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Abstrakt
Předkládaná monografie vznikla v rámci projektu „Rodiny s dětmi v ČR - Sociodemografická a příjmová analýza,“ zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
jehož předmětem byl rozbor struktury a typů rodin s dětmi, a to i v regionálním
členění, a dále socioekonomická situace rodin s dětmi při zohlednění různých druhů
jejich příjmů a nákladů, se zvláštním zřetelem na náklady spojené přímo s péčí a
výchovou dětí. Text volně navazuje na publikaci „Rodiny s dětmi v České republice.
Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky,“ která představila rozbor
hospodaření rodin s dětmi založenou na reprezentativních datech sbíraných Českým
statistickým úřadem. Tato monografie především zpracovává data z výběrového
šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015, zaměřeného na čisté rodiny s dětmi do 15
let. Šetření se zaměřilo na podrobnější dekompozici výdajů s ohledem na jejich účel a
vazbu na konkrétní členy rodiny, než to umožňují reprezentativní data ČSÚ. Zjišťovalo
též názory rodičů nezletilých dětí na vlastní finanční situaci, aktuální zkušenosti s
vybranými aspekty rodinné politiky a postoje k rodinné politice. Při zpracování dat bylo
především zohledněno rozlišení rodin úplných a neúplných, podle počtu a věku dětí a
podle ekonomické aktivity rodičů.
Klíčová slova: rodiny s dětmi; úplné rodiny; neúplné rodiny; příjmy; výdaje;
specifické výdaje na děti; bydlení; chudoba; materiální deprivace; materiální a sociální
potřeby dětí

Abstract
The presented monograph is one of the outcomes of the “Families with children in the
Czech Republic - Social-demographic and income analysis” project, conducted for the
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, which investigated the
structure of families with children including its regional differentiation, and their socioeconomic situation with regard to their incomes and expenses, taking special account
of costs related to children. The text loosely follows up on the “Families with children
in the Czech Republic. Sociodemographic structure, financial and material conditions”
publication, which presented an analysis of families’ financial and material situation
based on representative data collected by the Czech Statistical Office. This monograph
primarily treats data from the “Incomes and expenses of families with children 2015”
sample survey, focusing on nuclear families with children up to 15 years old. The
survey enabled a more detailed analysis of expenses with regard to specific family
members and to their purpose than allowed by the CZSO representative data. It also
examined the opinions of parents with underage children about their own financial
situation, their contemporary experiences with selected aspects of family policy and
their attitudes to family policy. Analysis primarily treated the data with regard to
differences between two- and single-parent families, according to the number and age
of children, and parents’ economic activity.
Key words: families with children; two-parent families; single-parent families;
incomes; expenses; child-specific expenses; housing; poverty; material deprivation;
children’s material and social needs
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Seznam užívaných zkratek
COICOP

Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (angl. Classification of
Individual Consumption by Purpose)

ČSÚ

Český statistický úřad

EA

ekonomická aktivita

EU

Evropská unie

HD

hospodařící domácnost

MD

mateřská dovolená

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MŠ

mateřská škola

NSD

nepojistné sociální dávky

NÚR

neúplná rodina

NUTS

Nomenklatura územních statistických jednotek (angl. Nomenclature of
Units for Territorial Statistics)

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. Organisation for
Economic Co-operation and Development)

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

RD

rodičovská dovolená

SILC

Šetření Příjmy a životní podmínky domácností (angl. Statistics on Income
and Living Conditions)

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SRÚ

Statistika rodinných účtů

SŠ

střední škola

ÚR

úplná rodina

VŠ

vysoká škola

ZŠ

základní škola
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Úvod
Předkládaná monografie volně navazuje na publikaci S. Höhne, V. Kuchařové a
J. Paloncyové (2016) „Rodiny s dětmi v České republice. Sociodemografická struktura,
finanční a materiální podmínky“, která je věnována jednak sociodemografické struktuře
a jednak příjmové a materiální situaci rodin s dětmi. Obě publikace jsou výstupem z
projektu „Rodiny s dětmi v ČR - Sociodemografická a příjmová analýza“, který byl
zadán Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Předmětem projektu je rozbor rodin s
dětmi z hlediska jejich struktury a typů, a to i v regionálním členění, a dále
socioekonomická situace rodin s dětmi při zohlednění různých druhů jejich příjmů a
nákladů, se zvláštním zřetelem na náklady spojené přímo s péčí a výchovou dětí.
Zatímco uvedená monografie zpracovávala především data reprezentativních
statistických šetření ČSÚ (viz níže), tato je založena na výběrovém šetření Příjmy a
výdaje rodin s dětmi 2015 a je věnována rozboru finanční a materiální situace rodin
doplněném o aktuální zkušenosti rodičů nezletilých dětí s vybranými aspekty rodinné
politiky, především rodičovskou dovolenou. Při zpracování dat je především zohledněno
rozlišení rodin úplných a neúplných, podle počtu a věku dětí a podle ekonomické
aktivity rodičů. Smyslem šetření bylo především doplnit poznatky z výše zmíněné první
monografie, a to tam, kde reprezentativní data ČSÚ neumožňují dostatečně podrobnou
dekompozici výdajů s ohledem na konkrétní členy rodiny a jejich účel. Výběrové šetření
Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 mělo za cíl doplnit data ČSÚ nejen o informace
týkající se některých specifických nákladů na děti, ale i o vlastní reflexe finanční
situace rodinami a o jejich postoje k relevantním oblastem rodinné politiky.
Hlavními zdroji dat v celém projektu byla šetření realizovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Konkrétně se jednalo o data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku
2011, data ze šetření „Příjmy a životní podmínky domácností“ (označovaného na
základě anglického názvu zkratkou SILC) z roku 2014 a data ze statistiky rodinných
účtů (SRÚ 2014). Tyto zdroje mají z hlediska vyhodnocení potřeb rodin s dětmi
v oblasti finanční podpory některá omezení. Šetření SILC umožňuje zejména rozbor
příjmové struktury rodiny (příjmy z pracovní činnosti, sociální příjmy, ostatní příjmy).
V oblasti výdajů jsou však vyčleněny pouze ty, které se týkají bydlení. Výdaje jsou
hlavním tématem SRÚ. Na základě těchto dat lze zjistit příjmovou i výdajovou
strukturu. Hlavní nevýhodou je však to, že jsou výdaje vztaženy na osobu
v domácnosti, není však možné určit, jaká konkrétní osoba (rodič, dítě, jiná osoba)
daný výdaj zaplatila, resp. kdo byl skutečným příjemcem zakoupeného zboží či služby.
Pro některé údaje zjišťované v dotazníku SRÚ nejsou relevantní proměnné zjišťovány
samostatně a nelze je tedy při rozboru oddělit, např. výživné je zahrnuto do ostatních
peněžních příjmů, příp. výdajů. Některé položky týkající se dětí jsou skryté v šířeji
vymezených položkách (např. školní výlety, dětské tábory v „dovolené s komplexními
službami“, internát, kolej, ubytování na akcích organizovaných školou v „ubytovacích
službách“, družina, kroužky ve „vzdělávání nedefinovaném stupněm“, hlídání dětí ve
„službách pro běžnou údržbu domácnosti“) a není možné tyto specifické náklady na
dítě vyčíslit, navíc není zřejmé, zda jde skutečně o výdaj na dítě/děti či dospělého. U
specificky dětských položek (vzdělávání v MŠ, ZŠ, SŠ, stravování v MŠ, školní jídelny,
oděvy a obuv pro děti do 15 let, kočárky, autosedačky) lze u jednodětných rodin výdaj
přepočítat na toto jedno dítě, u vícedětných rodin již nelze jednoznačně určit, kterého
dítěte se daný výdaj týká.
Šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 je obsahově zaměřeno na popis a
komparaci příjmové a výdajové situace rodin s dětmi. Vzhledem k tomu, že údaje o
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příjmech a výdajích nemohly být z časových i finančních důvodů sbírány během delšího
časového období, jak by to bylo žádoucí pro identifikaci „běžných“ a sezónních příjmů
a nákladů (vzhledem k tomu, že rodiny mívají příjmy a zejména výdaje, které jsou
typické pro určitá období - např. letní dovolená, Vánoce, začátek školního roku - by
bylo ideální šetření realizovat po dobu celého jednoho kalendářního roku), byl jako
referenční měsíc zvolen listopad 2015. Respondenti tedy odpovídali na otázky, jaké
byly jejich příjmy a výdaje v listopadu a současně na to, do jaké míry a z jakých
důvodů se tyto údaje eventuálně lišily od běžného měsíce. Součástí dotazníku byly i
otázky týkající se specifických výdajů na děti. Ty byly zjišťovány za období září až
listopad 2015, u každého z nich bylo navíc upřesněno, s jakou frekvencí rodina tento
výdaj platí (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Zvláštní pozornost byla věnována
některým jednorázovým výdajům, jako je např. dovolená nebo prázdninové pobyty
dětí, se kterými musí rodiče během roku v rodinném rozpočtu počítat.
Nedílnou součástí šetření byla část věnovaná názorům a postojům rodičů dětí
školního a předškolního věku k funkcím a opatřením rodinné politiky. Jejich doplňkem
bylo zjišťování zkušeností s využitím rodičovské dovolené. Respondenti dostali jednak
možnost vyjádřit se k žádoucímu celkovému zaměření rodinné politiky a jednak
k potřebnosti vybraných existujících nebo plánovaných opatření. Konkrétně byli ještě
dotázáni na své představy o vhodné úpravě dávek státní sociální podpory.
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1. Kontextuální rámec výzkumu hospodaření
rodin s dětmi
1.1 Materiální a finanční podpora rodin s dětmi jako
součást rodinné politiky
Jedním z cílů rodinné politiky, často chápaným jako stěžejní, je podpořit
ekonomický základ plnění rodinných funkcí, tj. finanční zajištění rodin a jejich možnosti
ekonomické samostatnosti. Dnešní rodiny mají nerovné podmínky pro plnění své
zabezpečovací a výchovné funkce. Hlavní rozdíly spočívají v tom, jakými finančními
prostředky disponují a jak jim tyto prostředky umožňují uspokojovat potřeby rodiny.
Jednoduše řečeno, co si mohou dovolit při péči o své děti a jejich rozvoj s ohledem na
své příjmy. Tam, kde se rodině ne jejím vlastním zaviněním nedostává potřebných
prostředků, má stát přispět finančně nebo podpořit rodinu v její snaze finance získat.
Dostatečnost finančních prostředků není pouze podmínkou zabezpečení materiálních
potřeb rodin a jejich členů, ale i důležitou součástí celkových podmínek rodin pro jejich
žádoucí fungování.
K zásadním otázkám rodinné politiky patří hledání žádoucích proporcí mezi
podporou rodin poskytovanou finančními a nefinančními nástroji. V tomto obecném
rámci jsou řešeny otázky optimální kombinace a proporcí konkrétních finančních
opatření vzhledem k jejich různorodosti a v realitě synergickému působení. Tento
logický, zdálo by se „samozřejmý“, přístup se v praxi neuplatňuje dostatečně konzistentně a důsledně. Kromě toho, že zde hraje velkou roli rozdílnost politických zájmů
stran střídajících se ve vládách a jejich politická vůle koncipovat a prosazovat nástroje
rodinné politiky, nutným předpokladem systematické podpory rodin finančními nástroji
je aktualizovaná znalost finanční a materiální situace těch typů rodin, na něž se
finanční opatření zaměřují, a také znalost potenciálu realizovaných nástrojů plnit cíle
rodinné politiky. Informovanost o aktuální situaci rodin musí být doplněna vyhodnocením toho, jakými faktory je tato situace vytvářena a jaký podíl na tom mají doposud
uplatňované finanční nástroje. Jejich potenciál byl předmětem řady rozborů a studií,
avšak zaměřených většinou izolovaně na dílčí nástroje (Sirovátka et al., 2015,
Horáková et al., 2013, Průša, Víšek, Jahoda, 2015, Kalíšková, Münich, 2014, Šatava,
2016). Také příjmy a vydání domácností jsou dlouhodobě předmětem systematického
statistického sledování, převážně publikovaného dle základních třídění. Metodika těchto
sledování (prováděných především na základě dat SRÚ, SILC 1, dříve mikrocenzu) však
neumožňuje zjistit, nakolik jsou rodinné rozpočty zatíženy náklady na děti, tedy jaké
jsou náklady různých typů rodin na péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání ani jak
jsou tyto náklady diferencovány mezi rodinami různého socioekonomického statusu či
žijícími v různých regionech apod. (blíže o tom Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016).
Uvedené datové zdroje jsou využity, jak bylo zmíněno v úvodu, také v publikaci
S. Höhne, V. Kuchařové a J. Paloncyové „Rodiny s dětmi v České republice.
Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky“, na kterou tato
monografie volně navazuje a která je vedle rozboru demografické skladby domácností
s nezaopatřenými dětmi (podle SLDB 2011) věnována rozboru příjmů a vydání
vybraných typů rodin s dětmi a také materiální deprivaci a bydlení těchto rodin
1

Podrobné vyhodnocení využitelnosti dat ze statistiky rodinných účtů (SRÚ) a o příjmech a životních
podmínkách domácností (SILC) viz Höhne, Kuchařová, Paloncyová 2016
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s dětmi (na základě aktuálních dat SILC a SRÚ). Souhrn zjištění obsažených v této
publikaci uvádíme níže v kapitole 1.3.
Finanční nástroje rodinné politiky jsou obecně vyhodnocovány v závislosti na
tom, jaké cíle rodinná politika sleduje, a tedy též, jak její autoři definují roli rodiny ve
společnosti a její funkce. Vesměs je rodina definována jako základní jednotka
společnosti, zajišťující kontinuální společenský vývoj a uspokojování základních potřeb
lidí v oblasti ekonomické, sociální, kulturní a emocionální2.
Používané definice rolí nebo cílů rodinné politiky vycházejí často z toho, jaké
funkce rodiny mají být podporovány, saturaci jakých jejích potřeb má být pomoženo,
příp. které společenské role rodiny jsou upřednostňovány. Úkoly rodinné politiky
bývají chápány různě, vždy však zahrnují nějaký způsob finanční a materiální podpory
rodin. Např. v Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005 je ekonomická asistence
rodin formulována mezi základními cíli takto (s. 9): „Posilovat ekonomickou a sociální
suverenitu rodin a jejich členů na trhu práce prostřednictvím daňového systému a
systému sociálního zabezpečení (s důrazem na služby pro rodiny) tak, aby byla
schopna plnit svoji úlohu ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým
členům.“
Je nepochybné, že materiální zabezpečení (blaho rodiny) je nutnou a do značné
míry nezbytnou podmínkou fungování rodiny ve smyslu plnění jejích funkcí i fungování
základních rodinných vztahů. Rodinné politiky se proto zaměřují na finanční podporu
rodin za účelem zmírňování narůstajících nákladů především mladých rodin s malými
dětmi, ale také rodin s jiným nesoběstačným členem (seniorem nebo zdravotně
postiženým), a to uplatňováním principů sociální solidarity a sociální spravedlnosti
(Průša, Víšek, Jahoda, 2014). Účelem finanční a materiální podpory rodin však není
jen vytvořit tento materiální základ, ale (skrze něj) umožnit plnění funkce reprodukční,
podpůrné a socializační. Jinými slovy, je smyslem též „ochrana svobodného a
všestranného rozvoje individua v rodině a chování a zlepšování životních podmínek pro
optimální rozvoj dětí“ (Průša, Víšek, Jahoda, 2014).
Diskuse a rozhodování o rozsahu a formě finanční a materiální podpory rodin ze
strany státu má řadu makroekonomických i mikroekonomických aspektů.
Pokud jde o ty první, A. Vančurová (2007, s. 8) připomíná „determinaci rodinné
politiky státu ekonomickými zdroji“ a to, že „tato otázka se aktualizuje zejména v
souvislosti se stále přetrvávající představou části veřejnosti o nutnosti existence
štědrého sociálního státu. Aktualizuje se i v souvislosti s nutností dostát závazkům,
které státům plynou z nadnárodních dokumentů, ale i v důsledku již zmíněné variability
rodin a jejich větší sociální zranitelnosti a v důsledku nepříznivé situace veřejných
financí a to vše při relativně vysoké daňové zátěži občanů i firem“. S tím lze těžko
nesouhlasit, nicméně situace veřejných financí se od dob, kdy byl psán tento text,
změnila. V poslední době se podíl sociálních výdajů na HDP snižuje (z 12,7 v roce
2012 na 11,8 v roce 2015, viz Podíl 2016). V jejich rámci je podíl výdajů na rodiny a
děti minimální.3

2

Viz např. Národní zpráva o rodině 2004 (s. 9 an.), Koncepce 2014, Koncepce 2012

3

V roce 2010 dosahoval podíl sociálních výdajů na HDP 12,5 % (Podíl 2016), z čehož podíl výdajů na
rodinu a děti činil 1,33. Průměr zemí Evropské unie dosahoval ve výdajích na rodinu 2,26 % (nejvíce v
Dánsku - 4,03 %). Podíl sociálních výdajů na bydlení činil v ČR 0,11 %, zatímco průměr zemí Evropské
unie dosahoval 0,57 % (nejvíce ve Velké Británii - 1,51 %). Viz Průša, Víšek, Jahoda 2014.
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Z makroekonomického pohledu je zásadní také otázka efektivnosti finančních
transferů. Na rodinu a děti je v absolutním vyjádření vydáváno přes 40 miliard korun.4
Neméně důležitá je však otázka celkové efektivnosti, nejen ekonomické.
Nepochybné jsou dopady nastavení fiskálních systémů na zaměstnanost,
především matek malých dětí (Jahoda, Šinkyříková, 2011, Kalíšková, Zapletalová,
2014). Pokud působí „žádoucím směrem“, tj. podporují harmonizaci rodinných a
pracovních rolí, vytváří se základ pro ekonomickou samostatnost rodin a také
vyrovnanější podmínky pro participaci mužů a žen v rodině i zaměstnání.
Základním sledovaným ukazatelem efektivnosti finančních transferů je úspěšnost při eliminaci chudoby a sociálního vyloučení. Měří se rozsahem, v jakém sociální
dávky redukují počet chudých domácností (jejich jednotlivých typů) či sociálních skupin
(dětí, seniorů atd.). Z řady prací na toto téma lze zmínit např. publikaci Trboly a
Sirovátky z roku 2006, kde autoři nabízejí souhrn opatření na eliminaci chudoby, mezi
jinými podporu slaďování rodiny a zaměstnání a také valorizaci sociálních dávek
hmotné nouze i dalších dávek pro rodiny s dětmi5. Ohledně efektivity sociálních
transferů docházejí mj. k těmto závěrům (s. 49-50; upraveno, zvýraznění provedeno
autorkou):


Efektivnost sociálních transferů při redukci chudoby v České republice je
relativně vysoká.6



U rodin se čtyřmi a více dětmi, kde je míra chudoby výrazná, je snížena
prostřednictvím distribuce sociálních dávek zhruba o 44 %, což je ve srovnání
s jinými domácnostmi nižší účinek7.



Nejslabší účinek sledujeme v neúplných domácnostech s dětmi, kde jsou
přitom mimořádně vysoké podíly chudých. 8
Dále autoři uvádějí poznatky ohledně působení jednotlivých vybraných nepojistných
dávek:


S růstem počtu dětí se efekt rodičovského příspěvku na redukci chudoby v
domácností s dětmi snižuje. Nejnižší je jeho efekt pro neúplné rodiny. Transfer
této dávky dostává nad hranici chudoby pouze 1 % domácností neúplných rodin.



Efekt eliminace chudoby přídavkem na dítě je nejsilnější u osob ve věkové
kategorii mezi 25 a 49 lety, ekonomicky aktivních, což je skupina osob, v níž se
nachází nejvyšší podíl domácností se závislými dětmi. Silný je také u
kategorie studentů. S růstem počtu dětí míra redukce chudoby prostřednictvím
přídavku na dítě klesá. Nejslabší dopad má jeho distribuce u neúplných rodin
se závislým dítětem. Z chudoby pomáhá asi 14 % těchto domácností.



Obdobně příspěvek na bydlení není příliš významnou dávkou implikující
výrazný efekt na redukci chudoby. Je však významný při podpoře příjmů rodin se

4

V roce 2013 to bylo 42,9 miliardy, což znamenalo výrazný nárůst proti devadesátým létům (z 31,4
miliard v roce 1996), ale naopak snížení oproti roku 2007, kdy výdaje dosáhly hodnoty 58.8 miliard
korun (viz Základní ukazatele 2014).

5

V letech 2008-2012 se však dávky nezvyšovaly a nároky na ně byly redukovány.

6

Autoři uvádějí, že efekt distribuce sociálních transferů spočívá v 79% redukci počtu osob pod hranicí 60
% mediánu ekvivalentního příjmu a 90% redukci pod hranicí životního minima.

7

Podobně jako u neúplných rodin, rodin s nezaměstnaným nebo u dětí do 15 let. Efektivita je nejvyšší
v bezdětných domácnostech či u osob nad 65 let.

8

„Před distribucí sociálních transferů dosahuje chudoba v této kategorii více než 61 %, po transferech
klesá pouze na 30 %, což je největší podíl chudých po transferech mezi jednotlivými kategoriemi
domácností.
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třemi dětmi. V této kategorii se dostává nad hranici chudoby dokonce 18 %
domácností.
Pro potřeby porovnání se současnou situací a zdůraznění nedávných trendů, jak
je uvádíme dále, je vhodné zmínit, co napsal R. Trbola a T. Sirovátka v roce 2006 (cit.
práce s. 51): „Obecně se systém sociálních transferů jako celek vyznačuje vysokou
cíleností dávek ke skupinám s nízkými příjmy a schopností provádět redistribuci v
jejich prospěch. To se vztahuje jak na dávky sociálního pojištění nahrazující pracovní
příjmy (zejména důchody), tak na dávky hrazené z daní - zejména na dávky určené
rodinám s dětmi“. To podle těchto autorů „vysvětluje vysokou účinnost systému dávek
při eliminaci příjmové chudoby při relativně nízkých nákladech na celý systém“, ale je
to „na úkor možnosti poskytovat vyšší poměr náhrady dávek pojištění či vyšší úrovně
dávek rodinám pro skupiny s mírně podprůměrnými, průměrnými nebo vyššími
příjmy“. Sociální dávky jsou ale autory hodnoceny jako spíše nízké, pokud jsou
posuzovány „průměrné poměry náhrady dávek sociálního pojištění k průměrným
mzdám (zejména to platí pro dávky v nezaměstnanosti, ale i pro důchody), a platí to i
pro relace dávek určených rodinám, jako jsou zejména přídavky na děti.“
Podobné je hodnocení rodinných dávek v pozdější publikaci Průši, Víška a
Jahody (2014, s. 85): „... i přes rostoucí snahu o cílenost některých dávek NSD 9, v
hodnoceném období efektivita NSD v boji s chudobou klesá.... je tomu tak jednak z
důvodu, že vliv testovaných NSD na redukci chudoby je vzhledem k fiskální restrikci
omezený a že rodičovský příspěvek není primárně cílený k redukci chudoby“. Autoři
pak připojují kritiku stávajícího systému, že „souhrnné ukazatele efektivnosti NSD v
boji s chudobou proto naznačují neúčelovost, nízkou cílenost, snižující se efektivnost
redukce mezery chudoby a snižující se efektivnost boje proti chudobě“.
Totéž konstatuje rozbor týmu T. Sirovátky z roku 2015 (Sirovátka et al., 2015,
s. 34), který nově hodnotil efektivnost sociálních transferů. Autoři tentokrát píší, že
mezi roky 2008 a 2013 poklesla „efektivnost sociálních transferů při eliminaci rizika
chudoby na 48,5 % pro všechny osoby, tedy pokles o 6 procentních bodů“ (lze
předpokládat vliv řady omezení v oblasti sociálních dávek v období 2008-2012). Dále
se zde uvádí, že „výrazně pokleslo riziko chudoby před transfery u osob do 18 let (mj.
se mohlo projevit i zvýšení daňové slevy na dítě v letech 2008 a 2012)“, ale současně
se efektivnost transferů snížila. „Protože efektivnost transferů je vyšší v domácnostech,
kde nejmladší děti jsou do 11 let, pohybuje se zde riziko chudoby řádově mezi 8-9 %,
avšak tam, kde nejmladší děti jsou nad 12 let (tj. 12-17 let), je to kolem 13.“ Výrazně
rostlo riziko chudoby před transfery a naopak se snižovala efektivnost transferů
v domácnostech se třemi či více dětmi.
V úvodu své práce Průša, Víšek, Jahoda (2014) navíc upozorňují, podobně
jako mnoho dalších, na specifičnost české společnosti, v níž je sice v mezinárodním
srovnání relativně malý podíl rodin žijících pod „hranicí chudoby“, ale velký podíl těch,
které žijí blízko této hranice. Týká se to z velké části rodin s nezaopatřenými dětmi,
zejména neúplných a vícedětných. Rozpočty těchto rodin jsou silně zatíženy náklady
na výchovu a vzdělání dětí (viz též Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016), jejichž
podpora je zájmem rodiny i státu. Aktuální rozbory tedy ukazují, že je třeba lépe
monitorovat příjmovou situaci rodin s dětmi na druhém stupni základní školy a na
střední škole, tedy rodin ve střední fázi rodinného cyklu, a že v rodinné politice je
třeba zvýšit pozornost a podporu těmto rodinám.

