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Abstrakt 

Podpora rodin s dětmi se nejčastěji realizuje prostřednictvím přímých finančních 
dávek, daňových opatření a přes nabídku různých služeb pro rodiny či vytváření 
příznivých podmínek usnadňujících například harmonizaci rodinného a pracovního 
života rodičů. Studie se po úvodní deskripci současného systému státní podpory rodiny 
v České republice zabývá subjektivním hodnocením významu peněžní a nepeněžní 
podpory z hlediska její nezbytnosti a přínosu pro rodinu, a to na základě empirických 
výzkumů z posledních let. Pozornost je dále zaměřena na otázku, nakolik může 
konkrétní forma podpory ovlivnit typ partnerského soužití. Na modelových příkladech 
je sledováno, do jaké míry se ženě v letech 2005 až 2008 finančně vyplatilo 
deklarovat se jako samoživitelka, partnera při žádosti o dávky zatajit, ale současně žít 
z jeho příjmu. Dále je zjišťováno, jaké výhody, především ze společného zdanění, 
mohou plynout manželským párům oproti partnerům žijícím nesezdaně. Studie 
porovnává konkrétní situace úplných a neúplných rodin s malými, předškolními a 
školními dětmi. 

 

Klíčová slova: úplná rodina; neúplná rodina; podpora rodiny; sociální dávky; daně; 
služby pro rodiny; opatření rodinné politiky; subjektivní hodnocení 

 

 

 

Abstract 

The support of families with children is mainly carried out by direct financial benefit, 
tax measures, and social services for families and by creating family-friendly 
conditions which could make e.g. work-life balance easier. This study firstly described 
current system of state social support for families in the Czech Republic. Secondly, it 
is aimed at an importance of financial and non-financial support from parents’ 
personal perspective and it is based on empirical surveys which took place in the last 
years. Also an influence of form of family support on type of partnership is studied. In 
the last part in models examples the extent to which it was worth for woman declaring 
herself as lone-parent family, denying her partner while claiming a social benefit but 
using his income for living was under investigation. Furthermore, benefits mainly 
resulted from joint taxation of married couples are finding out in comparison with 
cohabiting partners. In the study the particular situation of two-parents and one-
parent family with small, pre-school and school age children is compared. 

 

Key words: two-parents family; lone-parent family; state support; social benefit; tax; 
services for family; family policy measures; parent’s opinion 
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Úvod 

 

V moderních společnostech je rodina chápána jako základní jednotka 
společnosti. Je proto chráněna a podporována státem, neboť „… bez fungující rodiny 
realizující své základní sociální funkce je ohrožena samotná existence dané 
společnosti.“ [Národní koncepce… 2005: 3]. Národní koncepce rodinné politiky přijatá 
v roce 2005 dále zdůrazňuje potřebu vytvoření příznivých ekonomických podmínek pro 
rodiny, především pak pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Jako jeden z (pěti) 
hlavních cílů stanovuje potřebu posílení ekonomické a sociální suverenity rodin a jejích 
členů na trhu práce prostřednictvím daňového systému a systému sociálního 
zabezpečení tak, aby rodina byla schopna plnit svoji úlohu ve všech obdobích svého 
vývojového cyklu a vůči všem svým členům [Národní koncepce… 2005: 9]. Nemalý 
důraz je zde vedle daňového a sociálního systému kladen také na služby pro rodiny. 

Podpora rodiny může nabývat několika různých podob, přičemž za 
nejvýznamnější lze považovat podporu finanční. Z ekonomického hlediska se jedná o 
přerozdělení příjmů rodinám či osobám ve společensky uznaných situacích. Finančně 
je přitom možné rodinu podporovat jednak přímo, tj. prostřednictvím sociálních dávek, 
a jednak nepřímo, přes daňová opatření. Zdá se, že nezastupitelnou úlohu v podpoře 
rodiny hraje přímá finanční podpora, neboť je díky svému charakteru pro příjemce 
poměrně snadno „viditelná“ a měřitelná. Jejím cílem je buď kompenzace nákladů 
života v rodině nebo určité ocenění výkonu rodinných funkcí. Přímá podpora je navíc 
(samozřejmě při splnění daných podmínek) zacílena na všechny, kdežto nepřímá 
daňová podpora pouze na plátce daně, tedy výdělečně činné osoby. Možnosti daňové 
soustavy adresně zasahovat v konkrétních sociálních situacích jsou tedy v tomto 
smyslu omezené. V neposlední řadě je pro rodiny důležitá i podpora nefinanční, která 
se uskutečňuje přes nabídku různých služeb pro rodiny či vytváření příznivých 
podmínek usnadňujících například harmonizaci rodinného a pracovního života rodičů. 

Cílem předkládané studie je postihnout význam peněžní a nepeněžní pomoci 
poskytované rodinám s dětmi. Analýza přitom probíhá ve dvou liniích, jednak se 
zaměřuje na subjektivní vnímání jednotlivých složek státní podpory z hlediska jejich 
nezbytnosti a přínosu pro rodinu a jednak sleduje objektivní výši státních příspěvků do 
rodinného rozpočtu v odlišných typech rodin odrážejících různé sociálně ekonomické 
situace. Ve středu zájmu tak stojí rodiny tvořené soužitím obou rodičů a rodiny 
samoživitelů, resp. osamělých žen s dětmi. V úplných rodinách je navíc upozorňováno 
na případné diference v závislosti na manželském a nesezdaném soužití. Zásadním 
faktorem zakomponovaným do analýzy je rovněž věk, příp. počet dětí v rodině, i když 
je zpravidla užíváno hrubšího členění na děti předškolního a školního věku, popřípadě 
starší dospívající děti. 

Studie je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. První z nich přináší podrobnější 
vhled do problematiky státní podpory rodiny a představuje jednotlivé pilíře systému 
sociální ochrany obyvatelstva a další nástroje uplatňující se v oblasti podpory rodin s 
dětmi. Pozornost je upřena především na dnes používané podpůrné prostředky 
zacílené na rodiny s dětmi, nicméně za důležité považujeme i připomenutí 
nejvýznamnějších opatření učiněných v této sféře od 50. let minulého století. Další 
kapitola již detailněji seznamuje s konkrétními formami podpory, všímá si jejich 
specifik a podstatných změn, ke kterým došlo v posledních letech. 

Po přehledu rozličných opatření, která jsou rodinám s dětmi určena, následuje 
kapitola, která hodnotí, do jaké míry tato opatření reflektují jejich vlastní potřeby. Ve 
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třetí kapitole jsou tedy prezentovány výsledky získané z empirických šetření, ve 
kterých byla mj. zjišťována závislost rodinného rozpočtu na sociálních dávkách a jejich 
dostatečnost podle subjektivního vyjádření samotných rodičů. Jsou zde 
demonstrovány také názory rodičů na adresnost sociálních dávek a zvýhodňování 
určitých skupin obyvatel. Kromě zdůrazňování přímé finanční podpory je sledováno 
nazírání rodičů na daňová opatření a další (nefinanční) nástroje rodinné politiky, které 
jsou v očích rodičů považovány za důležité. Význam uvedených forem podpory rodin 
s dětmi je dále zkoumán i z hlediska jejich vzájemné komparace nebo skrze 
preference mezi jednotlivými podpůrnými nástroji. Výběrová šetření převážně z let 
2002 a 2006 navíc umožňují pozorovat, nakolik se měnily postoje rodičů k vybraným 
prorodinným opatřením a zasadit je do kontextu systémových změn. 

Naproti tomu čtvrtá kapitola opouští subjektivní hodnocení vybraných prvků 
státní podpory, přínosů či dopadů jejich ztrát na rodinný rozpočet a zaměřuje se na 
skutečnou výši finanční podpory v rodinách s různou příjmovou úrovní a ekonomickým 
statusem ženy. Na modelových příkladech hledá odpověď na otázku, nakolik může 
vidina (vyšších) sociálních dávek, resp. daňových úlev ovlivnit rozhodování o formě 
partnerského soužití. Cílem této části je na jedné straně vyčíslit, zda a příp. do jaké 
míry se ženě (potažmo rodině) finančně vyplatí oficiálně vystupovat jako samoživitelka 
a partnera při žádosti o sociální dávky před úřady zatajit, avšak ve výsledku žít i 
z jeho příjmu. Na straně druhé pak posoudit, jaké výhody mohou z daňového systému 
plynout manželským párům oproti rodičům žijícím nesezdaně. Peněžní zisky nebo 
ztráty, které mohou vzniknout z tohoto jednání, jsou analyzovány za roky 2005 až 
2008, kdy došlo k několika zásadním změnám v dávkovém a daňovém systému. 
Pozornost je přitom věnována rodinám v počáteční fázi rodičovství, a tedy dvěma 
základním situacím, kdy muž pracuje a žena je s dítětem na mateřské nebo rodičovské 
dovolené, případně pečuje ještě o starší dítě do 6 let věku. Výstupem je rovněž 
rozsáhlá tabulková příloha zobrazující podrobné výsledky za příjmově různě situované 
rodiny v jednotlivých letech. 
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1. Historie a současnost státní podpory rodiny 

 

1.1 Historický pohled na opatření ve prospěch rodiny 

 
Z historického hlediska mají všechny zmiňované formy podpory rodiny v naší 

společnosti určitou tradici. V daných souvislostech jako exkurz do minulosti jistě 
postačí pohled na opatření prováděná od druhé poloviny 20. století. Tehdejší státem 
uplatňovaná politika byla formulována jako pronatalitní s cílem zvýšit porodnost a 
vytvářet tak vysoké přírůstky obyvatelstva jednak jako protiklad k populační stagnaci 
kapitalistických zemí a jednak jako perspektivu budoucích pracovních sil. Vedle 
podpory vícedětných rodin však byla rovněž požadována vysoká zaměstnanost, a to i 
žen-matek s malými dětmi. Seberealizace, ekonomická nezávislost, využití kvalifikace 
– hesla, která měla přimět ženy k vyššímu zapojení do pracovní činnosti byla spíše jen 
proklamací. Objektivním důvodem nástupu většiny (vdaných) žen do zaměstnání byla 
špatná sociálně ekonomická situace rodin, vycházející z pomalého růstu mezd a jejich 
značné nivelizace [Kučera 1994: 64]. 

Vládou přijímaná pronatalitní opatření byla zaměřená zejména do oblasti 
finanční, ale i do sféry služeb. V poválečných letech se finanční pomoc rodinám 
s dětmi projevovala především ve zvyšování přídavků na děti při zohlednění vyššího 
pořadí dítěte v rodině. Také daňové zákony zvýhodňovaly rodiny s více dětmi, resp. 
spíše muže-otce, kterému se při prokázání vyživovací povinnosti ke 3 a více osobám 
snižovala daň přinejmenším o 30 %. Naopak poplatníkům, kteří nevyživovali žádnou 
anebo jen jednu osobu, se daň o 60 % zvyšovala [srv. zákon 76/1952]. Hlavní přímá 
dávka – přídavky na děti – ale postupně přestávala dostatečně reflektovat skutečné 
náklady na děti, začala ztrácet charakter propulační dávky a stala se podporou spíše 
pro nízkopříjmové rodiny. Podpora rodiny se tak přesunovala do sféry služeb 
rozšiřováním sítě jeslí, mateřských škol a školních družin, což si navíc vyžadovala i 
vysoká zaměstnanost žen.  

Kolektivní péče o děti byla v té době upřednostňována před individuální 
mateřskou výchovou. K rychlému návratu do práce nutila ženy také krátká mateřská 
dovolená (22 týdnů). Navíc poplatky na děti v zařízeních péče o děti (jesle, školky, 
družiny) stát tehdy velmi dotoval, přispíval i na dětské oblečení a obuv a jiné potřeby 
pro děti. Na konci 60. let však dětští psychologové důrazně upozorňovali na negativa 
převažující kolektivní péče o děti a na význam mateřské péče o malé děti [Kučera 
2001: 56]. Vysoké zapojení matek malých dětí na trhu práce začalo být ekonomicky 
problematické i z důvodu časté absence při péči o nemocné děti. Poměrně nákladné se 
také stávaly výdaje na místo v jeslích [Možný 1999: 155]. Tehdejší vládní politika se 
tak tiše začala odvracet od egalitářského modelu a přišla s řadou prorodinných 
opatření, pramenících mj. ze snahy „uklidnit“ obyvatelstvo po okupaci v roce 1968. 

Na počátku 70. let bylo zavedeno několik nástrojů na podporu rodiny, i když 
ještě v roce 1968 se prodloužila placená mateřská dovolená na 26 týdnů a zvýšila 
podpora při narození dítěte na 1000 Kč (další zvýšení na 2000 Kč začalo platit od roku 
1972). Rovněž přídavky na děti byly navýšeny, zejména pro druhé a další dítě v 
pořadí [srv. zákon 88/1968]. Ženám, které pečovaly o dítě do dvou let věku a o další 
dítě nebo děti do školního věku, se od roku 1971 nově vyplácel mateřský příspěvek 
[srv. zákon 107/1971]. V 70. letech se obnovila dlouho stagnující bytová výstavba a 
od roku 1973 začal stát poskytovat výhodné novomanželské půjčky se státním 
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příspěvkem na pořízení i vybavení bytu s odpisem části splátek při narození dítěte 
(2000 Kč u prvního dítěte, 4000 Kč u druhého a dalšího dítěte v pořadí) [srv. zákon 
14/1973]. 

Tehdejší státní politika uplatňovaná zvláště v zájmu vysoké zaměstnanosti žen 
měla prorodinný charakter a promítala se v demografickém chování především mladé 
generace (vysoká intenzita prvosňatečnosti, nízký věk při vstupu do manželství, baby 
boom v 70. letech aj.). Životní podmínky rodin s dětmi přitom zůstávaly relativně 
stabilní. Politický a ekonomický převrat na přelomu 80. a 90. let však znamenal 
výraznou změnu, která nemohla nepoznamenat rodinné chování hlavně mladých lidí 
v celé své rozmanitosti. Seberealizace dříve vnímaná v podstatě jen v rámci rodiny se 
nově mohla rozvíjet v různých oblastech života (vzdělávání, zaměstnání, cestování 
apod.). 

 

1.2 Současný stav v oblasti podpory rodiny 

 
Transformace společenského systému na počátku 90. let minulého století byla 

přirozeně doprovázena i změnou rodinné politiky, resp. přístupu k rodině, a to ve 
smyslu adresnějšího přístupu k podpoře rodiny (žádost o dávky, testování příjmů 
rodiny). Bylo přitom žádoucí zachovat sociální smír ve společnosti a zabránit propadu 
mnoha rodin pod přijatelnou životní úroveň. Za tím účelem byl v roce 1990 zaveden 
státní vyrovnávací příspěvek jako zvláštní dávka sloužící k vyrovnání sociálních 
důsledků zvýšení některých maloobchodních cen pro obyvatelstvo [srv. zák. op. 
206/1990 Sb.]. Příspěvek kompenzující rychle rostoucí životní náklady se nejprve 
poskytoval plošně, poté pouze ekonomicky neaktivním a od dubna 1993 na 
nezaopatřené dítě v rodině s příjmem nepřesahujícím stanovený násobek životního 
minima. Dalším přechodným opatřením bylo zavedení příspěvku na hrubé nájemné 
reflektující počínající deregulaci nájemného [Krebs 2002: 276]. Rovněž daňový systém 
prošel změnou a definoval odčitatelné částky na dítě ze základu daně jednoho 
z rodičů.   

Významný zlom v podpoře rodiny přinesl zákon o státní sociální podpoře 
schválený v roce 1995, který i přes několik novelizací hraje v přímé finanční podpoře 
rodin s dětmi stále nezastupitelnou roli. Systémově zakotvuje dávky státní sociální 
podpory (některé upravil nově, jiné přesunul z nemocenského pojištění), jejichž cílem 
je přispívat převážně rodinám s nezaopatřenými dětmi v určitých sociálních situacích, 
na jejichž řešení vlastními silami a prostředky nestačí. Zásadním principem jejich 
poskytování je solidarita, a to vysokopříjmových rodin s rodinami s nízkými příjmy a 
bezdětných rodin s rodinami s dětmi. Posuzováním příjmové situace rodiny1 při 
poskytování některých dávek je sledováno zacílení státní podpory tam, kde je ji 
zapotřebí.  

V rámci systému sociálního zabezpečení existují v naší zemi vedle státní 
sociální podpory ještě dva pilíře sociální ochrany obyvatelstva – sociální pojištění a 
sociální péče. Všechny tři systémy se od sebe liší ve třech hlavních aspektech: jakou 
sociální situaci řeší, jakým způsobem jsou financovány a jak jsou organizačně 
zabezpečeny.  

Sociální pojištění představuje zajištění pro případ budoucí pojistné události, 
kdy je ohrožen či ztracen pracovní příjem. V podstatě se jedná o odložení části 

                                                 
1 U příspěvku na bydlení je navíc sledováno zatížení příjmů rodiny skutečnými výdaji na bydlení. 
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současné spotřeby na krytí budoucí nejisté sociální situace. Jeho smyslem je tedy 
vyrovnávat změny v příjmové situaci jedince způsobené např. úrazem, nemocí, 
těhotenstvím, příp. mateřstvím, stářím, invaliditou či ztrátou zaměstnání. Dávky 
poskytované v těchto situacích jsou zpravidla vázané na předchozí platbu příspěvků, 
resp. výdělečnou činnost jedince. Základ sociálního pojištění tvoří důchodové a 
nemocenské pojištění. Od počátku 90. let se v systému sociálního pojištění uskutečnily 
spíše dílčí změny jak ve výši pojistného, tak ve vyplácených dávkách. 

Občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy 
z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského pojištění, příp. jinými 
příjmy, kteří nejsou sami, resp. s pomocí vlastní rodiny a tedy bez pomoci společnosti, 
schopni překonat obtížnou sociální situaci anebo nepříznivé životní podmínky a těm, 
kteří ji potřebují vzhledem k svému věku či zdravotnímu stavu, zajišťuje stát pomoc 
prostřednictvím systému sociální péče. Ta může být poskytována jednak formou 
sociálních služeb a jednak skrze peněžité nebo věcné dávky. Od ledna 2007 nabyl 
účinnosti nový zákon o pomoci v hmotné nouzi nahrazující zákon o sociální 
potřebnosti. Upravuje zajištění základních životních podmínek osob, které se nacházejí 
v hmotné nouzi (prostřednictvím příslušných dávek), a je jedním z opatření 
předcházení sociálnímu vyloučení. 

Rovněž nepřímá finanční podpora rodin doznala na počátku 90. let změn, které 
po dílčích úpravách trvají dodnes. Spolu se vznikem samostatné České republiky 
vstoupil v platnost nový zákon o daních z příjmů, který umožňoval jednomu 
z výdělečně činných rodičů snížit daňový základ již za každé vyživované dítě 
v domácnosti. Mimo to byly stanoveny základní odečitatelné položky na poplatníka a 
na jeho manželku, pokud nepracovala nebo měla vlastní příjem jen do určité výše. Při 
dvou dětech v rodině dosahovala odečitatelná položka na děti prakticky stejné částky 
jako na poplatníka, postupem času již byl odečet na dvě děti vyšší. Jednotlivé položky 
byly zpravidla každoročně valorizovány, k poslednímu navýšení však došlo v roce 2001 
a po následující 4 roky se již neopakovalo (s jedinou výjimkou u vyživovaných dětí 
v roce 2004).  

