 %), vět�í podíl (13 
%) z celkového počtu domácností tvoří absolventi �kol.  

Ve skupině vícečlenných domácností převa�ují domácnosti neúplné nad úplnými 
přibli�ně v poměru 3:2. 

Průměrný podíl různých typů dávek na celkovém počtu 
vyplacených dávek sociální péče

jednorázové 
peně�ité

9%

k zabezpečení vý�ivy 
a osobních potřeb

3%
v mimořádných 

případech
1%

měsíčně se opakující 
peně�ité

87%
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Pramen:  STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 
 

Dlouhodobí klienti (pobírají dávky sociální potřebnosti od roku 1996) tvoří 
významnou část domácností. Třetina dotázaných zaměstnanců sociálních referátů uvedla, �e 
tito �trvalí� klienti se podílejí na celkovém počtu domácností více ne� 30 %, dal�í třetina 
respondentů uvedla údaj od 10 do 30 %. 

Za příčinu toho, �e určitá domácnost se stane dlouhodobě nebo trvale závislou na 
pomoci sociálních dávek, uvádějí pracovníci referátů sociální péče předev�ím dlouhodobou 
nezaměstnanost (často související s celkově vysokou nezaměstnaností v regionu, ale také 
s neochotou pracovat či se sociální nepřizpůsobivostí), dále samotnou neochotu pracovat, 
spolupracovat se sociálními pracovníky. Jako kritické faktory jsou zmiňovány vět�í počet 
závislých dětí, rizikové věkové skupiny (mladí absolventi �kol, kteří je�tě nezačali pracovat, a 
také věk nad 50 let), neúplná domácnost, nízká kvalifikace. Někteří respondenti výslovně 
uvedli romské rodiny, jiní uvádějí obecně sociálně nepřizpůsobivé rodiny. 

 
Z různých sociálních skupin obyvatelstva se k dlouhodobým klientů řadí předev�ím 

neúplné vícečlenné rodiny a vícečlenné rodiny se třemi a více dětmi. U absolventů vysokých 
�kol je typická doba, po ní� jsou klienty referátů sociální péče, 6-12 měsíců.  
 

Jak velký podíl mezi domácnostmi, jim� jsou vypláceny 
měsíčně se opakující peně�ité dávky, tvoří:

vícečlenné neúplné
23%

jednočlenné- 
důchodci s 

inv.důchodem
3%

vícečlenné úplné
16%

jednočlenné - 
absolventi �kol

13%

jednočlenné ostatní
45%
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     Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 

"Odhadněte u ka�dé sociální skupiny, jak v průměru dlouho pobírá 
opakované dávky sociální potřebnosti:"
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Zneu�ívání dávek sociální potřebnosti 
 

Polovina oslovených sociálních referátů se domnívá, �e nejméně 40 % �adatelů o 
dávky sociální potřebnosti dávek zneu�ívá.  

  

 

 
Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 

Za bezproblémovou skupinu jsou z hlediska zneu�ívání dávek sociální potřebnosti 
pova�ováni důchodci s částečným invalidním důchodem, �rizikovost� ostatních sledovaných 
skupin obyvatelstva (vícečlenné rodiny úplné i neúplné, absolventi vysokých �kol) je poměrně 
vyrovnaná, nejčastěji se podle zaměstnanců sociálních referátů pokou�ejí dávky zneu�ívat 
příslu�níci vícečlenných úplných domácností a velmi početných rodin (domácností se třemi a 
více dětmi). 
 
 
 
 
 
 

"Pokuste se odhadnout podíl �adatelů o dávky sociální potřebnosti, 
který tyto dávky v oblasti působení Va�eho úřadu zneu�ívá."

21-40 % �adatelů
32%

41 % �adatelů a více
50%

do 20 % �adatelů
18%
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Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 
 

Nejzáva�něj�í příčinou, proč jsou dávky zneu�ívány, je podle pracovníků sociálních 
referátů obtí�ná prokazatelnost zneu�ívání těchto dávek (nelze dokázat, zda �adatel 
kombinuje dávky sociální péče s příjmy z nelegální činnosti apod.). Velké nedostatky spatřují 
zaměstnanci sociálních referátů také v legislativě, v mo�nostech zjistit skutečné majetkové a 
sociální podmínky �adatelů a v tom, �e pro mnohé �adatele představují dávky sociální 
potřebnosti spolu s ostatními příjmy výhodněj�í zdroj příjmů ne� legální pracovní příjmy 
(jsou pro ně snadněji dosa�itelné). 

Komplikace při dokazování nastávají podle některých respondentů zejména u 
domácností s volněj�ím sou�itím partnerů (prokazování příjmů u druha či dru�ky) a u osob 
samostatně výdělečně činných (prokazování skutečných příjmů). 

"Odhadněte, jak jsou dávky zneu�ívány v následujících skupinách lidí" 
(průměr z hodn. na �kále 1-5, kde 5 je nejvy��í a 1 nejmen�í míra zneu�ití)
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     Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 

Na otázku, proč se lidé nejčastěji propadávají do nízkopříjmových kategorií a tedy 
mezi potenciální �adatele o dávky sociální potřebnosti, odpovídají pracovníci sociálních 
referátů předev�ím �nejsou ochotni pracovat a nejsou sociálně přizpůsobiví�. Za vá�ný důvod 
k propadu do obtí�né majetkové situace je pova�ována také nezaměstnanost, případně nízké 
příjmy ze zaměstnání. Zdravotní posti�ení není podle pracovníků sociálních referátů v přímé 
souvislosti s finančním nedostatkem. 
 
 

Do jaké míry jsou následující skutečnosti příčinou zneu�ívání dávek
(průměr z hodnocení na �kále 1-5, kde 5 je nejvy��í a 1 nejmen�í záva�nost)
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 Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 
 

Vedle hlavních důvodů (nepřizpůsobivost, neochota pracovat, nezaměstnanost) je 
jako důvod závislosti domácností na sociálních dávkách zmiňován také malý rozdíl mezi 
minimální (nebo jinou velmi nízkou) mzdou a příjmem ze sociálních dávek (hlavně u 
početných rodin jsou celkové příjmy z dávek vysoké), nevýhody spojené s dojí�děním za 
prací a vyplácení krácených mezd v krachujících podnicích. Někteří respondenti poukazují i 
na nízko nastavenou vý�i minimální mzdy. 

Záva�nost příčin, které vedou k propadu občanů do nízkopříjmových kategorií
(průměr z hodnocení na �kále 1-5, kde 5 je nejvy��í a 1 nejmen�í záva�nost)

4,2

3,9

3,5

3,1

2,4

1 2 3 4 5

neochota pracovat,
nepřizpůsobivost

nezaměstnanost

nízké pracovní přjmy

věkové důvody

zdravotní posti�ení

průměr na �kále 1-5
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Názory na �ivotní minimum 
 

Tři čtvrtiny dotázaných soudí, �e současné celkové částky �ivotního minima nejsou 
pro v�echny typy domácností správně stanovené. 

  

 
 
 
Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 

 
Za �nesprávné stanovení� v�ak vět�ina pracovníků referátů sociálních věcí 

nepova�uje nedostatečnou vý�i �ivotního minima. Názor, �e částky minima jsou obecně příli� 
nízké, sdílí jen �estina dotázaných. Hlavní chybou je podle mínění pracovníků sociálních 
referátů nevyrovnanost částek minima pro různé skupiny - pro některé skupiny je minimum 
nastaveno příli� vysoko, pro jiné je nedostatečné. 