9

14

NSD = nepojistné sociální dávky

1. Kontextuální rámec výzkumu hospodaření rodin s dětmi

Limity role rodinných a sociálních dávek a daňových úlev i efektivnost systému
finančních podpor rodin jako celku při snižování ohrožení chudobou a příjmových
nerovností mezi rodinami kriticky hodnotí sada rozborů vycházejících z projektu IDEA
pracovníků CERGE-EI.10 Jánský, Kalíšková, Münich (2016) např. o domácnostech
obecně píší, že „český daňově-dávkový systém příjmovou nerovnost a míru ohrožení
relativní chudobou v ČR ovlivňuje poměrně málo“ (s. 1). Jako relativně efektivnější
nástroje autoři hodnotí dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek
na bydlení). Z dávek SSP hodnotí jako nejefektivnější přídavky na děti (s. 12). K úloze
daňových nástrojů a jejich selektivního působení se kriticky vyjadřuje J. Šatava
(2016): „Paradoxně pouze třetina domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let plně
využije veškerá zvýhodnění, která jim daňový systém nabízí. U domácností s
nezaopatřenými dětmi bez ohledu na jejich věk zvýhodnění plně využije přibližně
jedna polovina domácností. To je výrazně méně než u bezdětných domácností, kde
veškerá zvýhodnění plně využijí přibližně dvě třetiny domácností“ (s. 1).
Toto závažné zjištění a okolnosti tohoto faktu by bylo třeba vysvětlit poznáním
dalších charakteristik rodin, které způsobují, že jejich příjmy jim neumožňují dosáhnout
na daňové slevy. Jinými slovy, jací rodiče mají tak nízké výdělky, nakolik to souvisí s
jejich vzděláním, věkem, bydlištěm atd. A také „nakolik jsou vzdáleni“ možnosti využít
daňové slevy, tedy nakolik se jejich příjmy liší od příjmů těch, kdo tuto možnost mají.
Z dlouhodobého pohledu se dá říci, že studie zkoumající systémy finanční
podpory rodin v ČR, vytvořené v různých letech, docházejí k obdobným závěrům, že
celkové efekty peněžních transferů jsou poměrně „uspokojující“. Na druhou stranu
upozorňují, že adresnost transferů snižující příjmové nerovnosti je doprovázena
existencí pasti chudoby (Sirovátka et al., 2011, Sleebos, 2003 a jiní). Z výše
uvedeného je zřejmé, že v dnešních domácnostech přetrvává silná koncentrace
příjmové chudoby v určitých typech rodin, mezi něž patří neúplné rodiny, rodiny se
třemi a více dětmi či rodiny s nízkou pracovní intenzitou, hlavně s nezaměstnaným
rodičem. Souhrnně jde o rodiny s omezenými příjmy. Vyšší riziko chudoby nacházíme
též u rodin ve střední fázi rodinného cyklu, kdy jsou v rodině děti ve věku 12-17 let,
resp. 6-17 let. Také z hlediska měření materiální deprivace se ukazuje, že ji zvyšuje
situace, kdy má rodina vysoké náklady na vzdělání dětí, včetně dopravy do školy či
účasti na volnočasových aktivitách. Mezera chudoby, tj. velikost propadu pod hranici
chudoby, je však nejvyšší v rodinách s nejmladšími dětmi (viz Sirovátka et al., 2015).
Mnozí autoři již nějaký čas upozorňují na rostoucí chudobu dětí (Trbola, Sirovátka,
2006, Sirovátka et al., 2011, Večerník, 2007, Večerník, Mysíková, 2015 a další), a to
všech věkových kategorií.
Z hlediska rodinné politiky se při zkoumání efektivnosti finanční podpory rodin
nejedná pouze o čistě ekonomický pohled, tj. kvantifikovaný efekt vynaložených
prostředků, ale zásadní je i náhled z hlediska toho, nakolik finančními transfery
dosahujeme obecných vytyčených cílů rodinné politiky. Těch je však řada a ne vždy
jsou vzájemně kompatibilní, a tedy vyžadující stejně či podobně koncipované nástroje.
Např. podpora autonomie rodiny vs. zmírňování příjmových a majetkových nerovností,
eliminace chudoby vs. univerzální ocenění fungujících rodin s dětmi, nebo podpora
výchovných funkcí rodiny vs. motivování vyšší zaměstnanosti matek 11. V obecnější
poloze pak např. propopulační cíle vs. podpora svobodné volby formy rodinného života
či formování lidského kapitálu v rodinách.

10

viz http://idea.cerge-ei.cz/publikace

11

S cílem podpořit příjmovou úroveň rodiny dosaženou vlastní aktivitou rodičů, snižovat genderové rozdíly,
umožnit matkám profesní seberealizaci.
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Publikace Průši, Víška a Jahody (2014) upozorňuje na neblahý vliv toho, že
v dosavadním využívání finančních nástrojů v rodinné politice je směšována jejich
funkce z hlediska pronatalitních cílů (a také záměrů ohodnotit hodnoty a výkony
rodin apod.) a z hlediska cílů eliminovat chudobu rodin (s. 85). To komplikuje
způsob nastavení finančních podpor, a tím jejich reálný dopad na rodiny různého
složení a příjmové úrovně. Naplnění vytyčených cílů nebývá uspokojivě dosaženo ani
z jednoho hlediska.
Podíváme-li se na zahraniční odbornou literaturu, nacházíme spíše opatrná
hodnocení efektivity finančních podpor rodin, jmenovitě ve vztahu k porodnosti, ale
také zaměstnanosti žen (tedy ke slaďování zaměstnání a rodiny12), založená na
mezinárodních srovnáních. Většinou docházejí k závěrům o kontradiktorních výsledcích
nebo, zejména u porodnosti, o pouze slabém vlivu (Gauthier, 2005, Neyer, 2006,
Gauthier, Philipov 2008, Rabušic, 2007, Haan, Wrohlich, 2009, Promoting fertility
2013).
Pronatalitní, stejně jako „prorodinné“, cíle vyžadují širší komplex opatření,
nejen zaměřených na eliminaci chudoby a sociálního vyloučení. J. Sleebosová (2003)
na základě komplexního rozboru faktorů podporujících fertilitu dovozuje, že tvůrci
politik sice nemohou působit na všechny faktory, přesto jim řada nástrojů umožňuje
ovlivnit míry plodnosti.13 Finanční nástroje rodinné politiky, např. daňová opatření a
rodinné dávky, se však nejeví v tomto ohledu jako stěžejní. Vliv naopak mohou mít i
nepřímé nástroje, zaměřené prvotně na jiné cíle, např. zaměstnanost žen. Mezi nimi
se jako nejslabší jeví nastavení mateřské a rodičovské dovolené a jako nejúčinnější
podpora dostupnosti denní péče o děti (Sleebos 2003, obdobně Sirovátka, 2006). Další
autoři poukazují na nezamýšlené (vedlejší) dopady jako např. demotivační efekty
nastavení rodinných dávek, příp. daňových slev, na zaměstnanost žen (Jahoda,
Šinkyříková, 2011). Dalším problémem je, zda jednotlivá opatření skutečně mohou
využít ti, na něž jsou směrována, a tak, jak jsou zamýšlena (Kalíšková, Münich, 2015,
Šatava, 2016). V ČR se poměrně dobře daří „vytáhnout“ rodiny z chudoby, ale méně
se daří příjmově podpořit rodiny blízko nad hranicí chudoby a středně-příjmové v době
zvýšených nákladů na děti tak, aby nepociťovaly materiální deprivaci, chtějí-li
zodpovědně plnit své výchovné a socializační či zaopatřovací funkce. Někteří autoři
připomínají i širší souvislosti, např. že zužující zaměření rodinné politiky na finanční
aspekty, bez ocenění přínosu rodin či jejich podpory službami, může v důsledku vést
ke snižování stability rodin (Koncepce 2014, Mlčoch 2014).
U nás opomíjeným tématem je chápání rodinných dávek a dalších finančních
podpor rodin jako svého druhu sociální investici (viz mj. Zeman, 2007, Sirovátka,
2016). Zejména rodinné dávky jsou stále chápány především jako nástroj ochrany
před propadem do chudoby. Nakolik je současný systém finančních podpor rodin
efektivní s ohledem na další cíle rodinné politiky, není dostatečně analyzováno.
Nicméně takové zjištěné ukazatele jako třeba struktura rodin s dětmi podle výše
příjmů, konkrétně jejich soustředění do prvních tří decilů14 (viz dále uvedená tabulka
č. 1.2) nebo podíly rodin s dětmi v kategoriích násobků životního minima, které jsou
12

V současnosti ve vyspělých společnostech existuje mezi porodností a zaměstnaností žen pozitivní
korelace (viz např. Sirovátka, 2006, Sleebos, 2003, Fox, Klüsener, Myrskylä, 2015, též Mlčoch, 2014,
který ale upozorňuje na negativní aspekty této pozitivní vazby).

13

Podle Sleebosové z odborné literatury vyplývá, že porodnost je nižší v těch zemích OECD, kde je nižší
zaměstnanost a vzdělanost žen, nižší rozvodovost a mimomanželská plodnost, příp. obtížnější životní
starty mladých lidí (s. 4).

14

Při sledování příjmového decilového rozložení všech domácností je v prvním decilu 70 % rodin s dětmi,
ve druhém 64 % a ve třetím 41 %, zatímco v desátém a v devátém decilu je to po 15 % a v osmém
decilu 20 % (Příjmy a životní podmínky domácností - 2015).
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vysoké v nejnižších i středních kategoriích (tabulka č. 1.3), ukazují na velký podíl rodin
s dětmi s příjmy stačícími spíše jen na základní potřeby. Podíly výdajů na potraviny a
bydlení v rodinách s dětmi (19 %, resp. 17 %) vedle toho naznačují, že na výdaje na
děti není snadné zajistit dostatek peněz ani v rodinách se střední příjmovou úrovní 15
(viz tabulka č. 1.4 a graf č.1.2, které ukazují průměry za všechny domácnosti s
dětmi).
Většina odborníků se shoduje, že systém finanční podpory rodin v ČR, jak se
vyvíjel v posledních zhruba 20 letech, je ve svém celku nekonzistentní, není důsledně
založen na deklarovaných potřebách rodin, zacílení zaváděných nástrojů podpory rodin
není konfrontováno s reálnými dopady, nejsou dostatečně analyzovány synergické
dopady opatření existující v jednotlivých systémech (tj. nepojistných dávek, nemocenského pojištění, sociálního pojištění, daňového systému). Tuto synergii v poslední době
analyzoval Šatava (2016, dříve Dlouhý, 1997).
Problémem je, že celkové dopady neodpovídají zamýšleným efektům, ačkoliv
např. daňové slevy na dítě jsou v ČR poměrně štědré (Šatava, 2016) a ve srovnání
s jinými zeměmi relativně vysoké (Kalíšková, Münich, 2014, Švarcová, Švarc, 2007,
2009) a např. rodičovský příspěvek je koncipován celkem velkoryse 16. Šatava však
dokladuje, že využití daňových slev je omezeno a zejména nízkopříjmové domácnosti
je nemohou plně využít. Vostatek (2016) upozorňuje, že „jistým paradoxem (nejen)
české rodinné politiky je to, že celková úroveň daňového zvýhodnění na dítě a přídavku
na dítě je v relaci ke mzdám velmi vysoká a přitom nedosahuje úrovně životního
minima dětí“ a doporučuje univerzální přídavky na dítě (oproti daňovým úlevám),
stejně jako podporu rodin zaměřenou na služby péče o děti.
Rodinná politika v ČR (ale i jinde) stále hledá způsob, jak adekvátně v systému
rodinných dávek a daňových podpor (příp. v sociálním pojištění) reagovat na
různorodost finanční a materiální situace různých typů rodin tak, aby všechny získaly
potřebnou podporu a byl přitom zachován princip solidarity a subsidiarity, byla
zajištěna efektivnost realizovaných opatření a současně byly systémy finančních
podpor co možná jednoduché a univerzální, s minimem nutných administrativních
úkonů a s přijatelnou zátěží pro státní rozpočet. Náklady na finanční opatření pro
rodiny jsou v ČR hrazeny téměř výhradně ze státního rozpočtu, zatímco v jiných
zemích jsou v nemalé míře hrazeny ze sociálního pojištění.

1.2 Vývoj příjmové a materiální situace rodin s dětmi
za posledních 20 let
Důležitým podkladem pro koncepční uchopení finanční podpory rodin je znalost
toho, jaká je finanční a materiální situace rodin s dětmi, mj. oproti rodinám
bezdětným, a jak je tato situace diferencována podle počtu dětí, počtu ekonomicky
aktivních dospělých v domácnostech s dětmi a dalších faktorů. Žádoucí je podrobný
rozbor příjmů a výdajů, který umožní dovodit i faktory, které finanční možnosti rodin
ovlivňují.
15

Viz údaje o tom, kolik domácností s dětmi má obtíže s hrazením nákladů na děti (oblečení, vzdělávání,
volnočasové aktivity, prázdninové pobyty a další), v publikaci Höhne, Kuchařová, Paloncyová (2016).

16

Platí to o celkovém objemu rodičovského příspěvku určeném rodičům na každé dítě. Získání tohoto
celkového objemu je však závislé na okolnostech, jako je dostupná délka rodičovské dovolené (definovaná
nastavením podmínek vyplácení rodičovského příspěvku) a meziporodními intervaly konkrétní matky (zda
zvládne vyčerpat celkovou nárokovou sumu před narozením dalšího dítěte, s nímž je pak na mateřské
dovolené).
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Součástí takového rozboru je poznání podílu a role dosavadních forem sociálních
peněžních transferů a zhodnocení principů, na nichž jsou koncipovány. Sociální dávky
pro rodiny s dětmi mají jednak kompenzovat nedostatečné příjmy z pracovní činnosti
či jejich absenci z důvodu celodenní péče o nejmenší děti a jednak zmírňovat finanční
zátěž nákladů na děti v rodinách s nezaopatřenými dětmi (Národní zpráva o rodině
2004). Původními principy pro koncipování SSP byly solidarita bezdětných s rodinami
s dětmi a „bohatých s chudými“, během dalšího vývoje tohoto systému převážil druhý
princip. Naproti tomu daňový systém přináší výhody spíše středně (i vysoko)
příjmovým rodinám s dětmi (viz např. již zmíněný rozbor J. Šatavy, 2016).
Všechna v předchozí kapitole uvedená zdůvodnění finančních opatření v rámci
rodinné politiky i úvahy o smyslu a zaměření takových opatření zohledňují existenci
významných nerovností ve finanční úrovni a materiálním zabezpečení jednotlivých
rodin i různých typů rodin. Uznání této diferenciace a rozpoznání jejích determinant či
hybných sil je předpokladem formulování dobře cílených a efektivních opatření.
Uvedená kritika však ukazuje z tohoto hlediska slabá místa současného systému
finančních podpor rodin s dětmi. Překonat je vyžaduje mimo získání více adekvátních a
podrobnějších dat také systematičtější poznávání finanční a materiální situace rodin
při použití kombinace metod.
K tomuto poznávání má přispět projekt „Rodiny s dětmi - Sociodemografická a
příjmová analýza“. Před shrnutím poznatků z jeho prvního výstupu (Höhne, Kuchařová,
Paloncyová, 2016) v kapitole 1.3 zde ještě uvádíme, na jaké znalosti příjmové a
materiální situace rodin s dětmi a jejích nedávných proměn tento projekt mohl
navázat. Vycházíme především z publikovaných dat ČSÚ. Z nich lze získat údaje
vhodné pro rozbory příjmové situace rodin především na tato témata:
 příjmové a materiální nerovnosti - spojení s přítomností dětí v rodině,
 vliv počtu dětí na příjmy a hospodaření rodin,
 příjmová a materiální situace v různých fázích rodinného cyklu,
 ohrožení rodin chudobou,
 náklady na bydlení a jejich vliv na možnosti dalších vydání.
Rozbory statistických zjišťování příjmů, příp. i výdajů, domácností jsou většinou
zpracovávány za hospodařící domácnosti, a to v třídění podle přítomnosti nebo
nepřítomnosti nezaopatřených dětí, dále podle úplnosti a neúplnosti rodiny a počtu
těchto dětí. Rozlišovány též bývají rodiny zaměstnanců oproti rodinám důchodců,
OSVČ nebo nezaměstnaných. Žádoucí podrobnější třídění příjmů rodin s dětmi podle
jejich počtu a věku buď prováděna nejsou, nebo jen ve zjednodušené podobě, např.
pouze za rodiny zaměstnanců, příp. zvlášť za rodiny OSVČ, často pouze za úplné
rodiny, věk dětí je zohledňován jen v rozborech ohrožení chudobou. Třídění propojující
ukazatele přítomnosti či počtu dětí a ekonomické aktivity rodičů jsou publikována jen
z dat SILC.
Pro potřeby formulování opatření rodinné politiky jsou důležitá třídění příjmů
podle jejich typu, kdy se obvykle rozlišují tři skupiny - příjmy pracovní17 (příp. rozlišeny
na příjmy osoby v čele domácností a příjmy dalších osob), příjmy sociální (tříděny

17

18

V posledních letech ve dvou položkách jako příjmy ze závislé činnosti a příjmy z podnikání.
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podle typu, ne však dostatečně z hlediska potřeb rodinné politiky18) a ostatní příjmy (z
prodejů a finančních transferů mimo domácnost).
V případě výdajů bývá aplikováno třídění podle typu a struktury rodin. Údaje,
které je třeba získat pro hlubší poznání životní úrovně a její diferenciaci, jsou však
ještě méně podrobné, než je tomu u příjmů. Z hlediska potřeb formulování opatření
rodinné politiky je nedostatkem běžně zpracovávaných statistik SRÚ to, že výdaje jsou
zprůměrovány za všechny osoby daných typů domácností, což neumožňuje odlišit
náklady na děti. Zatím bylo uskutečněno pouze jedno šetření zaměřené na zaplnění
této mezery, a to už před 13 lety, v roce 200319.
Meziroční růst příjmů na osobu v rodinách s dětmi se v posledních letech
snižoval. V letech 1993-1996 rostly meziročně nominální peněžní příjmy domácností
zaměstnanců s dětmi nejrychleji (113 až 120 %), v dalších letech do roku 2013 se
tempo snižovalo (s výjimkou roku 2006) a v roce 2011 došlo k poklesu na 98 %
(Vývoj vybraných ukazatelů 2015). Měsíční průměr čistých příjmů rodin s dětmi vzrostl
z 3 073 Kč v roce 1993 na 11 483 Kč v roce 2014. V nízkopříjmových domácnostech20
vzrosty tyto příjmy v letech 1993-2010 z 1 744 Kč na 3 962 Kč. Od roku 1989 dosáhl
nárůst do roku 2014 (za 24 let) ve všech domácnostech s dětmi 690 %.
V domácnostech s minimálními příjmy to bylo v letech 1991-2010 (za 20 let) 263 %
(dále už nebyly v SRÚ sledovány).
Údaje ohledně struktury příjmů za všechny rodiny s dětmi vykazují u
domácností zaměstnanců s dětmi21 téměř plynulý pokles podílu sociálních příjmů
z 20,3 % v roce 1991 na 7,7 % v roce 2014 (Martinovský, 2007, Vývoj vybraných
ukazatelů 2015). Je to důsledek změn v dopadech dávek a daní uvedených v předchozí
kapitole. Pod 10 % se podíly sociálních příjmů pohybují od roku 2008, v letech 19962007 se měnily nevýrazně, podíl dávek SSP klesl (srv. Národní zpráva 2004). Ve
stejné době se kolísavě vyvíjely podíly pracovních příjmů, které v tomto období celkově
mírně vzrostly z 80,6 % na 82,4 %. Paralelně rostly tzv. ostatní příjmy, tj. příjmy
z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a z úroků vkladů.
Pestrost této kategorie neumožňuje dost dobře vyhodnotit význam růstu z 5,9 na 9,9
%. Na jednu stranu to ukazuje schopnost rodin zajistit si i jiné než pracovní a sociální
příjmy, na straně druhé zde může být ukryto i zadlužování domácností s dětmi.
Do roku 2010 byly v rámci SRÚ sledovány i ukazatele hospodaření rodin s dětmi
s minimálními příjmy. V těchto rodinách v období 1993-2010 klesl podíl pracovních
příjmů z 60,6 % na % 48,5 %, sociální příjmy vzrostly z 34,5 % na 43,1 % (Vývoj
vybraných ukazatelů 2015). Je to velký rozdíl, což ukazuje jak na příznivý vývoj
sociálních transferů v daném období, tak ale hlavně na vysokou závislost nízkopříjmových domácností na sociálních příjmech oproti běžným zaměstnaneckým rodinám
s dětmi. I v domácnostech s nízkými příjmy rostla kategorie příjmů ostatních, a to
ze 4,9 % v roce 1993 na 8,4 % v roce 2010.

18

V publikovaných datech nejsou odlišeny např. jednotlivé dávky státní sociální podpory, mezi pojistnými
dávkami není oddělena peněžitá pomoc v mateřství, příp. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a
mateřství, či ošetřovné.

19

ČSÚ 2004 (Náklady na výchovu a výživu dětí - 2003)

20

Tvořily do roku 2010 zvláštní soubor v rámci SRÚ.

21

Příjmová data ČSÚ ze statistiky rodinných účtů jsou tříděna mj. do kategorií domácností zaměstnanců
s (vyživovanými) dětmi, zaměstnanců bez dětí, domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů
atp.
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Aktuální stav ukazuje tabulka č. 1.1. Podíly sociálních příjmů v rodinách s dětmi
představují necelou desetinu hrubých ročních příjmů na hlavu. S přítomností a počtem
dětí mírně klesá zatížení rodin daněmi a pojistným (roste podíl čistých příjmů). Fakt,
že sociální příjmy rodin s dětmi zahrnují zejména dávky státní sociální podpory
(většinou příjmově testované), je zřejmě důvodem toho, že kromě domácností se
třemi a více závislými dětmi pobírají domácnosti s dětmi relativně nižší sociální příjmy
na osobu než domácnosti bez dětí (i po vyčlenění pouze domácností bez důchodců) 22.
Pokud však je jeden z rodičů v rodinách s dětmi bez pracovních příjmů, podíly
sociálních příjmů se zvýší s velkým odstupem od bezdětných (viz ČSÚ 2016c).
Tabulka č. 1.1 Struktura ročních hrubých příjmů na osobu v domácnostech
podle přítomnosti dětí a ekonomické aktivity dospělých členů, rok 2014
domácnosti s dětmi
struktura příjmů v %:
čisté příjmy**
z hrubých peněžních
příjmů v %:
příjmy ze závislé činnosti

celkem

domácnosti bez dětí

počet dětí
1

2

3+

celkem*

s pracujícími členy
celkem

dvoučlenné

84,6

83,9

84,8

87,7

86,8

82,2

82,3

69,9

68,7

73,0

62,6

53,6

72,1

70,2

17,3

18,2

16,1

18,4

10,1

13,5

14,7

sociální příjmy

9,4

9,9

7,8

14,3

34,0

12,3

12,9

ostatní příjmy

3,4

3,3

3,1

4,7

2,4

2,1

2,1

příjmy z podnikání

* vč. domácností bez pracujícího člena, převážně důchodců
** po odečtení daní a pojistného
Zdroj: ČSÚ 2016c

Vliv počtu dětí na příjmové ukazatele domácností se principiálně dlouhodobě
nemění. Stále platí, že s počtem dětí se zvyšuje celkový příjem domácnosti a klesá
příjem na jednoho jejího člena. Současně se mění podíl sociálních příjmů na celkových
příjmech domácností s dětmi, ale v závislosti na jejich počtu. Data SILC ukazují podíly
sociálních příjmů na celkových hrubých měsíčních příjmech, konkrétně jejich nevelkou
změnu v období 2004-201423 v rodinách s jedním dítětem (okolo 10-11 %) a pokles za
stejnou dobu ve vícedětných rodinách, a to z 20 % na 14 % v roce 2014 (viz tabulka
č. 1.1), tedy podíly z čistých příjmů budou obdobné. Podíl pracovních příjmů doznal
nemalého poklesu u třídětných rodin oproti dvoudětným, zatímco rozdíl mezi
domácnostmi s jedním a dvěma dětmi je menší a ve prospěch dvoudětných. Hlavní roli
tu zřejmě sehrává míra zaměstnanosti matek s různým počtem dětí, která výrazněji
klesá při třech a více dětech.
Přítomnost dětí sama o sobě silně poznamenává příjmovou úroveň domácností
a tento vliv posiluje jejich vyšší počet. Tabulka č. 1.2 ukazuje koncentraci domácností
s dětmi v nižších příjmových skupinách. Obdobně je to u tabulky č. 1.3, která současně

22

Je možné, že další charakteristiky dospělých osob v bezdětných domácnostech, např. věk či zdravotní
stav, zvyšují pravděpodobnost pobírání dalších sociálních příjmů, tj. mimo důchody a dávky státní
sociální podpory.

23

Výběrové šetření EU-SILC provádí Český statistický úřad pod názvem Životní podmínky od roku 2005.
Publikovaná data jsou v žádoucím třídění aktuálně dostupná od roku 2008.

20

1. Kontextuální rámec výzkumu hospodaření rodin s dětmi

ukazuje, že z hlediska poměru rodinného příjmu k životnímu minimu24 se rodiny
s dětmi neodlišují tak markantně od ostatních domácností. Vliv počtu dětí je zřejmý až
v nejvyšších příjmových kategoriích definovaných z tohoto hlediska.
Tabulka č. 1.2 Podíly domácností s dětmi na všech domácnostech podle počtu
dětí v rámci kategorií čistých příjmů na osobu vymezených decilovým
rozložením, rok 2014
čisté peněžní příjmy - decily

typy domácností

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

s dětmi do 12 let

53,3

44,4

27,6

16,2

15,7

14,7

13,8

11,1

8,6

10,6

s dětmi celkem

70,5

62,8

41,5

24,6

27,0

25,3

25,0

20,5

15,3

15,3

1 dítě

20,3

23,8

18,4

12,3

17,7

16,7

17,1

12,6

10,0

9,4

2 děti

34,7

33,6

19,2

11,3

8,5

7,9

6,3

6,9

4,4

5,0

3 děti

11,8

4,3

3,6

0,9

0,7

0,6

1,6

1,0

0,8

0,9

3,7

1,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

V tom:

4 a více dětí

Zdroj: ČSÚ 2016c, tabulka 2c

Tabulka 1.3 Podíly domácností s dětmi podle počtu dětí v rámci kategorií
čistých příjmů na osobu jako násobků životního minima (po odečtení nákladů
na bydlení)
typy
domácností
s dětmi do 12
let
s dětmi
celkem
v tom:

méně
než ŽM

1,00 1,49

1,50 1,99

násobky životního minima
2,00 2,40 3,00 4,00 2,39
2,99
3,99
4,99

5,00 5,99

6,00 6,99

7,00
a více

34,7

24,8

18,8

21,1

22,7

22,6

20,1

17,1

18,2

19,0

44,1

33,6

31,2

31,9

32,4

35,0

34,5

27,4

29,8

25,6

1 dítě

16,6

12,5

13,7

13,8

11,9

17,3

22,0

14,5

16,4

15,2

2 děti

16,7

11,1

14,3

13,5

18,0

15,3

10,5

11,8

11,3

8,2

3 děti

7,4

8,2

2,9

3,4

2,2

2,0

2,0

1,1

2,1

2,0

4 a více dětí

3,4

1,7

0,3

1,2

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,2

Zdroj: ČSÚ 2016c, tabulka 5c

Vliv míry ekonomické aktivity dospělých členů rodin, tj. počtu ekonomicky
aktivních členů domácností, ovlivňuje celkovou výši i strukturu rodinných příjmů. Je to
důležitý faktor, který se promítá i do rozdílů v příjmové úrovni úplných a neúplných
rodin. Podílí se i na rozdílech v úrovni příjmů čistých a smíšených rodin. V roce 2002
tvořily pracovní příjmy v domácnostech zaměstnanců s 1-2 dětmi a s jedním výdělečně
činným dospělým 73 % celkových příjmů, v případě dvou vydělávajících členů to bylo
87 % u jednodětných, resp. 89 % u dvoudětných (Národní zpráva 2004, s. 75). Za rok
2014 jsou k dispozici data za všechny domácnosti s dětmi. V případě jednoho
vydělávajícího člena domácnosti dosahovaly pracovní příjmy 80 %, v případě dvou

24

Což je vhodnější ukazatel, i vzhledem k tomu, že je využíván při výpočtu nároků na dávky státní sociální
podpory.
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vydělávajících pak 94 %. Přes celkový růst podílu pracovních příjmů se vliv počtu
ekonomicky aktivních zásadně nemění.
Pokud jde o vývoj celkových peněžních vydání rodin s dětmi, ta, přepočtená na
osobu, vzrostla v rodinách zaměstnanců s dětmi v letech 1993-2014 z 2 925 Kč na 9
879 Kč25 (Vývoj vybraných ukazatelů 2015). V roce 2014 vykazovaly domácnosti bez
dětí hodnotu celkových vydání na osobu 15 504 Kč, tedy podstatně více. Větší
hodnotu těchto ukazatelů oproti rodinám s dětmi, byť s menším odstupem, dosahují i
domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivního člena, a to 11 389 Kč celkových
vydání v roce 2014. V domácnostech s dětmi s minimálními příjmy došlo k růstu
v letech 1993-201026 z 1 730 Kč na 4 269 Kč27.
Index meziročního růstu vydání na osobu všech rodin s dětmi kolísal, maxima
dosáhl v roce 1995 (120 %), minima v roce 2008 (101 %). Domácnosti zaměstnanců
bez dětí zaznamenaly v roce 2008 (a také 2000) meziroční pokles (99 %), zatímco
v roce 1993 největší růst (118 %).
Struktura vydání rodin s dětmi se od počátku tohoto tisíciletí zásadně neměnila.
Hlavní proměna nastala oproti devadesátým letům minulého století a spočívá v tom,
že rostly náklady na bydlení, zejména na počátku minulého desetiletí, a v téže době
klesala relativní výše nákladů na potraviny. Přesto za potraviny vydávají rodiny
s dětmi větší podíl rodinného rozpočtu než rodiny bezdětné (tabulka č. 1.4).
Další rostoucí položkou, a to plynule a výrazně (viz graf č. 1.1), jsou náklady
na „ostatní zboží a služby“, byť stále tvoří v rodinném rozpočtu menší částku než
potraviny a bydlení.