Od roku 2001 hranice daňových pásem i výše odečitatelných položek 
stagnovaly, zatímco zdanitelné příjmy rostly. Docházelo tak k tzv. studené progresi, 
při které se výdělečně činní posouvali do vyšších daňových pásem a odváděli tak vyšší 
daně, což se dotklo především nižších a středních příjmových skupin obyvatelstva. 
Novela zákona o daních z příjmů přinesla místo potřebné valorizace změnu, neboť od 
roku 2006 zrušila odečitatelné položky z daňového základu a zavedla přímý odpočet 
(na poplatníka, na dítě, na manželku atd.) z daně (u nezaopatřených dětí již od roku 
2005). Dalším opatřením zaměřeným na zlepšení příjmové situace zvláště nízko- a 
středněpříjmových skupin bylo snížení prvních dvou daňových sazeb a rozšíření 
alespoň prvního daňového pásma. Od ledna 2008 však byla daňová pásma zrušena 
úplně a sazby se sjednotily do jediné, tzv. rovné daně. 

Služby na podporu rodiny mohou nabývat několika podob. Jednak je můžeme 
chápat jako služby sociální, které jsou zaměřené na jedince v nepříznivé sociální 
situaci a jejichž cílem je prevence sociálního vyloučení a podpora života v přirozeném 
společenství [Národní zpráva… 2004: 137]. Patří sem sociální poradenství, služby 
sociální péče (např. pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb) a 
služby sociální prevence (raná péče, azylové domy, krizová péče apod.) Na druhé 
straně existují různé aktivity preventivního a podpůrného charakteru na podporu 
fungující rodiny, které se snaží usnadňovat a posilovat partnerské a manželské 
soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a v oblasti slaďování pracovních a 
rodinných povinností. Vedle různých volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti 
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nebo pro rodiny s dětmi sem lze zařadit především služby podporující lepší slučitelnost 
rodinných a profesních rolí (zařízení péče o děti – jesle, mateřské školy, školní družiny 
a kluby; centra pro rodinu, mateřská centra, hlídání dětí – typu baby-sitting, au-pair 
aj.). Svoji roli však mohou hrát také různé služby pro domácnost (při zajišťování 
chodu domácnosti apod.). 

Institucionální péče o děti má v naší zemi dlouhou tradici. Jak již bylo výše 
uvedeno, vysoká zaměstnanost žen, upřednostňování kolektivní péče o děti za 
socialismu a baby boom v sedmdesátých letech si vyžádali výrazný nárůst počtu jeslí a 
mateřských škol. Zatímco v roce 1950 existovalo přibližně 500 jeslí, v roce 1965 byl 
jejich počet více než dvojnásobný (cca 1 100) a o dalších 20 let později již bylo 
v provozu kolem 1 400 jeslí [Kučera 2001: 67]. Podobný nárůst postihl i síť 
mateřských škol, a to ze 4 360 (v roce 1950) přes 5 160 (1965) až na 7 500 (1985). 
Sociálně ekonomické změny na přelomu 80. a 90. let doprovázené změnou 
hodnotových orientací především mladých lidí a následně i změnou demografického 
chování způsobily pozvolné snižování počtu jeslí a mateřských škol až na 48 jeslí a 4 
696 školek v roce 2006 [Síť… 2007, Vývojová… 2007]. 
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2. Konkrétní opatření na podporu rodin s dětmi 

 
Výše bylo popsáno, jakých podob může přímá a nepřímá peněžní podpora a 

nefinanční pomoc nabývat. Tato kapitola se bude podrobněji věnovat charakteristikám 
jednotlivých oblastí podpory ve vybraných typech rodin s dětmi, aby bylo zřejmé, jaké 
možnosti rodiny mají, resp. jaká opatření mohou využívat. Při deskripci si dále 
budeme všímat existence případných rozdílných nástrojů zaměřených na úplné a 
neúplné rodiny a na rodiny s předškolními a dospívajícími dětmi, jejichž potřeby se 
bezpochyby liší. 

 

2.1 Přímá finanční podpora – sociální dávky 

 
Přímá finanční podpora rodin s dětmi se v České republice realizuje především 

přes dávky státní sociální podpory, a proto jí bude věnována hlavní pozornost. Rodina 
je pro tyto účely chápána jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné 
domácnosti. Může pobírat více dávek souběžně, přičemž u některých dávek je 
posuzován její příjem. Nejvýznamnější dávkou co do výše výdajů i počtu příjemců je 
přídavek na dítě poskytovaný za účelem krytí nákladů spojených s výchovou a 
výživou nezaopatřených dětí. Při jeho poskytování je posuzován příjem rodiny a do 
konce roku 2007 se následně vyplácel ve třech úrovních podle rodinných příjmů 
v minulém kalendářním roce. Jeho výše se dále diferencuje podle věku dítěte. Se 
snižujícím se příjmem rodiny a s rostoucím věkem dítěte se hodnota2 přídavku 
zvyšuje. 

Od ledna 2008 se v souvislosti se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů 
[zákon 261/2007]3 podstatně změnil princip vyplácení přídavku na děti. Nárok sice 
zůstává příjmově testovaný, i když výše násobku příjmu k životnímu minimu rodiny se 
dosti snížila (ze 4,0 na 2,4), příjem rodiny však již neovlivňuje výši samotného 
přídavku. Podle tří věkových kategorií dítěte tak nově náleží přídavek na dítě v pevně 
stanovené výši.  

Počínaje červencem 2006, ale konče v roce 2007 se vyplácela nová 
jednorázová dávka státní sociální podpory – příspěvek na školní pomůcky. Ve výši 
1 000 Kč náležel dětem, které v září 2006 a 2007 nastoupily do první třídy základní 
školy a které zároveň pobíraly přídavek na dítě. Dávka byla definována za účelem krytí 
mimořádných výdajů rodin s dětmi, které jsou spojeny se začátkem povinné školní 
docházky dítěte, reforma veřejných financí ji však zrušila. 

Další příjmově testovanou dávkou je sociální příplatek zacílený na 
nízkopříjmové rodiny, kterým pomáhá krýt náklady plynoucí ze zabezpečování potřeb 
jejich dětí. Stejně jako u přídavku na dítě platí u výše sociálního příplatku přímá 
závislost s věkem dítěte a nepřímá závislost s příjmem rodiny. Na jeho výši mají vliv 

                                                 
2 V roce 2007 se výše přídavku na dítě pohybovala od 256 Kč pro nejmladší dítě (do 6 let) v rodině 
v nejvyšším příjmovém pásmu po 810 Kč pro nejstarší dítě (15-26 let) v rodině v nejnižším příjmovém 
pásmu. 
3 Tento zákon reprezentuje reformu veřejných financí nastolenou od ledna 2008. Upravuje řadu zákonů, 
které významně ovlivňují každodenní život jednotlivců a rodin. K nejvýznamnějším změnám, z nichž některé 
zde uvedeme, došlo např. v daňové soustavě, v pojistném na sociální zabezpečení, ve veřejném zdravotním 
pojištění, ve státní sociální podpoře a sociálních službách, v zákoníku práce apod. 
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ještě další nepříznivé situace – zdravotní postižení dítěte, zdravotní postižení rodiče 
nebo osamělost rodiče. Od ledna 2007 se kromě uvedených situací nově zvyšuje 
příplatek také rodině, jejíž dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo 
na vysoké škole v prezenční formě studia. 

Rodičovský příspěvek je dávkou, která byla původně vymezena jako ocenění 
rodičovské péče o dítě v raném věku. Od ledna 2004, kdy se upustilo od limitování 
výše (při)výdělku rodiče při zajištění péče o dítě a rodiči bylo umožněno zabezpečit 
péči o dítě i jinou zletilou osobou, naplnil příspěvek zcela odlišný účel (ve smyslu 
kompenzace nákladů namísto ocenění výkonů), a to zajištění řádné celodenní a 
domácí péče o dítě bez ohledu na její formu. V květnu 2004 došlo k žádoucímu 
zvýšení hodnoty příspěvku o 40 % z 2 552 Kč na 3 573 Kč. Díky valorizacím životního 
minima v letech 2005 a 2006 se v roce 2006 vyplácel ve výši 3 696 Kč, resp. 3 897 Kč 
pokud rodičem bylo nezaopatřené dítě. Od ledna 2007 však přestal být vázán na 
životní minimum rodiče a nově byl odvozen od průměrné mzdy v nepodnikatelském 
sektoru. Jeho výše se tak téměř zdvojnásobila na 7 582 Kč. 

Rok 2008 můžeme pro systém vyplácení rodičovského příspěvku považovat za 
zlomový, neboť byl zaveden princip vyššího příspěvku po kratší dobu čerpání, a 
naopak. Rodiči je tak nově umožněno zvolit si, jak dlouho chce být s dítětem doma a 
v jaké výši chce dostávat rodičovský příspěvek, přičemž tato volba je nezměnitelná. O 
„nejrychlejší“ variantu – 11 400 Kč do 2 let věku dítěte – může rodič požádat na konci 
mateřské dovolené (ženy), ale pouze tehdy, činila-li peněžitá pomoc v mateřství 
(ženy, příp. „uměle vypočtená“ u muže) alespoň 380 Kč za den, což odpovídá přibližně 
16 700 Kč hrubé mzdy. Pro „klasické“ čerpání rodičovského příspěvku – 7 600 Kč do 3 
let věku dítěte – se může rodič rozhodnout do 21. měsíce věku dítěte, pokud měl 
nárok na „mateřskou“, nyní již v jakékoliv výši. Pokud žádnou z předchozích voleb 
neprovede, je mu od 22. měsíce věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek ve výši 3 
800 Kč do 4 let věku dítěte. 

Jednorázovou dávkou, která přispívá (zpravidla) matce na náklady související 
s narozením dítěte, je porodné. Od dubna 2006 došlo ke změně parametrů při jeho 
výpočtu a částka porodného se oproti minulým letům zhruba zdvojnásobila. Při 
narození jednoho dítěte (v jakémkoli pořadí) se tak ženě vyplácelo 17 500 Kč, při 
narození dvojčat až 52 500 Kč. Změny spojené se stabilizací veřejných financí však 
tuto progresivitu od ledna 2008 zrušily a určily jednotnou částku porodného 13 000 Kč 
na každé narozené dítě. 

K dalším dávkám patří příspěvek na bydlení, který je příjmově testovanou 
dávkou pomáhající rodinám s nízkými příjmy, ale i jednotlivcům pokrýt výdaje 
související s bydlením. Od roku 2007 v návaznosti na změnu životního minima začal 
příspěvek nově zohledňovat i skutečné náklady rodiny či jednotlivce na bydlení, formu 
vlastnictví bytu, velikost obce, ve které se nachází, a počet členů domácnosti. Na 
náklady spojené s pohřbem stát přispívá 5 000 Kč ve formě pohřebného, od roku 
2008 však jen nezaopatřenému dítěti na pohřeb rodiče či naopak. Ze systému státní 
sociální podpory se ještě poskytují 4 dávky pěstounské péče. Příspěvkem na 
dopravu stát přispíval na úhradu nákladů spojených s dojížděním dětí do školy mimo 
místo bydliště. Od července 2004 však byl zrušen a nahrazen slevami na žákovském 
jízdném v autobusové a železniční dopravě. Také zaopatřovací příspěvek, který byl 
určen na zabezpečení rodiny vojáka vykonávajícího základní nebo náhradní vojenskou 
službu, se od ledna 2005 z důvodu zrušení této služby již nevyplácí.  

Považujeme-li dávky státní sociální podpory za hlavní nástroj přímé finanční 
podpory rodin s dětmi, budeme pro ně pro zjednodušení dále v textu užívat pojem 
sociální dávky. V souhrnu můžeme říci, že neúplné rodiny nejsou těmito dávkami vůči 
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rodinám úplným nijak zvýhodňovány, s výjimkou sociálního příplatku, který je 
relativně vyšší pro samoživitele. Z hlediska věku dítěte v rodině jsou dávky zaměřené 
spíše na předškolní, příp. velmi malé děti (porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek 
na školní pomůcky), tedy na dobu, po kterou má rodič omezené možnosti výdělečné 
činnosti. Pouze přídavek na dítě, příp. sociální příplatek je poskytován nezaopatřeným 
dětem až do 26 let věku.  

Výdaje na dávky státní sociální podpory, jejich relativní struktura a průměrný 
měsíční počet příjemců vybraných dávek v letech 1996 – 2006 jsou zobrazeny 
v tabulkách č. 1 až 3 v příloze. Je z nich zřejmý postupný pokles výdajů na příjmově 
testované dávky i jejich příjemců a naopak výrazný nárůst nákladů na vyplácení 
rodičovského příspěvku, který ještě zrychlí v roce 2007. Přestože si celkové výdaje 
v uvedených letech zachovávají jen mírně rostoucí tendenci, v relaci k hrubému 
domácímu produktu však každoročně klesají (viz graf č. 1 v příloze). 

Mimo dávky státní sociální podpory je třeba ještě připomenout peněžitou 
pomoc v mateřství poskytovanou ze systému nemocenského pojištění, která (za 
stanovených podmínek) náleží ženám určitou dobu před a po narození dítěte. Je 
vázána na předchozí příjem ženy a vyplácí se po dobu 28 týdnů (přičemž zpravidla 6 
týdnů před očekávaným narozením dítěte). V roce 2007 i 2008 dosahovala „mateřská“ 
nejvýše kolem 14 tisíc Kč měsíčně. Osaměle žijící ženě náležela do konce roku 2007 
peněžitá pomoc v mateřství v délce 37 týdnů, po tuto dobu ji v současnosti mohou 
pobírat již jen matky při vícečetném porodu. 

 

2.2 Nepřímá finanční podpora – daňová opatření  

 
Základním principem daňové podpory rodin je zajistit soběstačnost rodiny 

vzhledem k co možná nejmenší závislosti na sociálních dávkách a ponechat více 
finančních prostředků přímo v rodinném rozpočtu. S tím souvisí motivace 
k zaměstnání alespoň jednoho člena rodiny s cílem využít takto poskytovaných výhod. 
Daňová opatření mohou nabývat několika forem s různým efektem na výsledné 
příjmy. Novela zákona o daních z příjmů přinesla od roku 2006 a dále od roku 2008 
výrazné změny v oblasti zdanění příjmů fyzických osob [srv. zákon 586/1992]. 

Na začátku 90. let zavedl tento zákon odčitatelné položky z daňového 
základu (platící až do roku 2005). Ty umožňovaly snížit základ daně a tím i velikost 
prostředků odvedených státu. V podstatě jedinou formou daňové podpory rodin 
s dětmi tak byl odpočet na vyživované dítě. Ten mohl uplatnit pouze jeden z rodičů, 
a to na každé vyživované dítě v domácnosti. Svoji roli hrála i nezdanitelná částka 
na manželku, příp. manžela bez vlastních nebo do určité výše omezených příjmů 
žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Její význam se v rodině manželů s dětmi 
(spolu s odpočtem na dítě) zvyšoval.  

Novela zmiňovaného zákona však od roku 20064 odečitatelné položky zrušila a 
nahradila je přímým odpočtem z daně. Ten navíc u nezaopatřených dětí může 
fungovat jako daňový bonus, což znamená, že pokud je vypočtená daň nižší než sleva 
na dítě, rozdílová částka se rodině vyplatí ve formě daňového bonusu.  

Další úpravou prošly v roce 2006 daňové sazby, neboť první dvě se snížily 
z 15 % na 12 % a z 20 % na 19 %. Zároveň se mírně rozšířilo pásmo, ve kterém se 

                                                 
4 U nezaopatřených dětí již od roku 2005. 
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daní podle nejnižší sazby. O dva roky později však začala platit tzv. rovná daň, tedy 
jednotná daň na úrovni 15 % ovšem ze základu, který tvoří hrubá mzda spolu 
s odvody pojistného placeného zaměstnavatelem. Slevy na dani zůstaly zachovány, 
jejich výše se ale zněkolikanásobila. 

Novinkou v českém daňovém systému zacílenou na rodiny s dětmi, resp. 
manžele hlavně s malými dětmi bylo v letech 2005 – 2007 „společné zdanění 
manželů“ vyživujících alespoň jedno dítě v domácnosti. Díky němu, zvláště v případě 
výrazně rozdílných příjmů manželů, může dojít ke zmírnění dopadu daňové progrese a 
celkovému snížení daňových odvodů. Výhodné je především tehdy, kdy má jeden 
z manželů nulový příjem, což bývá hlavně v období raného rodičovství, kdy jeden 
z rodičů z důvodu péče o malé dítě nepracuje. Podle informací Ministerstva financí 
využilo společného zdanění za rok 2005 přibližně 350 tisíc párů s dětmi, které se na 
přeplatcích podělily zhruba o 4 mld. Kč (tj. v průměru kolem 11 tisíc Kč na rodinu) a 
za rok 2006 až 411 tisíc párů s dětmi, kterým bylo vráceno přibližně 6 mld. Kč (tzn. 
v průměru více jak 14 tisíc Kč na rodinu) [Tiskové zprávy 2006, 2007].5 

Zbývající daňová opatření nemají v podpoře rodiny již takový význam. Přesto 
například zachování osvobození dávek státní sociální podpory či dávek nemocenského 
pojištění od daně je stále žádoucí. Dále jsou umožněny např. odpočty úroků z úvěrů 
na bydlení z daňového základu, které přispívají k lepší dostupnosti bydlení nejen rodin 
s dětmi, ale i jednotlivců. 

Na rozdíl od dávek státní sociální podpory zvýhodňují zmiňované daňové 
nástroje spíše úplné rodiny, především pak manželské páry s dětmi (odpočet na 
manželku, společné zdanění manželů). Věk nezaopatřených dětí v rodině nehraje 
v tomto případě žádnou roli, neboť výše odpočtu se s věkem dítěte nemění. Ještě je 
třeba zdůraznit, že zavedením odpočtů přímo z daně se zvýšila podpora rodin s nižšími 
příjmy, zatímco odečitatelné položky z daňového základu byly prospěšnější pro 
vysokopříjmové rodiny. Jedinci s vysokými příjmy totiž odečitatelné položky mohly 
snížit daňový základ natolik, že se mohl dostat do pásma s nižší daňovou sazbou a 
zaplatit nižší daň. Kdežto u toho, kdo má příjmy mnohem nižší, by tento proces 
znamenal relativně mnohem nižší finanční efekt. Jemu se naproti tomu vyplatí právě 
snížení až konečné daně, což může často vést i k čerpání daňového bonusu. 

 

2.3 Nefinanční podpora – služby pro rodiny 

Ze širokého působení sociálních služeb se soustředíme zejména na možnosti 
zajištění péče o malé, předškolní a školní děti, oblast slučitelnosti pracovních a 
rodinných rolí a s tím souvisejících podmínek na trhu práce, příp. na různé služby pro 
domácnost. V této oblasti podpory rodiny ve srovnání s předchozími dvěmi formami 
finanční podpory roste vedle státních opatření význam nestátních, soukromých aj. 
institucí či místních samospráv.  