 
�Která z následujících variant odpovídá Va�emu názoru na celkovou vý�i částek �ivotního 

minima vzhledem k nezbytným �ivotním nákladům v roce 2002:� 
 

částky �ivotního minima jsou nedostatečné, tj. příli� nízké pro v�echny 
typy domácností s různým počtem a strukturou osob 17 % 

částky �ivotního minima jsou příli� vysoké pro v�echny typy domácností. 2 % 
částky �ivotního minima jsou pro některé typy domácností nedostatečné 
(nízké) a pro jiné typy domácností jsou příli� vysoké. 79 % 

situaci neumím posoudit 2 % 

"Myslíte si, �e současné celkové částky �ivotního minima jsou pro 
v�echny typy domácností správně stanovené?"

spí�e ano
26%

určitě ne
10%

spí�e ne
63%

určitě ano
1%
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Jak jsou stanoveny částky �ivotního minima pro různě početné domácnosti? 
Pracovníci sociálních referátů se vět�inou domnívají, �e pro dvojčlenné, trojčlenné i 
čtyřčlenné domácnosti jsou částky �ivotního minima nastaveny příli� nízko. Poněkud méně 
jednoznačný názor je na jednočlenné domácnosti a u početných (5 a vícečlenných) 
domácností jsou názory, �e minimum je příli� vysoké a příli� nízké, zcela vyrovnané. 
 

 

     Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 
 

"Jsou podle Va�eho názoru v průměru v následujících typech domácností 
celkové částky �ivotního minima nedostatečné nebo příli� vysoké?"
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jednočlenné
domácnosti
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tříčlenné domácnosti

čtyřčlenné domácnosti

pěti a vícečlenné
domácnosti

%

nedostatečné (nízké) příli� vysoké neumím posoudit
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Vý�e �ivotního minima by podle vět�iny pracovníků sociálních referátů měla být 
stanovena centrálně. Tento názor v�ak nepřevládá jednoznačně, zhruba třetina dotázaných je 
opačného mínění. 

  

 

 
Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 

Zastánci centrálně stanovených částek �ivotního minima argumentují hlavně tím, �e 
pracovníci sociálních referátů musí mít jasné východisko pro stanovení dávek sociální 
potřebnosti, a tím, �e by nebylo spravedlivé zvýhodňovat některé oblasti či regiony. Velmi 
často se také objevuje motiv snadné zneu�itelnosti. Odpůrci centrálně stanovených částek 
tvrdí opak: podle nich jsou podmínky v různých regionech rozdílné, nejčastěji se objevuje 
argument nestejných nákladů na bydlení (vý�e nájmů či celkových nákladů na bydlení), 
nezbytný je proto podle nich individuální přístup ke ka�dému �adateli. 

Ke skutečným �ivotním nákladům �adatele o opakované dávky sociální potřebnosti 
se přihlí�í u velké vět�iny �ádostí. Tři čtvrtiny respondentů uvedly, �e se posuzují u v�ech 
�ádostí, vět�ina ostatních připou�tí, �e jen v případech, kdy zjistí nápadnou diferenci mezi 
vý�í �ivotního minima a skutečnými �ivotními náklady �adatele. Odpovědí, �e se ke skutečné 
vý�i �ivotních nákladů přihlí�í jen ojediněle, je poměrně málo (necelá desetina). 
 
 
 
 

"Myslíte si, �e je nezbytné zákonně a centrálně stanovovat částky 
�ivotního minima na domácnost?"

spí�e ano
36%

určitě ne
11%

spí�e ne
24%

určitě ano
29%
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�Mů�ete odhadnout, v jakém rozsahu se ve Va�em úřadu při hodnocení �ádosti o 
opakované dávky sociální potřebnosti a stanovení vý�e těchto dávek přihlí�í ke skutečné vý�i 

�ivotních nákladů �adatele?� 
 

prakticky u v�ech �ádostí 73 % 
jen v případech, �e skutečné �ivotní náklady se od částek �ivotního 
minima výrazně odli�ují 19 % 

jen ojediněle, vý�e dávek sociální potřebnosti se převá�ně stanovuje ve 
vý�i částek �ivotního minima 8 % 

 
 

Ke skutečným �ivotním nákladům �adatele se přihlí�í spí�e v okruhu zaji�tění 
společných potřeb domácnosti (jde zejména o náklady související s bydlením), méně často se 
sledují potřeby na vý�ivu a ostatní osobní potřeby (civilizační choroby, dietní strava,..). 
Zhruba dvě pětiny dotázaných v�ak uvedly, �e mezi oběma okruhy nákladů nejsou podstatné 
rozdíly, k oběma se přihlí�í stejně často. 
 
 

�K úrovni skutečných �ivotních nákladů se v praxi Va�eho úřadu při stanovení dávek 
sociální potřebnosti přihlí�í:� 

 

spí�e v okruhu zaji�tění potřeb na vý�ivu a ostatní osobní potřeby (např. 
k nákladům spojeným s dietní stravou, s civilizačními chorobami apod.) 2 % 

spí�e v okruhu zaji�tění společných potřeb domácnosti (např. náklady na 
nájemné a jiné náklady na bydlení) 58 % 

mezi oběma okruhy nejsou výrazné rozdíly 39 % 
neumím posoudit 1 % 

 
 

Jestli�e sociální referáty přistupují ke sní�ení nebo zvý�ení dávek sociální 
potřebnosti, je důvodem k této změně nejčastěji změna nákladů na bydlení.  
 
 

�Odhadněte počet domácností, kterým byly v červnu 2002 v oblasti působnosti Va�eho 
úřadu opakované dávky sociální potřebnosti oproti částkám �ivotního minima:� 

(uvedeny jsou průměrné počty domácností) 
 

sní�eny (celkem): 159 
   z toho: sní�eny pro ni��í náklady na bydlení 137 
zvý�eny (celkem): 170 
   z toho: zvý�eny po dietní stravování 18 
   z toho: zvý�eny pro vy��í náklady na bydlení 138 
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Zvý�ení minimální mzdy, k němu� do�lo od 1.ledna 2002, ve vět�ině sociálních 
referátů na celkovém počtu �adatelů o dávky sociální potřebnosti nic nezměnilo. Ke zvý�ení 
počtu �adatelů do�lo asi v desetině míst, ke sní�ení počtu �adatelů jen v ojedinělých 
případech. 

  

 
 

 
Pramen: STEM, �ivotní minimum 10/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Vyvolalo zvý�ení minimální mzdy (od 1.ledna 2002) změny v počtu 
�adatelů o dávky soc. potřebnosti v oblasti působnosti Va�eho úřadu?"

ano, počet se zvý�il
10%

neumí posoudit
4%

ne, počet se nezměnil
83%

ano, počet se sní�il
3%
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Úvod 
 

Právní rámec, na jeho� základě se utvářelo poskytování dávek sociální pomoci, byl 
ve Slovenské republice a� do roku 1998 shodný s právním rámcem České republiky. Do té 
doby platily v obou republikách zákony, které byly přijaty před rozdělením bývalé České a 
Slovenské federativní republiky. Jedná se předev�ím o zákon č.463/1991 Sb., o �ivotním 
minimu a zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. V roce 1998 v�ak byl přijat ve 
Slovenské republice zákon č. 125/1998 o �ivotním minimu, který zcela změnil konstrukci 
�ivotního minima a zákon č. 195/1998 o sociální pomoci, ve kterém je sociální pomoc 
vymezena jako pomoc, jejím� cílem je předcházení a ře�ení hmotné a sociální nouze. 
Výraznou změnou, kterou tento zákon vnesl do slovenské sociální praxe, je diferencovaná 
úroveň dávek sociální pomoci jako forma pomoci při ře�ení hmotné nouze. Zákon o sociální 
pomoci č. 195/1998 Sb. (ve znění pozděj�ích předpisů) ve�el v platnost od 1. 7. 1998. S 
časovým odstupem čtyř let je mo�no vyhodnotit dopady přijetí tohoto zákona do slovenské 
sociální praxe.  