25

Uvedeny jsou měsíční průměry za dané roky.

26

V dalších letech nebyly tyto rodiny samostatně sledovány.

27

V roce 2010 vydávaly rodiny zaměstnanců s dětmi na osobu za měsíc průměrně 9 458 Kč, domácnosti
zaměstnanců bez dětí pak 15 110 Kč.
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Tabulka č. 1.4 Vývoj struktury čistých peněžních spotřebních
domácností s dětmi a bez dětí, měsíčně na osobu (podíly v %)
domácnosti s dětmi
1999
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP)
potraviny a nealkoholické nápoje
alkoholické nápoje, tabák
odívání a obuv
bydlení, voda, energie, paliva
bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
zdraví
doprava
pošty a telekomunikace
rekreace a kultura

5 373

2004
6 410

2009
8 356

2014
8 715

vydání

2014
domácnosti
bez dětí*
13 993

100

100

100

100

100

21,8

20,4

18,3

19,6

18,2

2,9

2,4

2,2

2,2

3,4

7,8

6,6

5,9

5,9

4,8

15,4

17,2

17,8

17,6

21,8

7,0

6,3

6,4

5,5

6,3

1,4

1,5

2,1

2,1

2,3

13,1

11,8

12,3

11,9

11,7

2,3

4,7

4,8

4,3

4,1

12,2

11,8

11,0

10,3

8,9

vzdělávání

0,9

0,9

1,1

1,1

0,3

stravování a ubytování

5,8

6,3

6,4

7,0

4,9

ostatní zboží a služby

9,5

10,1

11,5

12,4

13,2

vydání neklasifikovaná jako spotřební - Kč

416

467

843

1 165

1 511

*domácnosti zaměstnanců bez vyživovaných dětí
Zdroj: Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993–2014.

Naopak, relativně výrazný pokles zaznamenaly podíly výdajů na rekreaci a
kulturu, což jsou v rodinách s dětmi položky na jejich rozvoj, vč. kulturně-vzdělanostní
úrovně, která je širším základem jejich budoucího společenského uplatnění i
uspokojivého osobního života.
Ačkoliv rodiny s dětmi vydávají, celkem přirozeně, větší díl svého rozpočtu na
vzdělávání než rodiny bezdětné, podíly okolo 1 % ilustrují buď to, že na tuto oblast
nezbývá tolik peněžních prostředků, jak by bylo žádoucí, z důvodu zatížení rodinných
financí jinými položkami, nebo že vzdělání je pro české rodiny dostupnou záležitostí
bez vyšších výdajů. Reálně se jedná zřejmě o to, že vzdělání v základní kvalitě je
skutečně dostupné bez vysokých nákladů, ale kvalitnější vzdělání, za které se více
platí, si může dovolit jen část rodin s dětmi, těch majetnějších.
Je tu ale také otázka, zda tyto náklady nejsou obsaženy v jiných skupinách
položek sledovaných ve statistice rodinných účtů. Např. to může být ve skupině
„rekreace a kultura“, jak to zde naznačujeme. I to je jeden z důvodů, proč jsme
provedli hlubší rozbor tohoto zdroje (viz Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016), a
následně zkoumali tuto oblast rodinného života také formou výběrového šetření, jehož
výsledky předkládáme v této monografii.
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Graf č. 1.1 Vývoj struktury čistých peněžních spotřebních vydání rodin
s dětmi, měsíčně na osobu (podíly v %), rok 2014
23
22
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20

Potraviny a nealkoholické
nápoje
Alkoholické nápoje, tabák

19
18
17

Odívání a obuv

16
15

Bydlení, voda, energie, paliva

14

Bytové vybavení, zařízení
domácnosti; opravy
Zdraví

13
12
11

Doprava

10
9

Pošty a telekomunikace

8

Rekreace a kultura

7
6

Vzdělávání

5

Stravování a ubytování

4
3

Ostatní zboží a služby

2
1
0
1999

2004

2009

2014

Zdroj: Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993–2014.

Struktura vydání domácností s dětmi se liší podle jejich počtu, ne však příliš
výrazně. Hlavní je přetrvávající odlišnost rodin se třemi a více dětmi v relativně
vyšších výdajích na potraviny a naopak nižších na „ostatní zboží a služby“. Lze to
zjednodušeně hodnotit jako nutnost více vydávat na základní potřeby s dopadem na
menší možnosti výdajů na potřeby odvozené. Mezi ty základní patří v tomto smyslu i
vzdělání, kde větší rodiny také vydávají relativně více. Tento rozdíl platí obdobně pro
úplné i neúplné rodiny. Další, subtilnější rozdíly uvádí graf č. 1.2.
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Graf č. 1.2 Struktura vydání rodin s dětmi podle jejich složení z hlediska
úplnosti, počtu dětí a počtu pracujících členů, rok 2014
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Potraviny a nealkoholické nápoje

Alkoholické nápoje, tabák

Odívání a obuv
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Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
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Rekreace a kultura
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Stravování a ubytování
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Pozn.: UR = úplná rodina, NUR = neúplná rodina; PČ = pracující člen
Zdroj: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - doplňující třídění - 2014

Podíváme-li se celkově na příjmovou úroveň rodin s dětmi a jak je ovlivňována
ze systému nepojistných sociálních dávek (dále též NSD), platí o nich tyto základní
charakteristiky, jak je vyjádřili Průša, Víšek, Jahoda (2014):
1. V evropském srovnání je mezi rodinami s dětmi malý podíl ohrožených chudobou 28.

28

Tito autoři současně konstatují, že objem dávek směrovaných na rodiny s dětmi je však také v evropském
srovnání jedním z nejnižších.
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2. Velký je podíl rodin s nezaopatřenými dětmi v nejnižších příjmových decilech, který
zřetelně vzrostl po r. 1989.
3. Po roce 1989 vzrostl také jejich podíl v nejvyšších decilech, jakkoliv není vysoký.
4. „Tradiční“ zastoupení těchto rodin ve středních příjmových pásmech se tedy
v uvedeném období snížilo.
5. Snižoval se podíl NSD na příjmech domácností (k tomu se ještě snižovala výše
příjmu, která vytvářela nárok na příjmově testované NSD (přídavek na dítě a
tehdejší dávka sociální příplatek29 se z dávek rodinné politiky staly chudinskými
dávkami).
6. Významnou roli si uchovával rodičovský příspěvek 30, který má současně velký vliv
na redukci chudoby.
7. S nárůstem nákladů na bydlení rostl podíl NSD díky zavedení příspěvku na bydlení,
na nějž dosáhlo stále více rodin s nezaopatřenými dětmi.
8. Podíl NSD na snižování chudoby rostl, avšak rozdílně tomu bylo u jednotlivých
dávek: rostla efektivnost rodičovského příspěvku, ale významně klesala efektivnost
přídavku na děti.
Konstatování v bodech 2. a 3. vyvolává řadu otázek. Např. jak velký je vliv
ekonomických a demografických, ale i dalších charakteristik rodin na zvyšující se
příjmové nerovnosti mezi nimi. Spolu s autory těchto závěrů je třeba se dále ptát na
potenciál a efektivitu rodinných dávek, a to nejen s ohledem na materiální životní
úroveň rodin, ale také vzhledem ke změnám demografického chování, zejména
porodnosti. Otevírají se otázky vztahu dávkových a daňových nástrojů rodinné politiky
k jejímu širšímu kontextu, který tvoří např. politika bytová či oblast služeb péče o děti
nebo o jiné členy rodiny, služeb pro rodiny, atd.
Zkoumání příjmové a materiální úrovně rodin se setkává s řadou
metodologických problémů, pro jejichž zevrubný rozbor zde není prostor. Je však
třeba mít na paměti především tyto:


dnes zjišťujeme příjmy domácností zejména podle subjektivních výpovědí, což s
sebou nese nebezpečí několikerých zdrojů (ne)záměrného zkreslení 31,



je třeba řešit nemalý problém odmítnutých odpovědí,



vzhledem k diferenciaci příjmové situace podle řady indikátorů nelze prakticky získat
dost velký výzkumný soubor, aby zachytil v jednom šetření všechny typy rodin/
domácností/forem soužití, které je žádoucí sledovat samostatně a v komparaci
s dalšími.

Problémy přináší i případná snaha vyhodnotit příjmovou situaci českých rodin
na základě mezinárodních srovnání, přestože např. data EU-SILC jsou přímo pro
taková srovnání určena a jsou podle toho zvoleny jejich parametry (jednotné nástroje
29

Byl poskytován do konce roku 2011 místo dřívějšího státního vyrovnávacího příspěvku vypláceného
v letech 1991-1996.

30

„Souběžně lze ale namítnout, že rodičovský příspěvek spolu s úpravou daňového systému sehrává jistou
roli v nízké participaci matek dětí ve věku 1-3 roky na trhu práce.“ (Průša, Víšek, Jahoda, 2014, s. 83,
též Jahoda, 2006, Kalíšková ...)

31

Rodiny s dětmi podhodnocují své příjmy: Domácnosti nejlépe vědí, jak na tom jsou. Statistika a my.
http://www.statistikaamy.cz/2015/07/domacnosti-nejlepe-vedi-jak-na-tom-jsou/
Večerníkem
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dotazování, definice proměnných atd.32). Zhodnocení úskalí mezinárodních srovnání a
také adekvátnost způsobů zjišťování příjmů se staly předmětem řady rozborů. Ohledně
mezinárodních komparací lze odkázat např. na Večerníka, Mysíkovou (2015) a
Mysíkovou (2011).

1.3 Aktuální poznatky o hospodaření rodin s dětmi
V následující části kapitoly shrnujeme poznatky o příjmové a výdajové situaci
rodin s dětmi ze dvou studií. Zmiňovaná publikace Rodiny s dětmi v České republice.
Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky (Höhne, Kuchařová,
Paloncyová, 2016), na kterou tento text navazuje, představila podrobnější rozbor
finanční situace rodin s dětmi na základě nejnovějších dat SILC a SRÚ, než poskytují
publikovaná data z těchto souborů. Protože se otázkám příjmů a výdajů rodin rovněž
částečně věnoval výzkum „Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje“ (Median, s.r.o.,
2016) založený na reprezentativním výběrovém šetření dvou vzorků rodin, předkládáme na relevantních místech i srovnání výsledků těchto dvou rozborů. Jejich výstupy
ve stručnosti představujeme na následujících řádkách, kde zároveň upozorňujeme na
nedostatky dat SILC a SRÚ z hlediska komplexního postihnutí problematiky hospodaření rodin, které byly již také zmíněny výše a jež jsme se pokusili alespoň částečně
překonat ve výběrovém šetření, jehož výstupy prezentuje tato monografie.
Rozbor dat SILC 2014, který se zaměřil primárně na čisté úplné a neúplné
rodiny s jedním až třemi nezaopatřenými dětmi,33 ukázal, že celkový příjem rodiny
určuje především ekonomická aktivita rodičů. S vyšším počtem ekonomicky aktivních
osob v rodině její příjem roste a zeslabují se subjektivně pociťované obtíže s ním vyjít.
Celkové příjmy rodin s oběma rodiči pak jsou logicky v průměru vyšší oproti rodině jen
s jedním rodičem. Nicméně zatímco celková průměrná výše příjmu úplných rodin se
výrazně neliší dle věku dětí, příjmy neúplných rodin s věkem dětí - pravděpodobně
vzhledem k vyšším výdělkům rodiče i vyšší hodnotě některých sociálních dávek stoupají (Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016).
Úplné rodiny nejčastěji dosahují celkových měsíčních příjmů mezi 30 a 50 tisíci
Kč, zatímco více než polovina neúplných rodin hospodaří pouze s příjmy do 20 tisíc Kč.
Takto nízké příjmy má méně než desetina úplných rodin s dětmi. Jak ukázal i výzkum
agentury Median, rodiny s příjmy do 20 tisíc Kč jsou obvykle příjemci sociálních dávek,
s příjmy většinou (ze 40 % dle Median 2016, s. 17) vycházejí obtížně a náklady na
bydlení i na potřeby dětí jsou pro ně dosti zatěžující. Obvykle se jedná o rodiny s
(jedním) nezaměstnaným (či jinak neaktivním) rodičem. Rodiny s příjmy mezi 20 a 30
tisíci Kč jsou typicky rodiny (ekonomicky aktivních) samoživitelů nebo úplné rodiny
s jedním ekonomicky neaktivním rodičem. Rodiny s příjmy vycházejí stále obtížně,
náklady na bydlení je stále zatěžují, což je mnohdy ovlivněno splácením hypoték,
potřeby dětí se už nicméně daří uspokojovat lépe. Kromě rodičovského příspěvku a
dávek nemocenského pojištění tyto rodiny pobírají sociální dávky v menší míře než
rodiny s nižšími příjmy. Rodiny s příjmy od 30 tisíc Kč s nimi obtížně vycházejí spíše
výjimečně.
V rozboru dat SILC srovnáváme příjmovou situaci rodin s dětmi i s bezdětnými
domácnostmi. Z komparace vyplývá, že mladí jednotlivci, resp. společně žijící partneři
hospodaří přibližně se stejným objemem prostředků jako neúplné, resp. úplné rodiny
32

Viz web ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/zivotni-podminky-eu-silc-metodika

33

Tj. rodiny s jedním nebo dvěma rodiči a jedním a více dětmi, s nimiž v domácnosti nežijí žádné další
osoby.
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s dětmi. Při přepočtu příjmu na osobu mají vyšší příjem než rodiny s dětmi i
domácnosti seniorů. Toto zjištění mj. vysvětluje, proč rodiny s dětmi se svými příjmy
vycházejí mnohem obtížněji než domácnosti bez dětí.
Struktura příjmů se z uvedených důvodů liší mezi úplnými a neúplnými rodinami
a v závislosti na počtu ekonomicky aktivních osob. Podle našeho rozboru u většiny
čistých úplných rodin se dvěma ekonomicky aktivními rodiči tvoří pracovní příjmy přes
90 % celkových příjmů, v nichž obvykle nefigurují žádné sociální dávky. Naopak, v
rozpočtu 90 % úplných rodin s jedním ekonomicky aktivním rodičem se sociální dávky
objevují, a to cca z jedné šestiny až čtvrtiny. Převažuje rodičovský příspěvek, s počtem
dětí stoupá počet rodin pobírajících přídavky na děti, s počtem a věkem dětí klesá
četnost pobírání dávek nemocenského pojištění. Struktura příjmů neúplných rodin je
odlišná v tom, že i v rodinách s ekonomicky aktivním rodičem se najde cca třetina
příjemců sociálních dávek. Ty přispívají k jejich celkovým příjmům v průměru z 16 %.
Úplné i neúplné rodiny s ekonomicky neaktivním rodičem získávají ze sociálních
dávek průměrně 70 % svých příjmů. Nejčastěji pobíranými dávkami jsou přídavek na
dítě, příspěvek na bydlení a dávky hmotné nouze, přičemž dvoudětné rodiny jsou
oproti jednodětným rodinám jejich mnohem častějšími příjemci.
Příjmovou situaci rodin s dětmi hodnotíme v této publikaci s využitím dat
výběrového šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 v obdobném rozsahu, jaký
umožnil rozbor dat SILC. Naše aktuální data ve většině ohledů uvedené výstupy
potvrzují, s tím, že především v případě sociálních příjmů umožňují detailnější rozbor
dávek, které rodina pobírá.
Jednou ze specifických příjmových položek je výživné. Rozbor dat SILC 201234
potvrdil, že výživné tvoří složku příjmů nejčastěji v neúplných rodinách, přičemž
s počtem dětí roste - zároveň s výší výživného - jeho význam pro rodinný rozpočet.
Výživné nejčastěji platí mladí muži žijící samostatně, kteří na něj vydávají v průměru
asi pětinu svých příjmů. Data neumožňují určit, zda je výživné určeno dítěti/dětem
nebo dospělým členům domácnosti. Identifikaci konkrétních příjemců výživného v
rodinách, jak ji umožňuje naše dotazníkové šetření, předkládáme zde v kapitole 4.4.
Výstupy výzkumu Medianu (2016) doplňují naše zjištění z dat SILC o údaje o
spoření rodin, klíčové pro představu o tom, jakou finanční rezervu jsou rodiny schopny
si ze svých příjmů po uhrazení nezbytných nákladů vytvořit. Autoři zjistili, že zatímco
přibližně dvě třetiny rodin z běžné populace mají nějaký typ spoření (nejčastěji
stavební), v rodinách, které nazývají „ohroženými“,35 se jedná pouze o jednu třetinu.
V našem výběrovém šetření jsme se obdobně rodin ptali na to, kolik peněz ze svých
měsíčních příjmů běžně ušetří (viz kapitolu 5.3).
Co se týče výdajové stránky hospodaření rodin, podle výzkumu Medianu přes
50 % rodin splácí půjčky. Nicméně zatímco v „běžných“ rodinách se vyskytuje pětina
rodin splácejících pouze hypotéku a čtvrtina rodin, které kromě hypotéky mají další
úvěr či půjčku, jen desetina „ohrožených“ rodin má pouze hypotéku, zatímco dvě
pětiny z nich mají i další půjčky (Median 2016, s. 18). Polovině běžných a téměř třem
čtvrtinám ohrožených rodin se půjčky daří splácet obtížně, z toho 11 %, resp. 32 %
„velmi“ (s. 20). Tato zjištění, která nebylo možno ověřit na datech SILC a SRÚ,
poukazují na stěžejní rozdíl v účelu půjček a významu splátek v rozpočtech rodin
34

Na rozdíl od dat z roku 2014 tento datový soubor obsahoval detailní rozklad kategorie „peněžní transfery
mezi domácnostmi, resp. osobám mimo domácnost,“ zahrnující mj. výživné.
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V daném výzkumu se jednalo o rodiny v péči neziskových organizací, jež se zaměřují na pomoc rodinám s
dětmi v pěti rizikových oblastech: závislost na alkoholu, rozvodové problémy, kriminalita, pobyt ve
výchovných zařízeních, velké problémy ve škole.
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v různých příjmových, potažmo sociálních kategoriích. Proto jsme se těmito otázkami
podrobněji zabývali i při zpracování výsledků z výběrového šetření, a to konkrétně
v páté kapitole této monografie, v níž docházíme k podobným výsledkům jako autoři
uvedeného výzkumu.
Podle našeho rozboru SRÚ 2014 představují čisté peněžní výdaje rodin s dětmi
v průměru zhruba 90 % jejich příjmů, převážně se jedná o výdaje spotřební. Rodiny
nejvíce vydávají na nákup potravin a poplatky spojené s bydlením (přibližně po pětině
svých příjmů), dále na dovolenou a kulturu, dopravní služby a ostatní zboží a služby.
„Vliv na výdajovou strukturu má počet a věk dětí a také ekonomická aktivita rodičů.
S věkem dítěte se zvyšují relativní výdaje za potraviny, u rodin s jedním dítětem do
14 let i za dopravu, u dvoudětných rodin za oblečení a obuv a stravování a ubytování.
S počtem dětí relativně rostou výdaje v kapitole vzdělávání, více platí spíše rodiny
s menšími dětmi. Za potraviny vydávají rodiče v podstatě stále stejný díl, bez ohledu
na to, zda jsou (oba) ekonomicky aktivní nebo ne. Zato za bydlení utratí nepracující
samoživitelé, ale i úplné rodiny s jedním ekonomicky aktivním rodičem, relativně více
peněz než rodiny s (oběma) pracujícími rodiči,“ (Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016,
s. 159).
Specifické výdaje rodin s dětmi umožňuje SRÚ sledovat zejména v oblastech
vzdělávání a odívání a obuvi. Výdaje spojené se vzděláváním dětí (zahrnující školné a
související poplatky, stravné, učebnice a další nespecifikované výdaje jako např.
poplatky za družinu) mají především rodiny s dětmi školního věku. V relaci k příjmům
činí výdaje na vzdělávání dětí v průměru 2 % u rodin s jedním dítětem, 2,8 % u rodin
dvoudětných. Úplné rodiny platí oproti samoživitelům zpravidla vyšší částku, v poměru
k příjmům jim však stačí relativně méně. Výsledky našeho výběrového šetření tato
zjištění potvrzují.
Jedinou položkou, již data SRÚ umožňují sledovat zvlášť s ohledem na děti (do
15 let) a na dospělé, jsou oblečení a obuv. Průměrně rodiny vydají na odívání a obuv
méně než tři procenta svých příjmů. Rozbor dat SRÚ naznačuje, že některé rodiny
pravděpodobně nacházejí způsoby, jak na pořizování oblečení a obuvi ušetřit (např.
děděním, nákupem obnošeného vybavení). Do našeho šetření jsme proto zařadili
otázku právě na tuto praxi.
Data SRÚ neumožňují samostatně identifikovat výdaje za specificky dětské
aktivity jako školy v přírodě nebo volnočasové kroužky, které pro rodiny rovněž
znamenají určitou finanční zátěž. Obdobně SRÚ nerozlišuje mezi výdaji na sportovní
náčiní pro děti a dospělé. O zevrubnější zhodnocení významu těchto a dalších
specificky na děti zaměřených výdajů v rodinném rozpočtu se proto s pomocí dat
z výběrového šetření pokoušíme v šesté kapitole této publikace.
S hospodařením domácností úzce souvisí i otázka bydlení, zahrnující především
jistotu bydlení danou do značné míry právním vztahem k obývanému bytu a dále
relativní objem nákladů na bydlení ve vztahu k celkovému rozpočtu domácnosti.
Zejména v případě rodin s dětmi pak významnou roli hrají ukazatele obytné plochy na
osobu a počtu osob na obytnou místnost. Podle našeho rozboru dat SILC 2014 se
bydlení rodin s dětmi z hlediska právního vztahu k bytu výrazně neliší od struktury
bydlení celé populace. Ve vlastnickém bydlení žijí více než dvě třetiny čistých rodin
s dětmi.36 V nájemním bydlení žije pětina rodin, v družstevním necelá desetina. Rodiny
se ve struktuře bydlení výrazně liší dle úplnosti. Úplné rodiny žijí nejčastěji (téměř ze
tří čtvrtin) ve vlastním bytě nebo domě, neúplné rodiny naopak bydlí oproti úplným
36