Institucionální péče o nejmenší děti (do 3 let věku) ustupuje od počátku 90. let 
do pozadí ve prospěch rodičovské péče. Vlivem hodnotových i demografických změn 
se téměř patnáct set jeslí na konci 80. let 20. století do dnešní doby zredukovalo na 
zhruba 50 zařízení. Jejich územní rozložení je přitom velmi nerovnoměrné [Kuchařová, 
Svobodová 2006]. Určitou alternativou pro zajištění péče o děti do 3 let věku mohou 

                                                 
5 Podle Sčítání lidu 2001 žilo v ČR necelých 1,1 mil. úplných rodin se závislými dětmi (z toho 1,04 mil. 
manželských párů), z čehož můžeme odhadovat, že společného zdanění využila zhruba jedna třetina až dvě 
pětiny rodin s dětmi. 
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být mateřská centra. Zpravidla jsou zřizována samotnými matkami na mateřské, 
resp. rodičovské dovolené. Fungují převážně jako střediska vzájemného setkávání 
rodičů s dětmi za účelem společných zájmových a jiných aktivit a nabízejí řadu 
programů pro rodiče (matky) s dětmi, některá také pro děti samotné, tzv. hlídací 
službu. První centrum bylo založeno v roce 1992, k většímu rozšíření došlo až na 
počátku 21. století, na současných více než 200 center6 v celé republice.  

V péči o děti od 3 do 6 let stále dominují mateřské školy. Jejich počet se sice 
za posledních 15 let asi o třetinu snížil, nicméně tento pokles reflektoval demografický 
vývoj vyznačující se mj. snížením porodnosti. Dlouhodobě ale dochází do školky přes 
90 % čtyřletých a pětiletých dětí. Podíl dětí navštěvujících mateřské školy na populaci 
dětí ve věku 3 – 5 let přesahuje od roku 2001 dokonce 100 % [Kuchařová, Svobodová 
2006]. To je způsobeno především tím, že do školky chodí stále více dětí nejen ve 
věku nad pět let, ale také mladších než tři roky. Právě podíl dětí mladších tří let 
umístěných ve školce (z populace dvouletých dětí) v posledních letech velmi vzrostl, a 
to až na 26 % v roce 2005 [Kuchařová, Svobodová 2006]. 

Sehnání volného místa ve školce pro takto malé dítě však není vždy snadné. Ve 
školním roce 2005/06 bylo evidováno celkem 6 810 žádostí o umístění dítěte 
v mateřské škole a o rok později až 9 570 žádostí, kterým nebylo vyhověno pro 
nedostatek míst [Kuchařová, Svobodová 2006].7 Někde tak může být problematické i 
to, aby dítě do 3 let věku mohlo chodit do mateřské školy jen 5 dní v měsíci, pokud 
jeho rodič dále pobírá rodičovský příspěvek. K usnadnění sladění pracovních a 
rodinných závazků přispívá od února 2006 také možnost umístit tří- až čtyřleté dítě do 
školky na 4 hodiny denně při současném nároku na rodičovský příspěvek. Od ledna 
2004 si totiž rodič může neomezeně přivydělávat, pokud po tuto dobu zajistí péči o 
dítě jinou zletilou osobou. Do svého původního zaměstnání se může vrátit do třetích 
narozenin dítěte, kdy mu končí rodičovská dovolená. V této situaci pak dostupnost a 
možnost využití služeb mateřských škol sehrává významnou roli [Kuchařová, 2006a: 
44]. 

Pro péči o děti mladšího školního věku fungují školní družiny a kluby, které 
rovněž napomáhají snadnějšímu skloubení pracovní a rodinné sféry. Důležité jsou také 
různé zájmové kroužky či jiné výchovně vzdělávací aktivity nejen pro děti 
zaměstnaných rodičů.  

Využívání služeb placeného hlídání dětí prostřednictvím osobních pečovatelek či 
agentur není v České republice stále příliš obvyklé. Podle nedávného výzkumu pouze 
2 % rodičů s dítětem do deseti let využívají placenou výpomoc při péči o dítě nějakou 
jinou osobou [Kuchařová, 2006b]. Pokud žádná z výše zmiňovaných služeb není 
rodičům z různých důvodů dostupná, nejčastěji spoléhají na pomoc prarodičů dítěte. 

V pracovněprávní oblasti začínají být stále více žádoucí různé formy úpravy 
pracovní doby umožňující hlavně lepší harmonizaci rodinných a pracovních rolí 
převážně u rodičů s předškolními dětmi. Počínaje pružnou pracovní dobou, zkrácenými 
úvazky, přes možnost práce z domova, práce na směny až po určité nárazové opatření 
typu mimořádného pracovního volna na rodinné záležitosti či neplacené dovolené. 

 

                                                 
6 K 1.9.2007 sdružovala síť mateřských center 220 členů [www.materska-centra.cz]. 
7 Počet odmítnutých žádostí přitom od roku 2000 každoročně roste a lze očekávat jeho další zvyšování. 
Vysvětlení můžeme hledat v přetrvávajícím poklesu počtu mateřských škol při současném mírném nárůstu 
počtu narozených dětí, jenž se následně promítá do zvyšujícího se počtu dětí předškolního věku [Ettlerová, 
2006]. 
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3. Subjektivní hodnocení podpory rodiny 

 

Jednotlivé formy podpory mohou mít pro různé rodiny různý význam. Obecně 
přitom platí, že míra závislosti na sociálních dávkách silně koreluje s fází životního 
cyklu rodiny. Na počátku rodinného cyklu dochází k vyššímu čerpání sociálních dávek 
ve spojitosti s péčí o malé, resp. předškolní děti, ve střední fázi života, v období 
dospívaní a následném osamostatňování dětí, závislost na dávkách slábne a znovu se 
upevňuje ke konci životního cyklu, kdy reflektuje nižší nebo již zcela chybějící příjmy 
z pracovní činnosti z důvodu ekonomické neaktivity jedince. Z hlediska úplnosti rodiny 
se v relativně horší ekonomické situaci nacházejí neúplné rodiny ve srovnání s těmi 
úplnými. To je ovlivněno jednak nižším počtem ekonomicky aktivních členů 
v neúplných rodinách a jednak tím, že v jejich čele stojí mnohem častěji ženy, které 
mívají oproti mužům nižší příjmy z výdělečné činnosti.  

Vedle objektivně měřitelné ekonomické situace rodiny však bývá neméně 
významným hlediskem hodnocení dané životní situace její subjektivní vnímání. A jak 
již bylo v úvodu poznamenáno, bude naše pozornost věnována této subjektivní 
percepci ekonomické situace rodiny z hlediska dostatečnosti a adresnosti 
sociálních dávek a preference různých forem podpory rodiny. Zaměříme se 
přitom na situaci úplných a neúplných rodin s malými, školními a dospívajícími dětmi. 

Datovou základnu k tomu tvoří empirické sondy uskutečněné v posledních 
několika letech, které zachycují vybrané typy rodin v různé etapě životního cyklu. 
Podle předem daných kvótních znaků byli dotazováni muži a ženy v daném věku, 
ženatí a vdané či nesezdaní, žijící v partnerství (manželství) nebo osaměle, s dětmi 
v určitém věku apod. Jejich podrobná charakteristika je uvedena v datových zdrojích 
na konci textu.  

 

3.1 Dostatečnost dávek, služeb a výše daní 

 
V polovině 90. let minulého století pociťovalo přes 80 % respondentů žijících 

v manželství (a většinou s dětmi) soudobá sociální opatření na podporu rodiny za 
spíše nebo určitě nedostatečná (viz první dva sloupce v grafu č. 1). I když nemůžeme 
pozorovat přímý vliv zavedení zákona o státní sociální podpoře do praxe na příjmovou 
situaci rodiny, z grafu lze vysledovat, že na začátku 21. století je nedostatečnost 
sociálních dávek vnímána mnohem mírněji. Přehlédnutelné však nejsou rozdíly mezi 
vybranými typy rodin v různých fázích životního cyklu a podle úplnosti rodiny.  

Jednak je zřejmá vyšší pociťovaná nedostatečnost sociálních opatření 
v mladých rodinách s dětmi v předškolním věku v porovnání s rodinami 
s dospívajícími dětmi, dále nedostačující podpora neúplných rodin oproti těm úplným a 
v neposlední řadě relativně hůře vnímaná dostatečnost dávek mladými nesezdanými 
páry ve srovnání s rodinami mladých manželů s dětmi. Poslední sloupec v grafu 
ilustruje relativní oslabení závislosti na dávkách v rodinách s již dospělými a 
samostatně žijícími dětmi. 

 



 
3. Subjektivní hodnocení podpory rodiny 

 
 

 19 

Graf č. 1 Jsou existující opatření v sociální politice, tzn. příspěvky, rodinné 
dávky a podpory dostatečné? (situace v letech 1994 a 2002) 
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Pozn.: N = 581 (1994), N = 1153 (2002) 

Zdroj: Sondy 1994, Sondy 2002 
 

Rozložení odpovědí na otázku, zda by tedy měl stát ve své sociální politice 
rozšířit či zvýšit poskytované finanční dávky, není v návaznosti na předchozím 
zjištění nijak překvapivé (viz graf č. 2). Zatímco v roce 1994 téměř 90 % respondentů 
žijících v manželství požadovalo změnu v oblasti poskytování sociálních dávek ve 
směru jejich navýšení či rozšíření, v roce 2002 tento názor zastávaly „jen“ tři čtvrtiny 
mladých manželů a dokonce kolem jedné poloviny manželů s dospívajícími dětmi. 
Neúplné rodiny vnímají finanční podporu jako velmi podstatnou pro zlepšení 
své životní situace – více jak 80 % z nich se domnívá, že by stát měl vyplácet vyšší 
dávky. 

Jisté názorové odlišnosti na dostatečnost a případné zvýšení finanční podpory 
lze vysledovat v závislosti na tom, zda rodina některé sociální dávky pobírá či nikoli. 
Signifikantní diference přitom vykazují spíše jen mladé, úplné i neúplné, rodiny. 
Zvýšení či rozšíření finanční podpory by uvítaly spíše rodiny, které pobírají přídavky na 
dítě a sociální příplatek. Ty rovněž častěji poukazují na nedostatečnost stávajících 
podpůrných opatření. Naopak rodiny, které dané dávky nepobírají, nepovažují 
navýšení dávek za nutné a existující podpora jim připadá vcelku dostatečná.  
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Graf č. 2 Měl by stát zvýšit nebo rozšířit poskytované finanční dávky? (situace 
v letech 1994 a 2002) 
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Pozn.: N = 581 (1994), N = 1149 (2002) 

Zdroj: Sondy 1994, Sondy 2002 
 

Význam sociálních dávek v podpoře rodiny dokládá i novodobější šetření8, 
podle kterého více než tři čtvrtiny dotázaných souhlasí se zacílením sociálních dávek 
na ty nejpotřebnější a také na podporu rodin s dětmi. Rovněž však zdůrazňují, že 
rodinu je potřeba podporovat i jinou formou, nejen dávkami. Téměř 90 % dotázaných 
totiž považuje za důležité dát rodičům možnost volby mezi tím, zda chtějí pracovat (na 
plný či částečný úvazek) nebo zůstat s malými dětmi doma.  

Adresnost sociálních opatření reflektujících příjmovou situaci rodiny 
upřednostňuje většina rodin všech typů [Sondy 2002]. S tím, že chudší rodiny by 
měly dostávat vyšší podporu než rodiny bohatší, resp. že se vzrůstajícím příjmem by 
podpora rodinám měla klesat, sice nejčastěji souhlasí neúplné rodiny (přibližně v 85 % 
případů), ale neméně často i manželé s dospívajícími dětmi (75 %). Zhruba uprostřed 
těchto dvou krajních četností vyjadřovaly souhlas s daným výrokem mladé rodiny 
manželských a nesezdaných párů. Z hlediska počtu dětí v rodině systém sociální 
podpory vícedětné rodiny nijak zvlášť nepodporuje. Do jisté míry je ale zvýhodňuje, 
protože jsou rodinami s nejnižší příjmovou úrovní [Tuček, 2002a: 20]. Každý druhý 
dotázaný všech typů rodin má přitom určité zvýhodňování vícedětných rodin před 
rodinami s jedním dítětem za správné. Počet dětí v rodině je významným faktorem 
ovlivňujícím celkovou ekonomickou situaci rodiny především v rodině mladých 
osamělých matek. Zde platí, že matky se dvěma či více dětmi mají oproti matkám, 

                                                 
8 Výzkum CVVM z března 2006: Postoje k reformě penzí, daní a dávek. Reformy ano nebo ne?; 1 076 
respondentů ve věku od 15 let 
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které vychovávají jen jedno dítě předškolního věku, mj. větší potíže s nedostatkem 
finančních prostředků [Tuček, 2002b: 37].  

Osamělé matky s dětmi podtrhují celkovou nedostatečnost opatření v sociální 
politice ještě vyšší nedostatečností sociálních příspěvků a podpor právě v jejich 
konkrétní situaci. Zatímco soudobá obecná sociální opatření považuje za dostatečná 
v průměru 22 % představitelek neúplných rodin (s malými i dospívajícími dětmi, viz 
graf č. 1), rodinné dávky a podpory řešící situaci matek-samoživitelek pokládá za 
dostatečné jen 13 % těchto žen [Sondy 2002]. Naprostá většina osamělých matek 
s dětmi (78 %) totiž považuje za správné, aby je stát ve své pomoci mimořádně 
zvýhodňoval před úplnými rodinami s dětmi.  

Jistě by bylo zajímavé porovnání s názorem osob v čele úplných rodin na tuto 
oblast, v manželských a nesezdaných partnerstvích však daná otázka nebyla 
pokládána. Z nedávného šetření ale vyplynulo určité zlepšení v dostatečném zajištění 
neúplných rodin sociálními opatřeními, neboť existující formy dávek a podpor pro 
samoživitele mělo v roce 2006 za dostatečné přes 20 % samoživitelek [Sondy 2006]. 
Na druhou stranu podle naprosté většiny osamělých matek (89 %) a zejména těch 
s nižším než vysokoškolským vzděláním je správné, aby je stát mimořádně 
zvýhodňoval ve své pomoci před úplnými rodinami s dětmi. 

Nakolik se vybrané rodiny cítí být závislé na sociálních dávkách? Jak ukazují 
data z šetření v roce 2002, míra závislosti na dávkách úzce souvisí s pociťovanou 
nedostatečností soudobých sociálních opatření a s požadavkem na rozšíření či zvýšení 
finančních dávek. Rodiny, které vyjadřují vyšší závislost na dávkách, totiž považují 
stávající sociální opatření za nedostatečná a domnívají se, že stát by měl zvýšit 
finanční podporu rodin. Závislost rodinného rozpočtu na sociálních dávkách deklarují 
především rodiny s malými dětmi a dále neúplné rodiny (viz graf č. 3).  

Odhlédneme-li od výrazného rozdílu v subjektivně pociťované závislosti na 
dávkách mezi mladou (manželskou) úplnou a neúplnou rodinou, zhruba čtvrtinový 
podíl úplných rodin uvádějících závislost na dávkách není sice zanedbatelný, přesto 
trochu nabourává představu o finanční nezbytnosti státní podpory v počáteční fázi 
rodičovství. Naproti tomu extrémně vysoký pocit závislosti rozpočtu samoživitelek na 
sociálních dávkách může být odrazem jejich celkové nejistoty či nespokojenosti 
s rodinným uspořádáním, neboť neúplnost rodiny, osamělost a citové strádání bývá 
často větším handicapem než finanční potíže [Tuček, 2002b: 74].  
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Graf č. 3 Je Váš rodinný rozpočet zásadním způsobem závislý na státních nebo 
obecních dávkách sociálního zabezpečení? (situace v roce 2002) 
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Pozn.: N = 963 

Zdroj: Sondy 2002 
 
Vysvětlení diference v podílu manželských a nesezdaných mladých párů s dětmi 

vyjadřujících určitou závislost na sociálních dávkách lze hledat ve volnějším 
hospodaření nesezdaných partnerů s disponibilními prostředky, které do jisté míry 
nezaručuje stálost finančních příjmů od druhého partnera. Např. šetření GGS 2005 
ukazuje, že zatímco manželé častěji dávají všechny peníze dohromady nebo je 
spravuje jen jeden z nich, partneři žijící nesezdaně hospodaří s penězi spíše odděleně, 
příp. do společného rozpočtu dávají jen část svých peněz. S tím může souviset i 
situace, kdy se nesezdané ženy pro účely sociální podpory mohou deklarovat jako 
osamělé, což pak nepřímo může zvyšovat pociťovanou závislost na sociálních dávkách.  

Pokud jde o konkrétní dávky a dopad jejich ztráty na hospodaření s rodinným 
rozpočtem, můžeme pozorovat obdobné tendence jako v případě závislosti rodiny na 
dávkách sociálního zabezpečení – negativní dopad spíše v rodinách s dětmi 
předškolního věku a v rodinách samoživitelek. Respondenti měli pomocí čtyřstupňové 
škály odpovídat na otázku, jak velký zásah do rozpočtu rodiny by znamenala 
ztráta v té době pobírané dávky. V roce 2002 by rodiny s malými dětmi nejvíce 
pocítily ztrátu peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku, tj. 
dávek, které v počáteční fázi rodičovství pomáhají krýt náklady spojené s narozením a 
péčí o dítě. Relativně menší dopad by na rodinný rozpočet měla ztráta příjmově 
testovaných dávek státní sociální podpory – sociálního příplatku a přídavku na dítě.9  

                                                 
9 V grafu č. 4 neuvedený příspěvek na bydlení by pro vybrané rodiny s dětmi znamenal (velmi + dosti) 
podstatný zásah na úrovni ztráty sociálního příplatku a přídavku na dítě.  
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Z grafu č. 4 je zřejmé, že jisté problémy s příjmy by při ztrátě uvedených 
dávek mělo až 80 % samoživitelek s dětmi předškolního věku, z nichž až dvě třetiny 
by údajně vůbec nevyšly s příjmy, které by jim zbyly. Naproti tomu v úplných rodinách 
by podobné potíže pocítilo přibližně 60 %, resp. dvě pětiny rodin z nich. Je zajímavé, 
že rozdíly v případné příjmové nedostatečnosti jsou v rodině manželských a 
nesezdaných párů s dětmi srovnatelné, přestože nesezdaní zástupci uvádějí spíše 
vyšší závislost rozpočtu na sociálních dávkách. Rodiny s dospívajícími dětmi by se ve 
srovnání s rodinami s malými dětmi se ztrátou uvedených dávek vyrovnaly jen o 
trochu lépe. 