 

 4

1. Zákon o sociální pomoci č. 195/1998 Sb. 
 
1. 1 Vymezení sociální pomoci: sociální prevence, hmotná a sociální nouze   

Zákon č. 195/1998 Sb. upravuje vztahy pro poskytování sociální pomoci, jejím� cílem je 
zmírnit nebo překonat - s aktivní účastí občana -  hmotnou nebo sociální nouzi, zabezpečit 
základní �ivotní podmínky občana1 v přirozeném prostředí, zabraňovat příčinám vzniku, 
prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývinu občana a 
zabezpečit jeho integraci do společnosti. Do oblasti sociální pomoci podle tohoto zákona spadá : 

1) sociální prevence, 
2) ře�ení hmotné nouze anebo ře�ení sociální nouze, v důsledku které si občan nemů�e sám 

ani s pomocí rodiny2 zabezpečit základní �ivotní podmínky, dále ře�ení sociální nouze 
občana s tě�kým zdravotním posti�ením kompenzací sociálních důsledků jeho posti�ení. 

Cílem sociální prevence je předejít nebo zabránit  vzniku, prohlubování a opakování 
poruch psychického, fyzického anebo sociálního vývinu. Sociální prevence zahrnuje 
následující odbornou činnost:  

- vyhledávací, která je zaměřena na podchycení nových případů hmotné či sociální nouze 
tak, aby se situace dále nezhor�ovala  

- nápravnou, která je zaměřena  předev�ím na odstraňování nedostatků ve výchově dětí a 
mladistvých, tj. neplnoletých,  

- rehabilitační, jejím� cílem je snaha o dosa�ení nejvy��ího individuálního stupně osobního 
vývinu, fyzické a pracovní výkonnosti,  

- resocializační, která je zaměřena na začlenění občana do společnosti a přirozeného 
prostředí při dlouhotrvající hmotné nebo sociální nouzi a organizování výchovně - 
rekreačních táborů.  

Sociální prevence je zaměřená  jednak  na neplnoleté, kteří zanedbávají povinnou 
�kolní docházku, nebo u nich� je vá�ně ohro�ena výchova, hrozí týrání nebo zneu�ívání 
apod., dále  na plnoleté, kteří byli propu�těni z výkonu trestu odnětí svobody nebo jim byl 
trest odlo�en a na občany s vá�ným zdravotním posti�ením. 

Pokud se v�ak ji� občan nachází v hmotné či sociální nouzi, a nelze situaci ře�it 
v rámci sociální prevence, nastupuje druhý stupeň sociální pomoci - ře�ení hmotné a sociální 
nouze.  

Hmotná nouze je stav, kdy příjem občana nedosahuje vý�e �ivotního minima 
stanovené zvlá�tním předpisem. Pokud v�ak má občan majetek, kterým svoji hmotnou nouzi 
mů�e ře�it,  bere se v úvahu ve�kerý movitý i nemovitý majetek, který mů�e u�ívat, 
pronajímat či je mů�e prodat. Není ov�em mo�né od občana po�adovat prodej nebo pronájem  
- nemovitosti, kterou vyu�ívá k přiměřenému  trvalému bydlení,  
- hospodářské půdy, která slou�í pro jeho potřebu,  
- movitých věcí, která jsou nutným vybavením domácnosti, 
- hmotných nebo nehmotných věcí, které občan potřebuje k výkonu jeho povolání, 
- osobního motorového vozidla, které vyu�ívá pro osobní přepravu z důvodu tě�kého 

zdravotního posti�ení anebo je toto vozidlo star�í ne� 5 let a jeho hodnota nepřesahuje 
100000,- Sk, 

- movitých věcí, pokud by to bylo v rozporu s morálními zásadami.   
Sociální nouze je stav, kdy si občan sám nemů�e zajistit péči o svoji osobu, 

domácnost, ochranu a uplatňování svých práv a právem chráněných zájmů anebo kontakt se 
společenským prostředím zejména vzhledem ke svému věku, nepříznivému zdravotnímu 

                                                 
1 Zákon zde přímo stanoví, �e základními �ivotními podmínkami je jedno teplé jídlo denně, potřebné o�acení a 
přístře�í. 
2 Rodinou se pro potřeby tohoto zákona rozumí její členové, kterými jsou man�el, man�elka, dítě a rodiče dítěte. 
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stavu, sociální nepřizpůsobivosti anebo ztrátě zaměstnání. Za nepříznivý zdravotní stav se pro 
tyto účely pova�uje invalidita (pokud je podlo�ena rozhodnutím anebo posudkem příslu�ného 
orgánu), porucha zdraví nebo zdravotní posti�ení uznané o�etřujícím lékařem. 
 
1.2  Formy ře�ení sociální a hmotné nouze 

Zákon o sociální pomoci stanoví následující formy poskytování sociální pomoci 
v situaci sociální a hmotné nouze: 

Sociální poradenství, které je zaměřeno na zji�tění příčin, rozsahu a charakteru 
hmotné anebo sociální nouze, na poskytnutí informací o mo�nostech ře�ení a na usměrnění 
občana při uplatňování forem sociální pomoci. Sociální poradenství se poskytuje předev�ím 
rodinám a v jeho rámci mů�e být občanovi doporučeno i poradenství specializovaných 
institucí.  

Sociálně-právní ochrana, která je zaměřena předev�ím na chránění práv a zájmů 
neplnoletých. Zasahuje do oblasti výchovy, organizování náhradní rodičovské péče a 
rozhoduje o výchovných opatřeních, pokud rodiče nebo náhradní pečovatelé vá�ně poru�ují 
práva a povinnosti dětí, předev�ím pokud nevytvářejí podmínky pro výchovu, vzdělávání a 
v�estranný vývoj dítěte. Dále jsou tu činnosti jako vykonávání funkce opatrovníka 
neplnoletých, účast v trestním řízením proti mladistvým a dal�í. 

Sociální slu�by, mezi které spadá slu�ba pečovatelská, organizování společného 
stravování, péče v zařízeních sociálních slu�eb, slu�by spojené s přepravou a sociální půjčka. 

Dávka sociální pomoci, která je formou pomoci hmotné nouze,  podrobněji viz kap. 
1.3  Hmotná nouze. 

Sociální slu�by a peně�ní příspěvek na kompenzaci jsou slu�by zaměřené předev�ím 
na osoby s tě�kým zdravotním posti�ením a na staré občany. Jedná se předev�ím o 
poskytování sociálních slu�eb, mezi které se řadí o�etřovatelská slu�ba, organizování 
společného stravování, přepravní slu�ba, péče v zařízeních sociálních slu�eb a sociální 
půjčka. Patří sem také účelová půjčka, která by měla pomoci odstranit, zmírnit nebo překonat 
sociální důsledky tě�kého zdravotního posti�ení.  