Studie agentury Median (2016) doplňuje, že „významně častěji bydlí ‘ve vlastním‘ úplné rodiny s oběma
biologickými rodiči (cca 70 % z nich),“ (s. 21).
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mnohem častěji (přes třetinu) v nájemním bydlení, ačkoli s postupem rodinného cyklu
se také ve značné míře přeorientovávají na vlastnické bydlení, které v souhrnném
pohledu i v této skupině převládá (bydlí v něm téměř polovina neúplných rodin).
Stabilita a pravděpodobně také komfort, který rodinám poskytuje vlastnické bydlení,
jsou nicméně v oblasti hospodaření rodin typicky vykompenzovány vysokým zatížením
především mladých domácností splátkami hypoték a půjček.
Rozbor šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 se právním vztahem k bytu
zabývá mj. v souvislosti s odhadovanou hodnotou celkového majetku rodiny a
s velikostí obce.
Rodinné domácnosti se z hlediska prostorových dispozic bytů neliší podle
socioekonomického statusu, ale především podle výše vzdělání, resp. profesního
statusu osoby v čele domácnosti. Výsledky studie Medianu doplňují, že „ohrožené“
rodiny žijí na rozdíl od rodin z „běžné“ populace častěji v nájemních a „sociálních“
bytech s menší obytnou plochou na osobu a také se výrazně častěji stěhují. Zatímco
více než dvě třetiny dotazovaných „běžných“ rodin se stěhovaly maximálně jednou za
dobu „existence rodiny“, obdobně velká část ohrožených rodin se stěhovala dvakrát a
vícekrát, z toho třetina dokonce čtyřikrát a více (s. 23).
Podíl domácností vyznačujících se přelidněností, kdy na osobu připadá méně
než 10 m2 obytné plochy bytu, je ze sledovaného souboru rodin nejvyšší u úplných
rodin se třemi dětmi, kde dosahuje až 6 %, u ostatních rodin nepřesahuje 1 %.
Celkově žije podle našeho rozboru dat SILC 2014 v přelidněných bytech 11,3 tisíce
rodin s dětmi, z čehož 1 tisíc tvoří rodiny samoživitelů. Pravděpodobnost přelidněnosti
bytu vzrůstá při ekonomické neaktivitě rodičů, zejména je-li důvodem neaktivity
(některého z nich) nezaměstnanost.
Struktura bydlení rodin neodmyslitelně souvisí s otázkou příjmů. Především u
úplných rodin přibývá ve vyšších příjmových kategoriích těch, které žijí ve vlastnickém
bydlení, především rodinných domech, mnohdy pořízených s pomocí hypotéky. Naopak
rodin v nájemním bydlení s vyšším příjmem ubývá, častěji tak zde zůstávají rodiny
neúplné. Podíl rodin s dětmi žijících v bytě v osobním vlastnictví nebo v družstevním
bytě se s výší příjmů nemění. Rodiny s nezaopatřenými dětmi, stejně jako české
domácnosti obecně, za bydlení vydávají mezi 17 a 36 % svých příjmů. Absolutní
výdaje neúplných rodin na bydlení jsou nižší než u rodin úplných, ale relativní zatížení
jejich domácností výdaji na bydlení je naopak výrazně - až dvakrát - vyšší. Relativní
náklady na bydlení závisejí také na míře ekonomické aktivity rodičů. Např. čisté rodiny
s dětmi bez výdělečně činného rodiče zaplatí za bydlení zhruba polovinu svých příjmů
(Höhne, Kuchařová, Paloncyová 2016, kapitola 6.2.3).
Ohrožení chudobou z hlediska relativního zatížení rodinného rozpočtu výdaji na
bydlení, tj. situace, kdy výdaje na bydlení přesahují 30 % příjmů, se podle našeho
rozboru dat SILC 2014 týká jedné šestiny čistých rodin s jedním až dvěma, resp. třemi
dětmi, výdaje na bydlení přesahující 40 % příjmů má necelá desetina rodin (tamt.).
Více než dvě pětiny svých příjmů vydává za bydlení 5 % úplných rodin, ale přes
třetinu neúplných rodin s jedním dítětem a skoro čtvrtina těch se dvěma dětmi.
Zadlužení ve smyslu existence dluhů a opožděných splátek hypotéky a plateb
nájemného, za energie a vodu je v rodinách s dětmi spíše výjimečné, týká se
především (několika procent) rodin s nejnižšími příjmy. Problémy s placením nájmu
mají spíše neúplné rodiny a rodiny s více dětmi.
Data SILC 2014 jsou zaměřena i na sledování výskytu chudoby a materiální
deprivace v rodinách s dětmi. Ze souboru čistých úplných a neúplných rodin s jedním
až třemi dětmi sledovaných v našem rozboru mají 3 % úplných a 16 % neúplných
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rodin příjmy pod úrovní životního minima (Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016,
kapitola 6.1.1). Příjmovou chudobou, měřenou příjmem domácnosti nižším než 60 %
mediánu ekvivalizovaného příjmu,37 trpí třetina čistých neúplných rodin, přičemž větší
podíl jich je mezi rodinami se dvěma dětmi nebo s dítětem v předškolním věku. Pouze
desetina domácností úplných rodin je i vzhledem k průměrně většímu počtu
ekonomicky aktivních členů ohrožena příjmovou chudobou, výskyt ohrožení nicméně
stoupá s počtem dětí. Pobírání dávek hmotné nouze, které je dalším ukazatelem
chudoby, se týká v průměru 3 % českých domácností, nejvíce však neúplných rodin
(18 %). Obdobné výsledky poskytuje i rozbor výskytu domácností s nízkou pracovní
intenzitou, přičemž velmi nízkou pracovní intenzitu vykazují v souhrnu pouze 3 %
úplných a celých 25 % neúplných rodin.
Materiální deprivace byla posuzována jako nemožnost uspokojit potřeby
domácnosti ve čtyřech nebo třech a více z devíti vybraných položek.38 Podle prvního
z ukazatelů (čtyři a více neuspokojených potřeb) se ohrožení materiální deprivací,
obdobně jako v případě výše zmiňovaných ukazatelů chudoby, týká cca 4 % úplných a
18 % neúplných rodin. Ohrožení vyplývající z neuspokojení tří a více potřeb se týká 11
% úplných a 33 % neúplných rodin. Ohrožení materiální deprivací úzce souvisí
s ekonomickou aktivitou rodičů - týká se 48 % rodin s (oběma) ekonomicky
neaktivními, ale pouze 4 % rodin s plně zaměstnanými rodiči. Míra ohrožení rovněž
úzce souvisí se vzdělanostní úrovní domácnosti. Materiální deprivaci nejvíce deklarují
rodiny vykazující nejvyšší ohrožení příjmovou chudobou (vícedětné, neúplné, s nízkou
pracovní intenzitou, s rodiči ekonomicky neaktivními z důvodu nezaměstnanosti).
Materiální deprivace i příjmová chudoba úzce korelují se subjektivně deklarovanými
„velkými potížemi“ vycházet s příjmy. Položky, které jsou pro některé rodiny skutečně
obtížně dosažitelné, jsou především dovolená mimo domov, neočekávané větší výdaje,
auto, splácení půjček, pro část rodiny i strava s masem obden.
Díky zvláštnímu modulu SILC 2014 bylo možné zhodnotit schopnost rodin
dostatečně zabezpečit sociální a materiální podmínky dětí. Zejména z hlediska saturace
materiálních potřeb (hry, knihy, oblečení a obuv, kvalitní strava, prostor pro učení a
studium) nebyly u čistých rodin s dětmi identifikovány zásadní problémy, obdobně
tomu je v případě účasti dětí na školních výletech a jiných akcích - přes 90 % rodin
zvládá tyto potřeby dětí zajistit. Pozornost si zaslouží skutečnost, že mnohem menší
část rodin je - především z jiných než finančních důvodů - schopna zajistit dětem
podmínky pro činnosti, které nějakým „nadstandardním“ způsobem napomáhají jejich
všestrannému rozvoji: pravidelné volnočasové aktivity, prázdninové aktivity mimo
domov a návštěvy kamarádů doma dětem zvládají zajistit pouze cca tři čtvrtiny rodin.
Největší obtíže se zajištěním sledovaných potřeb dětí vykazují neúplné rodiny a rodiny
vícedětné. S věkem dětí naopak schopnost uspokojovat různé potřeby dětí v rodinách
stoupá (rodiny jsou častěji dvoupříjmové, rodiče se navíc obvykle nacházejí
v pokročilejší fázi kariéry a mohou těžit z vyššího výdělku). Zajistit dětem všechny
položky zvládá čtvrtina příjmově nejslabších a tři pětiny příjmově nejsilnějších rodin.
Rozbor dat ze šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 si otázku neuspokojených
potřeb dětí, resp. rodin, pokládá také, ačkoli trochu jiným způsobem. U vybraných
položek zjišťuje, které zboží a služby by si rodiny rády dopřávaly ve větším množství

37

Blíže k této metodě viz např. Mysíková, Večerník (2015).

38

Jedná se o následující položky: 1. zaplatit neočekávaný výdaj ve výši několika tis. Kč (9 600 Kč v roce
2014); 2. jíst maso, drůbež nebo ryby (nebo jejich vegetariánské náhražky) každý druhý den; 3.
dostatečně vytápět byt; 4. zaplatit ročně všem členům domácnosti alespoň týdenní dovolenou mimo
domov; 5. mít pračku; 6. vlastnit barevnou televizi; 7. mít telefon; 8. používat osobní automobil; 9.
hradit náklady spojené s bydlením - nájemné, splátky hypotéky, platby za energie (elektřinu, teplo, plyn
a vodu) a splátky ostatních půjček, úvěrů nebo leasingu (Šustová 2015).
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nebo kvalitě, ale nemohou si to dovolit, protože se jim na ně nedostává finančních
prostředků (viz kapitola 5.6).
Rozbor dat SILC a SRÚ ukázal, že jejich hlavní slabinou z hlediska studia
hospodaření rodin s dětmi je nedostatečné rozlišení některých výdajových položek
podle toho, ve prospěch kterého člena domácnosti byl daný výdaj uhrazen. Právě
v těchto ohledech zjištění z rozboru těchto reprezentativních souborů doplňuje
výběrové šetření v této publikaci.

1.4 Shrnutí
Jak bylo konstatováno v úvodu a dokumentováno v této kapitole, finanční
opatření české rodinné politiky se dlouhodobě nedostatečně zakládají na systematickém a cíleném poznávání reálných finančních a materiálních podmínek rodin různých
charakteristik. Ty se přitom mění v závislosti na proměnlivých makroekonomických
podmínkách, zejména trhu práce. Současně reflektují stávající systémy finančních
podpor, přesněji řečeno dílčí zásahy do těchto systémů, bohužel vesměs málo
koncepční. Cestu k rozetnutí tohoto začarovaného kruhu lze začít v různých jeho
částech, mj. hlubším, zevrubnějším a systematičtějším poznáním diferencované
materiální situace a potřeb rodin různých typů. V následujících kapitolách je tento
požadavek konečným cílem, k němuž však přispívají jen tou měrou, jakou umožňuje
jedno výběrové šetření, zato však zjišťující fakta nezachycená ve velkých statistických
šetřeních a zprostředkovaná vlastními subjektivními výpověďmi dotázaných. Nicméně
jak je dáno základními principy sociologických šetření, chceme-li jev poznat do
hloubky, musíme při stejných formálních podmínkách zúžit předmět zkoumání (jak
jsme to udělali zde, upřesňují úvodní metodické části dalších kapitol).
Nicméně provedené šetření jsme koncipovali a dosažené poznatky se snažíme
interpretovat v kontextu celé té součásti rodinné politiky, která se zaměřuje na rodiny
s vyživovanými dětmi. Konkrétně pak v kontextu celého projektu „Rodiny s dětmi v
České republice. Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky“, tedy
společně s poznatky, které přináší publikace Höhne, Kuchařová, Paloncyová (2016) a
byly zde stručně shrnuty.
Předpokládáme, že budou využity v rámci aktualizovaného pohledu na rodinnou
politiku vůči rodinám s dětmi, a proto zde v bodech shrnujeme postřehy, k nimž jsme
došli při vstupních rozborech našeho projektu.
Kontext celého projektu a východiska přístupu uplatněného v této publikaci lze
shrnout takto:
a)

Rodinná politika státu by v oblasti finančních podpor (a souvisejících opatření)
měla být zaměřena současně dvěma směry: jednak předcházet propadu rodin do
chudoby a jednak podporovat ekonomickou suverenitu rodin, tedy jejich
odpovědnost za vlastní životní podmínky a jejich schopnost je samy utvářet.

b)

Rodinná politika se nemůže zaměřovat pouze na eliminaci chudoby a podporu rodin
ohrožených chudobou, které jsou předmětem sociální politiky,39 ale i na střední a
vyšší příjmové skupiny rodin. Jejich hlavním problémem není nedostatek financí,
ale nákladnost kvalitní péče o děti, příp. péče o dalšího člena domácnosti (viz

39
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subsystém - viz např. Nees (2013). Obdobně na to již v roce 1998 upozornila mimo jiné Freiová.
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Průša, Víšek, Jahoda, 2014). Péče o děti je vkladem do lidského kapitálu, na němž
by se měla podílet rodina i stát.
c)

Kritickým obdobím z hlediska příjmové situace je v rodinách s dětmi doba, kdy
jeden z rodičů celodenně pečuje o malé dítě formou rodičovské dovolené. Proto je
třeba zhodnotit dostatečnost finanční podpory od státu a to, zda nastavení
rodinných sociálních dávek v tomto období umožňuje zvládat náklady a svobodnou
volbu návratu (nástupu) do zaměstnání po rodičovské dovolené.

d)

Příjmová situace rodin s dětmi je jen jednou stránkou jejich životních podmínek,
která o nich nevypovídá dostatečně bez kontextu jednak celkové materiální
situace (zejména dostupnosti a kvality bydlení a celkového majetku rodiny) a
jednak také nemateriálních a symbolických stránek života rodin (vztahy v širší
rodině, společenské ohodnocení rodin, společenské vnímání role rodiny, komunální
podpora rodin apod.).

e)

Efektivita opatření rodinné politiky nezávisí jen na „správném“ nastavení
jednotlivých opatření, ale také na tom, jak jsou tato opatření vnímána a přijímána
těmi, jimž jsou určena. Státní rodinná politika je současně vnímána i v kontextu
celkové politiky vlád, nebo přesněji celkového nastavení veřejných politik. A také
v kontextu toho, jaké rodinně příznivé a jak stabilní společensko-ekonomické
podmínky ve společnosti jsou.

f)

Celkový obraz hospodaření rodin netvoří jen příjmová stránka, ale propojení a
korespondence mezi příjmy a náklady ve vztahu k „oprávněným“ potřebám rodin
a jejich členů. Relevantní nástroje rodinné politiky musí vycházet z komplexního
poznání hospodaření rodin.

g)

Opatření rodinné politiky, která nejsou zaměřená jen na pomoc nejchudším a
která vytvářejí celkovou prorodinnou atmosféru, spolu s celkově stabilizovaným
společensko-ekonomickým prostředím ve společnosti, mohou nepřímo podporovat
porodnost, soudržnost rodin i další cíle rodinné politiky.
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2. Základní charakteristiky výběrového souboru
Informace o výběrovém souboru
V šetření byly celkem získány údaje o 1 191 rodinách. Ve všech případech se
jednalo o tzv. čisté rodiny, tj. rodiny, s nimiž nežili další příbuzní ani jiné osoby.
Zároveň šlo vždy o rodiny, kde děti žily s rodiči/s rodičem ve společné domácnosti.
Populace dětí v rodinách byla rozdělena podle školní docházky, tj. třetina dětí byla
v předškolním věku, třetina chodila na I. stupeň ZŠ a třetina na II. stupeň ZŠ.
Dotazování proběhlo ve všech regionech České republiky (graf č. 2.1),
respektována byla i velikost obce (graf č. 2.2). Rodiny byly vybrány tak, aby v úplných
rodinách měl alespoň jeden rodič pracovní příjem, u neúplných rodin na pracovní
příjem nebyl brán zřetel, za kvótní znak bylo zvoleno rovněž vzdělání respondenta
(tabulka č. 2.1). Pro nastavení kvót byly využity informace ČSÚ z údajů SLDB 2011.
Respondentem byl ten rodič, který měl větší přehled o příjmech a výdajích domácnosti.
Z tohoto důvodu v souboru dotázaných výrazně převažují ženy (81 % respondentů).
Použitý dotazník tvoří přílohu této publikace.
Graf č. 2.1 Kraj bydliště respondenta
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Graf č. 2.2 Velikost bydliště respondenta

20%

22%
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8%
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11%
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10%

16%

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Tabulka č. 2.1 Vzdělání respondenta/ky a počet pracovních příjmů dle typu
rodiny

úplné rodiny

z toho

celkem

26,3

celkem
100,0

dva pracovní příjmy

70,1

76,5

71,0

73,8

jeden pracovní příjem

29,9

23,5

29,0

26,2

27,8

100,0

100,0
střední
s
maturitou
28,8

100,0

100,0

33,3

100,0
vyučení
s
maturitou
14,4

23,5

100,0

85,2

97,4

94,7

91,9

91,3

14,8

2,6

5,3

8,1

8,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

celkem

neúplné rodiny
celkem

z toho

bez
maturity

vzdělání respondenta/ky
vyučení
střední
s
s
vyšší
maturitou maturitou
13,4
32,9
27,4

s pracovní příjmem
bez pracovního příjmu (MD, RD,
nezaměstnaný)
celkem

bez
maturity

vyšší

72,2

celkem

Pozn: v úplných rodinách musel mít vzhledem k zaměření výzkumu na příjmy a výdaje rodin alespoň jeden
rodič pracovní příjem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Charakteristiky dotazovaných rodin
Z hlediska úplnosti rodiny je soubor tvořen z jedné čtvrtiny neúplnými rodinami
(80 % z nich má pouze jedno dítě), 39 % je rodinou úplnou s jedním dítětem a 36 %
rodinou úplnou se dvěma dětmi (tabulka č. 2.2). Jak je z tabulky patrné, zvláště
neúplných rodin se dvěma dětmi je ve výzkumném souboru zastoupeno relativně
méně, proto jsou některé výsledky rozboru prezentovány za neúplné rodiny bez ohledu
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na počet dětí. Pokud došlo při rozboru k výrazné redukci počtu respondentů v důsledku
třídění vyššího stupně, je to v textu uvedeno.
Tabulka č. 2.2 Typ rodiny
typ rodiny

absolutní počty

relativní počty

úplná rodina, 1 dítě

458

38,5

úplná rodina, 2 děti

432

36,3

neúplná rodina, 1 dítě

245

20,6

neúplná rodina, 2 děti

56

4,7

1 191

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Kritériem pro výběr rodin dle věku dítěte byla docházka do (před)školního
zařízení mladšího/jediného dítěte. Dle tohoto kritéria 16 % jedináčků/mladších dětí
ještě nechodilo do žádného kolektivního zařízení, 31 % chodilo do jeslí či mateřské
školy, 33 % chodilo na I. stupeň ZŠ, 20 % na II. stupeň ZŠ (tabulka č. 2.3). Tato
struktura se částečně lišila dle typu rodiny a počtu dětí v rodině. V úplných rodinách
s jedním dítětem bylo toto dítě častěji ještě malé a nechodilo do žádného kolektivního
zařízení. Úplné rodiny se dvěma dětmi měly naopak častěji mladší dítě již na I. stupni
ZŠ. Daná struktura v neúplných rodinách je ovlivněna načasováním rozvodu/rozchodu,
tj. délkou doby, kdy bývalí manželé/partneři ještě před rozpadem páru mohli mít děti,
a délkou doby od rozvodu/rozchodu. Určitou skupinu neúplných rodin tvoří i případy,
kdy partnerství vůbec nevzniklo a matka vychovává dítě od jeho narození sama.
Z tohoto důvodu žilo v neúplných rodinách častěji jedno dítě a oproti ostatním bylo
častěji žákem II. stupně ZŠ, naopak předškoláků zde bylo relativně méně. Neúplné
rodiny se dvěma dětmi byly nejméně zastoupeny, téměř polovina v nich žijících
mladších dětí chodila na I. stupeň ZŠ, podobně jako u jednodětných bylo mladších dětí
v předškolním věku relativně méně.
Tabulka č. 2.3 Rodiny dle docházky nejmladšího dítěte do kolektivního zařízení
(%)
typ zařízení
jesle, mateřská škola a podobné zařízení
I. stupeň základní školy
II. stupeň základní školy/víceleté gymnázium/
střední škola
nechodí nikam
celkem

typ rodiny
NUR,
1 dítě
22,4

UR,
1 dítě
31,2

UR,
2 děti
36,1

NUR,
2 děti
26,8

23,1

43,5

30,2

48,2

33,2

19,2

10,2

38,8

19,6

20,0

celkem
31,0

26,4

10,2

8,6

5,4

15,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Respondenty byli nejčastěji ženy ve věku 30 až 40 let, partneři - muži
(respondenti i partneři respondentek) byli častěji starší (tabulka č. 2.4).
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Tabulka č. 2.4 Pohlaví a věk respondenta a partnera (%)
věk

respondent (úplné i neúplné rodiny)
muž

žena

celkem

partner v úplných rodinách
žena

muž

celkem

do 30 let

10,5

20,9

18,9

20,2

11,8

13,7

31-35 let

21,0

25,9

24,9

29,6

23,0

24,5

36-40 let

33,6

31,4

31,8

29,1

30,0

29,8

41 a více let

34,9

21,8

24,3

21,2

35,2

32,0

100

100

100

100

100

100

229

962

1 191

203

687

890

celkem
celkem absolutní
počty

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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3.1 Postavení rodičů na trhu práce z hlediska možností
skloubit práci a rodinu
V 72 % dotázaných úplných rodin byli oba rodiče pracující (jako zaměstnanci či
OSVČ), v 10 % rodin pracoval pouze jeden z nich, v 18 % úplných rodin byl jeden rodič
na mateřské či rodičovské dovolené. V neúplných rodinách byl rodič v naprosté většině
případů pracující, případy, kdy byl na mateřské nebo rodičovské dovolené, byly
marginální (tabulka č. 3.1).
Tabulka č. 3.1 Ekonomické postavení rodičů dle úplnosti rodiny (%)
ekonomické postavení rodičů

úplnost rodiny
úplná rodina

celkem

neúplná rodina

oba zaměstnaní

72

jeden zaměstnaný (druhý není na MD/RD)

10

91

29

jeden na RD

16

7

14

jeden na MD
celkem

X

56

2

2

2

100

100

100

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Muži v čele úplných rodin byli nejčastěji zaměstnáni jako dělníci, řemeslníci
nebo podnikali (30 %), 22 % pracovalo jako tzv. technický pracovník, mistr, vychovatel apod., 15 % pracovalo manuálně v obchodě a ve službách, 12 % se zařadilo jako
nižší, 9 % pak jako vyšší řídící pracovník. Jejich partnerky pracovaly nejčastěji
v administrativě (29 %), jako manuální pracovnice v obchodě a ve službách (24 %), 15
% z nich zastávalo nižší řídící pozici (vyšší jen 3 %). 13 % žen pracovalo jako dělnice,
10 % jako zdravotní sestry, vychovatelky apod.
V neúplných rodinách stála v jejich čele v naprosté většině žena (91 %).
Čtvrtina z nich pracovala manuálně v obchodě a ve službách, čtvrtina v administrativě.
Přibližně 14 % zastávalo nižší řídící pozici (vyšší 3,7 %), 15 % pracovalo jako dělnice.
Z hlediska velikosti pracovního úvazku je u pracujících zřejmý rozdíl mezi
muži a ženami: zatímco muži v úplných rodinách pracovali v 98 % na plný úvazek,
ženy takto pracovaly v 83 %. Na částečný úvazek pracovalo téměř 15 % žen, většinou
se jednalo o poloviční či vyšší úvazek (80 %). Ženy v úplných rodinách pracující na
částečný úvazek měly ve 44 % jedno dítě, v 56 % dvě děti. Důvodem pro částečný
úvazek byla nejčastěji potřeba péče o dítě/děti (60 %), každá desátá žena však
nemohla najít práci na plný úvazek. Téměř polovina jedináčků/mladších dětí žen
pracujících na částečný úvazek v úplných rodinách navštěvovala předškolní zařízení,
necelá třetina I. stupeň ZŠ, do žádného předškolního zařízení nechodilo 14 % těchto
dětí.
Osoby v čele neúplné rodiny pracovaly na plný úvazek v 83 %, na poloviční a
vyšší částečný úvazek pak 12 %. V neúplných rodinách, kde matka (otec) pracovala na
částečný úvazek, chodilo jediné/nejmladší dítě většinou do předškolního zařízení (45 %)
nebo na I. stupeň ZŠ (36 %).
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Pro sladění rodinných a profesních povinností je kromě výše úvazku důležité i
stanovení pracovní doby. Mezi pracujícími ženami pracovalo 23 % na směny, u mužů
to bylo o něco více - 28 %. Práce na směny se jeví oproti standardnímu typu pracovní
doby jako více problematická z pohledu zvládání rodinných a pracovních povinností
(tabulka č. 3.2). Respondenti, kteří pracovali na směny, častěji uváděli, že zvládají
pracovní povinnosti na úkor těch rodinných, méně často tedy hodnotili své možnosti
sladění práce a rodiny jako bezproblémové.
Tabulka č. 3.2 Práce na směny a sladění práce a rodiny (%)
zvládání rodinných a pracovních povinností

práce na směny
ano

celkem

ne

obojí zvládám bez větších problémů

49,5

58,8

56,7

dobře zvládám pracovní povinnosti, ovšem na úkor rodiny

23,4

20,7

21,3

dobře zvládám rodinnou zátěž, ovšem na úrok práce
zvládám obojí tak napůl

2,3

2,7

2,6

20,3

15,9

16,9

mám problémy v práci i v rodině, nedá se to zvládnout

4,5

1,9

2,5

celkem

100

100

100

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Ke sladění práce a rodiny také přispívá to, do jaké míry je pracovní doba
stanovena pružně, to znamená, zda má pracovník např. možnost zvolit si dle svých
potřeb začátek a konec pracovní doby. Tuto možnost mají spíše ti, kteří zastávají
nějakou řídící pozici, pracují v administrativě apod. Z výzkumu vyplývá, že takto
pružnou pracovní dobu má 32 % pracujících žen a 41 % pracujících mužů. U obou
platí, že čím vyšší vzdělání, tím je příchod a odchod z práce flexibilnější (VŠ: muži 50 %,
ženy 43 %). Míra využívání pružné pracovní doby je v porovnání se zastoupením práce
na částečný úvazek vyšší, a to u mužů i u žen.
S uvedenou úpravou pracovní doby může souviset i počet obvykle odpracovaných hodin denně. Důležité je rovněž, zda rodiče chodí do práce každý den, či mají
možnost chodit do práce jen některé dny v týdnu. Z tohoto pohledu pracuje 70 % žen,
ale pouze 57 % mužů stejný počet hodin denně 5 dní v týdnu. Naopak, 21 % žen a
39 % mužů pracuje různý počet hodin denně, a to každý pracovní den. Zdá se, že
pracovní doba je flexibilnější pro muže, to však může být spíše způsobeno tím, že
pracují často i více než 8 hodin denně. V případě žen je z tohoto pohledu výhodnější
práce na částečný úvazek, při kterém je daleko častější práce pouze v některých
dnech (37 % proti 7 % u plného úvazku).
Další formou flexibilního pracovního režimu je práce z domova. Ta umožňuje
zaměstnanci organizovat si pracovní dobu podle vlastních potřeb a možností, na druhé
straně snižuje zaměstnavateli náklady. Práce z domova není zákoníkem práce
explicitně upravena, nejsou tedy stanoveny její specifické podmínky ani práva a
povinnosti zaměstnavatele nebo zaměstnance. Práci z domova lze zařadit mezi tzv.
práce zvláštní povahy.40 Zaměstnavatel nemůže práci z domova zaměstnanci nařídit
ani ho k práci z domova nutit. Na druhé straně nemá povinnost žádosti zaměstnance o
práci z domova vyhovět. Tato forma výkonu práce může vzniknout jen na základě
dohody obou stran. Práci z domova, která je vhodná jen pro některá zaměstnání, lze
vykonávat jak po celou pracovní dobu, tak i jen po část pracovní doby.
40

§ 317 zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb.
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Ve výzkumu pracovala alespoň částečně z domova každá pátá žena a každý
čtvrtý muž. Ve většině případů to však bylo pouze příležitostně, v případě potřeby,
nikoli tedy pravidelně. Přibližně polovina mužů a žen neměla možnost práci z domova
využívat, protože to neumožňoval charakter jejich profese. Někteří muži a ženy by
práci z domova pravděpodobně rádi alespoň příležitostně využili, zaměstnavatel to
však neumožňuje (18 % žen, 14 % mužů). Tato forma práce je více spjata s částečným úvazkem, který využívají více ženy. Pouze doma pracuje 6 % žen s částečným
úvazkem (3 % s plným), v případě potřeby zůstává doma 21 % žen s částečným
úvazkem (13 % s plným). Možnosti využití flexibilních forem práce, stejně jako
částečného úvazku, závisí do značné míry na charakteru dané profese, míra možnosti
využití částečného úvazku a práce z domova tedy do jisté míry korelují (u 58 %
částečných úvazků ji profese umožňuje, u plných pouze v 48 %).