 
Graf č. 4 Jak velký zásah do Vašeho rozpočtu by znamenalo, kdyby se Vaše 
rodina musela z nějakého důvodu bez daného příspěvku obejít? (situace v roce 
2002) 
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Pozn.: N = respondenti, kteří danou dávku pobírají; N = 84-190 (mladá rodina), N = 51-162 (dospívající 
děti), N = 95-176 (mladí nesezdaní), N = 85-183 (neúplná mladá rodina), N = 112-185 (neúplná rodina – 
dospívající děti); 

škála odpovědí: 1=velmi podstatný, nevyšli bychom s příjmy, které by nám zbyly; 2=dost podstatný, museli 
bychom se hodně omezit, abychom vyšli; 3=spíše nepodstatný, i když by naše příjmy byly nižší, vyšli 
bychom ještě slušně; 4=zcela nepodstatný, vůbec bychom to nepocítili; 

RP = rodičovský příspěvek, M = peněžitá pomoc v mateřství, SP = sociální příplatek, PD = přídavek na dítě; 

Zdroj: Sondy 2002 
 

O čtyři roky později by nejméně příznivý dopad do rozpočtu rodiny opět 
představovala ztráta peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku, ale 
tentokrát pro větší část rodin – téměř 80 % úplných a 90 % neúplných rodin (viz graf 
č. 5). Příčinou toho může být fakt, že zatímco hodnota rodičovského příspěvku se za 
uvedené období zvýšila o 45 %, průměrná hrubá mzda vzrostla o 27 % (relace 
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příspěvku ke mzdě však stoupla jen nepatrně – z 16 % na 18 %). Lidé tak mohou 
subjektivně vnímat případnou ztrátu příspěvku relativně hůře. Přinejmenším hodně 
omezit, aby vyšla s příjmy, by se musela zhruba každá druhá úplná rodina, pokud by 
se měla obejít bez sociálního příplatku a přídavku na dítě. Rodiny matek 
samoživitelek mající zpravidla nižší příjmovou úroveň než rodiny úplné by případnou 
ztrátu sociálního příplatku i přídavku na dítě vnímaly téměř stejně negativně 
jako ztrátu „mateřské“ či rodičovského příspěvku. V neúplných rodinách tak 
hrají sociální dávky, byť i ty nabývající absolutně nižších hodnot, stále velmi 
významnou roli. 

 
Graf č. 5 Jak velký zásah do Vašeho rozpočtu by znamenalo, kdyby se Vaše 
rodina musela z nějakého důvodu bez daného příspěvku obejít? (situace v roce 
2006) 
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Pozn.: N = respondenti, kteří danou dávku pobírají; N = 209-385 (mladá rodina), N = 218-462 (rodina 
s dětmi školního věku), N = 243-490 (neúplná rodina); 

škála odpovědí: 1=velmi podstatný, nevyšli bychom s příjmy, které by nám zbyly; 2=dost podstatný, museli 
bychom se hodně omezit, abychom vyšli; 3=spíše nepodstatný, i když by naše příjmy byly nižší, vyšli 
bychom ještě slušně; 4=zcela nepodstatný, vůbec bychom to nepocítili; 

RP = rodičovský příspěvek, M = peněžitá pomoc v mateřství, SP = sociální příplatek, PD = přídavek na dítě; 

Zdroj: Sondy 2006 
 

Z výše uvedeného je patrné, že všechny rodinné typy se vyjadřují spíše pro 
navýšení nebo rozšíření přímé finanční podpory rodin. Na reálnou financovatelnost 
celkových sociálních výdajů však řada z nich možná nemyslí. Položená otázka sice 
nezněla, z jakých zdrojů by se daná podpora měla hradit, ale zjišťovala, nakolik by 
rodiny souhlasily se zvýšením daní právě za účelem zajištění dostatečných 
prostředků na sociální opatření. Přestože nějaké daně platí prakticky všichni (např. 
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formou spotřebních daní), můžeme předpokládat, že většina lidí si otázku daní spojí 
především se svými pracovními příjmy. Potom není příliš překvapivé, že nejmenší 
ochotu pro zvýšení daní projevují rodiče starších dětí, kteří jsou (oba) většinou 
výdělečně činní – jen každý pátý rodič dospívajících dětí by byl pro vyšší daně, 
rozhodně proti je pak každý čtvrtý rodič (viz graf 6). Naopak rodinám s malými dětmi 
a především rodinám samoživitelek, kde je nižší počet výdělečně činných osob, by 
zvyšování daní vadilo relativně méně, přičemž v nejmenší míře každé druhé osamělé 
matce s dětmi předškolního věku.  

 
Graf č. 6 Měly by podle Vás být daně vyšší, aby bylo více prostředků na 
sociální opatření? (situace v roce 2002) 
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Pozn.: N = 958 

Zdroj: Sondy 2002 
 

Sociální dávky jsou pro rodiny s dětmi sice dosti důležité, ale jak již bylo 
poznamenáno v úvodu, nejsou jediným řešením usnadňujícím péči o děti. Svoji úlohu 
v podpoře rodiny hrají také služby péče o děti a opatření umožňující lepší 
harmonizaci rodinných povinností a pracovního uplatnění. Jak již bylo zmíněno 
v úvodních kapitolách, k hlavním pilířům institucionálního zajištění péče o děti stále 
patří mateřské školy. Jejich nezastupitelnost zdůrazňují i rodiče předškolních a 
školních dětí. Pomineme-li finanční formu podpory rodiny (dobře placená mateřská a 
rodičovská dovolená, dostatečně vysoké přídavky na děti apod.), pak dobrá 
dostupnost mateřských škol s kvalitní péčí a přijatelnými cenami patří mezi službami 
v oblasti usnadnění rodičovství, péče a výchovy dětí k nejpotřebnějším10 [srv. 
Bartáková, Kulhavý, 2007, Šťastná, 2007, Kuchařová, 2007]. Rodiče totiž jinak na 

                                                 
10 Otázka: V rámci rodinné politiky existuje řada opatření, která usnadňují rodičovství, péči o děti a jejich 
výchovu a umožňují lépe kombinovat uplatnění na trhu práce a rodinné povinnosti. Z následující nabídky 
vyberte, prosím, v pořadí tři, které považujete Vy osobně za nejdůležitější. Respondenti z „mladé rodiny“ 
vybírali z 15 možných opatření, respondenti z „rodiny se školními dětmi“ a „neúplné rodiny“ z 19 opatření. 
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prvních místech jasně upřednostňují peněžitou podporu v počáteční fázi rodičovství, 
tedy dobře placenou mateřskou dovolenou a rovněž rodičovskou dovolenou, u které 
navíc požadují přiměřenou délku. Ta by podle jiných výzkumů měla trvat alespoň do 3 
let věku dítěte [srv. Kuchařová, 2006b].  

Dobrá dostupnost služeb a zařízení pro děti do 3 let věku se v porovnání 
s ostatními opatřeními řadí k těm méně žádaným (cca 3-4 % ve všech pořadích u 
všech typů rodin). V souvislosti s důrazem na rodičovskou péči o dítě v nejmladším 
věku a s představami rodičů o ideální délce domácí péče o dítě nejsou tato zjištění 
příliš překvapivá [srv. Kuchařová, 2006b, Ettlerová,  2006]. Podobně ani potřeba 
dostatku zařízení pro školní děti v mimoškolní době a během prázdnin (např. družin) 
není v pořadí preferovaných opatření příliš vysoká (cca 1-2 %), i když na třetím místě 
v pořadí ji jmenuje přibližně 8 % rodičů.  

Z pracovněprávního hlediska je v oblasti slučitelnosti pracovních a rodinných 
závazků pro rodiče dětí nejdůležitější možnost využití zkrácených úvazků a pružné 
pracovní doby. Jak ukazuje tabulka č. 1, rodiče sice neupřednostňují toto opatření 
před finanční podporou na prvních místech v pořadí, nabývá však na důležitosti jako 
druhé a třetí nejvýznamnější opatření. Méně preferovaná, ale přesto poměrně často 
uváděná je dále potřeba zvýšené ochrany matek či otců po návratu z mateřské nebo 
rodičovské dovolené před nezaměstnaností. Naproti tomu např. zavedení povinnosti 
zaměstnavatele poskytovat matkám nebo otcům dětí do 10 let každý měsíc 1-2 dny 
volna na rodinné záležitosti nebo větší zapojení mužů do péče o děti prostřednictvím 
možnosti rodičů vystřídat se na mateřské a rodičovské dovolené se z pohledu rodičů 
zařazuje k nejméně důležitým nástrojům v rámci rodinné politiky.  

 
Tabulka č. 1 Opatření rodinné politiky, která jsou považována za nejdůležitější 
z hlediska podpory rodičovství, péče o děti a skloubení rodiny a zaměstnání, 
v % 

 
mladá rodina 

rodina s dětmi 
školního věku 

neúplná rodina 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

dobře placená mateřská dovolená 33,1 8,9 5,6 24,7 8,1 3,4 25,7 7,9 4,7 

dobře placená a přiměřeně dlouhá 
rodičovská dovolená 

23,8 20,5 4,8 29,4 15,3 5,5 26,7 17,5 5,3 

cenově dostupné bydlení pro rodiny 
s dětmi 

8,8 7,6 11,5 7,8 9,9 11,1 6,1 6,9 10,9 

dobrá dostupnost mateřských škol 8,2 8,7 10,3 10,7 8,7 9,7 7,5 11,4 8,8 

možnosti zkrácených úvazků a pružné 
pracovní doby 

6,8 13,1 11,9 6,2 9,7 8,5 4,7 9,6 10,0 

dostatečně vysoké přídavky na děti 5,6 16,7 14,9 5,6 9,7 12,1 8,1 14,5 11,9 

Pozn.: opatření umístěná na prvních šesti místech v prvním, druhém a třetím pořadí u všech typů rodin; 

N = 1487 (1. pořadí) 

Zdroj: Sondy 2006 
 
Nepřímá finanční podpora byla v nabídce opatření zastoupena snížením daní 

pro osoby s nezaopatřenými dětmi. Rodiče ji vybírali zhruba ve 2 až 7 % případů. 
V pořadí tak sice zaostávala za zmiňovanými peněžními podporami v době mateřské a 
rodičovské dovolené či přídavků na děti, na druhou stranu často „přeskočila“ potřebu 
dostatečně vysokého porodného při narození dítěte. Ještě méně preferovaná byla 
možnost novomanželské půjčky, naopak cenově dostupné bydlení pro rodiny s dětmi 
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stabilně obsazovalo vedoucí příčky alespoň v druhém a třetím pořadí (viz tabulka č. 
1). 

Přes uvedené široké spektrum nástrojů rodinné politiky se zástupci úplné i 
neúplné rodiny s malými i školními dětmi v podstatě shodnou na pořadí 
nejdůležitějších opatření, tzn. na přímé finanční podpoře zejména v rané fázi 
rodičovství (spolu s cenově přijatelným bydlením), dostupných mateřských 
školách a flexibilitě pracovní doby. V závislosti na pohlaví dotázaného byly zjištěny 
jen mírné odlišnosti, kdy muži oproti ženám častěji uváděli hlavně snižování daní pro 
rodiny s nezaopatřenými dětmi, případně další opatření peněžního charakteru. To 
může souviset jednak s finanční odpovědností za domácnost připisovanou mužům a 
jednak s jejich zpravidla vyššími pracovními příjmy oproti ženám. Ženy naopak spíše 
než muži zdůrazňovaly možnost úprav pracovní doby a potřebu dostatečné nabídky 
služeb zajišťujících péči o děti, ať již o ty malé formou mateřských škol nebo o děti 
starší vytvořením uspokojivých možností pro jejich zájmy a volný čas. Preference 
těchto opatření ze strany žen do jisté míry dokládá jejich větší zatížení péčí o děti ve 
srovnání s muži, čímž volají po lepších možnostech skloubení rodinných a pracovních 
povinností. 

Rovněž z hlediska dosaženého vzdělání se preference některých opatření liší. 
Zatímco rodiče se základním vzděláním ve srovnání s vysokoškoláky kladou mnohem 
vyšší důraz na finanční podporu rodiny prakticky v jakékoliv formě, vysokoškolsky 
vzdělaní rodiče se na rozdíl od nich častěji vyslovují pro nefinanční podobu podpory – 
dostupnost mateřských škol, pružnou pracovní dobu či pracovněprávní aspekt ochrany 
rodičů v zaměstnání. 

Je zřejmé, že vybírat 3 nejvýznamnější opatření z 15, resp. 19 velmi 
různorodých možností zahrnujících podporu rodiny prostřednictvím přímých i 
nepřímých finančních subvencí, služeb péče o děti, pracovněprávních záležitostí či 
třeba poradenstvím pro rodiny, může být pro některé rodiče dosti obtížné. Jistě by 
bylo zajímavé sledovat, zda by se nějakým způsobem změnilo pořadí preferencí rodičů 
v rámci jednotlivých oblastí podpory rodiny, pokud by je porovnávali samostatně, 
např. zdali by rodiče ve vztahu k zaměstnání chtěli raději využívat pružnou pracovní 
dobu nebo spíše požívat dostatečnou ochranu před nezaměstnaností po návratu 
z rodičovské dovolené či mít možnost měsíčně čerpat 1-2 dny pracovního volna na 
rodinné záležitosti. Z jiného úhlu pohledu by naopak nebylo nezajímavé porovnat jen 
dva konkrétní nástroje z odlišných sfér podpory rodiny. A právě touto otázkou se 
zabývá následující kapitola. 

 

3.2 Preference vybraných forem podpory rodiny 

 
Předchozí kapitola ukázala, nakolik je přímá finanční podpora v subjektivním 

vnímání rodin s dětmi významná. Další možná opatření napomáhající rodinám se 
zajištěním péče o děti sice zůstávají trochu v pozadí, nicméně mají svoji nespornou 
úlohu. Nakolik se změní, zvýší či sníží, důraz přisuzovaný peněžním dávkám v přímé 
komparaci např. s rozšířením sítě služeb péče o děti či zlepšením podmínek na trhu 
práce? Zachovají si sociální dávky stále své neotřesitelné místo nebo dají rodiče 
přednost spíše nefinančním formám podpory?  

Preference vybraných druhů podpory rodiny jednotlivými typy rodin byly 
zjišťovány prostřednictvím dichotomických a škálových otázek, kdy se respondenti 
měli přiklonit k jedné či druhé variantě. Odpovědi byly buď striktně omezeny na 
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jednoznačný výběr jednoho či druhého opatření nebo mohli respondenti vyjádřit své 
preference na širší (obvykle sedmistupňové) škále. V následujícím textu tedy postupně 
porovnáme, do jaké míry a z jakých důvodů by dali rodiče přednost sociálním dávkám 
před nabídkou služeb, daňovými úlevami či lepšími podmínkami na trhu práce pro 
ženy s malými dětmi. 

 

a) finanční dávky x sociální služby 

Na otázku, zda by měla opatření státní sociální politiky určená na podporu 
rodiny spočívat především ve finančních dávkách nebo v sociálních službách, resp. 
službách zajišťujících péči o děti, mají zástupci jednotlivých typů rodin dosti 
nejednotné názory. S jedinou výjimkou (rodiny s dospívajícími dětmi), jak je zřejmé 
z grafu č. 7, by však v roce 2002 nadpoloviční většina rodičů uvítala raději peněžní 
podporu než širší nabídku služeb. Týká se to opět především mladých rodin a rodin 
samoživitelek, které finančním dávkám přisuzují velký význam při podpoře rodiny. 
Rodiče starších dětí naopak vyhledávají spíše různé služby, jednak jako nové 
prostředky pro trávení volného času svých dětí a jednak proto, že na sociálních 
dávkách již nejsou tak závislí. Pro vyšší finanční podporu se vyslovovaly častěji také 
rodiny pobírající sociální dávky, především přídavek na dítě či sociální příplatek, na 
druhou stranu v rodinách, které tyto dávky nečerpají, se častěji setkáváme 
s preferencí širší nabídky služeb. 

Šetření v roce 2006 však veškeré rozdíly v závislosti na věku dětí a typu rodiny 
smylo, neboť oslovení rodiče se naprosto shodli na požadavku vyšších finančních 
dávek než na zajištění služeb. Vysvětlení, že se za uvedené období natolik zlepšila 
nabídka služeb, je dosti nepravděpodobné. Důvody lze hledat spíše v reálné hodnotě 
dávek a v jejich valorizaci, ke které došlo jen minimálně, resp. pouze dvakrát v daném 
období – v lednu 2005 a 2006. Jejich podíl v rodinných příjmech tak pozvolna klesal. 
Výdaje státu na dávky státní sociální podpory meziročně sice v letech 2002 až 2006 
nominálně rostly, jejich objem se však reálně nezvyšoval a jejich podíl na celkové 
produkci společnosti tak postupně slábl z 1,4 % na 1,1 %. 
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Graf č. 7 Mají se sociální opatření zabývat především finanční podporou nebo 
zajištěním sociálních služeb? (situace v letech 2002 a 2006) 
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Pozn.: N = 955 (2002), N = 1491 (2006) 

Zdroj: Sondy 2002, Sondy 2006 
 
Rodičům malých a školních dětí byla v roce 2006 položena ještě upřesňující 

otázka, zdali by se raději přiklonili k finanční podpoře, která by matkám umožnila 
zůstat co nejdéle doma a pečovat o děti, nebo naopak k lepšímu zajištění služeb denní 
péče o děti, což by matkám dovolilo dřívější návrat do zaměstnání a zaručilo příjem do 
rodinného rozpočtu. Na sedmibodové škále zvolila více jak třetina rodičů jednoznačně 
finanční podporu. V souhrnu se k této variantě přiklonila dvoutřetinová až tříčtvrtinová 
většina všech rodičů. Střední možnost by vybralo jen 10-15 % rodičů a stejně malý 
podíl rodičů by upřednostnil služby péče o malé děti.  

Nutno zdůraznit, že výrazně diferencujícím prvkem je v této otázce nejvyšší 
dokončené vzdělání dotázaného. S rostoucí úrovní vzdělání totiž přibývá příznivců 
názoru, že rodiny s dětmi potřebují hlavně služby pro denní péči o děti než peněžní 
subvenci, aby matky zůstaly doma a staraly se o děti. Přesto ani u vysokoškoláků 
tento postoj zcela nepřevažuje a například u mladých rodin dosahuje průměrné skóre 
3,0 ve srovnání s 2,011 u rodičů se základním vzděláním a bez maturity. 

 

                                                 
11 Průměrné skóre na škále 1 až 7, kde 1 = rodiny s dětmi, by měly dostat především finanční podporu, aby 
matky mohly zůstávat co nejdéle v domácnosti a pečovat o děti; 7 = rodiny s dětmi potřebují hlavně služby 
denní péče o děti, aby matky mohly jít do zaměstnání a přispívat do rodinného rozpočtu. 
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b) finanční dávky x daňové úlevy 

Daňová politika státu svými nástroji ovlivňuje ekonomické a sociální procesy ve 
společnosti. Pro jednotlivce představují opatření v oblasti daní důležitou okolnost při 
motivaci k práci, stejně jako je tomu v případě nastavení dávkových systémů. Z 
hlediska hlavního zaměření sociálních dávek na zabezpečení přijatelné životní úrovně 
rodin a jednotlivců při určitých „nepříznivých“ událostech a naproti tomu principu 
daňových opatření směřujících k zajištění finanční soběstačnosti rodin a jednotlivců 
bez nutnosti dalších redistribučních operací, lze očekávat, že se zhoršující se 
příjmovou situací poroste preference přímých finančních příspěvků, a naopak s lepším 
ekonomickým postavením bude upřednostňována spíše podpora nepřímá, tedy 
snižování daní.  