Financování sociální pomoci se zabezpečuje ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, 
příspěvkových organizací a nestátních subjektů, přičem� jednotlivé subjekty mohou tyto 
prostředky sdru�ovat. Sociální pomoc je také financována z úhrad za poskytování sociálních 
slu�eb od občanů a darů právnických a fyzických osob. Některá zařízení sociálních slu�eb 
jsou financována ze zisku z podnikatelské činnosti a to ta zařízení, která vznikla se souhlasem 
zřizovatele. 

 
1.3  Dávka sociální pomoci jako forma ře�ení hmotné nouze 

Dávka sociální pomoci se poskytuje občanovi, který je v hmotné nouzi na 
zabezpečení základních �ivotních podmínek. Kritériem pro uznání dávky sociální pomoci je 
příjem občana v kalendářním měsíci ve kterém bylo o dávku po�ádáno, přičem� se je�tě 
přihlí�í k průměrnému měsíčnímu příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců před 
podáním �ádosti (v ČR je zákonem o sociální potřebnosti stanoveno toto kritérium na 6 
měsíců před podáním �ádosti). 

Rozhodující v�ak není pouze příjem �adatele o dávku sociální pomoci, ale 
započítávají se i příjmy společně posuzovaných osob, a to tak, �e se v�echny příjmy  sečtou a 
vydělí se počtem společně posuzovaných osob. Výsledná částka tvoří příjem občana, který o 
dávku �ádá. 

Podstatnou odli�ností od české úpravy zákona o sociální potřebnosti je to, �e na 
Slovensku se dávka sociální pomoci vyplácí v diferencované vý�i, přičem� pro vý�i vyplácené 
dávky je rozhodující, zda se �adatel nachází v hmotné nouzi z objektivních nebo ze 
subjektivních důvodů. 
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Podle definice se občan nachází v hmotné nouzi z objektivních důvodů, pokud si 
nemů�e vlastním přičiněním (prací) zabezpečit anebo zvý�it příjem vzhledem ke svému věku, 
nepříznivému zdravotnímu stavu a z jiných vá�ných důvodů. Pokud se tedy osoby, mezi které 
patří např. osoby invalidní, nezaopatřené děti apod. nachází v hmotné nouzi, jsou v�dy v 
hmotné nouzi z objektivních důvodů. 

V hmotné nouzi ze subjektivních důvodů se občan nachází, pokud : 
a) si nehledá zaměstnání za pomoci příslu�ného okresního úřadu práce anebo jiné právnické 
či fyzické osoby, která pomáhá zprostředkovat zaměstnání za úhradu,  

b) je vyřazen z evidence nezaměstnaných občanů, proto�e nespolupracuje při hledání 
zaměstnání s příslu�ným okresním úřadem práce, 

c) je stále vedený v evidenci nezaměstnaných osob poté, co bez vá�ných důvodů ukončil 
poslední zaměstnání anebo výkon samostatné výdělečné činnosti, 

d) je (s výjimkou částečně invalidního občana) v evidenci nezaměstnaných více ne� 24 
měsíců a spadá tudí� mezi dlouhodobě nezaměstnané, přičem� období, ve kterém je 
v evidenci, se pro tyto účely sčítají, pokud období mezi vyřazením z evidence z důvodu c) 
a jeho novým zařazením do evidence je krat�í ne� 3 měsíce, 

e) občan je v evidenci úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, proto�e za 
poslední 3 roky před podáním �ádosti neprokázal �ádné období placení příspěvku na 
poji�tění v nezaměstnanosti, 

f) občan neplní vy�ivovací povinnost, 
g) občan neuplatňuje v�echny zákonné nároky, předev�ím na dávky nemocenského poji�tění, 

důchodového zabezpečení apod., 
h) jako osoba samostatně výdělečně činná neplní povinnost platit nemocenské poji�tění, 
i) občanovi nevznikl nárok na přídavky na děti z důvodů, které jsou uvedeny ve zvlá�tních 

předpisech (Zákon č. 193/1994 o přídavcích na děti) 
j) jako občan, který převzal dítě do opatrování zanedbává péči o dítě v rozsahu, �e ho 

příslu�ný orgán zbavil jeho rodičovských práv a dítě svěřil do péče jiného občana nebo 
nařídil ústavní výchovu. 

Výčet subjektivních důvodů pro hmotnou nouzi je poměrně �iroký, co� má následně záva�né 
důsledky pro stanovení vý�e vyplácených dávek sociální pomoci. 

Do konce roku 2000 byly stanoveny tři úrovně �ivotního minima, a to podle důvodu  
hmotné nouze občany následovně:  
- občanovi, který byl v hmotné nouzi ze subjektivních důvodů, se dávkou sociální  pomoci 

doplnil jeho příjem v kalendářním měsíci do vý�e 50 % �ivotního minima,  
- občanovi, který byl v hmotné nouzi z objektivních důvodů a neměl příjem ze závislé 
činnosti, se dávka sociální pomoci vyplácela ve vý�i 100 % �ivotního minima, 

- občanovi, který byl v hmotné nouzi z objektivních důvodů a měl příjem ze závislé činnosti, 
se dávkou sociální pomoci jeho příjem v kalendářním měsíci vyrovnal do vý�e 120% 
�ivotního minima. 

Pokud se občan nachází v hmotné nouzi z objektivních důvodů, mů�e mu být na 
základě zákona o sociální pomoci poskytnuta i jednorázová dávka sociální pomoci nebo 
sociální půjčka na úhradu mimořádných výdajů. Opětně se tu zvýhodňuje jen skupina občanů, 
která je v hmotné nouzi z objektivních důvodů, a tak jde o dal�í motivační prvek směrem k 
zaměstnanosti. 
 Mimořádnými výdaji se v tomto případě rozumí výdaje spojené : 
- se zájmovou činností dítěte, s vybavením dítěte do dětského tábora, do �koly v přírodě, na 

ly�ařský výcvikový kurs, na lázeňskou péči,  
- s koupí základního vybavení domácnosti. 

Jednorázová dávka sociální pomoci DSP i sociální půjčka mů�e být poskytnuta a� do 
vý�e skutečně prokázaných výdajů,  přičem� poskytování dávky sociální pomoci, jednorázové 
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dávky sociální pomoci a sociální půjčky se vzájemně nevylučuje. Tyto dávky nejsou 
poskytovány těm, kteří se nachází v hmotné nouzi ze subjektivních důvodů 
 
Změny v poskytování dávek sociální pomoci od 1. 1. 2001 

Od 1. ledna 2001 nabyla účinnost novela zákona č. 450/2000, kterou se doplnil 
zákon č. 195/1998 o sociální pomoci. Na základě platného znění zákona o sociální pomoci se  
od 1. ledna 2001 změnil mechanismus dávky sociální pomoci. Vzhledem ke zvý�ení 
minimální mzdy zanikl motivační prvek dávky sociální pomoci ve vý�i 120 % �ivotního 
minima (pro ty, kteří byli v hmotné nouzi, přesto�e měli příjem ze závislé činnosti), a proto se 
dávka sociální pomoci od tohoto data poskytuje pouze ve dvou úrovních. To znamená, �e : 
- občanovi, který je hmotné nouzi ze subjektivních důvodů, se dávkou sociální pomoci 

doplní jeho příjem v kalendářním měsíci do sumy 50 % �ivotního minima, 
- občanovi, který je v hmotné nouzi z objektivních důvodů, se dávkou sociální pomoci 

doplní jeho příjem v kalendářním měsíci do pevně stanovených částek podle § 48 odstavec 
4 zákona o sociální pomoci v platném znění. 