3.2 Spokojenost se slaďováním rodinných a pracovních
povinností
Se zvládáním rodinných a pracovních povinností je spokojena více než polovina
respondentů (57 %). Každý pátý deklaruje, že dobře zvládá pracovní povinnosti, ale je
to na úkor rodiny, přibližně stejný podíl pak zvládá obojí napůl. Dle svých výpovědí
mají muži častěji než ženy pocit, že své rodinné povinnosti kvůli práci nezvládají tak,
jak by měli (28 % mužů versus 19 % žen), ženy naopak častěji uvádějí, že obojí
zvládají napůl (11 % mužů versus 19 % žen; graf č. 3.1).
Graf č. 3.1 Hodnocení zvládání svých rodinných a pracovních povinností podle
genderu (%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Jedním z důvodů využívání flexibilních forem práce a částečných úvazků je
mimo jiné právě snaha lépe sladit práci a rodinu. Jak již bylo uvedeno výše (tabulka č.
3.2), práce na směny ke spokojenosti respondentů v tomto směru příliš nepřispívá,
jedná se spíše o negativní flexibilitu. Trochu překvapivě nemá na hodnocení vztahu
práce a rodiny vliv ani to, zda respondent pracuje alespoň příležitostně z domova. Více
vyhovující se jeví práce na částečný úvazek, který, jak již bylo uvedeno, v daleko větší
míře využívají ženy. Pracující na částečný úvazek se oproti pracujícím na plný úvazek
méně často domnívají, že pracují na úkor rodiny. Na druhé straně mají častěji pocit,
že dělají obojí napůl (graf č. 3.2). Práce na částečný úvazek je sice respondenty
hodnocena jako výhodnější pro zvládání rodinných a pracovních povinností než práce
na plný úvazek, rozdíly v hodnocení však nejsou tolik výrazné, jak by bylo možné
očekávat. Důvodem může být např. to, že většina pracujících na částečný úvazek ve
výzkumném souboru měla úvazek vyšší než poloviční, tedy jeho snížení nebylo často
příliš významné. Vezmeme-li navíc v úvahu čas strávený na cestě do práce, případně
přesčasy, pak čas ušetřený prací na částečný úvazek oproti plnému úvazku není tak
výrazný.
Graf č. 3.2 Hodnocení zvládání svých rodinných a pracovních povinností podle
úvazku respondenta (%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Obecně platí, že zaměstnanci nejsou v České republice zvyklí žádat svého
zaměstnavatele o úpravy pracovní doby či o jiné úlevy z důvodu sladění práce a péče
o rodinu (tabulka č. 3.3). Dle výzkumu Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 žádali
respondenti nejčastěji o poskytnutí neplaceného volna (alespoň jednou žádalo 30 %).
Ve třech čtvrtinách případů bylo respondentovi zaměstnavatelem vždy vyhověno.
Přibližně každý čtvrtý respondent žádal svého zaměstnavatele o posunutí začátku a
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konce pracovní doby a této žádosti bylo většinou vyhověno (pouze 13 % nebylo nikdy
vyhověno). Požadavek na částečný úvazek či jinou formu pružné pracovní doby
předneslo někdy svému zaměstnavateli ještě méně respondentů než v předchozím
případě (14 % a 10 %). Žádost o částečný úvazek byla zaměstnavateli výrazně více
přijímána než jiná forma pružné pracovní doby - v prvním případě pouze 11 % nikdy
nebylo vyhověno, ve druhém případě 23 %. Zajímavá je zkušenost respondentů s prací
z domova: o tuto formu práce někdy zažádalo 10 % respondentů, z nich nebylo nikdy
vyhověno 14 %. Ti, kteří o práci z domova nikdy nežádali, uváděli v porovnání
s ostatními úlevami či úpravami pracovní doby méně často jako důvod to, že o danou
formu, tj. práci z domova, nemají zájem (přibližně polovina versus dvě třetiny u
ostatních opatření). Daleko častějším důvodem byl logicky fakt, že daná práce či
profese práci z domova svojí povahou vůbec neumožňuje (28 % versus 12 % u
ostatních opatření). Ačkoli lze uvedená opatření chápat jako výhody zejména pro
zaměstnance, byla často požadována samotným zaměstnavatelem, respondent o ně
sám aktivní zájem neprojevil (v 10 % případů u všech uvedených opatření).
Tabulka č. 3.3 Žádost o úlevy či úpravy pracovní doby v zájmu sladění práce a
rodiny (%)

30,2

o posunutí
začátku a
konce denní
pracovní
doby
13,8
23,6

72,2

74,1

70,8

57,5

67,4

8,6

10,7

12,5

22,5

14,0

19,2

15,2

16,7

20,0

18,6

69,8

86,2

76,4

90,1

89,4

65,1

68,2

62,9

64,9

48,5

8,6

6,4

9,5

8,7

11,7

11,5

10,7

13,9

13,9

27,5

14,8

14,7

13,7

12,4

12,3

o poskytnutí
neplacené
dovolené,
volna
ŽÁDAL CELKEM
z toho:
žádal/a a bylo mi (vždy)
vyhověno
žádal/a a nebylo mi (nikdy)
vyhověno
žádal/a vícekrát s různým
výsledkem
NEŽÁDAL CELKEM

o částečný
pracovní
úvazek

o jinou
formu
pružné
pracovní
doby
9,9

o práci
z domova
10,6

z toho:
nežádal/a, nemám zájem
nežádal/a, zaměstnavatel to
neumožňuje
nežádal/a, charakter práce to
neumožňuje
nežádal/a, požadoval to
zaměstnavatel
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Zajímavé jsou zkušenosti s různými úpravami pracovního režimu z hlediska
genderu. Největší rozdíl byl v případě částečného úvazku, o který někdy žádalo 17 %
žen, ale jen 2 % mužů. Obecně platí, že větší zájem o zaměstnanecké úpravy či úlevy
měly ženy než muži. Za povšimnutí však stojí to, že s požadavkem na práci z domova
se na svého zaměstnavatele obrátili relativně častěji muži než ženy (15 % versus 9
%). Je možné, že muži žádají o práci z domova v době, kdy je žena s dítětem doma
na mateřské nebo rodičovské dovolené.
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4. Příjmy
Abychom před vlastním rozborem příjmů a výdajů rodin s dětmi získali základní
představu o způsobu hospodaření s rodinnými příjmy a výdaji, zjišťovali jsme u
respondentů z úplných rodin, zda partneři s rodinným rozpočtem nakládají společně
nebo odděleně. Jak ukazuje tabulka č. 4.1, v necelých 60 % rodin dávají partneři
všechny příjmy dohromady a z toho platí společné i své osobní výdaje dle potřeby.
V dalších 22 % rodin pak partneři dávají část peněz na společné výdaje a část si každý
ponechává pro svou osobní potřebu a v necelých 15 % rodin každý z partnerů
hospodaří se svými penězi zvlášť. Případů, kdy se všemi příjmy hospodaří pouze jeden
z partnerů, byla necelá 4 %. Rodiny se ve svém přístupu k hospodaření nelišily
z hlediska legitimity soužití partnerů (sezdaní/nesezdaní) a pouze nepatrně se lišily
z hlediska vzdělání a ekonomického postavení partnerů (respondenti z rodin, kde
některý z partnerů měl základní vzdělání nebo nepracoval ani nebyl na mateřské/
rodičovské dovolené, mírně častěji uváděli první odpověď).
Tabulka č. 4.1 Jakým způsobem ve Vaší rodině hospodaříte s rodinným
rozpočtem a příjmy?*
četnost
všechny peníze dáváme dohromady a z toho platíme společné i své osobní
výdaje podle potřeby
část peněz dáváme dohromady na společné výdaje, část peněz si každý
necháváme na svou osobní potřebu
každý si ponechá své peníze, ze kterých hradí své i společné výdaje

%

525

59,1

200

22,5

132

14,8

se všemi příjmy hospodaří muž a ženě (příp. dětem) dává podle potřeby

16

1,8

se všemi příjmy hospodaří žena a muži (příp. dětem) dává podle potřeby

16

1,8

889

100,0

celkem
Pozn.: *) Otázka byla položena pouze úplným rodinám.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Určení výše běžných měsíčních příjmů a výdajů
Jak bylo popsáno výše, šetření se opíralo o jednorázové šetření v rodinách
s dětmi. Vzhledem k tomu, že nebylo možné sledovat jejich příjmy a výdaje po delší
období, byl jako reprezentativní pro údaje o „běžných“ příjmech a výdajích zvolen
měsíc listopad. Termín „běžné“ příjmy a výdaje zde používáme pro obvyklou výši
prostředků, se kterou domácnost každý měsíc nakládá, nevychýlenou nárazovými
příjmy a výdaji (např. platovým bonusem nebo nákupem zboží dlouhodobé spotřeby
typu domácího spotřebiče). S cílem eliminovat možné zkreslení způsobené nestandardními příjmy a výdaji v tomto referenčním měsíci bylo zjišťováno, zda se příjmy a
výdaje v listopadu nějak lišily od ostatních měsíců a pokud ano, pak proč a o kolik. U
respondentů, kteří uvedli, že se výše prostředků, s nimiž v listopadu jejich domácnosti
nakládaly, od běžné situace lišila, jsme následně provedli korekci, jejíž pomocí jsme
získali výši tzv. „běžných“ měsíčních příjmů a výdajů pro domácnost každého
jednotlivého respondenta (viz níže).
Kromě pracovních příjmů byly zjišťovány příjmy ze sociálních dávek i další
příjmy v listopadu 2015. Jak ukazuje tabulka č. 4.2, u téměř tří čtvrtin rodin se celkové
listopadové příjmy nelišily od běžných měsíčních příjmů a cca 19 % respondentů
uvedlo, že jejich listopadové příjmy byly o trochu vyšší (11,6 %) nebo nižší (7,6 %)
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než příjmy běžné. Tyto rozdíly respondenti vysvětlovali nejčastěji odchylkami ve výši
pracovních příjmů (předvánoční odměny, menší/větší počet odpracovaných hodin,
ztráta/získání zaměstnání, nemoc atd.), změnou v pobírání některé sociální dávky či
důchodu (započetí, ukončení, změna ve výši) nebo rozdílem ve výši výdajů na
spotřební zboží (což se zároveň projevilo i v jejich odpovědích o celkových měsíčních
výdajích). Obdobné výsledky jsme získali o rozdílu listopadových a běžných měsíčních
výdajů domácností: v 71 % domácností se nelišily, v 19 % byly trochu vyšší, což
respondenti v převážné většině případů vysvětlovali nákupem vánočních dárků.
Tabulka č. 4.2 Rozdíl listopadových a běžných měsíčních příjmů a výdajů
domácností41
příjmy
ne, nelišily

%

výdaje

%

878

73,7

847

71,2

byly významně nižší

46

3,9

12

1,0

byly o trochu nižší

91

7,6

40

3,4

byly o trochu vyšší

138

11,6

229

19,2

38

3,2

62

5,2

1191

100,0

1190

100,0

byly významně vyšší
celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Následující tabulka č. 4.3 poskytuje představu o výši částek, o které se lišily
listopadové příjmy a výdaje domácností těch respondentů, kteří tento údaj uvedli, od
jejich běžných měsíčních příjmů a výdajů. Kromě několika extrémních hodnot se
rozdíly v příjmech a výdajích rodin pohybovaly v řádu několika tisíc korun.
Tabulka č. 4.3 Rozdíly listopadových a běžných měsíční příjmů a výdajů
domácností - vybrané ukazatele (v Kč)
rozdíl v příjmech
N

rozdíl ve výdajích

305

338

průměr

6 254

7 685

modus

5 000

5 000

minimum

200

300

maximum

55 000

400 000

percentily

25

2 000

2 500

50 (medián)

5 000

4 745

75

8 000

7 050

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Přesné znění otázek - příjmy: „Někdy se příjmy v jednom měsíci mohou odlišovat od jejich obvyklé
úrovně. Může to být způsobeno například mimořádným příjmem (např. dary, mimořádná odměna v
zaměstnání, vyúčtování přeplatků) nebo naopak poklesem příjmů (např. ztráta pracovního příjmu, snížení
nebo odejmutí dávky). Lišil se nějakým způsobem celkový příjem Vaší domácnosti v listopadu od běžných
měsíčních příjmů domácnosti v posledních 12 měsících?“
- výdaje: „Některé výdaje nejsou pravidelné a jejich výše se může v jednotlivých měsících lišit. Lišily se
celkové výdaje Vaší domácnosti v listopadu od běžných výdajů domácnosti v jiných měsících?“
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4.1 Běžné měsíční příjmy
Pomocí celkových příjmů domácností za listopad 2015 a jejich rozdílu od
běžného celkového měsíčního příjmu, který respondenti uvedli, jsme vypočítali korigovanou výši běžného měsíčního příjmu rodin. Rodiny spadající do cílové populace
našeho šetření v průměru měsíčně získají v souhrnu 33 141 Kč (tabulka č. 4.4).
Medián, který není výrazněji ovlivňován extrémními hodnotami, je pak o něco nižší odpovídá 32 000 Kč. Nejčastějším udávaným celkovým příjmem rodin pak je 35 000 Kč.
Tabulka č. 4.4 Běžné měsíční příjmy rodin s dětmi - vybrané ukazatele (v Kč)
N

1 168

průměr

33 141

modus

35 000

minimum

6 600

maximum

110 000
25

percentily

23 000

50 (medián)

32 000

75

40 825

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rozložení běžných celkových měsíčních příjmů ve studovaném vzorku rodin
ukazuje následující graf, ilustrující téměř normální rozložení hodnot. Přes 50 % rodin
se pohybuje se svým celkovým měsíčním příjmem ve středovém intervalu 20 000 39 999 Kč, zatímco 17 % rodin má příjmy v intervalech 10 000 - 19 999 Kč a 40 000 49 999 Kč. Dalších cca 12,5 % rodin má příjmy ve výši 50 000 a více Kč. Podíl rodin
s příjmy pod 10 000 Kč je zanedbatelný.42
Graf č. 4.1 Běžný celkový měsíční příjem domácnosti
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%
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20 000 - 29 999
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30 000 - 39 999
Kč
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Kč

běžný celkový měsíční příjem domácnosti
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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V některých následných dílčích rozborech budeme z důvodu nízké četnosti případů v kategorii „do 9 999
Kč“ pracovat s kategorií „do 19 999 Kč,“ slučující zde uvedené dvě nejnižší kategorie.
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Tabulka č. 4.5, která ukazuje rozložení běžných měsíčních příjmů podle úplnosti
rodiny a počtu dětí, už napomáhá rozkrýt příjmovou strukturu rodin o něco podrobněji.
Ukazuje se, že zatímco téměř 90 % neúplných rodin spadá do tří nejnižších příjmových
kategorií (téměř 55 % neúplných rodin tvoří rodiny v kategorii 10 000 - 19 999 Kč),
většina úplných rodin se pohybuje v intervalu 20 000 - 49 999 Kč celkových běžných
měsíčních příjmů. U úplných rodin je rozložení příjmů mnohem rovnoměrnější než u
rodin neúplných, ale ani v jedné skupině se neliší dle počtu dětí. To poukazuje na
skutečnost, že rozdíly v příjmech ze sociálních dávek vázaných na počet dětí
v domácnosti nejsou tak velké, aby se v celkových příjmech rodin výrazněji projevily,
jak ukázal dílčí rozbor (viz také kapitolu „Význam sociálních dávek v příjmech rodin“).
Tabulka č. 4.5 Běžný celkový měsíční příjem domácnosti dle typu rodiny a
počtu dětí (v %)
úplnost rodiny
úplná rodina (ÚR)
1 dítě
do 9 999 Kč

2 děti

ÚR celkem

neúplná rodina (NÚR)
NÚR
1 dítě
2 děti
celkem
7,1
0
5,8

celkem

0

0

0

10 000 - 19 999 Kč

4,3

2,1

3,2

54,2

53,6

54,1

16,0

20 000 - 29 999 Kč

26,1

19,6

22,9

28,2

37,5

29,9

24,7

30 000 - 39 999 Kč

35,3

34,5

34,9

7,6

5,4

7,1

27,9

40 000 - 49 999 Kč

20,7

25,2

22,9

0,8

3,6

1,4

17,5

50 000 a více Kč

13,7

18,6

16,1

2,1

0

1,7

12,5

100

100

100

100

100

100

100

celkem

1,5

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Jak ukazuje graf č. 4.2, příjmová situace neúplných rodin je horší zejména při
přepočtu běžného celkového měsíčního příjmu na osobu. Zatímco v úplných rodinách
převládají ty s příjmem na osobu ve výši 8 000 - 10 999 Kč a vyšším, mezi neúplnými
rodinami je výrazně větší podíl rodin s příjmem na osobu do 7 999 Kč. Rodiny s jedním
dítětem jsou na tom v obou skupinách z hlediska příjmu na osobu lépe než rodiny se
dvěma dětmi.
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Graf č. 4.2 Běžný měsíční příjem na osobu dle typu rodiny
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1,8
3,6

28,3

80

23,2
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%
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29,9
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41,3
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71,4
30,8
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39,1
28,2
11,0

0
úplná rodina, 1 dítě

úplná rodina, 2 děti

neúplná rodina, 1 dítě

neúplná rodina, 2 děti

typ rodiny
příjem na osobu:
do 7999 Kč

8000 - 10999 Kč

11000 - 13999 Kč

14000 a více Kč

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Příjem rodiny se odvíjí v první řadě od ekonomické aktivity rodičů (viz též I. díl
publikace). Proto jsme se v další fázi rozboru zabývali vztahem těchto dvou ukazatelů,
a to samostatně u úplných a neúplných rodin. Jak je patrné z grafu č. 4.3, skutečnost,
že oba partneři v úplné rodině jsou zaměstnaní, častěji vede k vyšším příjmům
domácnosti - ve skupině dvoupříjmových rodin jsou výrazněji než v dalších dvou
skupinách zastoupeny rodiny ve třech nejvyšších příjmových kategoriích, resp.
rozložení rodiny mezi příjmové kategorie je zde nejrovnoměrnější (kromě nejnižší
kategorie „do 9 999 Kč,“ která v úplných rodinách nebyla zastoupena vůbec, viz výše).
Ve dvoupříjmových rodinách je tedy výše příjmu závislá především na pracovních
příjmech partnerů, zatímco v rodinách, kde jeden z partnerů nepracuje, mohou větší
roli hrát sociální dávky, popř. jiné typy příjmů. V úplných rodinách, kde pracuje pouze
jeden z partnerů, je v porovnání s dvoupříjmovými rodinami větší zastoupení rodin
v nižších příjmových kategoriích. Rodiny, kde nepracující rodič není na mateřské ani
rodičovské dovolené,43 nejčastěji spadají do dvou středových příjmových kategorií
20 000 - 29 999 Kč a 30 000 - 39 999 Kč. Naopak mezi rodinami, kde jeden z rodičů
na některé z těchto „pečovatelských“ forem dovolené je,44 tvoří největší část (41 %)
rodiny ve druhé nejnižší příjmové kategorii (10 000 - 19 999 Kč). V této skupině je
zároveň i mírně menší podíl rodin ve dvou nejvyšších příjmových kategoriích
v porovnání s jednopříjmovými rodinami s nepracujícím rodičem, který zároveň není

43

To u více než 92 % takových rodin znamenalo, že daný rodič nepobírá peněžitou pomoc v mateřství ani
rodičovský příspěvek, ale zároveň to v porovnání s dalšími dvěma skupinami častěji znamenalo, že rodina
nebo jeden z partnerů má jiný zdroj příjmů jako např. důchod, studijní stipendium, příjmy z nájmu
nemovitosti atd. Pouze v cca 5 % těchto rodin byl nepracující partner nezaměstnaný a pobíral podporu
v nezaměstnanosti.

44

To naopak ve více než 75 % znamenalo, že jednu ze zmiňovaných dávek pobíral.
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na mateřské ani rodičovské dovolené. Dané rodiny tedy buď těží z vysokého
pracovního příjmu jednoho z partnerů, nebo mají ještě jiný zdroj příjmů jako např.
důchod, studijní stipendium, příjmy z nájmu nemovitosti.
Graf č. 4.3 Běžný měsíční příjem domácnosti dle ekonomického postavení
rodičů (úplné rodiny)
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30 000 - 39 999 Kč

40 000 - 49 999 Kč

50 000 a více Kč

Pozn.: Jen úplné rodiny. Kategorie „jeden zaměstnaný, jeden na MD“ a „jeden zaměstnaný, jeden na RD“
byly sloučeny z důvodu nízké četnosti jednotek v první z nich.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Příjmová struktura neúplných rodin, které tvořily čtvrtinu vzorku, je z hlediska
ekonomického postavení rodiče-samoživitele z důvodu obecně nižších příjmů neúplných
rodin oproti rodinám úplným posunuta do nižších příjmových kategorií (graf č. 4.4). Tři
nejvyšší příjmové kategorie nejsou zastoupeny téměř vůbec. Ve skupině rodin
s pracujícím rodičem sice nejsou podobně jako v případě rodin úplných téměř vůbec
zastoupeny rodiny v nejnižší příjmové kategorii (do 9 999 Kč), přes polovinu ale tvoří
rodiny v druhé příjmové kategorii (10 000 - 19 999 Kč) a více než třetinu tvoří rodiny
v kategorii 20 000 - 29 999 Kč. Mezi rodinami, kde je rodič-samoživitel na mateřské
nebo rodičovské dovolené nebo nepracuje z jiných důvodů, mají pak téměř 20%
zastoupení rodiny v nejnižší příjmové kategorii a největší skupinu (67 %) tvoří rodiny
s příjmy ve výši 10 000 - 19 999 Kč.45

45
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Vzhledem k nízké celkové četnosti skupiny „nepracující“ u neúplných rodin slouží nicméně tyto výsledky
pouze jako orientační.
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Graf č. 4.4 Běžný měsíční příjem domácnosti dle ekonomického postavení
rodiče (neúplné rodiny)
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Pozn.: Jen neúplné rodiny. Skupina „nepracující“ zahrnuje rodiny s rodičem na mateřské nebo rodičovské
dovolené i jiné nepracující, kategorie byly sloučeny z důvodu nízké četnosti. N=287
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

4.2 Pracovní příjem muže a ženy v rodinách
Jak již bylo zmíněno výše, ve třech čtvrtinách úplných rodin pracovali oba
rodiče, v 18 % případů byla matka na mateřské či rodičovské dovolené, ve zbylých 10
% pracoval pouze jeden z rodičů, většinou muž (ve 3 % případů byla žena
nezaměstnaná, přibližně stejný počet žen byl v domácnosti). V neúplných rodinách byl
rodič v naprosté většině případů pracující (viz kapitolu 3.1).
Data MPSV i ČSÚ již tradičně poukazují na rozdíly v pracovních příjmech mužů
a žen46. Tuto skutečnost potvrzují i výsledky tohoto výzkumu (graf č. 4.5) Téměř 60
% žen mělo pracovní příjem v rozmezí 10 až 20 tisíc Kč, muži měli nejčastěji daný
příjem v intervalu 20 až 30 tisíc Kč měsíčně. Pracovní příjem nižší než 20 tisíc Kč měla
třetina mužů, čtvrtina měla naopak tento příjem vyšší než 30 tisíc Kč. V případě žen to
bylo pouze 9 %. Jak dále ukazuje graf č. 3.5, nižší pracovní příjem žen ovlivňuje
několik faktorů. Jak již bylo zmíněno, ženy pracují častěji než muži na částečný
úvazek. Čím nižší úvazek, tím se zvyšuje podíl žen v nejnižších intervalech pracovního
příjmu. Na druhé straně, podíváme-li se na ženy pracující na plný úvazek, i zde
naprosto dominuje příjem mezi 10 a 20 tisíci Kč měsíčně. Tyto výsledky lze vysvětlit
horizontální segmentací trhu práce, kdy se ženy a muži věnují určitému typu profesí.
Ženy mají převahu v oblasti školství, zdravotní a sociální péče, muži převažují ve
46

MPSV - Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) http://www.mpsv.cz/cs/1928
Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/gender/4-gender_pracemzdy
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stavebnictví, v dopravě a ve zpracovatelském průmyslu.47 Roli samozřejmě hraje i
vertikální segmentace, kdy vyšší pozice zastávají častěji muži.48 Je však třeba
zdůraznit to, že pracovní příjmy žen v čele neúplných rodin se v rozložení neliší od
pracovních příjmů žen v úplných rodinách, kde však do rodinného rozpočtu významně
přispívá i muž. Ženy, které měly pracovní příjem a přitom převážně pečovaly o děti
(byly na rodičovské dovolené nebo v domácnosti), si měsíčně vydělaly nejčastěji méně
než 10 tisíc Kč.
Graf č. 4.5 Čistý pracovní příjem v rodinách (měsíční v Kč)
žena
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Uplatňování slev na dani
V kontextu pracovních příjmů rodin s dětmi nás dále zajímalo, do jaké míry
rodiny využívají možností slev na dani na dítě, na manžela/manželku nebo za umístění
dítěte v předškolním zařízení. Ukázalo se, že slevu na dani na dítě/děti uplatňuje
47

Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/gender/4-gender_pracemzdy.

48

Např. Kuchařová, V., 2013. Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve
Francii. VÚPSV, v.v.i. Dostupné z http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_362.pdf
Úřad vlády ČR. Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Praha
2014. Dostupné z http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/ Strategie
_pro_rovnost_zen_a_muzu_2014-2020.pdf
Formánková, L., Sokačová, L. Trh práce a politika zaměstnanosti. In Smetáčková, I. (ed.). Stínová zpráva
o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Praha : Česká ženská lobby o.s., 2015. S. 7683. ISBN 978-80-260-9160-8. http://www.czlobby.cz/cs/dokumenty/stinova-zprava-o-stavu-genderoverovnosti-v-ceske-republice-v-roce-2015
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převážná většina (85 %) rodin s dětmi do 15 let, zatímco další dvě slevy uplatňuje
pouze něco přes čtvrtinu rodin.
Přibližně třetina rodin uplatňujících některou ze slev pak současně uplatňuje i
některou další. Slevu na dani na dítě/děti žádají mírně častěji úplné rodiny. Podíl rodin
uplatňujících tuto slevu byl vyšší u vyšších příjmových skupin (graf č. 4.6).
Graf č. 4.6 Uplatňování slevy na dítě/děti podle běžného měsíčního příjmu
domácnosti
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Slevu na manžela/manželku uplatňovaly logicky jen úplné rodiny, nejčastěji
s (mladším) dítětem ještě nenavštěvujícím žádné zařízení denní péče nebo školu (přes
43 % z těchto rodin oproti cca čtvrtině rodin s mladším dítětem navštěvujícím předškolní zařízení nebo první stupeň ZŠ a 15 % rodin s mladším dítětem na druhém stupni
ZŠ). Tuto slevu zároveň uplatňovala přibližně polovina úplných rodin s jedním rodičem
nepracujícím oproti pouze necelé pětině rodin s oběma rodiči pracujícími. O slevu na
dani za umístění dítěte v předškolním zařízení žádají výlučně rodiny s (mladším)
dítětem, které nějaké takové zařízení navštěvuje. Z nich se jednalo cca o polovinu.
V úplných i neúplných rodinách byl podíl rodin uplatňujících tuto slevu srovnatelný,
v obou případech ale slevu požadují téměř výhradně rodiny s (oběma) pracujícími
rodiči. Z nich to bylo v obou případech cca 40 %.