Podle šetření z roku 2002 stála (mírně) nadpoloviční většina manželů 
s malými i většími dětmi spíše na straně nižších daní než vyšších dávek, 
přičemž v rodinách s dospívajícími dětmi byla tato preference mnohem výraznější. Za 
tímto názorem se zřejmě skrývá častější výdělečná činnost obou rodičů starších dětí, 
z níž lze usuzovat na vyšší příjmy v rodině, menší či žádný nárok na sociální dávky, a 
proto tedy spíše volání po nižších daních. V podobné relaci je rozdíl v preferenci vidět i 
v neúplných rodinách s malými a dospívajícími dětmi, i když v souhrnu u rodičů 
samoživitelů převažuje volba vyšších finančních dávek (viz graf č. 8). Také 
nesezdaní partneři s malými dětmi se oproti manželským párům častěji vyslovují pro 
vyšší sociální dávky. Kromě již zmiňovaných důvodů zde může hrát roli rovněž fakt, že 
daňový systém mírně zvýhodňuje manžele, a proto se nesezdaní rodiče upínají spíše 
k sociálním dávkám. 

O čtyři roky později doznal daňový systém zásadních změn. Jak již bylo řečeno 
výše, snížily se dvě nejnižší sazby daně, rozšířilo se první daňové pásmo a 
odečitatelné položky od daňového základu byly nahrazeny slevami na dani. Tyto 
úpravy přitom prospěly především skupinám s nižšími příjmy. Nově bylo také 
zavedeno společné zdanění manželů. Lze předpokládat, že na základě zohlednění 
těchto změn se rodiče starající se alespoň o jedno dítě do 6 let věku12 v roce 2006 již 
přiklonili k vyšším finančním dávkám, jak ukazuje poslední sloupec grafu č. 8. 

 

                                                 
12 Otázka na preferenci vyšších dávek nebo nižších daní nebyla podobně jako ostatní otázky v roce 2006 
pokládána jednotlivým typům rodin, ale pouze vybrané sondě rodičů s nejmladším dítětem do 6 let věku 
(její charakteristika je rovněž uvedena v datových zdrojích na konci textu). 
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Graf č. 8 Jakou finanční podporu rodin s dětmi by měl stát především 
uplatňovat? (situace v letech 2002 a 2006) 
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Pozn.: N = 961 (2002), N = 799 (2006) 

Zdroj: Sondy 2002, Sondy 2006 
 
Podobně jako v případě výběru mezi finanční podporou a nabídkou služeb 

odlišují se i zde názory lidí s různým vzděláním. S vyšším stupněm vzdělání stoupá 
váha nižších daní na úkor preference vyšších dávek. Důvody jsou nasnadě. Lidé 
s vyšším vzděláním a zpravidla tedy i s vyššími příjmy spíše uvítají nižší daňové 
zatížení. Na sociální dávky by stejně pravděpodobně nedosáhli nebo by pro ně byl 
případný příspěvek do rozpočtu dosti zanedbatelný. 

 

c) finanční dávky x podpora uplatnění na trhu práce 

Další nefinanční podporu rodin s dětmi představují vedle dostatečné nabídky 
služeb péče o děti opatření uplatňovaná na trhu práce. Tyto dvě formy podpory jsou 
spolu úzce propojeny, neboť časové, místní i finanční možnosti využívání zařízení péče 
o děti vzájemně velmi souvisí s pracovními podmínkami a možnostmi zaměstnaných 
rodičů. K opatřením, která podporují uplatnění matek malých dětí na pracovním trhu, 
lze zařadit různé podoby flexibility pracovní doby (např. zkrácené úvazky, pracovní 
dobu s pružným začátkem či koncem, práci z domova, sdílené pracovní místo apod.) a 
opatření pracovně právního charakteru spočívající například v zabezpečení 
zaměstnaného rodiče při péči o nejmenší děti nebo o nemocné dítě. 

Mají-li si tedy rodiče zvolit jako alternativu k finanční podpoře lepší podmínky 
na trhu práce, pak se poměrně jednoznačně kloní k této nefinanční podpoře. Sociální 
dávky sice nepřestávají hrát významnou roli na poli podpory rodin s dětmi, většině 
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rodičů z úplných i neúplných rodin, s malými i dospívajícími dětmi je však bližší 
vytváření lepších podmínek pro uplatnění žen s malými dětmi na trhu práce. Ani v roce 
2006 se názory rodičů v tomto směru příliš nezměnily, i když preference se více 
vyrovnaly. Jak udávají poslední tři sloupce grafu č. 9, prostřednictvím sedmibodové 
stupnice se zhruba 40 % rodičů přiklání ke zlepšení podmínek na pracovním trhu a 
naopak kolem 40 % na stranu finančních dávek, které by umožnily matkám zůstat 
s dětmi co nejdéle doma. Podle zbývajícího (téměř 20%) podílu rodičů by se měl stát 
soustředit na oba typy podpory rovnoměrně.  

Vzdělanostně nesourodé názory existují i v tomto případě, a to ve stejném 
duchu jako u předchozích variant. Zatímco vysokoškolsky vzdělaní rodiče mnohem 
častěji upřednostňují zlepšování podmínek na trhu práce, rodiče s nejnižším vzděláním 
inklinují spíše k přímé finanční podpoře. Vysokoškolačky totiž setrvávají s malými 
dětmi na rodičovské dovolené relativně kratší dobu než ženy se základním vzděláním13 
a do zaměstnání se tak navracejí dříve, což zvyšuje jejich nároky na flexibilitu 
pracovního trhu zejména v souvislosti se snadnějším sladěním rodinných a  pracovních 
povinností. 

 
Graf č. 9 Co především by měl stát dělat pro rodiny (ženy) s malými dětmi? 
(situace v letech 2002 a 2006) 
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Pozn.: V roce 2002 byla otázka položena dichotomicky, v roce 2006 pomocí sedmistupňové škály, kde 1 = 
rodinám s malými dětmi by nejvíce pomohlo zlepšení podmínek pro uplatnění žen s malými dětmi na trhu 
práce; 7 = rodiny s malými dětmi potřebují nejvíce dostatečnou finanční podporu. 

N = 958 (2002), N = 1499 (2006) 

Zdroj: Sondy 2002, Sondy 2006 
 

                                                 
13 srv. Kuchařová a kol., 2006b 
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3.3 Vliv státní podpory na život rodin 

 
Státní intervence zacílené na podporu rodin s dětmi se tak ve skutečnosti 

realizují skrze kombinaci uvedených opatření – sociálních dávek, daňových úlev, 
zajištění služeb péče o děti či utváření podmínek pro uplatnění především žen 
s malými dětmi na trhu práce úpravou pracovněprávní legislativy. Hlavním záměrem 
státních zásahů přitom bývá na jedné straně podpora domácí rodičovské péče o děti 
v době, kdy je to žádoucí, a na straně druhé motivace k pracovní činnosti, s čímž jdou 
ruku v ruce opatření usnadňující harmonizaci rodinných a pracovních závazků. 

Podpora rodin s dětmi pomocí uvedených nástrojů navíc v některých případech 
sleduje propopulační zájmy. Přestože přímý vliv jednotlivých opatření na míru 
plodnosti je jen těžko měřitelný, zkušenosti jiných evropských zemí ukazují na 
vzájemnou závislost vybraných podpůrných opatření a vyšší úrovně plodnosti. Zpráva 
Eurostatu o Sociální situaci v Evropské unii například uvádí, jak místní či cenová 
nedostupnost zařízení péče o děti tlačí převážně ženy k výběru mezi rodičovstvím a 
pracovní kariérou. Naproti tomu v těch státech, kde komplexní sociálně politická 
opatření umožňují rodičům lépe skloubit pracovní a rodinnou sféru, dosahují ženy jak 
vyšších měr zaměstnanosti, tak i vyšší úhrnné plodnosti [The social… 2007]. Zpráva 
tak zdůrazňuje význam podpory rovných příležitostí žen a mužů, zejména za účelem 
snadnějšího sladění rodinných a pracovních povinností. Vedle odpovídajících veřejných 
politik však rovněž klade důraz na vyrovnanější dělbu odpovědnosti i uvnitř samotné 
rodiny. 

Jaký názor na sílu vlivu státních opatření na rodinné či reprodukční chování 
mají sami rodiče? Podle šetření z roku 2002 věří zhruba 30 – 40 % respondentů 
žijících s partnerem či bez něj a s malými nebo dospívajícími dětmi, že stát pomocí 
různých nástrojů může ovlivnit velmi mnoho, pokud jde o počet dětí v rodině (viz graf 
č. 10). Většina rodičů však zůstává spíše skeptická. Přibližně 40 – 50 % rodičů si totiž 
myslí, že účinek státních opatření na rozhodování o narození dítěte je velmi malý. 
Podle zbývající pětiny rodičů v závislosti na typu rodiny a věku dětí nezmůže stát 
v otázce velikosti rodiny co do počtu dětí téměř nic.  
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Graf č. 10 Může stát pomocí různých opatření, zákonů, úlev a dávek účinně 
ovlivnit to, kolik dětí budou lidé mít? (situace v roce 2002) 
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Pozn.: N = 960 

Zdroj: Sondy 2002 
 
O čtyři roky později hodnotili rodiče vliv státu méně rezervovaně.14 Při 

uplatnění různých podpůrných státních opatření, reflektujících nejčastěji 
uváděné nástroje podle tabulky č. 1, by své rodičovské plány plně realizovalo 
kolem 60 % mladých rodičů s malými dětmi a zhruba 40 % osamělých rodičů 
a rodičů se školními dětmi. Ve stejných relacích, ale již v menší míře souhlasili 
zástupci jednotlivých typů rodin s tím, že by jim státem uplatňovaná opatření 
umožnila dokonce mít více dětí, případně začít naplňovat své rodičovské záměry ještě 
dříve. Deklarovaný vliv státní sociální politiky na reprodukci se tak ukazuje jako 
poměrně výrazný, zejména pak v mladých rodinách s předškolními dětmi. 

Zásadní účinek by však opatření státu měla v oblasti harmonizace rodinných a 
pracovních závazků rodičů a při výchově dětí (viz graf č. 11). Více jak 60 až 80 % 
rodičů shledává nástroje sociální a rodinné politiky jako důležité právě až 
v období výchovy dětí než při rozhodování o jejich narození, tedy až v situaci 
vyznačující se rostoucími nároky na zajištění péče o děti i jinou než rodičovskou 
osobou, příp. institucí, a v době návratu rodiče na pracovní trh. Zavedení či 
odpovídající zajištění určitých podpůrných opatření by 40 – 50 % rodičů přineslo také 
lepší možnosti uplatnit se v zaměstnání při nutnosti současně zvládnout výchovu dětí. 

Podobně, jako se ukázalo u dostatečnosti sociálních dávek pro jednotlivé typy 
rodin, působí i zde definované účinky státních opatření nejzřetelněji na mladé rodiče. 
Rodiče s již školními dětmi nepřiznávají opatřením státu oproti nim takový význam. 
Zato osaměle žijící rodič s dětmi ve srovnání s mladými rodinami na jednu stranu 
                                                 
14 Při porovnání je třeba vzít v úvahu, že v roce 2006 bylo znění otázky odlišné od otázky v roce 2002 (viz  
názvy grafů č. 10 a 11).  
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nepřikládá tak velký důraz vlivu různých opatření na rozhodování o rodičovství 
samotném, na druhou stranu však připouští srovnatelně vysoký vliv těchto opatření na 
možnosti harmonizace pracovní a rodinné sféry. 

 
Graf č. 11 Vliv opatření státu na osobní život jedince, podíl kladných odpovědí 
v % (situace v roce 2006) 
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4. Modelové srovnání příjmově různě 
situovaných úplných a neúplných rodin 

 
Opatření státní rodinné a sociální politiky mohou vedle ovlivňování života rodin 

s dětmi z hlediska reprodukčních plánů a možností harmonizace rodinných a 
pracovních závazků působit rovněž na samotnou formu rodinného uspořádání. 
Předchozí analýza prokázala význam sociálních dávek pro mladé rodiny s dětmi, 
zejména pak pro rodiny neúplné. Podle vyjádření rodičů by ztráta některých dávek, 
především rodičovského příspěvku či peněžité pomoci v mateřství, ale v nižší míře i 
dalších příjmově testovaných dávek státní sociální podpory znamenala velmi podstatný 
zásah do jejich rodinného rozpočtu, protože by se přinejmenším museli hodně omezit, 
aby vyšli se zbývajícími příjmy. Větší subjektivní potřeba sociálních dávek deklarovaná 
samoživiteli, ale i zpravidla horší skutečná finanční situace neúplných rodin opravňuje 
nároky osamělých rodičů na vyšší sociální příspěvky [srv. např. Trbola, Syrovátka, 
2006]. 

Tyto opodstatněné požadavky však mohou některé lidi vést k fiktivnímu 
stylizování se do pozice samoživitelů, neboť při dodatečném započtení příjmu 
„nepřiznaného“ partnera předpokládají vyšší celkový přínos pro rodinu. V této 
souvislosti se často diskutuje, zda dynamický nárůst počtu dětí narozených nevdaným 
ženám v posledních letech není do jisté míry ovlivněn právě vidinou vyšších sociálních 
dávek určených rodinám samoživitelů. Především není-li to motivem hlavně pro ženy 
s nízkým vzděláním, protože dvěma třetinám žen se základním vzděláním se děti 
nerodí do manželství [Zeman, 2007]. Obecně přitom platí, že s nízkým vzděláním jsou 
spojeny i relativně nízké příjmy zakládající pravděpodobnější nárok na sociální dávky. 

Nakolik je tedy pro matku a potažmo pro celou rodinu výhodné před úřady 
předstírat neúplnost rodiny a kdy se již tato simulace nevyplácí? Na konkrétních 
modelových příkladech se v následující části pokusíme ukázat, kolik taková rodina 
může získat nebo ztratit v porovnání s „normální“ úplnou rodinou. Pomineme-li 
nákladnost a náročnost „úsilí“, které musí jeden či oba partneři vynaložit na fingování 
osamělosti jednoho z rodičů, zajímá nás čistý peněžní profit, příp. prodělek vyjádřený 
v korunách. Kromě této situace může i v samotné úplné rodině z hlediska celkové 
finanční situace hrát významnou roli fakt, jedná-li se o legitimní manželství nebo o 
soužití nesezdaných partnerů. Zde však již tolik nejde o motivy ze strany dávek, jako 
spíše o výhody či nevýhody vyplývající z daňového systému. 

Hlavní pozornost zde bude věnována rodinám v počáteční fázi rodičovství, tj. 
situacím, kdy je žena s dítětem na mateřské nebo rodičovské dovolené a pobírá 
peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Muž je v obou případech 
výdělečně činný. Analýza rovněž zahrnuje příjmově různě situované rodiny, čímž do 
jisté míry reflektuje výši dosaženého vzdělání muže, příp. ženy, jenž se promítá do 
jejich pracovních příjmů. Časové období je vymezeno lety 2005 až 2008, aby bylo 
možné zohlednit změny, ke kterým v dávkovém i daňovém systému došlo 
v posledních letech, zejména pak v souvislosti s reformou veřejných financí účinnou od 
ledna roku 2008. 
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4.1 Metodika výpočtu, základní informace 

 
Pro zjištění vlivu sociálních dávek a daňových úlev na celkovou finanční situaci 

rodiny byly vytvořeny 4 základní modelové typy rodiny lišící se počtem dětí a 
ekonomickým statusem ženy:  

• rodina s 1 dítětem, se kterým je žena na mateřské dovolené,  

• rodina se 2 dětmi, kde je žena na mateřské dovolené s mladším dítětem a 
staršímu dítěti je méně než 6 let, 

• rodina s 1 dítětem, se kterým je žena na rodičovské dovolené,  

• rodina se 2 dětmi, kde je žena na rodičovské dovolené s mladším dítětem a 
staršímu dítěti je méně než 6 let. 

Hlavní vstupní proměnnou obsaženou v modelu, je průměrná hrubá měsíční 
mzda muže a ženy, která vychází z celkové hrubé mzdy (viz tabulka č. 2) [ČSÚ, 
2007]. Takto zjištěná mzda přitom v uvedených letech zachovává poměrový podíl 
výše mzdy ženy ve srovnání se mzdou muže zhruba na 75% úrovni. 

 
Tabulka č. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda, podle pohlaví, 2005-2008  

 2005 2006 2007 2008 

průměrná mzda 18 992 20 207 21 723* 23 330* 

muži** 21 081  21 000 22 430  22 000 24 112  24 000 25 896  26 000 

ženy** 15 971  16 000 16 992  17 000 18 267  18 000 19 618  20 000 

Pozn.: * výpočet na základě odhadu meziročního indexu 7,5 pro rok 2007 a 7,4 pro rok 2008 [MPSV 2008] 
** mzda mužů byla vypočtena jako 1,11násobek souhrnné průměrné mzdy a mzda žen byla 

vypočtena jako podíl mzdy mužů a indexu 1,32 (výpočtové indexy odvozeny z publikace [ČSÚ, 2007]), pro 
větší přehlednost a zpracování dat byly tyto mzdy zaokrouhleny na celé tisíce 

Zdroj: Kux, Ettlerová, 2007, MPSV, 2008, vlastní výpočet 
 
Cílem analýzy bylo rovněž posouzení dopadu dávkových a daňových opatření 

na rodiny s rozdílnou výší příjmu. Kromě průměrné rodiny s průměrnými příjmy tak 
byla zkoumána situace finančně lépe zajištěné rodiny, ve které mají (měli) oba rodiče 
1,5krát vyšší příjmy, a naopak chudší rodiny pouze s polovičním rozpočtem.15 Přehled 
o takto vypočtených částkách podává tabulka č. 3. V případě žen, které nejsou 
v našem modelu výdělečně činné, slouží mzda k výpočtu peněžité pomoci 
v mateřství. „Mateřská“ sice roste spolu s předchozí mzdou, ale jen do určité výše, 
neboť po dosažení jisté mzdové hladiny se již dále nezvyšuje. 

Vybrané dávky státní sociální podpory, nejčastěji pobírané rodinami 
s dětmi, jsou zobrazeny v druhé části tabulky č. 3. Kromě rodičovského příspěvku 
jako hlavní příjmově netestované dávky, kterou zpravidla pobírají ženy na rodičovské 
dovolené, byly do modelu zahrnuty dvě základní, na příjmu závislé dávky – přídavek 
na dítě a sociální příplatek. Příjmová situace rodiny vztažená k jejímu životnímu 
minimu pak určuje, má-li na uvedené dávky rodina nárok a pokud ano, tak v jaké 
výši. Zatímco u přídavku na dítě je částka v daném příjmovém intervalu předem 

                                                 
15 Zvolené násobky průměrné mzdy do jisté míry reflektují rozdílnou úroveň mezd různých vzdělanostních 
kategorií. Podle statistických dat mají vysokoškoláci oproti průměru 1,7krát vyšší mzdu (muži 1,8krát a ženy 
1,6krát), na druhou stranu lidé se základním vzděláním, muži i ženy, ji mají zhruba 0,7krát nižší. Mzda 
středoškoláka s maturitou se pohybuje jen mírně nad průměrem [ČSÚ, 2007].  
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pevně stanovena, u sociálního příplatku se mění ve vazbě na konkrétní násobek 
příjmu vzhledem k životnímu minimu. U nároku na sociální příplatek navíc platí, že do 
rozhodného příjmu rodiny je započítáván i přídavek na dítě. 

 
Tabulka č. 3 Násobky průměrné mzdy mužů a žen, výše peněžité pomoci 
v mateřství, výše a nárok na vybrané dávky státní sociální podpory, 2005-
2008 

výše mzdy 
rok 

násobek 
průměrné 

mzdy muž žena 
PPM 

příjem 
pro max. 