Zákon o sociální potřebnosti v platném znění, § 48 odstavec 4 uvádí :  
�Občanovi, který je v hmotné nouzi z objektivních důvodů, se dávkou sociální 

pomoci doplní jeho příjem v kalendářním měsíci do částky 3 490,- Sk, pokud jde o jednu 
plnoletou fyzickou osobu, do částky 2 440,- Sk, pokud jde o dal�í společně posuzovanou 
plnoletou fyzickou osobu anebo zaopatřené neplnoleté dítě a do částky 1 580,- Sk, pokud jde 
o nezaopatřené dítě.� Tyto pevné částky stanovené v zákoně o sociální pomoci jsou ni��í ne� 
jsou částky �ivotního minima, stanovené zákonem o �ivotním minimu, které činí: 3 930,- Sk 
pokud jde o jednu plnoletou fyzickou osobu, 2 750,- Sk pokud jde o dal�í společně 
posuzovanou plnoletou fyzickou osobu nebo zaopatřené neplnoleté dítě, 1 780,- Sk pokud jde 
o nezaopatřené dítě. 

Novela přinesla dále změnu týkající se posuzování hmotné nouze společně 
hospodařících osob. Do konce roku 2000 platilo, �e pokud se alespoň jedna osoba ze společně 
posuzovaných osob nacházela v hmotné nouzi ze subjektivních důvodů, u ostatních osob se 
té� uváděla  jako příčina hmotné nouze subjektivní důvody (výjimkou byly děti, které se v�dy 
posuzovaly jako občané v hmotné nouzi z objektivních důvodů). Od 1. ledna se hmotná nouze 
dvou plnoletých fyzických osob patřících do rámce společně posuzovaných osob posuzuje 
zvlá�ť.  

Vyplácení dávky sociální pomoci podléhá ve Slovenské republice přísným kritériím, 
co� je odvozováno od velmi vá�né situace na trhu práce, která by jinak byla pro financování 
sociální pomoci neúnosná. Podrobný popis nároku na dávku sociální pomoci viz příloha.  
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2.  Hmotná nouze ve Slovenské republice v číslech 
 
2.1  Hmotná nouze a nezaměstnanost 

Rozsah hmotné nouze je předev�ím odrazem situace na trhu práce, neboť největ�í 
část příjemců dávek sociální pomoci (dále: DSP) tvoří nezaměstnaní, jejich� podíl na 
celkovém počtu příjemců DSP tvoří přibli�ně 90 %, v roce 2001 to bylo 91,7 %. Z toho 
důvodu vývoj počtu příjemců DSP vykazuje vysokou závislost na vývoji počtu 
nezaměstnaných, přičem� počet příjemců DSP roste zvlá�tě s růstem dlouhodobé 
nezaměstnanosti, neboť krátkodobě nezaměstnaní mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, 
a to po dobu 6 nebo 9 měsíců. Období poskytování podpory v nezaměstnanosti se stanoví v 
závislosti na délce období, po které nezaměstnaný platil příspěvek na poji�tění v 
nezaměstnanosti: do 15 let (včetně) - období poskytování podpory je 6 měsíců, nad 15 let - 
období poskytování je 9 měsíců. Vývoj počtu nezaměstnaných a z toho počtu 
nezaměstnaných pobírajících DSP uvádí tab. 1. 

 
T a b u l k a  1  Vývoj nezaměstnanosti  (evidovaných nezaměstnaných) a z toho vývoj 
počtu příjemců DSP  
rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
počet evidovaných nezaměstnaných (EN) 349 821 324 278 336 661 379 466 485 202 517 925 520 642 
meziroční nárůst (pokles) v %  -4,5 -7,3 3,8 12,7 27,9 6,7 0,5 
z toho počet příjemců  DSP  157 570 141 762 143 386 169 039 236 811 287 690 298 092 
meziroční nárůst (pokles) v %  -1,5 -10,0 1,1 17,9 40,1 21,5 3,6 
podíl počtu  příjemců DSP1 na EN v %  45,1 43,8 39,0 44,6 48,9 55,6 57,3 

Pramen: Informační systém MPSVR SR  
1 příjemci DSP evidovaní na úřadu práce  
EN = evidovaní nezaměstnaní 

 
Podíl příjemců DSP je odrazem vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti. Nejni��í podíl 

příjemců DSP na počtu nezaměstnaných byl v roce 1997, kdy také byl nejni��í počet 
nezaměstnaných déle jak 1 rok. V dlouhodobém časovém horizontu v�ak do�lo jak k nárůstu 
nezaměstnanosti, tak k nárůstu počtu nezaměstnaných příjemců DSP. Přehled o vývoji počtu 
nezaměstnaných a z toho dlouhodobě nezaměstnaných viz tab. 2.  
 

T a b u l k a 2  Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v letech 1995 - 2001    
počet evidovaných nezaměstnaných podíl z celkového počtu nezaměstnaných  v % 

z toho dlouhodobě nezaměstnaných z toho dlouhodobě nezaměstnaných rok 
 celkem více jak 1 rok více jak 2 roky spolu více jak 1 rok více jak 2 roky 
1995 333 291 148 690 93 498 100,0 44,6 28,1
1996 329 749 138 545 85 050 100,0 42,0 25,8
1997 347 753 131 724 76 803 100,0 37,9 22,1
1998 428 209 163 699 88 306 100,0 38,2 20,6
1999 535 211 231 233 117 402 100,0 43,2 21,9
2000 506 497 220 816 109 409 100,0 43,6 21,6
2001 533 652 219 713 110 136 100,0 41,2 20,6

Pramen: Informační systém MPSVR SR 
 

V roce 2001 roce činila průměrná měsíční vý�e DSP, která byla vyplacena 
nezaměstnaným 2 920 Sk. Celkově bylo nezaměstnaným z prostředků státního rozpočtu  
vyplaceno na dávkách sociální pomoci 10,4 mld. Sk, (o 9,5 % více ne� v roce 2000). 
Současně bylo nezaměstnaným formou podpory v nezaměstnanosti vyplaceno  
prostřednictvím Národního úřadu práce SR 3,5 mld. Sk. (zde do�lo k výraznému sní�ení o 
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21,8 % oproti předchozímu roku). Sečteme - li částku vyplacenou formou podpor v 
nezaměstnanosti a částku vyplacenou formou dávky sociální pomoci ve prospěch  
nezaměstnaným,  dostaneme zhruba částku 13,9 mld. Sk. Nezaměstnanost představuje 
mimořádnou zátě� pro státní rozpočet ( stát se podílí na celkové částce cca 75 %).  
 
2.2  Přehled o poskytnutých dávkách sociální pomoci za období 2000 - 1. pololetí 2002 

Dopady platnosti zákona o sociální pomoci č. 195/1998 Sb., který uvedl do sociální 
praxe diferencovanou vý�i sociálních dávek je mo�no sledovat na údajích o vývoji 
nezaměstnanosti a vývoji vyplacených sociálních dávek v období od června 2000. Tento 
zákon toti� ve�el v platnost od 1. 7. 1998, jeho dopady v�ak v plné míře byly zaznamenány a� 
s dvouletým zpo�děním a to předev�ím proto, �e po dvou letech jeho platnosti nezaměstnaní, 
kteří naplní podmínku evidence na úřadu práce více ne� 24 měsíců, mají nárok pouze na 
sociální dávku ve vý�i 50% �ivotního minima.   
 