4.3 Význam sociálních dávek v příjmech rodin
U rodin s dětmi tvoří příjmy ze sociálních dávek často významnou část rozpočtu
domácnosti. Z tohoto důvodu bylo předmětem šetření i to, zda rodiny, resp. jejich
členové, nějaké dávky pobírají, o které dávky a které rodiny se jedná a jaký je podíl
těchto dávek na celkových příjmech domácností.49
49

Pro stručnost zde hovoříme o rodinách coby „příjemcích“ jednotlivých dávek, ačkoli ve většině případů je
příjemcem dávky pouze jeden z členů rodiny, resp. domácnosti.
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Přibližně polovina z dotazovaných rodin pobírala v listopadu 2015 nějaké
sociální dávky, přičemž výrazně větší podíl příjemců sociálních dávek (68 %) byl mezi
neúplnými rodinami. Dále se rodiny v pobírání sociálních dávek lišily především
z hlediska charakteristik souvisejících s příjmem, potažmo výdělečnou činností rodičů.
Téměř všechny rodiny, kde jeden z rodičů byl v době realizace šetření na mateřské
nebo rodičovské dovolené, potažmo kde (nejmladší) dítě ještě nedocházelo do žádného
předškolního nebo vzdělávacího zařízení, nějakou dávku pobíraly - logicky se pak
nejčastěji jednalo o rodičovský příspěvek. Dalšími nejčastějšími příjemci sociálních
dávek obecně byly rodiny s (jedním) rodičem nepracujícím a zároveň nepečujícím
formou mateřské nebo rodičovské dovolené (64 % z úplných a 93 % z neúplných rodin
s nepracujícím rodičem), tj. obecně rodiny s nižšími příjmy. Rodiny se v pobírání
sociálních dávek nelišily z hlediska počtu dětí.
Následující tabulka ukazuje podíly rodin ve výběrovém souboru, které pobírají
jednotlivé sociální dávky, a to v souhrnném pohledu i podle typu rodiny. Více než
čtvrtina rodin v době našeho dotazování pobírala přídavek na dítě a šestina pobírala
rodičovský příspěvek. Mezi úplnými rodinami příjemci přídavku na dítě tvořili 22 %,
zatímco mezi neúplnými rodinami jich byla více než polovina. Podíl rodin pobírajících
rodičovský příspěvek odpovídá podílu rodin, jejichž nejmladší dítě ještě nechodí do
žádného zařízení denní péče o děti ani do školy (tabulka č. 2.2), resp. rodin, kde je
jeden z rodičů na rodičovské dovolené (tabulka č. 3.1). Podíl rodin pobírajících ostatní
zjišťované dávky byl ve výběrovém souboru už výrazně menší. Při pohledu na skladbu
dat se navíc potvrdilo, že častějšími příjemci sociálních dávek jsou neúplné rodiny,
které v mnohem větší míře než rodiny úplné pobíraly příspěvek na bydlení nebo dávky
hmotné nouze (necelých 25 % neúplných rodin) a „jiné dávky“ (necelých 18 %
neúplných rodin). Jak ilustruje tabulka č. 4.6, podíl příjemců těchto dávek mezi
úplnými rodinami byl minimální. Stejně malý byl v obou skupinách podíl rodin pobírajících peněžitou pomoc v mateřství a podporu v nezaměstnanosti, což bylo do značné
míry ovlivněno nastavením parametrů kvótního výběru (viz kapitolu č. 2).
Tabulka č. 4.6 Podíly rodin pobírajících jednotlivé sociální dávky dle typu rodiny
(v %)
typ rodiny
úplná rodina

neúplná rodina

přídavek na dítě/děti

22,4

rodičovský příspěvek

celkem

51,2

29,8

17,4

14,7

16,7

příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze

4,0

24,9

9,2

peněžitá pomoc v mateřství

5,0

4,9

5,0

podpora v nezaměstnanosti

2,3

3,5

2,6

jiné dávky

2,9

17,7

6,6

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rozbor ukázal, že pobírání jednotlivých dávek těsně souvisí s typem rodiny
(úplná/neúplná) a s ekonomickým postavením rodičů. U přídavku na dítě, který pobírá
z celého souboru největší podíl rodin, jsme se strukturou těchto rodin zabývali
podrobněji.
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Graf č. 4.7 Pobírání přídavku na dítě dle typu rodiny (v %)
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Pozn.: Neúplné rodiny byly sloučeny do jedné kategorie vzhledem k nízké četnosti neúplných rodin se
dvěma dětmi ve výběrovém souboru.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Jak ukazuje graf č. 4.7, zatímco mezi úplnými rodinami tvořily necelých 80 %
ty, které dávku nepobírají, mezi neúplnými rodinami byl počet rodin pobírajících a
nepobírajících přídavek na děti vyrovnaný s mírnou převahou těch, které dávku
pobírají.
Při pohledu na strukturu rodin z hlediska počtu a věku dětí, socioekonomického
postavení rodičů a dalších charakteristik není zřejmá další výraznější diferenciace
v tom, jaké rodiny přídavek na děti pobírají a jaké nikoli. Nicméně, některé trendy
z dat přece jenom vyvstávají:
1. mírně větší podíl příjemců přídavku na dítě je mezi rodinami, kde se (některý) rodič
v současnosti nevěnuje výdělečné činnosti (je na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo nepracuje z jiných důvodů), a to v případě úplných i neúplných rodin;
2. mírně větší podíl příjemců přídavku na dítě je mezi rodinami ve dvou nejnižších
příjmových kategoriích (do 9 999 Kč a 10 000 - 19 999 Kč měsíčně);
3. mírně větší podíl příjemců přídavku na dítě je oproti ostatním rodinám mezi
rodinami, kde nejmladší dítě zatím nenavštěvuje žádné zařízení denní péče o děti
nebo školské zařízení (37 % z dané věkové kategorie, v porovnání s 27-30 %
v dalších třech kategoriích).
Vzhledem k tomu, že přídavek na dítě je příjmově testovanou dávkou, ve všech
uvedených případech se logicky jedná o charakteristiky související s nižším příjmem.
Výše uvedené zjištění potvrzuje, že neúplné rodiny musí nejen vycházet
s nižšími absolutními příjmy než rodiny úplné, ale sociální dávky zároveň tvoří větší
část jejich rozpočtu, rodiny jsou tedy na nich ve větší míře závislé. To ilustrujeme
v následujících zjištěních týkajících se podílu sociálních dávek na příjmech rodin a
subjektivního hodnocení dostatečnosti rodinných příjmů respondenty.

53

4. Příjmy

Mezi rodinami, které uvedly své celkové listopadové příjmy a příjmy ze
sociálních dávek (39 % výběrového souboru), tvořily největší část (29 %) rodiny,
jejichž sociální příjmy představují méně než 10 % jejich celkových příjmů (tabulka č.
4.7). Přibližně po jedné pětině bylo rodin, jejichž sociální příjmy tvoří 10-20 %, 20- 30
% a 40-100 % celkových příjmů.
Téměř polovina rodin z této poslední skupiny (46 rodin) uvedla výši celkových
příjmů domácnosti ze sociálních dávek ve výši odpovídající 100 % celkových měsíčních
příjmů. Jednalo se většinou o neúplné rodiny s jedním dítětem, kde (mladší) dítě
většinou chodilo do zařízení předškolní péče nebo ještě žádné zařízení nenavštěvovalo,
ve většině z nich byl (jeden) rodič nepracující, většina z nich neměla žádné pracovní
příjmy a vzdělání respondenta/respondentky bylo většinou základní nebo vyučen/a.
Většina z nich pobírala přídavek na dítě, jedna třetina rodičovský příspěvek, menší
podíl pak pobíral další dávky. Téměř v žádné z těchto rodin se uvedené listopadové
příjmy a výdaje nelišily od obvyklých měsíčních příjmů a výdajů.
Tabulka č. 4.7 Podíl sociálních příjmů na běžném celkovém měsíčním příjmu
domácnosti (v %)
podíl sociálních příjmů na příjmu domácnosti

%

0,1-9,9 %

28,5

10-19,9 %

18,4

20-29,9 %

20,0

30-39,9 %

11,0

40-100 %
celkem

22,1
100,0

Pozn.: jen rodiny pobírající nějaké dávky, N=456
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Jak ukazuje graf č. 4.8, podíl celkových příjmů ze sociálních dávek na příjmech
se poměrně jednoznačně diferencuje dle celkové výše příjmů rodin, a to tak, že
s rostoucím celkovým příjmem se snižuje podíl sociálních příjmů na něm.
Zatímco mezi rodinami v nejnižší příjmové kategorii byl jednoznačně největší podíl
těch, jejichž sociální příjmy tvoří 40-100 % celkových příjmů, mezi rodinami ve vyšších
příjmových kategoriích byl výrazně větší podíl těch, jejichž sociální příjmy tvoří méně
než 10 %, resp. méně než 20 % z celkových příjmů.
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Graf č. 4.8 Podíl sociálních příjmů na celkových příjmech domácnosti dle
běžného celkového měsíčního příjmu domácnosti
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Jak jsme ilustrovali výše, běžný měsíční příjem domácnosti úzce souvisí s typem
rodiny a ekonomickým postavením rodičů. To se potvrzuje i v případě rozboru struktury
rodin dle podílu sociálních příjmů na běžném měsíčním příjmu (viz graf č. 4.9). Mezi
neúplnými rodinami je v porovnání s rodinami úplnými výrazně větší podíl těch, které
jsou na sociálních dávkách do značné míry závislé - na rozdíl od 10 % úplných rodin
zde nacházíme 42 % rodin samoživitelů, jejichž sociální příjmy tvoří přes 40 % jejich
celkových příjmů.
Co se týče počtu dětí, může se zdát na první pohled překvapivé, že (úplné)
rodiny s jedním dítětem se ukázaly jako v souhrnu více závislé na sociálních dávkách
než rodiny se dvěma dětmi.50 Jak jsme nicméně vysvětlili v kapitole č. 1, ve
výběrovém souboru byly mezi jednodětnými úplnými rodinami výrazněji zastoupeny
rodiny s dětmi v předškolním věku (děti ve 31 % z jednodětných úplných rodin
navštěvovaly nějaký typ zařízení denní péče o děti, ve 26 % těchto rodin dítě - zatím nechodilo nikam), což je skutečnost, která se zároveň často pojí s tím, že je jeden
z rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, potažmo v domácnosti, a pečuje o
dítě. V takových rodinách pak peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek,
potažmo přídavek na dítě, logicky tvoří významnou část příjmů.

50

Rozklad neúplných rodin podle počtu dětí nezahrnujeme z důvodu nízké četnosti neúplných rodin se
dvěma dětmi v souboru. Procentuální rozložení z hlediska podílu sociálních dávek na celkových příjmech
nicméně bylo u obou skupin podle počtu dětí rámcově stejné.
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Graf č. 4.9 Podíl příjmů ze sociálních dávek na celkových příjmech domácnosti
dle typu rodiny a počtu dětí (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Podíl sociálních příjmů na celkových běžných příjmech domácnosti jsme zkoumali
i z hlediska věku dětí, resp. vzdělávacího stupně mladšího dítěte v rodině. Rozbor
nepotvrdil významnější souvislosti, kromě toho, že v rodinách s (mladším) dítětem
předškolního věku tvořily sociální dávky (konkrétně rodičovský příspěvek, popř.
peněžitá pomoc v mateřství) častěji větší část rodinných příjmů (konkrétně 10-30 %)
než v rodinách, kde (mladší) dítě navštěvovalo základní školu. V této skupině naopak
téměř polovina rodin čerpala ze sociálních dávek méně než 10 % svých příjmů. V obou
skupinách bylo stejně jako v celém výběrovém souboru přes pětinu rodin, jejichž
běžné měsíční příjmy sestávají ze 40-100 % ze sociálních dávek.
Třídění podílu sociálních dávek na příjmech dle ekonomického postavení rodičů
(graf č. 4.10) potvrdilo význam sociálních dávek v rozpočtu jednopříjmových rodin,
resp. rodin bez pracovního příjmu. Zatímco 73 % úplných rodin, kde oba rodiče pracují,
a 47 % neúplných rodin s výdělečně činným rodičem čerpá ze sociálních dávek méně
než 10 % svých celkových běžných měsíčních příjmů, rodiny, kde pracovní příjmy
chybí, jsou na dávkách mnohem více závislé. Jak ukazuje graf č. 4.10, v příjmech
úplných rodin, kde jeden z rodičů nepracuje a zároveň není na mateřské ani rodičovské
dovolené, tvoří sociální příjmy častěji větší část. Necelá třetina těchto rodin z nich
čerpá méně než 10 % svých příjmů, zatímco pro tři podobně velké skupiny (odpovídající vždy cca pětině z celku) sociální příjmy znamenají 10-20 %, 20-40 %, resp. 40-100 %
rozpočtu.51 Na příjmech rodin s (jedním) rodičem na mateřské nebo rodičovské
dovolené se pak dávky podílejí v ještě větší míře. Důvodem je skutečnost, že
rodičovský příspěvek, popř. peněžitá pomoc v mateřství, nejčastější sociální příjmy
těchto rodin, jsou v porovnání s jinými sociálními dávkami mnohem vyšší. V úplných
51
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rodinách, kde je (jeden) rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, byl podíl rodin,
jejichž sociální příjmy odpovídají méně než 10 % z jejich celkových příjmů, zanedbatelný (cca 2 %). Přibližně po pětině tvořily rodiny, které z dávek čerpají 10-20 %,
resp. 30-40 % či dokonce 40-100 % svých příjmů. Největší část této skupiny tvořily
rodiny, jejichž příjmy sestávají ze sociálních dávek z 20-30 % (graf č. 4.10).
Graf č. 4.10 Podíl příjmů ze sociálních dávek na celkových příjmech domácnosti
dle ekonomického postavení rodičů
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

4.4 Výživné jako složka rodinných příjmů a výdajů
Naše šetření samostatně také zkoumalo roli výživného v příjmech a výdajích
rodin. Nejprve jsme se respondentů ptali, zda oni, jejich partneři/partnerky nebo děti
mají nárok na výživné. Jak ukazuje tabulka č. 4.8, v převážné většině případů žádný
člen domácnosti nárok na výživné neměl. Pokud ano, pak se jednalo téměř výlučně o
děti (téměř 20 % rodin). Alespoň jeden člen domácnosti měl na výživné nárok ve 22 %
rodin. Dílčí rozbor ukázal, že pokud měl v rodině na výživné nárok některý z dospělých
členů domácnosti (rodičů), pak se téměř výlučně jednalo o ženu. Pokud mělo nárok
více členů domácnosti, pak se vždy jednalo o dítě/děti a jednoho z dospělých členů
domácnosti.
Většina z rodinných domácností (téměř 70 %), v nichž byl některému členovi
stanoven nárok na výživné, jej dostává pravidelně ve stanovené částce (tabulka č.
4.8). Přibližně 17 % rodin dostává nárokované výživné nepravidelně a asi desetina
rodin jej vůbec nedostává.
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Tabulka č. 4.8 Nárok na výživné a pravidelnost jeho plateb u rodin s dětmi
respondent/ka
nárok na výživné v rodině (v % z rodin)
Dostáváte výživné pravidelně?
pravidelně každý měsíc ve stanovené
částce
pravidelně každý měsíc, ale v nižší částce

partner/ka

4,0

dítě/děti

0,7

abs.

abs.

celkem

19,7
abs.

%

22,3
abs.

%

35

4

154

67,2

2

0

9

3,9

10

3,8

nepravidelně

3

1

43

18,8

44

16,6

vůbec ho nedostává

7

1

23

10,0

27

10,2

47

6

229

100

265

100

celkem

184 69,4

Pozn.: U údajů o pravidelnosti dostávání výživného v případě respondenta/ky a partnera/ky neuvádíme
procentuální podíly z důvodu možného zkreslení nízkými absolutními četnostmi.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Nárok na výživné se vyskytoval výrazně častěji v neúplných rodinách. Zatímco
pouze v necelých 6 % úplných rodin měl některý člen domácnosti soudně stanovený
nárok na výživné, to samé se týkalo přes 71 % domácností neúplných rodin. Toto
rozložení logicky vyplývá ze samotné podstaty věci, kdy neúplné rodiny často vznikají
v důsledku rozvodu nebo rozchodu dospělých partnerů, jejž obvykle doprovází soudní
stanovení povinnosti hradit výživné na bývalého partnera nebo na dítě/děti některému
z nich. Na druhou stranu, ačkoliv existuje řada domácností úplných rekonstituovaných
rodin (do nichž jeden nebo oba partneři přivedou své děti z předchozího vztahu), je
zjevné, že se do našeho vzorku dostaly převážně biologické úplné rodiny.
Průměrná výše výživného přiznaného některému členu domácnosti se pohybovala mezi 2 500 a 3 000 Kč měsíčně (viz tabulka č. 4.9). Nárok byl nejméně v řádu
několika set korun a nikdy nepřesahoval 11 000 Kč. Vyšší částky výživného čerpaného
na dítě/děti se mírně častěji vyskytovaly u rodin se dvěma dětmi, tj. jednalo se pak o
součet částek výživného pro dvě osoby.
Tabulka č. 4.9 Měsíční výše výživného, na které mají členové domácnosti nárok
- vybrané ukazatele (v Kč)
respondent/ka
N

partner/ka

dítě/děti

36

6

219

průměr

3 026

2 567

3 070

modus

2 000

1 000

3 000

minimum

500

800

300

maximum

9 000

4 600

11 000

percentily

25

1 275

1 325

1 580

50 (medián)

2 500

2 750

2 700

75

4 150

3 400

4 000

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Význam výživného v rozpočtu rodin jsme stejně jako u ostatních složek
rodinných příjmů hodnotili i z hlediska toho, jakou poměrnou část z běžných měsíčních
příjmů rodin tento typ příjmu tvoří (graf č. 4.11). Vzhledem k relativní stabilitě výše
čerpaného výživného napříč příjmovými kategoriemi rodin jsou nízkopříjmové rodiny
na výživném jako složce svých příjmů logicky výrazně závislejší než rodiny s vyššími
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příjmy. Zatímco u více než 60 % rodin s měsíčním příjmem 30 000 Kč a vyšším
výživném z tohoto příjmu tvoří méně než 10 %, v nižších příjmových kategoriích
nacházíme až 14 % rodin, pro něž výživné znamená více než třetinu jejich
pravidelných příjmů.
Graf č. 4.11 Podíl výživného na příjmech dle běžného příjmu rodin (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Povinnost platit výživné byla soudně nařízena některému z dospělých členů
domácnosti pouze v 6 % výběrového souboru. V převážné většině případů se jednalo
o výživné na dítě/děti.
Vzhledem k malé velikosti skupiny rodin v našem vzorku, jejichž některý člen
má nařízenu povinnost platit výživné, nelze následující výsledky považovat za šířeji
zobecnitelné - uvádíme je tedy pouze jako orientační. Nadpoloviční většina respondentů z daných rodin uvedla, že výživné platí (oni nebo jejich partneři/partnerky)
pravidelně, necelá polovina uvedla, že nařízené výživné neplatí. Průměrná měsíční výše
výživného na dítě byla 3 062 Kč, nejčastěji uváděnou hodnotou byly 2 000 Kč. Jediné
dvě uvedené hodnoty pravidelně hrazeného výživného na bývalého partnera byly
2 000 a 6 000 Kč.
Tabulka č. 4.10 Platíte (Vy/partner/partnerka) výživné? (abs. četnosti)
na bývalého partnera/
bývalou partnerku

na dítě/děti
platím nepravidelně

1

0

neplatím je

31

0

platím pravidelně

40

9

celkem

72

9

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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4.5 Subjektivní vnímání dostatečnosti příjmů
Rozbor subjektivního hodnocení dostatečnosti celkových příjmů domácnosti pro
její potřeby z pohledu samotných respondentů potvrdil zjištění doložená v předchozích
částech pomocí kvantitativních ukazatelů. Rodiny s vyššími příjmy a úplné rodiny jsou
na tom z hlediska obtížnosti vycházet s příjmy lépe než rodiny s příjmy nižšími a
neúplné.
Následující graf č. 4.12 ukazuje diferenciaci subjektivního hodnocení dostatečnosti příjmů domácností respondentů dle zjištěného celkového běžného měsíčního
příjmu domácnosti. Je patrné, že vyjít s příjmem je obtížné pro většinu rodin s dětmi,
ale zcela logicky čím vyšší příjem, tím méně obtíží rodina pociťuje při hospodaření
s ním. Zatímco mezi rodinami ve třech nejvyšších příjmových kategoriích převládají ty,
které se svými příjmy vyjdou „zcela bez obtíží“ nebo „téměř bez obtíží,“ v nižších
příjmových kategoriích je výrazná převaha rodin, které s příjmy vycházejí jen
„s velkými obtížemi“ nebo „s určitými obtížemi.“

běžný měsíční příjem domácnosti

Graf č. 4.12 Subjektivní hodnocení dostatečnosti rodinného příjmu podle
celkového běžného měsíčního příjmu domácnosti
50 000 a více Kč 1,4 10,3

40 000 - 49 999 Kč 1,0

30 000 - 39 999 Kč

45,9

21,6

43,6

5,8

20 000 - 29 999 Kč
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33,7
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44,5

53,1

26,7

34,8
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11,8 1,5
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%
Jak vychází Vaše domácnost s celkovým měsíčním příjmem?
s velkými obtížemi

s určitými obtížemi

téměř bez obtíží

zcela bez obtíží

N = 1 168
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Z hlediska typu rodiny pociťují "velké“ nebo „určité“ obtíže relativně častěji
rodiče samoživitelé, zatímco rodiče z úplných rodin častěji uvádějí, že jejich rodiny
vycházejí s příjmy „téměř“ nebo „zcela“ bez obtíží (graf č. 4.13). Subjektivní hodnocení
rodičů se téměř neliší podle toho, zda má rodina jedno nebo dvě děti.
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Graf č. 4.13 Subjektivní hodnocení dostatečnosti rodinného příjmu podle typu
rodiny

typ rodiny

neúplná rodina celkem

25,9

úplná rodina, 2 děti

6,5

úplná rodina, 1 dítě

5,7

0

49,2

32,6

32,3

20

40

17,9

7,0

39,1

21,8

41,7

20,3

60

80

100

%
Jak vychází Vaše domácnost s celkovým měsíčním příjmem?
s velkými obtížemi
s určitými obtížemi

téměř bez obtíží

zcela bez obtíží

Pozn.: Neúplné rodiny byly sloučeny do jedné kategorie vzhledem k nízké četnosti neúplných rodin se
dvěma dětmi ve výběrovém souboru.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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5. Výdaje
5.1 Běžné měsíční výdaje
Stejně jako v případě celkových měsíčních příjmů byla pomocí respondenty
uvedených mimořádných výdajů v listopadu 2015 vypočítána korigovaná výše běžných
celkových měsíčních výdajů pro jednotlivé rodiny (tabulka č. 5.1). Rodiny z cílové
populace v průměru měsíčně vydají 23 127 Kč. Medián, který je méně náchylný
k vychýlení extrémními hodnotami a bývá proto považován za realističtější ukazatel
střední tendence, odpovídá 21 300 Kč. Nejčastěji uváděnou hodnotou celkových
měsíčních výdajů je 20 000 Kč.
Tabulka č. 5.1 Běžné měsíční výdaje rodin s dětmi - vybrané ukazatele (v Kč)
N

1 167

průměr

23 127

modus

20 000

minimum

2 500

maximum

84 000
25

percentily

50 (medián)
75

15 000
21 300
30 000

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Distribuce hodnot běžných celkových měsíčních výdajů se stejně jako u příjmů
blíží normálnímu rozložení, ačkoli hodnoty jsou v souhrnu níže položené než v případě
příjmů (graf č. 5.1). V souhrnném pohledu rodiny tedy většinou alespoň nějakou část
měsíčních příjmů ušetří (této otázce se budeme podrobněji věnovat níže). Více než
třetina rodin vydává celkem 20 000 - 29 999 Kč za měsíc, o něco menší část vydává
10 000 - 19 999 Kč, dále téměř 18 % rodin vydává měsíčně 30 000 - 39 999 Kč a
pouze několikaprocentní skupiny vydávají méně než 10 000 Kč, resp. 40 000 Kč a více
(graf č. 5.1).
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Graf č. 5.1 Běžné celkové měsíční výdaje domácnosti
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10 000 - 19 999 Kč

20 000 - 29 999 Kč

30 000 - 39 999 Kč

40 000 a více Kč

běžné celkové měsíční výdaje domácnosti
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

5.2 Podíl výdajů na příjmech
Z porovnání tabulek č. 4.4 a č. 5.1 v předchozích částech textu je patrné, že
rodiny v souhrnu měsíčně získají v průměru o 10 000 Kč více, než kolik vydají, což
potvrdil i rozbor podílu výdajů rodin na jejich příjmech, podle níž rodiny průměrně
měsíčně vydají 74 % ze svých příjmů (viz přehled vybraných ukazatelů v tabulce č.
5.2).
Tabulka č. 5.2 Podíl výdajů na příjmech rodin - vybrané ukazatele (v %)
N

1 153

průměr

74,0

modus

100,0

minimum

7,1

maximum

217,6

percentily

25

58,3

50 (medián)

77,5

75

90,0

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Uvedené zjištění zpřesňuje tabulka č. 5.3, která ukazuje, že 60 % rodin má
běžné měsíční výdaje odpovídající 70 % nebo větší části jejich běžných měsíčních
příjmů. U více než 11 % rodin byly zjištěny výdaje rovnající se nebo přesahující jejich
běžné měsíční příjmy - ačkoli je nutné brát toto číslo s rezervou vzhledem
k orientačnímu charakteru částek uvedených respondenty, je zřejmé, že určitá část
rodin se pravidelně se svými příjmy dostává do záporných hodnot. V následující části
se krátce věnujeme struktuře rodin podle toho, jakou část ze svých příjmů měsíčně
vydají na své potřeby.
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Tabulka č. 5.3 Podíl běžných měsíčních výdajů rodin na jejich běžných
měsíčních příjmech (v %)
%

kumulativní četnost (%)

100 % a více

11,4

11,4

85-99,9 %

25,2

36,5

70-84,9 %

23,9

60,4

50-69,9 %

23,7

84,0

25-49,9 %

14,1

98,1

1,9

100,0

méně než 25 %
celkem

100,0

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Graf č. 5.2 znázorňuje diferenciaci rodin podle výše běžného měsíčního příjmu
a podílu výdajů na měsíčních příjmech. Je potvrzen předpoklad, že rodiny, které mají
vzhledem k poměru výdajů a příjmů největší problém se svými příjmy vyjít, se
nejčastěji vyskytují v nejnižší příjmové kategorii „do 19 999 Kč“ - zde tvoří téměř 29
%). Pouze v nejvyšší příjmové kategorii (50 000 a více Kč) je patrnější podíl (8 %)
rodin, které ze svých měsíčních příjmů běžně vydají méně než 25 %. Kromě dvou
nejvyšších příjmových kategorií pak rozklad potvrzuje zjištění uvedené výše, že nejvíce
rodin vydá měsíčně ze svých příjmů 70 % a více.
Při posuzování uvedených zjištění je nutné mít na paměti, že respondenti
pravděpodobně do značné míry uváděli odhadnuté částky a zvláště při vyčíslování
měsíčních výdajů mohli sami nejprve provést odhad výše výdajů opírající se o již
uvedenou výši příjmů. Tj. vysvětlením pro uvedená zjištění může být skutečnost, že
většina respondentů odhaduje, že jejich domácnost měsíčně vydá cca 70-80 % svých
příjmů, zatímco respondenti z příjmově nejslabších domácností jsou si vědomi, že jim
„na konci měsíce nic nezbývá,“ a proto uvedli příjmy a výdaje v přibližně stejné výši.
Graf č. 5.2 Podíl výdajů na příjmech dle běžného měsíčního příjmu rodin
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%
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běžný měsíční příjem domácnosti
podíl výdajů na příjmech:
100 % a více
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Jak je patrné z grafu č. 5.3, podíl výdajů na příjmech souvisí s typem rodiny,
což je především důsledkem obecně nižších příjmů u neúplných rodin oproti rodinám
úplným (viz kapitolu 4.1). Zatímco mezi neúplnými rodinami tvoří přes 50 % rodiny,
které ze svých měsíčních příjmů běžně vydají 85 % a více (pětinu z celku pak ty, které
vydávají 100 % a více svých příjmů), z úplných rodin takovou část příjmů vydává
běžně pouze přibližně třetina. Naopak, významnou část úplných rodin tvoří ty, které
vydávají měsíčně jen 25-70 % svých příjmů (téměř 43 % úplných rodin). Tato
výdajová skupina je mezi neúplnými rodinami zastoupena mnohem méně (celkem 23
%). Podíl výdajů na příjmech se nelišil podle počtu dětí (na příkladu úplných rodin
tento vztah ukazujeme v grafu č. 5.3) ani podle vzdělávacího stupně mladšího dítěte
v rodině (viz graf č. 5.4).
Graf č. 5.3 Podíl výdajů na příjmech dle typu rodiny a počtu dětí
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Graf č. 5.4 Podíl výdajů na příjmech dle vzdělávacího stupně mladšího dítěte
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Graf č. 5.5 ukazuje výsledky rozboru subjektivního hodnocení respondentů
týkajícího se dostatečnosti rodinných příjmů podle toho, jaký podíl z běžných příjmů
tvoří výdaje jejich domácností. Struktura odpovědí je poměrně jednoznačná: čím větší
podíl ze svých příjmů rodina na své potřeby vydává, tím větší tíži při hospodaření
s příjmy respondenti, potažmo jejich rodiny, pociťují. V krajních kategoriích podílu
výdajů na příjmech (100 % a více, resp. méně než 25 %) pak také pozorujeme
převahu extrémních odpovědí („s velkými obtížemi“, resp. „zcela bez obtíží“), zatímco
u respondentů v ostatních kategoriích převládají mírné varianty odpovědí („s určitými
obtížemi“, resp. „téměř bez obtíží“).
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Graf č. 5.5 Subjektivní hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy dle podílu celkových
běžných měsíčních výdajů na celkových běžných měsíčních příjmech
domácnosti
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

5.3 Kolik rodiny ušetří
Vzhledem k výše uvedeným podílům výdajů na příjmech rodin se nabízí otázka,
zda a kolik peněz rodiny měsíčně ušetří. Téměř polovina respondentů odpověděla, že
jejich rodiny něco ušetří „občas, ale není to pravidlem.“ Necelá čtvrtina respondentů
uvedla, že neušetří nic, a dalších 27 % uvedlo průměrnou částku, která jejich
domácnostem měsíčně po uhrazení běžných výdajů zbyde (tabulka č. 5.4). Úplné a
neúplné rodiny se výrazně liší z hlediska schopnosti něco ušetřit - zatímco téměř
polovina neúplných rodin neušetří nic a přes třetinu jich něco ušetří pouze občas, přes
polovinu úplných rodin něco ušetří občas a další téměř třetina ušetří část svých příjmů
pravidelně. Toto zjištění se samozřejmě opět váže na reálnou výši příjmů rodin, které
jsou u neúplných rodin obecně mnohem nižší než u rodin úplných. Průměr z částek,
které některé rodiny pravidelně ušetří, odpovídá 7 337 Kč v souhrnu - neúplné rodiny
ovšem v průměru ušetří jen 3 895 Kč, zatímco úplné rodiny 7 955 Kč (tabulka č. 5.5).
Tabulka č. 5.4 Kolik v průměru měsíčně ušetříte? (v %)
úplná rodina

neúplná rodina

celkem

Neušetříme nic.