PPM 
RP 

výše PD 
(dítě do 
6 let) 

nárok PD 
(násobek 

ŽMR) 

nárok SP 
(násobek 

ŽMR) 

1x 21000 16000 10530  550 1,1 

1,5x 31500 24000 12570 21000 482 1,8 2005 

0,5x 10500 8000 5490  

3635 

241 3,0 

1,6 

1x 22000 17000 11190  560 1,1 

1,5x 33000 25500 13290 22500 490 1,8 2006 

0,5x 11000 8500 5820  

3696 

245 3,0 

1,6 

1x 24000 18000 11910  576 1,5 

1,5x 36000 27000 14370 24000 496 2,4 2007 

0,5x 12000 9000 6150  

7582 

256 4,0 

2,2 

1x 26000 20000 12750  

1,5x 39000 30000 14370 24000 2008 

0,5x 13000 10000 6840  

3800 
7600 
11400 

500 2,4 2,0 

Pozn.: PPM = peněžitá pomoc v mateřství při daném příjmu ženy 
 příjem pro max. PPM = nejnižší příjem, při kterém žena dosáhne na nejvyšší možnou PPM (uvedenou ve 

stejném řádku v předchozím sloupci) 
 RP = rodičovský příspěvek (v roce 2008 ve třech různých výších) 
 PD = přídavek na dítě (nárok na PD při příjmu rodiny do uvedeného násobku životního minima rodiny) 
 SP = sociální příplatek (nárok na SP při příjmu rodiny do uvedeného násobku životního minima rodiny)  
 ŽMR = životní minimum rodiny 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočet 
 
Zatímco v roce 2007 můžeme (skrze koeficient porovnávající příjem s životním 

minimem) pozorovat jisté uvolnění podmínek pro nárok na uvedené dávky, o rok 
později naopak vidíme jejich razantní zpřísnění, zejména u přídavku na dítě. V roce 
2007 však tyto úpravy ve spojitosti s nově sníženým životním minimem měly téměř 
zanedbatelný vliv na výši samotných dávek i množství rodin, které je nárokovaly. Až 
od roku 2008 se v souvislosti s reformou veřejných financí přitvrdily podmínky pro 
nárok na zmiňované dávky a řada rodin se tak bez nich musí obejít. 

Částky životního minima rodiny odrážející strukturu rodiny z hlediska počtu 
jejích členů a věku dětí a hraniční mez příjmu rodiny rozhodnou pro nárok na přídavek 
na dítě zobrazuje tabulka č. 4. Je z ní zřejmé, že mezi roky 2006 a 2007 částky 
životního minima ve všech typech rodin s dětmi výrazně poklesly. To je důsledkem 
změny konstrukce životního minima a přechodu z dvousložkového systému na 
jednosložkový k 1.1.2007 [zákon 110/2006]. Částka určená na zajištění nezbytných 
nákladů na domácnost byla novým zákonem vypuštěna, výdaje na bydlení pomáhá 
krýt příspěvek na bydlení (příp. doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné 



 
4. Modelové srovnání příjmově různě situovaných úplných a neúplných rodin 

 
 

 39 

nouzi)16, jehož výpočet nově zohledňuje skutečné náklady na bydlení, právní formu 
užívání bytu a velikost obce, ve které se nachází. 

 
Tabulka č. 4 Životní minimum rodiny (ŽMR) a její hraniční příjem pro nárok na 
přídavek na dítě (PD), měsíčně v Kč, úplná a neúplná rodina s 1 a 2 dětmi, 
2005-2008 

rok úplná rodina, 1 dítě úplná rodina, 2 děti neúplná rodina, 1 dítě neúplná rodina, 2 děti 

 ŽMR 
příjem pro 

PD 
ŽMR 

příjem pro 
PD 

ŽMR 
příjem pro 

PD 
ŽMR 

příjem pro 
PD 

10538 12430 7271 9834 

17244 20340 11898 16092 2005 9580 

28740 

11300 

33900 

6610 

19830 

8940 

26820 

10791 12716 7458 10076 

17658 20808 12204 16488 2006 9810 

29430 

11560 

34680 

6780 

20340 

9160 

27480 

10620 13020 6720 9120 

16992 20832 10752 14592 2007 7080 

28320 

8680 

34720 

4480 

17920 

6080 

24320 

2008 7080 16992 8680 20832 4480 10752 6080 14592 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočet 
 
Úpravy v daňové oblasti měly v letech 2005 – 2008 rovněž zásadní charakter. 

Jak již bylo uvedeno v první části této studie, odečitatelné položky od základu 
daně byly postupně nahrazeny slevami na vypočtené dani a došlo ke snížení 
daňových sazeb (viz tabulka č. 5). V našich modelových příkladech si výdělečně činný 
muž vždy snižuje daňový základ, příp. daň o částku „na poplatníka“ a v úplné rodině 
dále využívá odpočtu na dítě (děti) a na manželku, pokud ta má příjem nižší než 3 170 
Kč měsíčně. Takovýmto příjmem ženy je v modelech buď peněžitá pomoc v mateřství 
anebo rodičovský příspěvek, které však samy o sobě dani nepodléhají. Zatímco 
„mateřská“ se ale pro zjišťování nároku muže na odpočet/slevu na manželku 
započítává do jejího „příjmu“, rodičovský příspěvek se v tomto smyslu za příjem 
nepovažuje.  

Zvláštní postavení ve výpočtu má sleva na dani na dítě, která může nabýt 
podoby bonusu. To znamená, že pokud daňové zvýhodnění (sleva) na dítě překročí 
výši zjištěné daně (po započtení slevy na poplatníka, příp. na manželku), obdrží 
poplatník rozdíl jako tzv. daňový bonus. Prakticky tak někdy nemusí platit žádnou daň. 

 

                                                 
16 Příspěvek na bydlení jako testovaná dávka státní sociální podpory nebyl pro zjednodušení do modelu 
zahrnut. V analýze bychom jinak museli odhadovat výdaje na bydlení a brát v úvahu i různé velikostní 
kategorie obcí a formy vlastnictví bytu, což přesahuje zaměření této studie. 
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Tabulka č. 5 Odečitatelné položky ze základu daně a slevy na dani (měsíčně 
v Kč) a daňové sazby (v %), 2005-2008 

 2005 2006 – 2007 2008 

odečitatelné položky od daňového základu (DZ) 

 - na poplatníka 3 170 - - 

 - na manželku 1 810 - - 

sleva na dani 

 - na poplatníka - 600 2 070 

 - na manželku - 350 2 070 

 - na dítě 500 500 890 

    

15 % DZ <= 9 100 12 % DZ <= 10 100 

20 % 9 100 < DZ <= 18 200 19 % 10 100 < DZ <= 18 200 

25 % 18 200 <DZ <= 27 600 25 % 18 200 <DZ <= 27 600 

daňová sazba 
(platí v uvedeném 
pásmu DZ) 

32 % DZ > 27 600 32 % DZ > 27 600 

15 % 

Zdroj: Kux, Ettlerová, 2007, vlastní výpočet 
 
Při uplatnění společného zdanění manželů platí výše uvedená pravidla, žena si 

navíc snižuje „svůj vypočtený“ daňový základ, příp. daň podobně jako muž o částku 
„na poplatníka“. V neúplné rodině, kde muž figuruje pouze fiktivně, předpokládáme, že 
odpočtů či slev na děti, příp. na ženu nevyužívá. Ve všech případech pro větší 
přehlednost abstrahujeme od dalších možných položek snižujících základ daně nebo 
daň samotnou, jako např. od životního pojištění, penzijního připojištění či úroků 
z hypotečního úvěru. 

Neuvažujeme-li společné zdanění manželů, pak daňová soustava dále mírně 
zvýhodňuje manželské páry oproti nesezdaným, a to tehdy, má-li (v našem případě) 
žena nulové nebo velmi nízké příjmy. Odpočet/slevu lze totiž použít pouze na 
manželku nikoli na nevdanou partnerku. Ve výpočtovém modelu je za základní úplnou 
rodinu považován manželský pár. 

Velikost rodiny je zde determinována počtem dětí. Uvažovány jsou pouze dvě 
základní varianty – rodina s jedním nebo dvěma dětmi, přičemž platí, že dítě, resp. 
obě děti jsou mladší šesti let. Důvodem tohoto předpokladu je jednak zaměření 
analýzy na ekonomickou situaci rodiny v rané fázi rodičovství a jednak eliminace 
měnícího se životního minima rodiny a přídavku na dítě v závislosti na věku dítěte. 
Daňové odpočty a slevy na jedno dítě a výše přídavku na dítě jsou ve dvoudětné 
rodině vynásobeny dvěma. 

 
Postup výpočtu 

Pro všechny modelové příklady platí, že příjmem ženy, která je na mateřské dovolené, 
je peněžitá pomoc v mateřství odvozená z její předchozí hrubé mzdy, a příjmem ženy, 
která je na rodičovské dovolené, je rodičovský příspěvek. Dílčí odlišnosti ve výpočtu 
celkového příjmu rodiny pak vyplývají z konkrétního modelového typu: 

 
a) v úplné rodině manželského páru (nevyužívajícího společné zdanění) se  

1. z hrubé mzdy muže vypočte jeho čistá mzda s ohledem na odpočty/slevy na 
poplatníka, na dítě, příp. na manželku, 

2. čistá mzda muže + „mateřská“/rodičovský příspěvek ženy = příjem rodiny, 
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3. příjem rodiny se porovná s životním minimem; má-li rodina tento příjem do 
stanového násobku životního minima, který ji opravňuje pro nárok na dávky, 
vypočte se výše přídavku na dítě, příp. sociálního příplatku, 

4. celkový příjem rodiny = příjem rodiny (2.) + sociální dávky (3.). 

 
b) v úplné rodině manželského páru při využití společného zdanění manželů 
je 

1. z hrubé mzdy muže a nulové mzdy ženy zjištěn společný daňový základ, z jehož 
poloviny si každý z manželů vytvoří „vlastní daňový základ“, 

2. vypočtený čistý příjem + „mateřská“/rodičovský příspěvek ženy = příjem 
rodiny, 

3. příjem rodiny se porovná s životním minimem; má-li rodina tento příjem do 
stanového násobku životního minima, který ji opravňuje pro nárok na dávky, 
vypočte se výše přídavku na dítě, příp. sociálního příplatku, 

4. celkový příjem rodiny = příjem rodiny (2.) + sociální dávky (3.). 

 

c) ve „fiktivní“ neúplné rodině je žena považována za samoživitelku, příjem 
muže se připočítává až k jejímu celkovému příjmu 

1. příjem ženy („mateřská“/rodičovský příspěvek) se porovná s životním minimem; 
má-li rodina tento příjem do stanoveného násobku životního minima, který ji 
opravňuje pro nárok na dávky, vypočte se výše přídavku na dítě, příp. 
sociálního příplatku, 

2. je-li příjem rodiny po započtení sociálních dávek nižší než životní minimum17, je 
ženě tento rozdíl dorovnán, 

3. celkový příjem rodiny = „mateřská“/rodičovský příspěvek + sociální dávky (+ 
doplatek do životního minima), 

4. z hrubé mzdy muže se vypočte jeho čistá mzda s ohledem na odpočty/slevy 
pouze na poplatníka, 

5. „skutečný“ příjem rodiny = celkový příjem rodiny (3.) + čistá mzda muže (4.). 

 
Pozitivní či negativní efekt společného zdanění (b), resp. fingování osamělosti 

(c) oproti úplné rodině (a) se zjistí z rozdílu celkového, resp. „skutečného“ příjmu 
rodiny. Kladná hodnota přitom znamená, že rodina uplatňující společné zdanění 
manželů, resp. rodina s „nepřiznaným“ partnerem má v souhrnu více peněžních 
prostředků než rodina úplná, která nevyužívá společného zdanění, a naopak záporné 
hodnoty naznačují, že jsou tyto formy zdanění, resp. soužití finančně nevýhodné. 

Podrobné tabulky, které porovnávají příjmy všech tří typů rodin a zároveň 
zohledňují tři jejich různě vysoké příjmové hladiny, jsou uvedeny v příloze. Tabulky č. 
4a – 7d zobrazují, jaké přínosy či ztráty má (mělo) společné zdanění manželů nebo 
zatajování partnera v letech 2005 až 2008, je-li v rodině s jedním nebo dvěma dětmi 
žena na mateřské nebo rodičovské dovolené.  

                                                 
17 V letech 2005 a 2006 byl rozdíl dorovnáván doplatkem do životního minima (z dávek sociální 
potřebnosti), od roku 2007 z dávek pomoci v hmotné nouzi. 
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Pro zjištění výsledků byla vytvořena excelovská aplikace, ve které byly předem 
nadefinovány výpočetní kroky pro kalkulaci daní, čistých příjmů, životního minima a 
sociálních dávek. Po zadání počátečních údajů (mzdy muže a ženy, počet dětí a status 
ženy) tak byly automaticky spočítány konečné příjmy rodiny. 

 

4.2 Výsledky modelu 

 
Deklarované výhody společného zdanění manželů předpokládaly nejvhodnější 

využití v rodině s velmi rozdílnými příjmy, tedy tam, kde má muž nadprůměrné 
příjmy. Pracovní příjmy ženy jsou totiž v našem modelu nulové. Pozitiva společného 
zdanění by pak měla klesat se snižujícím se příjmem živitele rodiny. V případě matek 
samoživitelek očekávajících vyšší sociální dávky jsme naopak předpokládali přínos 
zapírání partnera spíše u žen s nízkými (předchozími) příjmy, které by zakládaly 
pravděpodobnější nárok na sociální dávky, resp. na dávky vyšší hodnoty. Zatímco tedy 
u ženy na mateřské dovolené můžeme očekávat větší zisky s klesající peněžitou 
pomocí v mateřství, u žen pobírajících rodičovský příspěvek by efekt fiktivní neúplnosti 
rodiny měl s měnícím se příjmem muže zůstat stejný. 

Nakolik se úpravy v dávkovém a daňovém systému v jednotlivých letech 
projevily ve zjištěných výsledcích, lze u společného zdanění posuzovat pouze v letech 
2005-2007, neboť od roku 2008 již bylo zrušeno. V roce 2008 však můžeme očekávat 
snížení zisků z čistě formálně prohlašované neúplné rodiny, a to v důsledku poklesu 
násobku životního minima limitujícího nárok na sociální dávky. 

Vyčíslení efektů společného zdanění manželů a fiktivní osamělosti ženy 
v porovnání s úplnou rodinou, a to v závislosti na počtu dětí a statusu ženy, podává 
následující přehled. 

 
Žena na mateřské dovolené 

Vyplnit společné zdanění se manželům ve všech letech, kdy to bylo možné, 
výrazně vyplatilo. Nejvíce ze společného zdanění získali manželé v roce 2007. Nejen 
v tomto roce se ale s klesajícím příjmem muže, resp. „mateřské“ ženy výhody 
plynoucí z tohoto opatření sice snižovaly, nicméně i pro rodinu s podprůměrnými 
příjmy znamenaly určitý přínos. Pokud by muž odevzdal daňové přiznání pouze sám za 
sebe, jeho rodina by se tím připravila zhruba o 2 až 6 % svých celkových příjmů. S 
počtem malých dětí v rodině se zisk ze společného zdanění manželů výrazně 
nezvyšuje, ale ani příliš nesnižuje, zůstává spíše na stejné úrovni (viz grafy č. 12a, 
12b). 
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Graf č. 12a Přehled zisků a ztrát* (měsíčně v Kč) při společném zdanění 
manželů, resp. fingování neúplné rodiny, rodina s 1 dítětem, žena na 
mateřské dovolené, 2005-2008 
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Pozn.: * částka, kterou rodina využívající společného zdanění manželů, resp. fiktivní neúplná rodina v 
souhrnu získá/ztrácí (+/-) ve srovnání s úplnou rodinou manželů neuplatňujících společné zdanění; podle 
násobku průměrné mzdy muže a ženy pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství 

 
Diametrálně odlišná je situace v případě „nepravých“ osamělých matek, které 

jsou na mateřské dovolené s 1 dítětem. I když mají samy zpravidla vždy nárok na 
sociální dávky, ani připočtení příjmu „zatajeného“ partnera k jejich „mateřské“, 
přídavku na dítě a příp. sociálnímu příplatku nemusí dosáhnout na úroveň příjmu 
stejně finančně situované skutečné úplné rodiny. Zatímco manželé limit příjmu pro 
nárok na dávky často nesplňují (pokud ano, pobírají spíše jen přídavek na dítě a 
častěji v těch nižších částkách), daňové odpočty, slevy, případně bonusy na dítě jim to 
ale vcelku vynahrazují. Má-li „nepřiznaný“ muž nadprůměrnou nebo průměrnou mzdu, 
celá rodina ztrácí zhruba 1 % svých příjmů (v letech 2005-2007). Pouze tehdy 
pracuje-li muž za polovinu průměrné mzdy a žena dostává nízkou „mateřskou“, pak je 
pro ně toto fingování výhodnější. Zjištěné zisky i ztráty jsou ale v jednotlivých letech 
v absolutních částkách poměrně zanedbatelné, až v roce 2008 lze pozorovat 
významnější propad celkových příjmů u průměrně nebo lépe zajištěné fiktivní neúplné 
rodiny (na úrovni 2 – 3 % příjmů) ve srovnání s rodinou, kde spolu partneři žijí 
oficiálně (viz graf č. 12a).  
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Graf č. 12b Přehled zisků a ztrát* (měsíčně v Kč) při společném zdanění 
manželů, resp. fingování neúplné rodiny, rodina se 2 dětmi, žena na mateřské 
dovolené, 2005-2008 
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Pozn.: * částka, kterou rodina využívající společného zdanění manželů, resp. fiktivní neúplná rodina v 
souhrnu získá/ztrácí (+/-) ve srovnání s úplnou rodinou manželů neuplatňujících společné zdanění; podle 
násobku průměrné mzdy muže a ženy pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství 

 
Pečuje-li žena na mateřské dovolené ještě o jedno, starší dítě, pak se jí 

zatajení partnera v domácnosti již vyplatí, resp. vyplatilo (viz graf č. 12b). Přínos této 
simulace sice v příjmově průměrné a nadprůměrné rodině v letech 2005 až 2007 činil 
jen několik stokorun měsíčně, v nízkopříjmové rodině však již absolutní i relativní 
hodnota zisku byla mnohem zajímavější (tj. přibližně 1 000 Kč, resp. 5 – 6 % příjmu 
úplné rodiny). Zde dokonce převýšila i pozitivní efekt společného zdanění manželů. 
Porovnání stejného příjmu jako u samoživitelky s jedním dítětem, ale nyní k vyššímu 
životnímu minimu totiž způsobilo, že větší podíl rodin nárokuje sociální dávky, které 
navíc dostává ve vyšší hodnotě – přídavky na 2 děti a častěji i sociální příplatek.  

Změny platící od ledna 2008, které cíleně zpřísnily nárok na sociální dávky, 
vedly k tomu, že se ani matce na mateřské dovolené, která se stará ještě o 1 starší 
dítě, nevyplatí vydávat se před úřady za samoživitelku, zejména v případě, kdy má její 
partner vyšší nebo průměrné příjmy. V rodině s nízkými příjmy je efekt fiktivní 
neúplnosti rodiny minimální. 