2.2.1 Situace na trhu práce v období 2000 - 1. pololetí 2002 

V období červen 2000 � červen 2001 do�lo na trhu práce k výrazným změnám.V 
tomto období se podíl nezaměstnaných osob evidovaných na úřadech práce výrazně sní�il -  o 
6,5%, dále se sní�il počet dlouhodobě nezaměstnaných - déle jak 1 rok - o 23,8%, přičem� 
jejich podíl na celkovém počtu evidovaných nezaměstnaných klesl o 9,3%. Počet dlouhodobě 
nezaměstnaných � déle jak 2 roky � se sní�il o 20,4% a jejich podíl na celkovém počtu 
evidovaných nezaměstnaných klesl o 3,8%. Tento pokles byl v�ak předev�ím ovlivněn 
vytvářením dohodnutých veřejně prospě�ných pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané 
ve smyslu zákona č. 387/1996 o zaměstnanosti. Ve druhém pololetí roku 2000 bylo vytvořeno 
zhruba 66 tisíc pracovních míst v rámci veřejně prospě�ných prací - na tyto účely byly ze 
státního rozpočtu  vyčleněny finanční prostředky ve vý�i 2 mld. Sk. Proto�e nejvíce 
dlouhodobě nezaměstnaných nastoupilo na výkon veřejně prospě�ných prací v období září a� 
prosinec 2000, výrazné sní�ení dlouhodobé nezaměstnanosti mů�eme pozorovat ji� na konci 
roku 2000, viz tab. 3 

 

T a b u l k a 3  Vývoj počtu evidovaných (dlouhodobě) nezaměstnaných za pololetí   2000 
- 2001 
 stav k 
 30.6.2000 31.12.2000 30.6.2001 
počet nezaměstnaných celkem 540 553 506 497 505 163
dlouhodobě evidovaní (více jak 1 rok)  270 053 220 816 205 668
dlouhodobě evidovaní (více jak 2 roky)  137 395 109 409 109 304
podíl z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných  %):  
dlouhodobě evidovaní (více jak 1 rok) 50,0 43,6 40,7
dlouhodobě evidovaní (více jak 2 roky) 25,4 21,6 21,6

Pramen: Informační systém MPSVR SR 
 
2.2.2 Vývoj počtu příjemců DSP 

Zlep�ení situace v oblasti zaměstnanosti, které se projevilo ji� ke konci roku 2000, 
v�ak nemělo odraz v poklesu počtu příjemců DSP. Veřejné práce toti� neměly vliv na sní�ení 
počtu příjemců DSP, pouze výrazně ovlivnily vnitřní strukturu těchto příjemců. Veřejně 
prospě�né práce byly určeny předev�ím nízkokvalifikované pracovní síle, tj. těm dlouhodobě 
nezaměstnaným, kteří v předcházejícím zaměstnání pracovali jako pomocní a nekvalifikovaní 
dělníci. Tito dlouhodobě nezaměstnaní, kteří nastoupili na veřejně prospě�né práce, se v�ak 
po dobu výkonu veřejně prospě�ných prací přesunuli z původní skupiny příjemců DSP ve 
vý�i 100 % �ivotního minima (případně 50 % �ivotního minima) do skupiny těch, kteří začali 
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pobírat DSP ve vý�i 120 % �M, neboť se dále nacházeli v hmotné nouzi i přesto, �e měli 
příjem ze závislé činnosti ( z výkonu veřejně prospě�ných prací) jak potvrzuje graf 1.   

 
G r a f  1  Vývoj počtu adresátů DSP - do 50 % �M, do 100 % �M a do 120 % �M  
v období června 2000 a� června 2001 
 

Pramen:  Informační systém MPSVR SR 
 

V druhé polovině roku 2000 tedy do�lo předev�ím k poklesu příjemců DSP ve vý�i 
100 % �ivotního minima  a k navý�ení počtu příjemců DSP ve vý�i 120 % �ivotního minima 
(důvod: nástup části příjemců DSP na veřejně prospě�né práce).  

Od ledna 2001 v�ak nabyla účinnosti novela zákona č. 450/2000, kterou zanikla DSP 
ve vý�i 120 % �ivotního minima u těch, kteří se nachází v hmotné nouzi i přesto, �e mají 
příjem ze závislé činnosti. Důvodem pro tuto změnu byla skutečnost, �e byla zvý�ena 
minimální mzda, a proto přestal působit motivační prvek této nejvy��í úrovně dávky sociální 
pomoci. Od 1.7. 1998 do konce roku 2000 se tedy DSP vyplácela je�tě ve třech úrovních 
podle důvodu hmotné nouze, a to ve vý�i 50 %, 100 % a 120 % �ivotního minima.  Od 1.1. 
2001 se dávka sociální pomoci vyplácí jen ve dvou úrovních. Pokud se občan nachází 
v hmotné nouzi ze subjektivních důvodů, DSP se vyplácí ve vý�i 50 % �ivotního minima. 
Změna v�ak nastala u těch, kteří se ocitnou v hmotné nouzi z objektivních důvodů. Těmto 
lidem se doplní jejich příjem do pevné částky uvedené v zákoně o sociální pomoci ( §48 
odstavec 4). 

V druhé polovině roku 2000 výrazně narostl počet příjemců DSP na úrovni 120% 
�M v důsledku nástupu nezaměstnaných na veřejně prospě�né práce (viz graf 1). Od 1.1. 
2001 se u těchto lidí nárok na DSP v této úrovni postupně přehodnocoval a k 30.6. 2001 byl 
podíl těchto příjemců ji� nulový. Tento proces způsobil přirozený nárůst té skupiny osob, 
která pobírá DSP na úrovni pevných částek stanovených v zákoně o sociální pomoci (do 31. 
12. 2000 vý�e DSP ve vý�i 100 % �ivotního minima). Počet příjemců DSP na úrovni 50 % 
�ivotního minima zůstal po novele relativně zachován, proto�e největ�í skupina příjemců DSP 
na této úrovni - dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou evidovaní na úřadech práce více jak 24 
měsíců, vykazuje relativně stabilní počet.  

Sledujeme-li vývoj celkového počtu příjemců DSP v období roku 2000 - 2002, 
nedochází k výrazným odchylkám. V tomto období sice do�lo k poklesu počtu 
nezaměstnaných, ale nedo�lo k poklesu počtu příjemců DSP, pouze ke změně jejich struktury. 
V období prosinec 2000 - červen 2002 se v průměru  počet příjemců DSP pohybuje okolo 300 
tisíc měsíčně. Pozitivně je v�ak třeba hodnotit zmírnění dynamiky tempa nárůstu počtu 
příjemců této dávky, proto�e meziroční nárůsty se sni�ovaly a v červnu 2002 byl dokonce 
zaznamenán meziroční pokles příjemců DSP, viz tab. 4. 
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T a b u l k a  4  Vývoj počtu příjemců DSP a osob v hmotné nouzi celkem od roku 2000  
do 1.pololetí 2002 

 časové období k 31.12.2000 k 30.6.2001 k 31.12.2001 k 30.6.2002 

počet příjemců DSP 319 231 322 837 325 865 317 782

meziroční nárůst v % 7,6 6,3 2,1 -1,6

Pramen: Informační systém MPSVR SR 
 
2.2.3  Subjektivní a objektivní důvody hmotné nouze koncem roku 2001 

Ke konci roku 2001 ji� zcela zanikly DSP ve vý�i 120 % �M. Celkový počet 
příjemců DSP činil 325 tisíc, z toho počet příjemců DSP z objektivních a subjektivních 
důvodů byl přibli�ně na stejné úrovni: počet příjemců DSP ze subjektivních důvodů činil 164 
tisíc, počet příjemců z objektivních důvodů činil 161 tisíc.  