15,2

47,7

23,4

Občas něco ušetříme, ale není to pravidlem.

54,1

36,0

49,5

Ušetříme průměrně v měsíci ......... Kč

30,7

16,3

27,1

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Tabulka č. 5.5 Průměrné měsíční úspory rodin - vybrané ukazatele (v Kč)
úplné rodiny
N

neúplné rodiny

celkem

273

49

322

průměr

7 955

3 895

7 337

modus

5 000

5 000

5 000

minimum

200

500

200

maximum

70 000

15 000

70 000

25

3 000

1 000

3 000

50 (medián)

5 000

3 200

5 000

10 000

5 000

10 000

percentily

75

Pozn.: Jen respondenti, kteří na otázku „Kolik v průměru měsíčně ušetříte?“ odpověděli uvedením průměrné
výše měsíčních úspor. N=322
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rozbor vztahu mezi odpověďmi na otázku, zda rodiny respondentů měsíčně
něco ze svých příjmů ušetří a zda je to pravidlem nebo se to spíše stává nárazově, a
dalšími výše analyzovanými proměnnými, potvrdila několik logických souvislostí. Odpověď na danou otázku statisticky významně souvisí s respondentovým subjektivním
hodnocením obtížnosti rodiny vyjít s měsíčními příjmy a s výší běžného měsíčního
příjmu domácnosti. Výsledky ukazují následující grafy. V případě souvislosti subjektivního hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy s odpovědí týkající se (pravidelnosti) měsíčních
úspor (graf č. 5.6) je nutné brát v potaz, že se v obou případech jedná o proměnné
odrážející respondentovo subjektivní vnímání skutečností, které jsou na sobě do jisté
míry závislé (vnímá-li respondent, že jeho rodina velice obtížně vychází s příjmy, pak
bude mít větší tendenci odpovědět, že /obvykle/ nic neušetří a naopak), jejich
souvislost je tedy předpokladatelná.
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Graf č. 5.6 Subjektivní hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy podle pravidelnosti
měsíčních úspor
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0
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s určitými obtížemi
téměř bez obtíží

zcela bez obtíží

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Vztah pravidelnosti měsíčních úspor a běžného měsíčního příjmu domácnosti
(graf č. 5.7) poukazuje na stejnou skutečnost, pouze za použití kvantitativně
měřitelných údajů: čím vyšší měsíční příjem, tím spíše rodina něco ušetří - u rodin
s nejvyššími příjmy jsou tyto úspory nejčastěji pravidelné.
Graf č. 5.7 Pravidelnost měsíčních úspor podle běžného celkového měsíčního
příjmu domácnosti
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6,2
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běžný celkový měsíční příjem domácnosti

Občas něco ušetříme, ale není to pravidlem.

Ušetříme průměrně v měsíci...

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Těsný vztah existuje také mezi pravidelností měsíčních úspor a podílem výdajů
na příjmech. Opět se jedná o předpověditelná zjištění. Čím nižší je podíl měsíčních
výdajů na příjmech rodiny, tím spíše rodina něco alespoň občas ušetří.

5.4 Půjčky a jejich význam ve výdajích rodin
Nadpoloviční většina respondentů (53 %) uvedla, že jejich rodina splácí nějaké
půjčky nebo úvěry (vč. hypoték). Podíl „splácejících“ je výrazně menší pouze v případě
nejnižší příjmové kategorie, v níž půjčky splácí pouze třetina (tabulka č. 5.6). Tento
podíl pak mírně narůstá s příjmem a opět klesá v případě nejvyšší příjmové skupiny.
Tento trend lze vysvětlit tak, že nejchudší rodiny si vzhledem k nízkým příjmům
mnohdy nemohou dovolit vzít si běžnou (bankovní) půjčku např. na koupi nemovitosti
či vozu, což jsou nejčastější důvody splácení půjček u dotazovaných rodin, a zároveň
mohou mít větší obtíže při splácení svých existujících dluhů než rodiny s vyššími příjmy
(obojí viz níže). Naopak rodiny v nejvyšší příjmové kategorii mohou pociťovat (trochu)
menší potřebu si na své náklady půjčovat.
Tabulka č. 5.6 Podíl rodin splácejících půjčky/úvěry/hypotéku podle příjmu
(%)
běžný měsíční příjem domácnosti kategorizovaný
do 19 999 Kč
33,3

20 000 - 29 999 Kč

30 000 - 39 999 Kč

49,7

58,6

40 000 - 49 999 Kč
66,2

50 000 a více Kč
55,5

celkem
52,9

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Obdobný výsledek jako při srovnání rodin z hlediska splácení půjček podle výše
příjmů jsme získali při srovnání úplných a neúplných rodin - zatímco pouze třetina
(34 %) neúplných rodin splácí nějaké půjčky, v případě rodin úplných se jedná skoro o
dvě třetiny (60 %). Výše rodinných příjmů je do značné míry závislá na úplnosti rodiny
(tj. zda do rodinného rozpočtu přispívají jeden nebo dva rodiče). Uvedené zjištění
poukazuje na skutečnost, že úplné rodiny si mohou díky obecně vyšším příjmům než
rodiny neúplné dovolit vzít si i vyšší dlouhodobě splácené půjčky jako např. hypotéku
a zároveň mají díky tomu lepší schopnost své dluhy pravidelně splácet.
Nejčastějším důvodem čerpání půjček bylo řešení bytové situace - koupě nebo
rekonstrukce nemovitosti (tabulka č. 5.7). Dalším nejčastějším důvodem bylo „pořízení
některých předmětů dlouhodobé spotřeby (např. pračky, ledničky, auta).“
V obou případech takové půjčky nejčastěji splácely úplné rodiny a zároveň
rodiny s vyššími příjmy. Celkem 90 % rodin splácejících půjčky čerpané za účelem
řešení bytové situace a 78 % rodin splácejících půjčky čerpané za účelem pořízení
předmětů dlouhodobé spotřeby bylo úplných. V prvním případě přes 50 % splácejících
tvořily rodiny s běžnými měsíčními příjmy ve výši 30 až 50 tis. Kč, ve druhém případě
mělo přes 60 % splácejících rodin příjmy odpovídající 20 až 40 tis. Kč měsíčně. Úplné
rodiny a rodiny s příjmy o 20-40 tis. Kč měsíčně převládaly nicméně i v málo početné
skupině rodin splácejících půjčky využité k uspokojení běžných potřeb členů
domácnosti.
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Tabulka č. 5.7 K čemu byly tyto půjčky využity, popř. jsou využívány?

48

podíl ze všech
splácejících (%)*
7,6

219

34,7

441

69,8

21

3,3

četnost
k uspokojení běžných potřeb členů domácnosti
k pořízení některých předmětů dlouhodobé spotřeby
(např. pračky, ledničky, auta)
k řešení bytové situace (koupě bytu, domu,
rekonstrukce apod.)
jinak, uveďte ...........

Pozn.: *) Uvedené podíly se vzájemně nesčítají (někteří respondenti uvedli více důvodů využití půjček).
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Průměrná měsíční výše splátek u rodin, které nějaké splátky v současnosti
hradí, byla 6 902 Kč, medián odpovídal 5 500 Kč a nejčastěji uváděná částka byla
5 000 Kč (tabulka č. 5.8).
Tabulka č. 5.8 Měsíční výše splátek rodin s dětmi - vybrané ukazatele (v Kč)
N

625

průměr

6 902

modus

5 000

minimum

150

maximum
percentily

48 000
25

3 000

50 (medián)

5 500

75

9 000

Pozn.: Odpovídali jen respondenti, kteří uvedli, že jejich rodina v současnosti splácí nějaké půjčky.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Následující tabulka ukazuje rozklad výše měsíčních splátek rodin respondentů
podle výše jejich běžného měsíčního příjmu. Je patrná kumulace některých hodnot
splátek u určitých příjmových skupin. Zatímco u nejnižší příjmové skupiny převládají
splátky do 1 999 Kč, resp. 3 999 Kč, u tří nejvyšších příjmových skupin je výraznější
podíl splátek ve výši 10 000 Kč a vyšších. V případě nejvyšší příjmové skupiny takto
vysoké splátky dokonce hradí nadpoloviční většina rodin. Výše splátek (a pravděpodobně i celková výše půjček) se tedy odvíjí od toho, co si rodina může s ohledem na
své příjmy dovolit.
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Tabulka č. 5.9 Měsíční výše splátek dle výše běžného příjmu domácnosti (%)
běžný měsíční příjem domácnosti kategorizovaný

měsíční výše
splátek

do 19 999
Kč

20 000
- 29 999 Kč

30 000
- 39 999 Kč

40 000
- 49 999 Kč

50 000
a více Kč

celkem

do 1 999 Kč

41,2

17,5

8,9

6,8

1,25

13,0

2 000 - 3 999 Kč

35,3

25,9

18,9

18,8

8,75

21,0

4 000 - 5 999 Kč

8,8

18,2

23,7

17,3

6,25

17,1

6 000 - 7 999 Kč

5,9

14,7

19,5

11,3

17,5

14,8

8 000 - 9 999 Kč

7,4

11,9

7,4

13,5

8,75

9,9

10 000 a více Kč

1,5

11,9

21,6

32,3

57,5

24,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

68

143

190

133

80

614

celkem
abs. četnost

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rovněž byla prokázána souvislost mezi výší splátek a typem rodiny - jak
ukazuje graf č. 5.8, neúplné rodiny splácejí v souhrnném srovnání nižší částky než
rodiny úplné, což vzhledem k souvislosti výše příjmů s typem rodiny není překvapivé.
Mírná statistická závislost byla identifikována ve vztahu výše splátek k ekonomickému
postavení rodičů v úplných rodinách (rodiny se dvěma pracovními příjmy splácí více
než rodiny s jedním příjmem) a subjektivnímu hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy
(čím menší obtíže rodina pociťuje, tím vyšší splátky má, resp. si může dovolit).
Graf č. 5.8 Výše splátek dle typu rodiny
40

35,6

35

%

25

19,7

20

18,1

16,0

15
10

29,7

27,5

30

14,9
10,3

8,4

6,9 6,9 5,9

5
0
úplná rodina

neúplná rodina
typ rodiny

měsíční výše splátek:
do 1999 Kč 2000-3999 Kč

4000-5999 Kč

6000-7999 Kč

8000-9999 Kč

10 000 a více Kč

Pozn.: Jen rodiny splácející půjčky. N=625
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Dále jsme se respondentů ze „splácejících“ rodin ptali na obtížnost splácení
půjček pro jejich domácnost (viz graf č. 5.9). Rozbor vztahu této proměnné k dalším
charakteristikám rodin prokázala souvislost s typem (úplná/neúplná) a příjmem rodiny
a se subjektivním hodnocením obtížnosti vyjít s příjmy (což jsou proměnné, které se
vzájemně podmiňují, jak jsme ukázali v kapitolách 4.1 a 4.5). Neúplné rodiny a stejně
tak rodiny s nižšími příjmy pociťují obecně větší obtíže splácet své půjčky než rodiny
úplné, resp. rodiny s vyššími příjmy (grafy č. 5.9 a 5.10).
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Graf č. 5.9 Schopnost splácet půjčky podle typu rodiny

typ rodiny

rodiny celkem
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zcela bez obtíží

N=630
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

běžný měsíční příjem domácnosti

Graf č. 5.10 Schopnost splácet půjčky podle příjmu rodiny
50 000 a více Kč

1,2 11,1

40 000 - 49 999 Kč

1,5

30 000 - 39 999 Kč

5,8

34,6

21,1

36,8
39,8
41,3

32,3

10 000 - 19 999 Kč

40,6

30,9
17,5

20 000 - 29 999 Kč

53,1

23,6
29,4

41,9

11,9
14,5

83,3

do 9 999 Kč

0
s velkými obtížemi

20
s určitými obtížemi

40

11,3
16,7

%

60

téměř bez obtíží

80
zcela bez obtíží

100
celkem

N=616
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rodiny, které pociťují větší obtíže vyjít s příjmy, zároveň hůře zvládají splácet
své půjčky, zatímco rodiny, které pociťují menší obtíže, nevidí jako problematické ani
splácení půjček (graf č. 5.11).
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Jak vychází Vaše domácnost s
celkovým měsíčním příjmem?

Graf č. 5.11 Schopnost splácet půjčky dle obtížnosti vyjít s příjmy
zcela bez obtíží 4,2
téměř bez obtíží
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76,0
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56,8
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27,6

70,1
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10,6
28,4
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1,5
100

% rodin
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N=632
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

5.5 Výdaje hrazené méně často než měsíčně
V další části šetření jsme se respondentů ptali na specifické typy výdajů, které
jejich rodiny hradí méně často než měsíčně (tj. např. čtvrtletně, pololetně, jednou za
rok nebo zcela nepravidelně). Zvolili jsme takové typy položek, které do určité míry
hradí (téměř) každá rodina s dětmi, abychom zjistili, jak se rodiny liší dle výše částek,
které na dané položky vydávají, potažmo jak se navzájem liší rodiny, které ve svém
rozpočtu některé položky nemají vůbec, od rodin, které je hradí. Zvolený seznam
položek zahrnoval větší dárky, rodinné dovolené, pojištění nehrazená měsíčně, jízdné,
oblečení a obuv pro děti a dětské pobyty typu škola v přírodě, lyžařský výcvik, dětský
tábor. Zajímaly nás výdaje, které rodiny za tímto účelem měly za celý rok 2015.
Nejdříve se zaměříme na rodiny, které uvedly, že na některou položku
nevydaly/nevydají v roce 2015 nic (tj. uvedly částku „0“, viz poslední tři řádky tabulky
č. 5.10). Zde se dá předpokládat, že jde povětšinou o rodiny, které za dané položky
z nějakého důvodu nemusejí platit (získávají je zadarmo), nebo za ně peníze neutrácejí
cíleně, protože je pořizovat nechtějí, nebo si to nemohou dovolit.52 Ze všech rodin,
které nějakou částku uvedly, největší podíl (41 %) rodin uvedl „0“ v případě dětských
pobytů. Více než třetina rodin (36 %) nevydala v roce 2015 nic na jízdné a více než
čtvrtina rodin neměla žádné výdaje související s rodinnou dovolenou (tabulka č. 5.10).
Skutečnost, že výdaje na tyto položky chybí v rozpočtu velké části dotazovaných rodin,
do značné míry souvisí s tím, že v našem souboru významnou část tvořily rodiny
s předškolními a mladšími školními dětmi, u nichž se jmenované typy výdajů vyskytují
v mnohem menší míře než u rodin s dětmi staršími. Nicméně výsledek lze částečně
interpretovat i tak, že na rozdíl od ostatních položek (větší dárky, pojištění, oblečení a
obuv pro děti) mohou právě tyto typy výdajů být pro rodiny s nižšími příjmy
prostorem, kde ušetřit.
Mezi uvedenými položkami co do objemu výdajů jednoznačně patří rodinné
dovolené, na které rodiny v průměru vydávají 23 282 Kč ročně. Nejčastěji uváděná,

52
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Rodiny, které částku neuměly odhadnout nebo neodpověděly, byly odfiltrovány pomocí jiného kódu.
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příp. mediánová částka vydaná ročně na rodinné dovolené je 20 000 Kč a stejně tak
percentily i hodnoty maxima a minima jsou v případě výdajů na rodinné dovolené
vyšší než u dalších položek. Naopak, nejméně rodiny v průměru vydávají na dětské
pobyty (6 349 Kč), potažmo na jízdné (7 876 Kč) a odpovídajícím způsobem jsou níže
umístěny i minimální a maximální hodnoty výdajů na tyto položky (tabulka č. 5.10).
Tabulka č. 5.10 Roční výdaje na vybrané položky - vybrané ukazatele
větší
dárky
N

rodinná
dovolená

oblečení
škola v přírodě,
jízdné a obuv pro lyžařský výcvik,
děti
dětský tábor
1 032
736
1 110
677

pojištění

1 129

841

průměr

11 114

23 282

12 264

7 876

9 182

6 349

modus

10 000

20 000

10 000

1 000

10 000

5 000

200

100

200

200

150 000 96 000

100 000

50 000

minimum

200

500

maximum

100 000

200 000

25
percentily

5 000

10 000

4 000

1 000

4 000

2 700

50 (medián)

10 000

20 000

8 000

4 000

7 000

5 000

75

15 000

30 000

15 000 10 000

10 000

9 000

1 139

1 160

1 146

1 143

1 118

1 153

10

319

114

407

8

476

0,9

27,5

9,9

35,6

0,7

41,3

N vč. „0“
odpověď „0" (abs. četnost)
odpověď „0“ (% ze všech
odpovědí)

Pozn.: Do výpočtu uvedených ukazatelů byly zahrnuty pouze částky vyšší než 0. Podíl odpovědí „0“ je
počítán ze souhrnu všech platných odpovědí (N vč. „0“).
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

V dalším rozboru, kde se zabýváme souvislostí výše výdajů na jednotlivé
položky s dalšími charakteristikami rodin, už se soustředíme pouze na ty rodiny, které
uvedly, že na jednotlivé položky vydávají více než 0 Kč. Pro dílčí rozbory jsme zjištěné
výdaje rodin na jednotlivé položky kategorizovali vždy do čtyř skupin (viz níže).
Obecně se prokázalo, že čím vyšší běžný měsíční příjem rodina má nebo čím
menší obtíže pociťuje při hospodaření se svými příjmy (jak jsme ukázali výše, tyto
proměnné spolu významně souvisí), tím více vydává na všechny jmenované položky a
naopak. Statistická závislost se neprokázala pouze v případě jízdného, což je logické
vzhledem k tomu, že výši výdajů za jízdné mnohdy nelze ovlivnit, může být vynucena
vnějšími okolnostmi. Jako příklad prezentujeme graf č. 5.12, který ukazuje závislost
výše ročních výdajů na větší dárky a běžného měsíčního příjmu.
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Graf č. 5.12 Roční výdaje na větší dárky podle běžného měsíčního příjmu
domácnosti
100

2,1
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90

6,3
20,5

80
70

36,4

31,6

31,4

%

60

48,6

38,5

50

34,6

40
30

42,1

57,1

37,0

28,8

20

27,6

10

15,9
12,2

0
do 19 999 Kč

5,6

20 000 - 29 999 Kč 30 000 - 39 999 Kč 40 000 - 49 999 Kč

13,0
1,4
50 000 a více Kč

běžný měsíční příjem domácnosti

roční výdaje na větší dárky:
do 4999 Kč

5000-9999 Kč

10000-19999 Kč

20000 a více Kč

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Mírná závislost byla prokázána i mezi výší výdajů na jednotlivé položky a typem
rodiny. U neúplných rodin se výdaje v případě větších dárků, pojištění a oblečení a
obuvi pro děti koncentrovaly do nejnižší kategorie, zatímco u úplných rodin byly
rovnoměrněji rozdělené (viz následující tabulka č. 5.11 a 5.12).
Tabulka č. 5.11 Roční výdaje na větší dárky podle typu rodiny (v %)
roční výdaje

úplná rodina

neúplná rodina

celkem

do 4 999 Kč

12,9

45,8

21,2

5 000 - 9 999 Kč

24,4

33,1

26,6

10 000 - 19 999 Kč

37,6

16,5

32,3

20 000 a více Kč
celkem

25,1

4,6

19,9

100,0

100,0

100,0

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Tabulka č. 5.12 Roční výdaje na pojištění a oblečení a obuv pro děti dle typu
rodiny (v %)
úplná
rodina
21,6

pojištění
neúplná
rodina
50,5

5 000 - 9 999 Kč

28,6

26,1

28,1

28,3

31,3

29,1

10 000 - 14 999 Kč

18,4

14,9

17,6

25,2

18,3

23,4

15 000 a více Kč

31,4

8,6

26,5

21,7

10,2

18,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

roční výdaje
do 4 999 Kč

celkem

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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celkem
27,8

oblečení a obuv pro děti
úplná
neúplná
celkem
rodina
rodina
24,8
40,1
28,7
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V případě rodinných dovolených byly naopak výdaje neúplných rodin víceméně
rovnoměrně rozdělené mezi jednotlivé kategorie a výdaje úplných rodin se
koncentrovaly v kategorii nejvyšší (tabulka č. 5.13).
Tabulka č. 5.13 Roční výdaje na rodinné dovolené dle typu rodiny (v %)
roční výdaje

úplná rodina

do 4 999 Kč

neúplná rodina

celkem

4,9

17,3

7,5

10,8

24,9

13,7

10 000 - 19 999 Kč

25,9

30,6

26,9

20 000 a více Kč

58,4

27,2

52,0

100,0

100,0

100,0

5 000 - 9 999 Kč

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Nejmenší závislost se prokázala mezi výší výdajů na jízdné, resp. na dětské
pobyty, a typem rodiny - v obou případech se výdaje úplných i neúplných rodin
koncentrovaly v nejnižších kategoriích (tabulka č. 5.14).
Tabulka č. 5.14 Roční výdaje na jízdné a dětské pobyty dle typu rodiny (v %)
roční výdaje

jízdné
úplná rodina

dětské pobyty

neúplná rodina

celkem

úplná rodina neúplná rodina celkem

do 1 999 Kč

51,3

66,1

55,0

46,0

53,9

48,0

2 000 - 4 999 Kč

15,7

15,2

15,6

18,1

24,9

19,9

5 000 - 9 999 Kč

12,4

9,0

11,5

19,8

12,6

18,0

10 000 a více Kč
celkem

20,6

9,7

17,8

16,0

8,5

14,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Co se týče výše výdajů dle počtu a věku dětí, měly rodiny se dvěma, resp. se
staršími dětmi obecně vyšší roční výdaje na jednotlivé zjišťované položky než rodiny
s jedním, resp. s mladšími dětmi. Nicméně u většiny položek jsme identifikovali pouze
mírnou závislost. Téměř žádná nebo mírná závislost se prokázala v případě výdajů na
větší dárky, rodinné dovolené, na oblečení a obuv pro děti, na pojištění a na jízdné.
Významnější závislost dle počtu a věku dětí se prokázala pouze u výše výdajů
na dětské pobyty. Zatímco u více než 60 % rodin s jedním dítětem tyto výdaje nebyly
vyšší než 1 999 Kč za rok, rodiny se dvěma dětmi se po téměř rovnoměrných částech
rozdělily mezi čtyři výdajové kategorie (viz tabulka č. 5.15). Tato závislost je ovlivněná
strukturou rodin v našem vzorku, kdy většinu jednodětných rodin tvořily ty
s předškolními a mladšími školními dětmi. Při pohledu na strukturu výdajů dle věku
(resp. vzdělávacího stupně) dětí se ukazuje, že s věkem dítěte objem ročních výdajů
na dětské pobyty mírně roste. Nicméně i přesto se všechny rodiny s jedním dítětem
bez ohledu na jeho věk koncentrují v nejnižších kategoriích ročních výdajů na dětské
pobyty a naopak i rodiny se dvěma dětmi, kde mladší dítě je teprve v předškolním
věku, jsou rovnoměrněji rozdělené mezi výdajové kategorie než rodiny pouze
s jedním dítětem v předškolním věku nebo dokonce už na prvním stupni ZŠ.
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Tabulka č. 5.15 Roční výdaje na dětské pobyty dle počtu a vzdělávacího stupně
dětí v rodině (v %)
počet
dětí

roční výdaje na dětské
pobyty
do 1 999 Kč

jedno

vzdělávací stupeň (mladšího) dítěte
předškolní/
I. stupeň ZŠ
II. stupeň ZŠ
celkem
nechodí nikam
84,2
41,0
39,7
61,6

2 000 - 4 999 Kč

9,1

29,8

27,6

19,2

5 000 - 9 999 Kč

4,5

19,7

21,3

12,8

10 000 a více Kč

2,1

9,6

11,5

6,5

celkem

dvě

100,0

100,0

100,0

100,0

do 1 999 Kč

36,4

24,0

14,8

28,5

2 000 - 4 999 Kč

24,9

15,9

24,1

20,8

5 000 - 9 999 Kč

22,5

28,8

24,1

25,5

10 000 a více Kč

16,3

31,3

37,0

25,3

100,0

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Uvedené položky v souhrnné roční výši jsme rovněž vztáhli k celkovému
běžnému ročnímu příjmu domácností, který jsme pro tyto účely vypočítali jako
dvanáctinásobek běžného (korigovaného) měsíčního příjmu. Vzhledem k nízkým
hodnotám zjištěných podílů výsledky prezentujeme pouze pomocí tabulky vybraných
ukazatelů (tabulka č. 5.16). V souladu s výše uvedenými zjištěními se ukazuje, že
z daných položek rodinný příjem nejvíce zatěžují rodinné dovolené, za něž rodiny
v průměru vydají 5 % svých příjmů a na něž některé rodiny vydají až téměř 40 %
svých prostředků. Rodinné dovolené samozřejmě představují - podobně jako větší
dárky nebo oblečení a obuv pro děti - výdaj, jehož výši rodiny mohou do značné míry
přizpůsobit svým finančním možnostem (to ilustruje graf č. 5.12 představující závislost
výdajů na větší dárky na výši měsíčních příjmů). Nicméně obdobně jako v případě
dalších položek, jejichž cenu rodiny mnohdy tak významně ovlivnit nemohou, jako
pojištění, jízdné nebo dětské pobyty, i rodinné dovolené v průměru tvoří téměř
zanedbatelnou položku v rozpočtu rodin, odpovídající pouze několika jednotkám
procent z něho.
Tabulka č. 5.16 Podíl výdajů na vybrané položky na celkových ročních příjmech
domácností - vybrané ukazatele (v %)
větší
dárky