 
Žena na rodičovské dovolené 

Ukončí-li žena mateřskou dovolenou a nastoupí na dovolenou rodičovskou, 
zůstanou v její rodině zachována pozitiva společného zdanění manželů na podobné 
úrovni. Platí to jak v rodině s jedním dítětem, tak ve dvoudětné rodině, přičemž 
s klesající mzdou muže se klady společného zdanění opět snižují a v souhrnu se 
pohybují na úrovni 1 – 7 % příjmu rodiny, ve které muž zdaňuje samostatně.  
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Mnohem výhodnější se však v tomto případě jeví stylizovat se do role osamělé 
matky. Velmi nízká hodnota rodičovského příspěvku v letech 2005 a 2006 opravňovala 
prakticky všechny matky samoživitelky nacházející se hluboko pod svým životním 
minimem k žádosti o sociální dávky. I po vyplacení přídavku na dítě a sociálního 
příplatku však její příjem tohoto minima nedosahoval, rozdíl jí tak byl ještě dorovnán. 
Díky tomu, že v roce 2007 došlo k více jak zdvojnásobení rodičovského příspěvku, 
příjem samoživitelky s jedním nebo dvěma dětmi již životní minimum přesáhl a nárok 
na sociální dávky nebyl tak automatický. 

V rodině s 1 dítětem mělo v roce 2005 a 2006 předstírání neúplnosti rodiny 
cenu téměř 1 500 – 2 000 Kč měsíčně, o kterou si tyto rodiny přilepšily v podstatě bez 
ohledu na příjem partnera. V relativním vyjádření činily tyto částky 7 %, 9 %, resp. 
11 % z příjmu úplné rodiny při nadprůměrné, průměrné, resp. podprůměrné mzdě 
muže. Pozitiva tohoto chování ve všech případech předčila přínos společného zdanění 
manželů, především v rodinách s nejnižšími příjmy (viz graf č. 13a). Až v roce 2007 se 
finanční situace fiktivní neúplné a opravdové úplné rodiny vyrovnala, neboť zapírání 
partnera neznamenalo pro údajnou samoživitelku téměř žádný zisk ani ztrátu.  

 
Graf č. 13a Přehled zisků a ztrát* (měsíčně v Kč) při společném zdanění 
manželů, resp. fingování neúplné rodiny, rodina s 1 dítětem, žena na 
rodičovské dovolené, 2005-2008 
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Pozn.: * částka, kterou rodina využívající společného zdanění manželů, resp. fiktivní neúplná rodina v 
souhrnu získá/ztrácí (+/-) ve srovnání s úplnou rodinou manželů neuplatňujících společné zdanění; v letech 
2005-2007 podle násobku průměrné mzdy muže, v roce 2008 podle různé výše rodičovského příspěvku 
ženy při průměrné mzdě muže 

 
Pokud si žena pobírající rodičovský příspěvek a pečující o 2 děti do šesti let 

věku v letech 2005 a 2006 dovedla spočítat, jakou částku by „vydělala“, kdyby se 
vydávala za samoživitelku, je otázkou, nakolik by začala litovat vstupu do manželství. 
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V té době totiž rodiny fingující neúplnost získaly měsíčně zhruba 3 500 Kč, tedy 12 %, 
resp. 16 % příjmu navíc oproti úplné rodině, do které muž přinášel 1,5násobek mzdy, 
resp. mzdu průměrnou (viz graf č. 13b). Nicméně ani rodina s podprůměrnými příjmy 
nepřišla zkrátka, i když absolutně „vytěžila“ zhruba o 1 000 Kč méně, relativně stále 
měla o 16 % víc než srovnatelná úplná rodina. Peníze plynoucí ze společného zdanění 
se v těchto letech částkám vyzískaným údajně neúplnými rodinami zdaleka nemohly 
vyrovnat. I přes zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2007 se rodiny s „utajovaným“ 
partnerem stále mohly těšit z určitého zisku, přestože v relativním vyjádření již nebyl 
tak výrazný (zhruba 2 – 3 %) jako v předchozích letech.  

 
Graf č. 13b Přehled zisků a ztrát* (měsíčně v Kč) při společném zdanění 
manželů, resp. fingování neúplné rodiny, rodina se 2 dětmi, žena na 
rodičovské dovolené, 2005-2008 
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Pozn.: * částka, kterou rodina využívající společného zdanění manželů, resp. fiktivní neúplná rodina v 
souhrnu získá/ztrácí (+/-) ve srovnání s úplnou rodinou manželů neuplatňujících společné zdanění; v letech 
2005-2007 podle násobku průměrné mzdy muže, v roce 2008 podle různé výše rodičovského příspěvku 
ženy při průměrné mzdě muže 

 
Rok 2008 je specifický tím, že rodičovský příspěvek lze pobírat ve třech 

různých částkách. Šest nejpravděpodobnějších kombinací mzdy muže a rodičovského 
příspěvku pobíraného ženou je uvedeno v tabulkách č. 6d a 7d v příloze. V grafech č. 
13a a 13b jsou zachyceny sumy, o které by fiktivní neúplná rodina přišla ve srovnání 
s rodinou úplnou, a to při průměrné mzdě muže a rozdílné výši příspěvku ženy. 
Z grafů je zřejmé, že ačkoli je s nižší hodnotou příspěvku spojena menší peněžní 
újma, v jednodětné rodině je ztráta relativně vyšší oproti rodině se dvěma dětmi. 
V souhrnu však platí, že by se zdánlivým samoživitelkám i přes vysoké přídavky na 
děti a sociální příplatek vyplatilo oficiálně zahrnout svého partnera do společné 
domácnosti. 
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Po prezentaci dosažených výsledků můžeme tedy shrnout, že zavedení 
společného zdanění manželů přišlo v praxi vhod prakticky všem rodinám, kde byla 
žena s dítětem na mateřské nebo rodičovské dovolené, příp. pečovala ještě o jedno 
dítě do 6 let věku. Rodičům, kteří tento způsob zdanění uplatnili, totiž kromě téměř 
stejně vysokých a častých sociálních dávek, jaké pobírají úplné rodiny, kde daňové 
přiznání podává pouze manžel, plynuly výhody nabízené skrze daňové odpočty a 
slevy. Tyto „dodatečné“ finanční prostředky sice klesaly s příjmem živitele rodiny, příp. 
jeho ženy, nicméně se stále do jisté míry vyplatily i nízkopříjmovým rodinám. 

Zato zisky očekávané „fiktivními“ samoživitelkami se ne vždy dostavovaly. 
V letech 2005-2007 na tom z tohoto pohledu byly nejhůře ženy žijící ze své 
„mateřské“, které v některých případech paradoxně utrpěly ztrátu. Vyplácené sociální 
dávky tak často ne zcela kompenzovaly snížení partnerovy mzdy z důvodu 
nezapočítání daňových odpočtů na děti. Přesto se peněžní újmy zpravidla nemusely 
obávat rodiny s nízkými příjmy. Při pobírání rodičovského příspěvku, jehož výše 
alespoň v prvních letech byla dosti pod úrovní předchozí „mateřské“ ženy, se již 
zatajování partnera stalo výhodnější, především ve dvoudětné rodině. Vysoké sociální 
dávky zde naopak přesahovaly případné daňové úspory u pracovního příjmu muže. 
Naproti tomu zpřísnění podmínek pro nárok na dávky státní sociální podpory v roce 
2008, nižší míra zdanění a poměrně vysoké slevy na dani vedly k tomu, že záměrné 
zneužívání sociálního systému údajnými samoživitelkami přestalo přinášet peníze 
navíc. 

Pokud bychom místo úplné rodiny manželského páru považovali za „základ“ (se 
kterým jsou srovnávány manželé zdaňující společně či fiktivní neúplná rodina) 
nesezdaný pár s dětmi, výhody plynoucí ze společného zdanění a fingování osamělosti 
rodiny by se ještě prohloubily, příp. by zůstaly na stejné úrovni. Ztráty by naopak 
nemusely být tak vysoké. Důvod spočívá v odpočtu, resp. ve slevě na dani na 
manželku, kterou si neženatý muž nemůže uplatnit a o kterou by byl celkový příjem 
rodiny nižší. Tyto rozdíly by se však projevily pouze v rodinách, kde žena pobírá 
rodičovský příspěvek, neboť ten se nepovažuje za příjem ženy rozhodný pro uplatnění 
odpočtu či slevy na manželku. Peněžitá pomoc v mateřství totiž v našich příkladech 
vždy převyšovala částku „povolenou“ pro daný odpočet či slevu, takže muž si ji stejně 
nemohl odečíst.  

Na základě výsledků modelu lze předpokládat, že zahrnutí dalších sociálních 
dávek, zejména příspěvku na bydlení, příp. dávek pomoci v hmotné nouzi, od kterého 
bylo z výše uvedených důvodů upuštěno, by určitým rodinám mohlo přinést 
(dodatečný) zisk. Především údajné samoživitelky, které v našich příkladech téměř 
vždy pobíraly přídavek na dítě a sociální příplatek a v letech 2005 a 2006 ani po jejich 
započtení často nedosahovaly úrovně životního minima, by velmi pravděpodobně 
nárokovaly i tyto další, příjmově testované dávky, čímž by přínosy z fingování 
neúplnosti rodiny ještě vzrostly. 
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Opatření rodinné a sociální politiky státu na podporu rodin s dětmi se v České 

republice realizují především skrze dávky státní sociální podpory. Přestože se jejich 
podíl na rodinném rozpočtu pozvolna snižuje, nemalou měrou stále přispívají zejména 
samoživitelům, rodinám s malými dětmi, příp. vícedětným rodinám. Samotní rodiče 
subjektivně pokládají přínos dávek za významný a potřebný pro rodinu, v řadě případů 
přiznávají i určitou závislost na těchto dávkách a obavu při nakládání s příjmy, pokud 
by se bez nich měli obejít. Jejich postoj se přitom v čase příliš nemění. Shoda sice 
panuje v důrazu na adresnost sociálních dávek, na zvýhodňování určitých typů rodin 
(např. vícedětných či neúplných) již nejsou tak jednotné názory. Sami samoživitelé 
však volají po mimořádné pomoci oproti úplným rodinám.  

Peněžitá pomoc v mateřství není sociální dávkou v pravém slova smyslu, pokud 
by však o ni nebo o rodičovský příspěvek rodina z různých důvodů přišla, byl by to pro 
ni přinejmenším dost podstatný zásah do rozpočtu a musela by se hodně omezit, aby 
se zbývajícími příjmy vyšla. Naléhavěji by se tato skutečnost dotkla neúplných rodin, 
ale ani většina úplných rodin by tuto situaci nevyřešila bez problémů. Pro osamělé 
rodiče jsou však důležité co do výše i méně významné dávky jako například přídavek 
na dítě nebo sociální příplatek, jejichž ztráta by hospodaření s rozpočtem dost 
negativně ovlivnila.  

Nejen finanční podporu, ale i dostupnost různých služeb, zvláště služeb 
zajišťujících péči o děti, a lepší podmínky na pracovním trhu či v pracovněprávní 
oblasti vůbec pokládají rodiče pro spokojený život za důležité. Rozhodnout se, která 
z forem podpory rodiny je lepší, ale není vždy jednoduché. Rodiče by tak často ocenili 
vhodně zvolenou kombinaci uvedených typů podpory reflektujících jejich konkrétní 
životní situaci. Navíc rodiče s vyššími příjmy by upřednostnili spíše nefinanční 
podporu, nízkopříjmové rodiny by naopak častěji preferovali přímé sociální dávky, a to 
i tehdy, pokud by je porovnávali s daňovými úlevami. Snižování daní totiž spíše vítají 
rodiče již starších (školních) dětí, neboť z jejich pracovního příjmu by jim zpravidla 
zbylo více, než by dostali na sociálních dávkách. 

Zavedení různorodých nástrojů na podporu rodiny by se z hlediska 
subjektivního hodnocení rodičů projevilo především při možnostech slaďování 
zaměstnání s rodinným životem a výchovou dětí. Naproti tomu na reprodukční plány 
by opatření rodinné politiky měla podle jejich názoru mnohem menší dopad. Přesto 
mladí rodiče s dětmi předškolního věku poměrně často připouštějí, že by jim usnadnila 
realizovat a naplnit své rodičovské plány, případně mít i více dětí nebo mít děti dříve.  

Nastavení dávkového a daňového systému však může mít vliv i na samotnou 
formu rodinného soužití, zejména v raném rodičovství. Tato studie se zabývala dvěma 
situacemi – fiktivní neúplnou rodinou očekávající vyšší přínos ze sociálních dávek pro 
formálně osamělého rodiče a manželstvím předpokládajícím zisk ze společného 
zdanění oproti rodině jednotlivě zdaňujících manželů, resp. nesezdaných partnerů. 
Modelové propočty jasně prokázaly výhody, které v letech 2005 až 2007 společné 
zdanění manželů přinášelo, a to i do rodin s nízkými příjmy. Finanční prospěch z něj 
plynoucí sice klesal s příjmem rodiny, nicméně se vyplatil všem manželům s jedním 
nebo dvěma dětmi a ženou na mateřské nebo rodičovské dovolené.  

V některých situacích však bylo mnohem výhodnější předstírat osaměle žijící 
ženu s dětmi a zároveň žít i z příjmu zatajeného partnera. Zneužívání sociálního 
systému mohly jen těžko odolat rodiny, ve kterých žena pobírala rodičovský 
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příspěvek. V letech 2005 a 2006 si takto mohly „přivydělat“ 1 500 – 2 000 Kč měsíčně 
navíc ve srovnání se stejně příjmově situovanou jednodětnou úplnou rodinou, resp. 2 
500 – 3 500 Kč, pokud měly dvě děti. Často diskutované využívání delší doby pobírání 
peněžité pomoci v mateřství osaměle žijícími ženami sice dočasně znamenalo celkově 
vyšší rodinný rozpočet než při pobírání rodičovského příspěvku, oproti „stejné“ úplné 
rodině však bylo přilepšení minimální a někdy dokonce i ztrátové. Jen rodiny 
s podprůměrnými příjmy z této simulace profitovaly.  

Reformní kroky zavedené od roku 2008 za účelem stabilizace veřejných financí 
se podstatnou měrou dotkly i oblasti podpory rodin s dětmi. Zrušení delšího nároku na 
„mateřskou“ samoživitelkám, přitvrzení podmínek pro nárok na dávky státní sociální 
podpory i zvýšení slev odečitatelných z daně na manželku a vyživované dítě vedlo 
k tomu, že se rodinám s malými dětmi již téměř nevyplatí stylizovat se do neúplné 
rodiny, i když se s klesajícími rodinnými příjmy ztráty předstíraných samoživitelek 
zpravidla snižují. Společné zdanění manželů už sice uplatňovat nelze, manželské 
soužití však kromě ušetření jistě nemalého úsilí stojícího za zapíráním partnera ušetří 
ve srovnání s údajnými samoživiteli i nemalé peníze. Změny v dávkovém a daňovém 
systému nastolené od roku 2008 tak podle zde zjištěných výsledků mohou přispívat 
k vyšší motivaci k účasti na pracovním trhu, snižovat závislost na sociálních dávkách a 
zabraňovat jejich zneužívání a nepřímo též podporovat tradiční rodinu.  
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• Mladá rodina: ženatí, vdané (i opakovaně), věk obou partnerů 20–35 let, 1/4 bez 
dětí, 3/4 alespoň jedno dítě ve věku 3–7 let 

• Rodina s dětmi školního věku: ženatí, vdané (i opakovaně), věk obou partnerů 
36 – 50 let, alespoň jedno dítě ve věku 7 – 12 let, 1/5 vysokoškolské vzdělání, 4/5 
ostatní vzdělání 

• Neúplná rodina se závislými dětmi: svobodná, rozvedená, ovdovělá matka 
s dětmi, která má alespoň jedno dítě ve věku 4-12 let  

• Rodiče dětí ve věku do 6 let: manželé nebo nesezdaní partneři, jeden z rodičů 
ve věku 30–40 let, 1/4 nejmladší dítě ve věku do 3 let, 3/4 nejmladší dítě ve věku 
3–6 let, dotazováni oba rodiče následně po sobě ve stejný den 

 

Sondy 2002: vybrané empirické sondy v různých typech rodin (po 180 až 200 
respondentech), kvótní výběr (hlavní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, děti, úplnost 
rodiny – podle typu sondy), šetření agentury STEM, s.r.o. 

• Mladá rodina: ženatí, vdané mladší 35 let a alespoň jedno dítě předškolního věku 

• Rodina s dospívajícími dětmi: ženatí, vdané ve věku 36-55 let a alespoň jedno 
nezaopatřené dítě ve věku 15-26 let 

• Mladá rodina druha a družky: nesezdaní partneři mladší 35 let, kteří mají dítě 
(děti) předškolního věku 

• Neúplná mladá rodina: osamělá matka mladší 35 let s dítětem (dětmi) 
předškolního věku 

• Neúplná rodina s dospívajícími dětmi: osamělá matka ve věku 36-55 let a 
alespoň jedno nezaopatřené dítě ve věku 15-26 let 

• Rodina po odchodu dětí: ženatí, vdané starší 65 let, kteří mají děti, které se 
osamostatnily a mají vlastní domácnost 

 

Sondy 1994: vybrané empirické sondy v různých typech rodin (po 230 až 350 
respondentech), kvótní výběr (hlavní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, děti – podle typu 
sondy), šetření agentury STEM, s.r.o. 