Nejpočetněj�í skupinu příjemců DSP, kteří se ocitli v hmotné nouzi ze subjektivních 
důvodů tvořili ti příjemci, kteří byli evidovaní na úřadech práce více jak 24 měsíců. Z 
celkového počtu příjemců tvořili 32,2 %. Za nimi následovali ti, kteří jsou v evidenci úřadu 
práce, ale nevznikl jim nárok na podporu v nezaměstnanosti, proto�e v předcházejících třech 
letech neplatili příspěvek na poji�tění v nezaměstnanosti. Jejich podíl tvořil 19,9 % Dal�í 
početnou skupinu tvořili absolventi �kol, rovně� z důvodu, �e nesplnili podmínku placení 
příspěvku na poji�tění v nezaměstnanosti. Dále 11,2 % příjemců ukončili pracovní poměr bez 
vá�ných důvodů. V následující tabulce je uveden podrobný přehled o subjektivních důvodech 
příjemců  DSP za prosinec 2001: 

 

T a b u l k a 5  Příjemci DSP v prosinci 2001 podle subjektivních důvodů hmotné nouze 
subjektivní důvod  hmotné nouze struktura v % 
příjemce  
je veden jako nezaměstnaný na ÚP1 více jak 24 měsíců 32,20 
neplatil příspěvek na poji�tění v nezaměstnanosti  19,87 
neplatil příspěvek na poji�tění v nezaměstnanosti - absolvent  14,76 
ukončil pracovní poměr bez vá�ných důvodů  11,18 
nespolupracuje s úřadem práce  4,06 
nehledá si zaměstnání  2,38 
zanedbává péči o dítě  1,81 
ukončil pracovní poměr pro poru�ení pracovní disciplíny  1,64 
neuplatňuje zákonné nároky (nemocenskou, důchod apod.)  1,61 
neplní vy�ivovací povinnost  1,57 
nemá nárok na přídavky na děti 1,12 
neplatil pojistné na nemocenské poji�tění (OSVČ) 0,58 
jiné důvody  7,24 

Pramen: Informační systém MPSVR SR 
 1 ÚP úřad práce  
 

Nejčastěj�í příčinou hmotné nouze z objektivních důvodů je ukončení pracovního 
poměru bez vlastního zavinění příjemce DSP. Podíl těchto příjemců DSP tvořil koncem roku 
2001 téměř 50 % z celkového počtu příjemců, kteří se nacházeli v hmotné nouzi z 
objektivních důvodů. Druhým nejčastěj�ím důvodem hmotné nouze z objektivních důvodů 
byla péče o nezaopatřené dítě. Těchto příjemců bylo 19,6 %. Téměř 10 % příjemců tvořili ti, 
kteří měli nízký příjem ze závislé činnosti. Co� znamená to, �e podíl těch, kteří pracují a 
jejich� pracovní výdělky nedosahují ani úrovně �ivotního minima, není zanedbatelný. Tito 
lidé by je�tě do konce roku 2000 měli nárok na DSP ve vý�i 120 % �M. Proto�e ji� platí 
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novela zákona o sociální pomoci, mají nárok na DSP pouze ve vý�i pevných částek 
stanovených zákonem o sociální pomoci. Jeliko� jde o poměrně početnou skupinu osob, bylo 
by jistě vhodné pracovní aktivitu u těchto lidí udr�et a podpořit v pracovním úsilí i dal�í 
občany, kteří do té doby byli pouze pasivními příjemci sociálních dávek. Z těchto důvodů se 
znovu objevuje my�lenka dávku sociální pomoci ve vý�i 120 % �M obnovit. Podrobný 
přehled objektivních důvodů hmotné nouze ukazuje následující  tabulka : 

 

T a b u l k a  6  Příjemci DSP v prosinci 2001 podle objektivních důvodů hmotné nouze 
objektivní důvod hmotné nouze struktura v % 
příjemce  
skončil pracovní poměr bez vlastního zavinění 49,45 
pečuje o nezaopatřené dítě  19,58 
má malý příjem ze závislé činnosti  9,96 
invalidní  2,30 
vrátil se ze základní vojenské slu�by  2,04 
práceneschopný  1,99 
ukončil přípravu na povolání  1,02 
věk na starobní důchod  0,52 
je nezaopatřené dítě  0,49 
pečuje o tě�ce zdravotně posti�eného občana  0,37 
svobodná matka - neurčení otcovství  0,09 
práceneschopný OSVČ 0,03 
jiný důvod  12,16 

Pramen: Informační servis MPSVR SR 
 

V 1. pololetí 2002 nedo�lo v počtu příjemců DSP a v jejich struktuře k výrazným 
změnám. Z průměrného měsíčního počtu příjemců DSP byl počet příjemců v hmotné nouzi ze 
subjektivních důvodů 161 tisíc a počet příjemců v hmotné nouzi z objektivních důvodů 167 
tisíc, přičem� struktura nejčastěj�ích subjektivních i objektivních důvodů hmotné nouze 
zůstala zhruba stejná jako na konci roku 2001.  

Od roku 2001 pobírá polovina příjemců dávky sociální pomoci tuto dávku na úrovni 
50 % �M. Proto�e je to tak vysoký podíl, bylo by jistě zajímavé vědět, zda tyto prostředky 
opravdu stačí příjemcům na zaji�tění �základních �ivotních podmínek�. 
 
2.2.4 Celkový počet obyvatelstva v hmotné nouzi 

V průběhu roku 2001 - 2002 se počet příjemců DSP výrazně neměnil a to ani podle 
jejich rodinného stavu. Jednotlivci a rodiny bez dětí se podílí na celkovém počtu příjemců 
DSP 66%, zbytek tvoří příjemci, kteří �ijí v rodině s dětmi, viz  tab. 7. 

 

T a b u l k a 7  Struktura příjemců SP podle rodinného stavu 

příjemci DSP : k 30.6.2001 k 31.12.2001 k 30.6.2002 

jednotlivců a rodin bez dětí 215 911 224 000 213410

rodin s nezaopatřenými dětmi 106 926 101 865 104 372

Pramen: Informační systém MPSVR SR 

Započteme - li v�echny společně posuzované osoby pro nárok na DSP, tj. příjemce 
DSP a jejich vy�ivované osoby, dostaneme celkový počet osob, které se nachází v hmotné 
nouzi. V období 2000 - 2002 činil počet příjemců DSP cca 300 tisíc osob, av�ak celkový 
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počet osob nacházejících se v hmotné nouzi činil více ne� 600 tisíc osob a jejich podíl na 
celkovém počtu obyvatel Slovenské republiky překračoval 11 %, viz tab. 8. 