• Mladá rodina: prvně ženatí, vdané ve věku do 35 let, délka trvání manželství do 5 
let 

• Rodina středního věku: ženatí, vdané s nezaopatřeným dítětem (dětmi), délka 
trvání manželství 15 a více let 
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Tabulka č. 1 Výdaje na dávky státní sociální podpory (v mil. Kč) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

výdaje celkem 28 317 29 237 29 637 31 328 31 855 31 942 33 700 32 178 32 669 32 954 34 051 

 - z toho: 

přídavek na dítě 11 124 12 495 11 493 12 474 12 748 12 799 13 353 12 519 11 790 11 195 11 033 

sociální příplatek 5 691 6 224 6 273 6 251 6 199 6 041 6 271 5 822 5 262 4 779 4 418 

příspěvek na bydlení 677 813 1 367 2 084 2 518 2 698 3 028 2 835 2 548 2 459 2 287 

příspěvek na dopravu 839 938 947 994 1 045 1 173 1 298 1 267 856 - - 

rodičovský příspěvek 7 354 7 612 7 780 7 718 7 691 7 701 8 022 7 964 10 425 12 627 13 526 

zaopatřovací příspěvek 33 25 23 19 15 14 14 8 3 - - 

dávky pěstounské péče 144 154 233 315 339 366 394 407 427 467 585 

porodné 483 525 563 566 581 616 791 807 832 895 1 591 

pohřebné 347 331 519 543 540 528 529 549 525 533 513 

Zdroj: MPSV 
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Tabulka č. 2 Struktura výdajů na dávky státní sociální podpory (v %) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

výdaje celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 - z toho: 

přídavek na dítě 39,3 42,7 38,8 39,8 40,0 40,1 39,6 38,9 36,1 34,0 32,4 

sociální příplatek 20,1 21,3 21,2 20,0 19,5 18,9 18,6 18,1 16,1 14,5 13,0 

příspěvek na bydlení 2,4 2,8 4,6 6,7 7,9 8,4 9,0 8,8 7,8 7,5 6,7 

příspěvek na dopravu 3,0 3,2 3,2 3,2 3,3 3,7 3,9 3,9 2,6 - - 

rodičovský příspěvek 26,0 26,0 26,3 24,6 24,1 24,1 23,8 24,7 31,9 38,3 39,7 

zaopatřovací příspěvek 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

dávky pěstounské péče 0,5 0,5 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 

porodné 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 2,3 2,5 2,5 2,7 4,7 

pohřebné 1,2 1,1 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 

Zdroj: vlastní výpočty 
 

Tabulka č. 3 Průměrný měsíční* počet příjemců vybraných dávek státní sociální podpory  

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

přídavek na dítě 2 004 358 2 034 256 2 055 119 2 039 700 2 029 537 1 965 336 1 893 269 1 805 263 1 759 946 

sociální příplatek 505 764 503 633 474 738 455 267 451 017 413 184 371 208 329 576 296 880 

příspěvek na bydlení 249 042 319 284 331 462 333 507 344 441 323 982 292 133 261 503 233 872 

příspěvek na dopravu 414 563 421 911 429 475 439 215 445 918 423 081 406 783 - - 

rodičovský příspěvek  281 586 273 866 268 158 263 629 264 736 262 502 275 144 290 842 306 568 

zaopatřovací příspěvek 1 574 1 216 994 938 929 507 197 - - 

porodné 89 486 88 222 89 355 89 863 91 527 93 182 95 856 101 522 105 538 

pohřebné 108 872 108 633 108 034 105 636 105 750 109 882 105 047 106 687 102 568 

Pozn.: * u porodného a pohřebného se jedná o počet příjemců celkem za daný rok 

Zdroj: MPSV 
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Graf č. 1 Celkové výdaje na dávky státní sociální podpory (v mil. Kč) a jejich 
podíl na HDP (v %) v letech 1996-2006 
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Zdroj: MSPV, ČSÚ, vlastní výpočty 
 

 

Zisky a ztráty společného zdanění manželů, resp. fingování neúplné rodiny ve 
srovnání s úplnou rodinou (manželů neuplatňujících společné zdanění) 

- rodiny s různým počtem dětí a podle statusu ženy  

 

Vysvětlivky: 

• žena na MD – PPM = žena na mateřské dovolené, pobírá peněžitou pomoc 
v mateřství 

• žena na RD – RP = žena na rodičovské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek 

• „skutečný“ příjem rodiny = příjem matky samoživitelky + „nepřiznaného“ partnera 

• rozdíl (poslední řádek tabulky) = částka, kterou rodina využívající společného 
zdanění manželů, resp. fiktivní neúplná rodina v souhrnu získá/ztrácí (+/-) ve 
srovnání s úplnou rodinou manželů neuplatňujících společné zdanění 

• částky jsou uvedeny v Kč měsíčně 
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Tabulky č. 4a-4d Rodina s 1 dítětem, žena na mateřské dovolené s tímto 
dítětem, 2005-2008 

 

4a Rodina s 1 dítětem, žena na mateřské dovolené s tímto dítětem, 2005 

2005 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 

předchozí příjem 
ženy 

24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 

žena na MD – 
PPM  

12 570 10 530 5 490 12 570 10 530 5 490 12 570 10 530 5 490 

příjem rodiny 35 899 26 819 14 274 37 296 27 599 14 749 12 570 10 530 5 490 

násobek ŽMR 3,75 2,80 1,49 3,89 2,88 1,54 1,90 1,59 0,83 

přídavek na dítě - 241 482 - 241 482 241 482 550 

sociální příplatek - - 65 - - 11 - - 806 
celkový příjem 
rodiny 

35 899 27 060 14 821 37 296 27 840 15 242 12 811 11 012 6 846 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      35 640 26 801 15 130 

rozdíl    +1 397 +780 +421 -259 -259 +309 

 

4b Rodina s 1 dítětem, žena na mateřské dovolené s tímto dítětem, 2006 

2006 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 

předchozí příjem 
ženy 

25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 

žena na MD – 
PPM  

13 290 11 190 5 820 13 290 11 190 5 820 13 290 11 190 5 820 

příjem rodiny 37 756 28 526 15 390 39 791 29 830 15 945 13 290 11 190 5 820 

násobek ŽMR 3,85 2,91 1,57 4,06 3,04 1,63 1,96 1,65 0,86 

přídavek na dítě - 245 490 - - 490 245 490 560 

sociální příplatek - - - - - - - - 789 
celkový příjem 
rodiny 

37 756 28 771 15 880 39 791 29 830 16 435 13 535 11 680 7 169 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      37 501 28 516 16 239 

rozdíl    +2 035 +1 059 +555 -255 -255 +359 
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4c Rodina s 1 dítětem, žena na mateřské dovolené s tímto dítětem, 2007 

2007 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 

předchozí příjem 
ženy 

27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 

žena na MD – 
PPM  

14 370 11 910 6 150 14 370 11 910 6 150 14 370 11 910 6 150 

příjem rodiny 40 621 30 559 16 462 42 998 32 034 17 090 14 370 11 910 6 150 

násobek ŽMR 5,74 4,32 2,33 6,07 4,52 2,41 3,21 2,66 1,37 

přídavek na dítě - - 496 - - 256 256 256 576 

sociální příplatek - - - - - - - - 781 
celkový příjem 
rodiny 

40 621 30 559 16 958 42 998 32 034 17 346 14 626 12 166 7 507 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      40 377 30 315 17 319 

rozdíl    +2 377 +1 475 +388 -244 -244 +361 

 

4d Rodina s 1 dítětem, žena na mateřské dovolené s tímto dítětem, 2008 

2008 úplná rodina „fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem muže 39 000 26 000 13 000 39 000 26 000 13 000 

předchozí příjem ženy 30 000 20 000 10 000 30 000 20 000 10 000 

žena na MD – PPM  14 370 12 750 6 840 14 370 12 750 6 840 

příjem rodiny 43 557 33 195 18 542 14 370 12 750 6 840 

násobek ŽMR 6,15 4,69 2,62 3,21 2,85 1,53 

přídavek na dítě - - - - - 500 

sociální příplatek - - - - - 562 

celkový příjem rodiny 43 557 33 195 18 542 14 370 12 750 7 902 
„skutečný“ příjem 
rodiny 

   42 667 32 305 18 714 

rozdíl    - 890 - 890 + 172 
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Tabulky č. 5a-5d Rodina se 2 dětmi, žena na mateřské dovolené s mladším 
dítětem, druhé dítě do 6 let věku, 2005-2008 

 

5a Rodina se 2 dětmi, žena na mateřské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2005 

2005 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 

předchozí příjem 
ženy 

24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 

žena na MD – 
PPM  

12 570 10 530 5 490 12 570 10 530 5 490 12 570 10 530 5 490 

příjem rodiny 36 399 27 319 14 774 37 796 28 099 15 249 12 570 10 530 5 490 

násobek ŽMR 3,22 2,42 1,31 3,34 2,49 1,35 1,41 1,18 0,61 

přídavek na dítě - 482 964 - 482 964 964 964 1 100 

sociální příplatek - - 446 - - 356 302 801 2 001 
celkový příjem 
rodiny 

36 399 27 801 16 184 37 796 28 581 16 569 13 836 12 295 
(8 591) 
* 8 940 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      36 665 28 084 17 224 

rozdíl    +1 397 +780 +385 +266 +283 +1 040 

Pozn.: * příjem rodiny, který je po započtení dávek nižší než životní minimum, je doplacen do jeho výše 
 

5b Rodina se 2 dětmi, žena na mateřské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2006 

2006 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 

předchozí příjem 
ženy 

25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 

žena na MD – 
PPM  

13 290 11 190 5 820 13 290 11 190 5 820 13 290 11 190 5 820 

příjem rodiny 38 256 29 026 15 890 40 291 30 330 16 445 13 290 11 190 5 820 

násobek ŽMR 3,31 2,51 1,37 3,49 2,62 1,42 1,45 1,22 0,64 

přídavek na dítě - 490 980 - 490 980 980 980 1 120 

sociální příplatek - - 308 - - 203 209 719 1 990 
celkový příjem 
rodiny 

38 256 29 516 17 178 40 291 30 820 17 628 14 479 12 889 
(8 930) 
* 9 160 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      38 445 29 725 18 230 

rozdíl    +2 035 +1 304 +450 +189 +209 +1 052 

Pozn.: * příjem rodiny je po započtení dávek nižší než životní minimum, rozdíl do životního minima je ženě 
doplacen 
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5c Rodina se 2 dětmi, žena na mateřské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2007 

2007 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 

předchozí příjem 
ženy 

27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 

žena na MD – 
PPM  

14 370 11 910 6 150 14 370 11 910 6 150 14 370 11 910 6 150 

příjem rodiny 41 121 31 059 16 962 43 498 32 534 17 590 14 370 11 910 6 150 

násobek ŽMR 4,74 3,58 1,95 5,01 3,75 2,03 2,36 1,96 1,01 

přídavek na dítě - 512 992 - 512 992 992 992 1 152 

sociální příplatek - - 192 - - - - 658 1 998 
celkový příjem 
rodiny 

41 121 31 571 18 146 43 498 33 046 18 582 15 362 13 560 9 300 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      41 113 31 709 19 112 

rozdíl    +2 377 +1 475 +436 -8 +138 +966 

 

5d Rodina se 2 dětmi, žena na mateřské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2008 

2008 úplná rodina „fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem muže 39 000 26 000 13 000 39 000 26 000 13 000 

předchozí příjem ženy 30 000 20 000 10 000 30 000 20 000 10 000 

žena na MD – PPM  14 370 12 750 6 840 14 370 12 750 6 840 

příjem rodiny 44 447 34 085 19 432 14 370 12 750 6 840 

násobek ŽMR 5,12 3,93 2,24 2,36 2,10 1,13 

přídavek na dítě - - 1 000 1 000 1 000 1 000 

sociální příplatek - - - - - 1 681 

celkový příjem rodiny 44 447 34 085 20 432 15 370 13 750 9 521 

„skutečný“ příjem rodiny    43 667 33 305 20 333 

rozdíl    -780 -780 -99 
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Tabulky č. 6a-6d Rodina s 1 dítětem, žena na rodičovské dovolené s tímto 
dítětem, 2005-2008 

 

6a Rodina s 1 dítětem, žena na rodičovské dovolené s tímto dítětem, 2005 

2005 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 

předchozí příjem 
ženy 

24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 

žena na RD – 
RP  

3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 

příjem rodiny 27 416 20 286 12 690 28 708 20 975 13 108 3 635 3 635 3 635 

násobek ŽMR 2,86 2,12 1,32 3,00 2,19 1,37 0,55 0,55 0,55 

přídavek na dítě 241 241 482 241 241 482 550 550 550 

sociální příplatek - - 242 - - 196 1 113 1 113 1 113 
celkový příjem 
rodiny 

27 657 20 527 13 414 28 949 21 216 13 786 
(5 298) 
* 6 610 

(5 298) 
* 6 610 

(5 298) 
* 6 610 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      29 439 22 399 14 894 

rozdíl    +1 292 +689 +372 +1 782 +1 872 +1 480 

Pozn.: * příjem rodiny je po započtení dávek nižší než životní minimum, rozdíl do životního minima je ženě 
doplacen 
 

6b Rodina s 1 dítětem, žena na rodičovské dovolené s tímto dítětem, 2006 

2006 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 

předchozí příjem 
ženy 

25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 

žena na RD – 
RP  

3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 

příjem rodiny 28 512 21 382 13 616 30 547 22 686 13 821 3 696 3 696 3 696 

násobek ŽMR 2,91 2,18 1,39 3,11 2,31 1,41 0,55 0,55 0,55 

přídavek na dítě 245 245 490 - 245 490 560 560 560 

sociální příplatek - - 178 - - 155 1 139 1 139 1 139 
celkový příjem 
rodiny 

28 757 21 627 14 284 30 547 22 931 14 466 
(5 395) 
* 6 780 

(5 395) 
* 6 780 

(5 395) 
* 6 780 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      30 746 23 616 15 850 

rozdíl    +1 790 +1 304 +182 +1 989 +1 989 +1 566 

Pozn.: * příjem rodiny je po započtení dávek nižší než životní minimum, rozdíl do životního minima je ženě 
doplacen 
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6c Rodina s 1 dítětem, žena na rodičovské dovolené s tímto dítětem, 2007 

2007 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 

předchozí příjem 
ženy 

27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 

žena na RD – 
RP  

7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 

příjem rodiny 34 183 26 581 18 244 36 560 28 056 18 582 7 582 7 582 7 582 

násobek ŽMR 4,83 3,75 2,58 5,16 3,96 2,62 1,69 1,69 1,69 

přídavek na dítě - 256 256 - 256 256 496 496 496 

sociální příplatek - - - - - - 561 561 561 
celkový příjem 
rodiny 

34 183 26 837 18 500 36 560 28 312 18 838 8 639 8 639 8 639 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      34 390 26 788 18 451 

rozdíl    +2 377 +1 475 +338 +207 -49 -49 

 

6d Rodina s 1 dítětem, žena na rodičovské dovolené s tímto dítětem, 2008 

2008 úplná rodina „fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý 
příjem muže 

39 000 26 000 26 000 13 000 26 000 13 000 39 000 26 000 26 000 13 000 26 000 13 000 

předchozí 
příjem ženy 

30 000 20 000 20 000 10 000 20 000 10 000 30 000 20 000 20 000 10 000 20 000 10 000 

žena na RD 
– RP  

11 400 11 400 7 600 7 600 3 800 3 800 11 400 11 400 7 600 7 600 3 800 3 800 

příjem 
rodiny 

42 657 33 915 30 115 19 865 26 315 16 065 11 400 11 400 7 600 7 600 3 800 3 800 

násobek 
ŽMR 

6,03 4,79 4,25 2,81 3,72 2,27 2,54 2,54 1,70 1,70 0,85 0,85 

přídavek  
na dítě 

- - - - - 500 - - 500 500 500 500 

sociální 
příplatek 

- - - - - - - - 426 426 1105 1105 

celkový 
příjem 
rodiny 

42 657 33 915 30 115 19 865 26 315 16 565 11 400 11 400 8 526 8 526 5 405 5 405 

„skutečný“ 
příjem 
rodiny 

      39 697 30 955 28 081 19 338 24 960 16 217 

rozdíl       -2 960 -2 960 -2 034 -518 -1 355 -348 
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Tabulky č. 7a-7d Rodina se 2 dětmi, žena na rodičovské dovolené s mladším 
dítětem, druhé dítě do 6 let věku, 2005-2008 

 

7a Rodina se 2 dětmi, žena na rodičovské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2005 

2005 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 31 500 21 000 10 500 

předchozí příjem 
ženy 

24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 24 000 16 000 8 000 

žena na RD – 
RP  

3 635 3635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 

příjem rodiny 27 916 20 786 13 190 29 208 21 475 13 608 3 635 3 635 3 635 

násobek ŽMR 2,47 1,84 1,17 2,58 1,90 1,20 0,41 0,41 0,41 

přídavek na dítě 482 482 964 482 482 964 1 100 1 100 1 100 

sociální příplatek - - 747 - - 668 2 454 2 454 2 454 
celkový příjem 
rodiny 

28 398 21 268 14 901 29 690 21 957 15 240 
(7 189) 
* 8 940 

(7 189) 
* 8 940 

(7 189) 
* 8 940 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      31 769 24 729 17 224 

rozdíl    +1 292 +689 +339 +3 371 +3 461 +2 323 

Pozn.: * příjem rodiny je po započtení dávek nižší než životní minimum, rozdíl do životního minima je ženě 
doplacen 
 

7b Rodina se 2 dětmi, žena na rodičovské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2006 

2006 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 33 000 22 000 11 000 

předchozí příjem 
ženy 

25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 25 500 17 000 8 500 

žena na RD – 
RP  

3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 3 696 

příjem rodiny 29 012 21 882 14 116 31 047 23 186 14 321 3 696 3 696 3 696 

násobek ŽMR 2,51 1,89 1,22 2,69 2,01 1,24 0,40 0,40 0,40 

přídavek na dítě 490 490 980 490 490 980 1 120 1 120 1 120 

sociální příplatek - - 644 - - 605 2 506 2 506 2 506 
celkový příjem 
rodiny 

29 502 22 372 15 740 31 537 23 676 15 906 
(7 322) 
* 9 160 

(7 322) 
* 9 160 

(7 322) 
* 9 160 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      33 126 25 996 18 230 

rozdíl    +2 035 +1 304 +166 +3 624 +3 624 +2 490 

Pozn.: * příjem rodiny je po započtení dávek nižší než životní minimum, rozdíl do životního minima je ženě 
doplacen 
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7c Rodina se 2 dětmi, žena na rodičovské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2007 

2007 úplná rodina 
úplná rodina – společné 

zdanění manželů 
„fiktivní“ neúplná rodina 

hrubý příjem 
muže 

36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 36 000 24 000 12 000 

předchozí příjem 
ženy 

27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 27 000 18 000 9 000 

žena na RD – 
RP  

7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 

příjem rodiny 34 683 27 081 18 744 37 060 28 556 19 052 7 582 7 582 7 582 

násobek ŽMR 4,00 3,21 2,16 4,27 3,29 2,19 1,25 1,25 1,25 

přídavek na dítě 512 512 992 - 512 992 1 152 1 152 1 152 

sociální příplatek - - - - - - 1 655 1 655 1 655 
celkový příjem 
rodiny 

35 195 27 593 19 736 37 060 29 068 20 044 10 389 10 389 10 389 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      36 140 28 538 20 201 

rozdíl    +1 865 +1 475 +308 +945 +945 +465 

 

7d Rodina se 2 dětmi, žena na rodičovské dovolené s mladším dítětem, druhé 
dítě do 6 let věku, 2008 

2008 úplná rodina „fiktivní“ neúplná rodina 
hrubý příjem 
muže 

39 000 26 000 26 000 13 000 26 000 13 000 39 000 26 000 26 000 13 000 26 000 13 000 

předchozí 
příjem ženy 

30 000 20 000 20 000 10 000 20 000 10 000 30 000 20 000 20 000 10 000 20 000 10 000 

žena na RD 
– RP  

11 400 11 400 7 600 7 600 3 800 3 800 11 400 11 400 7 600 7 600 3 800 3 800 

příjem rodiny 43 547 34 805 31 005 20 755 27 205 16 955 11 400 11 400 7 600 7 600 3 800 3 800 

násobek ŽMR 5,02 4,01 3,57 2,39 3,13 1,95 1,88 1,88 1,25 1,25 0,63 0,63 
přídavek  
na dítě 

- - - 1 000 - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

sociální 
příplatek 

- - - - - - - - 1 481 1 481 2 481 2 481 

celkový 
příjem rodiny 

43 547 34 805 31 005 21 755 27 205 17 955 12 400 12 400 10 081 10 081 7 281 7 281 

„skutečný“ 
příjem rodiny 

      40 697 31 955 29 636 20 893 26 836 18 093 

rozdíl       -2 850 -2 850 -1 369 -862 -369 +138 
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