T a b u l k a 8  Vývoj počtu příjemců DSP a osob v hmotné nouzi celkem od roku 2000  
do 1.pololetí 2002 

 časové období k 31.12.2000 k 30.6.2001 k 31.12.2001 k 30.6.2002 

počet příjemců DSP 319 231 322 837 325 865 317 782

celkový počet obyvatel v hmotné nouzi 612 953 626 710 630 708 642 069

podíl osob v hmotné nouzi na  počtu obyvatel celkem v % 11,3 11,6 11,7 11,9

meziroční nárůst v % 0,5 0,1 0,4 0,3

Pramen: Informační systém MPSVR SR 
 
 

2.2.5  Regionální přehled o příjemcích DSP 
Z regionálního hlediska jsou velké rozdíly ve výskytu hmotné nouze. V prosinci 

2001 byl největ�í podíl občanů nacházejících se v hmotné nouzi na počtu obyvatel v daném 
kraji zaznamenán v Ko�ickém kraji, kde dosáhl hodnoty 19,1 % a v Pre�ovském kraji, kde  
dosáhl tento ukazatel hodnoty 16,3 %. Nad celoslovenským průměrem, který činil 11,72 % se 
nacházel i Banskobystrický kraj s 14,7 % a Nitranský kraj s 12,5 %. Nejni��í hodnotu 
vykazovala Bratislava s hodnotou tohoto ukazatele na úrovni 2,7 %. Podíl občanů v hmotné 
nouzi za 1. pololetí 2002 z pohledu krajů ukazuje graf  2: 
 

G r a f  2   Podíl osob v hmotné nouzi  v krajích - 1. pololetí 2002  

 
Pramen: Informační systém MPSVR SR 
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Závěr 
 

Vývoj dávek sociální pomoci zaznamenal ve Slovenské republice od přijetí zákona č 
195/1998 Sb., o sociální pomoci velké změny. Původní záměr motivovat nezaměstnané 
k přijetí a udr�ení i nízkoplaceného zaměstnání a sankcionovat ty, kteří nevyvíjí dostatečné  
úsilí k nalezení zaměstnání, vnesl do slovenské sociální praxe diferencovanou úroveň dávek 
sociální pomoci, které byly v době od 1. 7. 1998 do 31. 12. 2000 poskytovány ve třech 
úrovních: 120 %, 100 % a 50 % �ivotního minima. Ke sní�ení nezaměstnanosti sice do�lo, ale 
a� od poloviny roku 2000 (v důsledku nastoupení části nezaměstnaných na veřejně prospě�né 
práce), nedo�lo v�ak ke sní�ení počtu příjemců DSP, neboť ti, kteří nastoupili na veřejně 
prospě�né práce začali pobírat DSP ve vý�i 120 %. Od 1. ledna 2001 nabyla účinnost novela 
zákona č. 450/2000, kterou se doplnil zákon č. 195/1998 o sociální pomoci, na základě které 
jsou dávky sociální pomoci poskytovány pouze ve dvou úrovních, a to ve vý�i 50 % �ivotního 
minima a ve vý�i pevně stanovených částek, které byly stanoveny  § 48, odst. 4 zákona o 
sociální pomoci. Tyto pevně stanovené částky jsou nepatrně ni��í ne� částky �ivotního 
minima.  

Počet příjemců DSP se od roku 2000 pohybuje kolem 300 tisíc měsíčně. Změny 
v poskytovaných dávkách v�ak nepřinesly sní�ení počtu příjemců DSP, pouze se od roku 
2000 sní�ila dynamika jejich růstu. Záva�nou okolností je ov�em ta skutečnost, �e polovina 
příjemců DSP pobírá dávku ve vý�i 50% �ivotního minima, mezi nimi� převa�ují příjemci, 
kteří dlouhodobě (více jak 24 měsíců) nenachází uplatnění na trhu práce. Otázkou je, zda tito 
příjemci se v dané situaci ocitli zaviněně či nikoliv. Nezanedbatelný počet těchto příjemců 
tvoří také absolventi �kol (neplní a ani nemohou plnit podmínku, �e před evidencí na úřadu 
práce platili nejméně po dobu 3 let pojistné pro případ nezaměstnanosti).  

O poskytování dávek sociální pomoci ve vý�i 50% částky �ivotního minima těm, 
kteří naplní stanovené podmínky §7, odst. 6 zákona č. 195/1998 Sb.,o sociální pomoci a 
ocitnou se ve hmotné nouzi ze subjektivních důvodů, bylo rozhodnuto bez zpracování 
podrobněj�ích analýz o tom, zda tato částka zaji�ťuje základní �ivotní podmínky příjemců 
DSP, případně jejich rodin. Proto vůči části těchto příjemců (např. dlouhodobě nezaměstnaní 
�ijící ve znevýhodněných oblastech, absolventi �kol) je toto opatření pravděpodobně velmi 
tvrdé a spí�e je odrazem napjatosti státního rozpočtu Slovenské republiky, ne� snahou a 
mo�ností navést nezaměstnané na cestu směrem od nezaměstnanosti k zaměstnanosti.    
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Příloha 
 

 
Podmínky nároku na dávku sociální pomoci 

 
Nárok na vyplacení DSP vzniká  právoplatným rozhodnutím příslu�ného orgánu. 

DSP mů�e být vyplacena nejdříve od začátku měsíce, ve kterém bylo započato řízení o 
poskytování dávky, poskytuje se v�dy za celý kalendářní měsíc, i kdy� podmínky pro vznik 
nároku vyplácení DSP byly splněné jen v části tohoto kalendářního měsíce.  

DSP mů�e být samozřejmě příslu�ným orgánem zvý�ena nebo sní�ena, pokud se 
v průběhu vyplácení změní skutečnosti, které jsou nezbytné pro posuzování nároku na 
vyplácení DSP. V�echny změny, které nastaly  je občan povinen nahlásit příslu�nému orgánu 
do 8 dnů. Výplata DSP mů�e být i zastavena, pokud příslu�ný orgán zjistí, �e DSP byla 
přiznána neprávem anebo nebyla pou�ita na účel, na který byla poskytnuta. Obecně nárok na 
výplatu DSP zaniká uplynutím 3 roků ode dne, kdy byl nárok na dávku uznán. 

Pokud se dávka sociální pomoci poskytuje občanům, kteří jsou v hmotné nouzi a 
jejich příjmy se posuzují společně, vý�e dávky se určí tak, �e se doplní příjem v�ech společně 
posuzovaných občanů do částek �ivotního minima nebo do pevně stanovených částek 
zákonem o sociální pomoci a tato dávka je pak vyplácena v jedné souhrnné částce. 

Pokud se DSP poskytuje na nezaopatřené dítě, na které neplní povinná osoba 
vy�ivovací povinnost, pak nárok na DSP přechází na stát a to a� do vý�e soudem určeného 
vý�ivného. Občan, za kterého plnil stát vy�ivovací povinnost je v�ak povinen vrátit finanční 
prostředky ve vý�ce poskytnuté DSP, nejvíce v�ak ve vý�ce povinného vý�ivného zvý�eného 
o 10% poskytnuté DSP. 

DSP mů�e být poskytnuta ve formě peně�ní dávky anebo dávky věcné, pokud není 
mo�né zabezpečit, �e peně�ní prostředky budou pou�ity na účel, na který byly poskytnuty. To 
je velmi důle�ité, proto�e například v rodinách, kde rodiče mají sklon k alkoholismu nebo 
jsou silnými kuřáky, nelze �ádným způsobem zajistit, aby peníze, které jsou rodičům 
poskytnuty (speciálně na nezaopatřené děti), byly vynalo�eny na takové věci jako jsou �kolní 
potřeby, o�acení nebo čistě na vý�ivu.  
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