727

oblečení a
obuv pro
děti
1 090

škola v přírodě,
lyžařský výcvik,
dětský tábor
668

2,9

2,1

2,5

1,6

1,7

1,7

1,7

0,8

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

rodinná
dovolená

pojištění

jízdné

1 108

826

1 015

průměr

2,7

5,2

modus

2,1

4,2

minimum

0,1

N

maximum
percentily

13,2

38,7

26,5

27,8

23,1

13,8

25

1,5

2,6

1,1

0,3

1,1

0,7

50 (medián)

2,3

4,4

2,0

1,0

1,9

1,2

75

3,7

6,8

3,6

2,4

3,1

2,0

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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5.6 Zboží a služby, které si rodiny nemohou dovolit
V odpovědi na otázku „Na které zboží a služby byste rádi vydávali více peněz,
abyste si je mohli dopřát ve větším množství nebo kvalitě, ale nemůžete si to
z finančních důvodů dovolit?“ respondenti nejčastěji volili položky „dovolená, cestování“
a „bytové vybavení, zařízení domácnosti a jiné věci trvalé hodnoty“ (tabulka č. 5.17).53
Dovolenou/cestování by si ve větší míře ráda dopřála nadpoloviční většina rodin, a to i
přesto, že jak jsme ukázali výše, rodiny v průměru na tuto položku vydávají více než
na ostatní z vybraných nepravidelně hrazených položek. Toto zjištění je v souladu s výše uvedeným tvrzením o tom, že rodiny mohou výši výdajů na dovolenou přizpůsobit
svým finančním možnostem. Dovolená představuje určitý nadstandardní statek a volba
toho, zda rodina na dovolenou někam pojede, na jak dlouho, kam to bude a kolik vydá
za ubytování, stravu, popř. služby a nákupy, odráží nejen vlastní zájmy a preference,
vždy alespoň částečně formované v reakci na okolí, ale právě i finanční, popř. časové
možnosti, kvůli kterým rodiny mnohdy musejí své představy o „ideální dovolené“
omezit. Zřejmě proto se přání mít na dovolenou více peněz ukazuje jako velmi časté.
Přání moci vydávat více peněz na předměty a služby nezbytné pro kulturní
aktivity, sport a volný čas a na oblečení a obuv projevil stejný podíl respondentů. Menší
podíl rodin by si pak přál mít více prostředků na úhradu výdajů spojených se školní
docházkou dětí nebo s jejich volnočasovými aktivitami, potažmo na potraviny a nápoje
a zdravotní péči a léky. Lze předpokládat, že tak významnou tíseň při pořizování těchto
typů zboží a služeb, aby je označily z tohoto ohledu za nejdůležitější, pociťují buď ty
nejchudší rodiny, nebo rodiny s nákladnými specifickými potřebami (např. zdravotní
postižení u některého člena domácnosti).
Přibližně šestina respondentů uvedla, že nepociťují potřebu vydávat více peněz
na žádnou z uvedených položek (daní respondenti zároveň neuvedli žádnou alternativní
vlastní odpověď).
Tabulka č. 5.17 Na které zboží a služby byste rádi vydávali více peněz, abyste
si je mohli dopřát ve větším množství nebo kvalitě, ale nemůžete si to
z finančních důvodů dovolit?
typ zboží/služeb

četnost

% *)

dovolená, cestování

664

55,8

bytové vybavení, zařízení domácnosti a jiné věci trvalé hodnoty

372

31,2

předměty a služby nezbytné pro kulturní aktivity, sport, volný čas

188

15,8

oblečení a obuv

187

15,7

žádná z nich

177

14,9

výdaje spojené se školní docházkou dětí, s jejich volnočasovými aktivitami

141

11,8

potraviny a nápoje

138

11,6

zdravotní péče a léky

52

4,4

jiné, jaké .................**)

18

1,5

6

0,5

doprava, pošta a telekomunikace

Pozn.: *) Uvedené podíly se vzájemně nesčítají (respondenti mohli vybrat až dvě položky). **) Odpověď
nejčastěji obsahovala položky, které lze zařadit do kategorie „bytové vybavení, zařízení domácnosti a jiné
věci trvalé hodnoty“ jako automobil, bazén, opravu domu, notebook apod.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

53

Jak je patrné z tabulky, seznam položek se částečně lišil od výčtu položek, o kterých jsme hovořili
v předchozí části.
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Porovnání rodin podle toho, na co si přejí vydávat více peněz, ukázala, že rodiny
se významně nelišily v tom, zda by si chtěly dopřát nákladnější dovolenou, podle typu
rodiny, počtu dětí a vzdělávacího stupně (mladšího) dítěte, ekonomického postavení
rodičů, resp. počtu pracovních příjmů v rodině, ani výše běžného měsíčního příjmu.
Mírnou závislost jsme identifikovali ve vztahu k subjektivnímu hodnocení vyjít s příjmy,
kdy přání vydávat více na dovolenou projevil výrazněji větší podíl respondentů
deklarujících, že jejich rodiny vycházejí s příjmy „s určitými obtížemi“ nebo „téměř bez
obtíží,“ než v případě dvou extrémních odpovědí (graf č. 5.13). Tento zdánlivě nejasný
výsledek může poukazovat na to, že rodiny ve velké finanční tísni považují za palčivější
potřebu mít více prostředků na jiné, základní statky, jako potraviny a nápoje nebo
oblečení a obuv, zatímco na druhé straně nejbohatším rodinám takříkajíc „neschází
nic.“
Graf č. 5.13 Přání vydávat více za dovolenou/cestování podle subjektivního
hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy
70
61,1

63,5

60
50

48,5

40

%

33,7

30
20
10
0
s velkými obtížemi

s určitými obtížemi

téměř bez obtíží

zcela bez obtíží

Jak vychází Vaše domácnost s celkovým měsíčním příjmem?
Pozn.: Dopočet do 100 % v každém sloupci představuje podíl rodin, které položku „dovolená, cestování“
nezvolily.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

V přání vydávat více za bytové vybavení, zařízení domácnosti a jiné věci trvalé
hodnoty se rodiny mírně diferencovaly pouze z hlediska výše příjmu - v souhrnném
pohledu čím nižší příjem, tím větší podíl rodin s tímto přáním (graf č. 5.14). Stejný
trend bylo možné pozorovat i v případě diferenciace podle subjektivního hodnocení
obtížnosti vyjít s příjmy.
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Graf č. 5.14 Přání vydávat více za bytové vybavení, zařízení domácnosti a jiné
věci trvalé hodnoty podle běžného měsíčního příjmu domácnosti
45

38,9

40
35

33,4

31,4

%

30

25,5

25

19,2

20
15
10
5
0
do 19 999 Kč

20 000 - 29 999 Kč

30 000 - 39 999 Kč

40 000 - 49 999 Kč

50 000 a více Kč

běžný měsíční příjem domácnosti
Pozn.: Dopočet do 100 % v každém sloupci představuje podíl rodin, které položku „bytové vybavení“
nezvolily.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Zatímco v zájmu dopřát si větší výdaje na předměty a služby nezbytné pro
kulturní aktivity, sport, volný čas se rodiny dle daných socioekonomických a
demografických ukazatelů nelišily, v přání vydávat více na oblečení a obuv a dále na
potraviny a nápoje už je patrná mírná diferenciace dle výše příjmů (graf č. 5.15),
potažmo typu rodiny a ekonomického postavení rodičů, které výši příjmů obvykle
podmiňují. Stejně jako v případě přání vydávat více na bytové vybavení i v tomto
případě výskyt přání vydávat více na oblečení a obuv, potažmo na potraviny a nápoje,
klesal s výší příjmů, a to téměř lineárně (graf č. 5.15).
Zatímco téměř čtvrtina (24 %) neúplných rodin zvolila položku „oblečení a
obuv“ jako jednu ze dvou, na které jim nedostačují prostředky, mezi úplnými rodinami
rodiny s tímto přáním tvořily pouze necelých 13 %. Přání vydávat více na oblečení a
obuv rovněž projevil větší podíl rodin, kde (jeden) rodič nepracoval. Tato zjištění
poukazují na skutečnost, že oblečení a obuv jsou cenově výrazně dostupnějšími statky
než např. dovolená, a to i za předpokladu, že osoba preferuje pořizování nového zboží
oproti zboží z druhé ruky nebo „značkového“ zboží oproti „neznačkovému,“ tj. větší
škála rodin si může dovolit kupovat takové oblečení a obuv a v takovém množství,
jaké si přeje. Obtíže při pořizování těchto výrobků pak pociťují rodiny, které se
nacházejí v objektivní finanční tísni.
Rodiny, které uvedly jako jednu ze dvou hlavních položek, na které by rády
vydávaly více, potraviny a nápoje, byly rovněž častěji neúplné, nízkopříjmové a
s (jedním) nepracujícím rodičem.
Jak ukazuje graf č. 5.16, diferenciace je obdobná i podle subjektivního
hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy.
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Graf č. 5.15 Přání vydávat více za oblečení a obuv a potraviny a nápoje podle
běžného měsíčního příjmu domácnosti
30

27,5

25

22,1
18,8

%

20

14,2

15

12,9
9,8

8,6
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7,5
5,5

5,4
5
0
do 19 999 Kč

20 000 - 29 999
Kč

30 000 - 39 999
Kč

40 000 - 49 999
Kč

50 000 a více Kč

běžný měsíční příjem domácnosti
přání moci vydávat více na:

oblečení a obuv

potraviny a nápoje

Pozn.: Dopočet do 100 % v každém sloupci představuje podíl rodin, které danou položku nezvolily.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Graf č. 5.16 Přání vydávat více za oblečení a obuv a potraviny a nápoje podle
subjektivního hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy
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s velkými obtížemi

s určitými obtížemi

téměř bez obtíží

zcela bez obtíží

Jak vychází Vaše domácnost s celkovým měsíčním příjmem?
přání moci vydávat více na:

oblečení a obuv

potraviny a nápoje

Pozn.: Dopočet do 100 % v každém sloupci představuje podíl rodin, které danou položku nezvolily.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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U přání vydávat více na školní docházku a volnočasové aktivity dětí jsme
neidentifikovali významnější závislost na socioekonomických a demografických
charakteristikách rodin, kromě mírné - logické - závislosti na počtu dětí a vzdělávacím
stupni u (mladšího) dítěte (mírně větší výskyt tohoto přání byl u rodin se dvěma a se
staršími dětmi) a na subjektivním hodnocení obtížnosti vycházet s příjmy (výskyt přání
klesal se snižující se mírou pociťovaných obtíží).
Respondenti, kteří nepociťují potřebu mít více finančních prostředků, aby si
jejich rodina některou z uvedených položek mohla dopřát ve větším množství nebo
kvalitě, byli častěji respondenti z úplných dvoupříjmových rodin s vyšším měsíčním
příjmem a deklarující téměř žádné nebo zcela žádné obtíže vyjít s příjmy (závislost na
subjektivním hodnocení obtíží vyjít s příjmy byla u této proměnné nejvyšší, viz graf č.
5.17). Souvislost s dalšími socioekonomickými a demografickými ukazateli se
neprokázala.
Graf č. 5.17 Podíl rodin, které nemají potřebu vydávat více peněz za některou
z položek podle subjektivního hodnocení obtížnosti vyjít s příjmy
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0
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Jak vychází Vaše domácnost s celkovým měsíčním příjmem?
Pozn.: Dopočet do 100 % v každém sloupci představuje podíl rodin, které odpověď „žádné“ nezvolily.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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6.1 Rozbor vybraných položek
Zvláštní pozornost byla v šetření věnována výdajům, které se týkají přímo
dětí.54 Výdaje na děti jsou do značné míry podmíněny jejich věkem. Proto byly
dotázané rodiny s dětmi rozděleny dle stupně jejich školní docházky, tj. na děti
předškolního věku, děti na I. a na II. stupni ZŠ.
Každé páté dítě-jedináček v dotázaných rodinách zatím do žádného předškolního zařízení ani do základní školy nechodilo (graf č. 6.1). Předškolní zařízení
navštěvoval téměř každý čtvrtý jedináček, přibližně stejné počty byly žáky I. stupně i
II. stupně ZŠ.
V rodinách se dvěma dětmi byly nejvíce zastoupeny ty, kde mladší dítě bylo
ještě v předškolním věku a starší již chodilo na I. stupeň, a ty, kde již i mladší zahájilo
povinnou školní docházku a starší sourozenec byl na II. stupni. Třetím nejčetnějším
případem byly rodiny, kde obě děti byly žáky I. stupně.
Graf č. 6.1 Rodiny dle počtu dětí a docházky do školy (%)
jedno dítě
jesle,
mateřská
škola a
podobné
zařízení;
28,2

nikam
nechodí;
20,2

II. stupeň
základní
školy
/víceleté
gymnázium/
střední
škola; 26,0

I. stupeň
základní
školy; 25,6

jedno dvě děti
nikam
obě II. nechodí; 7,4
stupeň;
10,9

jedno
předškolní,
druhé I.
stupeň;
29,7

jedno I.
stupeň,
druhé II.
stupeň;
27,5

jedno
předškolní,
druhé II.
stupeň; 5,3
obě I.
stupeň;
16,6

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

S docházkou dítěte do předškolního a školního zařízení jsou spojeny některé
specifické výdaje. Ve výzkumu byla pozornost věnována školnému. V rodinách
jedináčků ho platilo 30 % dotázaných, v rodinách se dvěma dětmi staršímu dítěti 24
%, mladšímu 36 %, oběma najednou pak 18 % dvoudětných rodin. Placení školného
je jednoznačně spojeno s docházkou do předškolního zařízení (76 % jedináčků
navštěvujících předškolní zařízení ho hradí, 81 % mladších dětí v rodinách se dvěma
dětmi). Na základní škole není placení školného tak běžné: na I. stupni ho hradilo 17 %

54
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Podrobnější informace o metodice sběru dat týkajících se specifických výdajů na děti jsou uvedeny
v Úvodu.
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jedináčků, 29 % starších a 13 % mladších sourozenců, na II. stupni analogicky 11 %,
17 % a 12 %.55
V rodinách s jedním dítětem bylo měsíční školné vyčísleno nejčastěji na 250 až
500 Kč (38 %), přibližně stejný počet rodin platil částku vyšší (graf č. 6.2). Dvoudětné
rodiny platily logicky častěji školné vyšší, neboť část z nich platila školné oběma dětem.
Z tohoto důvodu představovalo školné přibližně u třetiny dvoudětných rodin více než
1 000 Kč měsíčně.
Graf č. 6.2 Výše školného na měsíc dle počtu dětí (Kč, %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Výše školného se liší dle stupně vzdělávání. V předškolním vzdělávání bylo
školné nejčastěji ve výši 250 až 500 Kč na měsíc na jedno dítě, na základní škole bylo
častější školné nižší (tabulka č. 6.1).
Tabulka č. 6.1 Výše školného na jedno dítě dle stupně školní docházky (Kč, %)
jesle, předškolní zařízení

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

do 250

16,6

59,5

46,2

250 - 500

39,4

15,5

18,8

501 - 1 000

22,4

10,7

14,5

1 001 a více

21,6

14,3

20,5

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

55

Důvodem těchto poměrně vysokých procent může být do jisté míry i to, že respondenti mylně zahrnuli do
„školného“ i ostatní platby týkající se školy, jako jsou školní pomůcky apod.
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Výše školného se odráží v míře, jakou se podílí na měsíčním příjmu rodiny
(tabulka č. 6.2). V jednodětných úplných rodinách představuje ve 30 % případů více
než 2 % příjmu. V rodinách se dvěma dětmi, které školné platí, činí jeho podíl přibližně
v pětině případů více než 5 % rodinného měsíčného příjmu. Relativně velkou zátěž
však školné, podobně jako jiné položky, představuje pro neúplné rodiny: pro 15 %
z nich byl jeho podíl na příjmu vyčíslen na více než 10 %. Tato skutečnost se také
odráží v subjektivním hodnocení rodin. Úplné rodiny zvládají placení školného
nejčastěji bez obtíží, a to bez ohledu na počet dětí, neúplné rodiny hodnotí tyto příjmy
častěji jako zatěžující (graf č. 6.3). Pouze 20 rodin z celého souboru dotázaných však
uvedlo, že si nemohou dovolit platit školné v takovém rozsahu, jaký by chtěly (např.
v souvislosti s kvalitnější službou, častější docházkou).
Tabulka č. 6.2 Podíl školného v měsíčním příjmu rodiny (%)
úplná rodina

podíl v měsíčním příjmu (%)

jedno dítě

neúplná rodina

dvě děti

do 1 %

34,0

32,8

21,2

1-2 %

34,8

24,3

22,7

2-5 %

18,4

22,6

25,8

5-10 %

9,9

14,7

15,2

10 a více %

2,8

5,6

15,2

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Graf č. 6.3 Subjektivní hodnocení výše školného dle typu rodiny (%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Daleko častějším nákladem, se kterým musí rodiny s dětmi počítat, je stravné
v mateřských a základních školách. V rodinách s jedním dítětem ho platí 70 %,
v rodinách se dvěma dětmi dokonce 92 %, 80 % dokonce oběma dětem. Jedináčkové
v rodinách, které platí stravné, chodili v téměř 40 % do předškolního zařízení, každý
třetí byl na I. stupni ZŠ a stejný podíl byl na II. stupni. Ve dvoudětných rodinách
platících stravné byly starší děti přibližně stejným dílem žáky I. a II. stupně, mladší
děti navštěvovaly ve 40 % předškolní zařízení, přibližně polovina byla na I. stupni,
ostatní chodily na II. stupeň.
Je logické, že v rodinách se dvěma dětmi, které se ve většině případů stravují
obě ve školních jídelnách, je celková výše stravného vyšší než v rodinách jedináčků
(graf č. 6.4). Pokud se podíváme na děti jednotlivě, polovina rodin platí stravné do
500 Kč měsíčně, přibližně stejný počet rodin platí stravné vyšší.56 Rozložení rodin podle
výše stravného se příliš neliší z hlediska různých stupňů školního vzdělávání (tabulka
č. 6.3). V předškolním vzdělávání se částka připadající na jedno dítě pohybuje ve třech
čtvrtinách případů v rozmezí 250 až 1 000 Kč, na základní škole je rozložení podobné,
s vyšší koncentrací do intervalu 250 až 500 Kč.
Graf č. 6.4 Výše stravného za měsíc dle počtu dětí (Kč, %)
stravné
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

56

Je možné, že rodiče zahrnuli do stravného nejen obědy ve škole, ale i svačiny, které mají děti z domova,
nebo které si mohou koupit ve škole.

87

6. Specifické výdaje na děti

Tabulka č. 6.3 Výše stravného na jedno dítě dle stupně školní docházky (Kč, %)
jesle, předškolní zařízení

I. stupeň ZŠ

do 250

II. stupeň ZŠ

3,6

5,6

4,2

250 - 500

37,6

45,8

40,4

501 - 1 000

39,7

27,0

33,1

1 001 a více

19,1

21,7

22,4

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Zásadnější než absolutní výše stravného je jeho podíl na celkovém příjmu
rodiny. Pro úplné jednodětné rodiny představuje stravné nejčastěji 1 až 2 % měsíčního
příjmu (42 % rodin, tabulka č. 6.4). Pro polovinu dvoudětných úplných rodin a polovinu
neúplných rodin však znamená stravné ve školních jídelnách 2 až 5 % měsíčního
příjmu, pro třetinu je zátěž stravného pro rodinný rozpočet dokonce vyšší.
Tabulka č. 6.4 Podíl stravného v měsíčním příjmu rodiny (%)
podíl v měsíčním příjmu (%)

úplná rodina
jedno dítě

neúplná rodina

dvě děti

do 1 %

18,9

3,8

3,0

1-2 %

42,1

17,9

13,0

2-5 %

26,0

49,2

48,9

5-10 %

9,8

18,9

19,0

10 a více %

3,2

10,2

16,0

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

V současné době existují projekty, jejichž cílem je umožnit dětem ze sociálně
slabých rodin chodit ve škole na obědy (např. www.obedyprodeti.cz/). Pro úplné
rodiny, které stravné platí, nepředstavuje jeho výše výraznější obtíže (graf č. 6.5),
určitou zátěž rodinného rozpočtu však daleko více připouštějí neúplné rodiny. Dle
tohoto výzkumu přibližně 10 % jedináčků, kteří navštěvují nějaké zařízení, stravné
neplatí vůbec, podobně je to i v případě prvních i druhých dětí ve dvoudětných
rodinách. Důvodem však nemusí být ekonomická neúnosnost tohoto poplatku, ale
např. dieta dítěte. V celkovém souboru dotázaných rodin uvedla pouze 2 %, že by rády
(více) platily stravné, ale nemohou si to z finančních důvodů dovolit.
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Graf č. 6.5 Subjektivní hodnocení výše stravného dle typu rodiny (%)
stravné
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Placení poplatků v družině je podmíněno věkem dítěte, dostatečnou kapacitou
družiny, ale i preferencemi rodičů a dítěte. Z tohoto důvodu hradilo z pohledu celého
výzkumného vzorku družinu méně rodin než např. stravné. Zaměříme-li se však pouze
na rodiny, jejichž děti chodily v době výzkumu na I. stupeň ZŠ, pak poplatky do
družiny platilo 57 % jednodětných rodin, ve dvoudětných to bylo v případě staršího
dítěte 62 %, v případě mladšího dítěte 47 % rodin. Oběma dětem hradilo družinu 60 %
dvoudětných rodin s oběma dětmi docházejícími na I. stupeň.
Z hlediska výše poplatků patří služby družiny spíše k těm dostupnějším.
Přibližně dvě třetiny rodin vyčíslily částku nižší než 250 Kč měsíčně na dítě (graf č.
6.6),
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Graf č. 6.6 Výše poplatků za družinu za měsíc dle počtu dětí (Kč, %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Vzhledem k absolutní výši poplatků za družinu je jejich relativní zátěž pro
rodinný rozpočet spíše zanedbatelná. U úplných rodin, které družinu pro své děti
využívají a platí, představují tyto náklady v naprosté většině méně než 1 % měsíčního
příjmu (tabulka č. 6.5). Podobně jako u jiných výdajů jsou poplatky za družinu pro
neúplné rodiny větší, v porovnání s jinými platbami však znamenají i pro tyto rodiny
spíše menší zátěž.
Tabulka č. 6.5 Podíl poplatků za družinu v měsíčním příjmu rodiny (%)
podíl v měsíčním příjmu (%)
do 1 %

úplná rodina
jedno dítě

neúplná rodina

dvě děti
81,3

73,7

43,9

1-2 %

7,8

14,1

28,1

2-5 %

7,8

9,8

22,8

5-10 %

3,1

2,0

5,3

10 a více %

0,0

0,5

0,0

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Subjektivní hodnocení, jakým způsobem se rodinám daří hradit poplatky za
družinu, se u respondentů z úplných rodin příliš nelišilo od hodnocení stravného
(srovnej grafy č. 6.5 a 6.7). Většina těchto rodin je schopna platit tyto poplatky bez
obtíží. I pro neúplné rodiny, které využívají hrazené služby družiny, představuje výše
těchto poplatků dle jejich vyjádření méně často takovou zátěž jako např. stravné.
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Graf č. 6.7 Subjektivní hodnocení výše poplatků za družiny dle typu rodiny (%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

To, zda má rodina nějaké výdaje spojené s dopravou dítěte do školy, je
podmíněno několika faktory. Kromě vzdálenosti školy a bydliště může hrát roli např.
to, zda se škola dítěte nachází po cestě do práce některého z rodičů, který ho vozí
autem, nebo to, jaká jsou opatření v městské, případně meziměstské dopravě
konkrétní obce. V některých obcích jsou např. vypravovány školní autobusy nebo mají
děti do určitého věku jízdné zdarma. Tyto skutečnosti se promítly do odpovědí
respondentů. Dopravu do školy hradily častěji rodiny žijící v malých obcích do 5 000
obyvatel, naopak ty žijící ve velkých městech musely s tímto výdajem počítat méně
často. V případě, že mají rodiny nějaké náklady na dopravu dětí do školy, je však
příslušná částka vyšší ve velkých městech než v malých obcích. Počet rodin platících
dopravu do školy i náklady s tím spojené se zvyšují spolu s věkem dítěte.
Z hlediska počtu dětí, které chodily do mateřské nebo základní školy, hradilo
dopravu 20 % dotázaných jednodětných rodin, u dvoudětných to bylo v případě
staršího dítěte 33 %, v případě mladšího dítěte 22 % rodin. Oběma dětem hradilo
dopravu do školy 35 % dvoudětných rodin, jejichž děti chodily do školského zařízení.
V porovnání s předchozími výdaji týkajícími se docházky do školy je absolutní
výše poplatků spojených s dojížďkou do školy v těch rodinách, které je platí,
významnější (graf č. 6.8). V rodinách s jedním dítětem, které mají nějaké výdaje
spojené s jeho dopravou do školy, byla jejich výše vyčíslena nejčastěji na 250 až 500
Kč měsíčně. Školní dojížďka každého třetího jedináčka však vyšla dokonce na více než
500 Kč. V rodinách se dvěma dětmi byly náklady na dojíždějící dítě sice trochu nižší,
nicméně v součtu platila každá třetí rodina oběma dětem, které do školy dojíždějí, více
než 1 000 Kč měsíčně.
Podobně jako v případě jiných výdajů na děti představují poplatky spojené
s dopravou dítěte do školy větší zátěž do rodinného rozpočtu v neúplných rodinách
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(tabulka č. 6.6). Pro každou čtvrtou, která musí tyto výdaje hradit, činí více než 5 %
měsíčního příjmu. Pro dvě třetiny úplných jednodětných rodin naopak znamenají tyto
poplatky méně než 2 % měsíčního příjmu. Dle subjektivního hodnocení se však
rodinám, zvláště těm úplným, daří hradit tyto výdaje bez obtíží. V neúplných rodinách
připouští nějaké obtíže přibližně každá třetí, která má nějaké výdaje spojené
s dopravou dítěte do školy (graf č. 6.9).
Graf č. 6.8 Výše poplatků za dopravu do školy za měsíc dle počtu dětí (Kč, %)
doprava do školy
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Tabulka č. 6.6 Podíl výdajů na dopravu do školy v měsíčním příjmu rodiny (%)
podíl v měsíčním příjmu (%)

úplná rodina
jedno dítě

neúplná rodina

dvě děti

do 1 %

32,7

40,3

20,0

1-2 %

32,7

19,4

21,5

2-5 %

26,9

25,4

33,8

5-10 %

5,8

11,2

18,5

10 a více %

1,9

3,7

6,2

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Graf č. 6.9 Subjektivní hodnocení výše poplatků za dopravu do školy dle typu
rodiny (%)
doprava do školy
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

V době, kdy je kladen značný důraz na kulturní kapitál, vyhledávají rodiny pro
své děti různé volnočasové aktivity, které jim jednak přinesou zábavu v mimoškolním čase, jednak zdokonalí jejich znalosti a schopnosti, či je naučí novým. Není proto
asi příliš velkým překvapením, že 49 % jednodětných rodin má nějaké výdaje spojené
s kroužky, kurzy apod. Staršímu dítěti hradí tyto aktivity dokonce 80 % dvoudětných
rodin, mladšímu pak 59 %. Obě děti mají nějaké placené volnočasové aktivity v 56 %
dvoudětných rodin. Nižší zastoupení rodin s jedním dítětem, které uvedly, že mají
nějaký výdaj na jeho kroužky apod., lze vysvětlit vyšším zastoupením dětí v předškolním věku, jež mají obecně oproti školním dětem aktivit méně. Další rozbor však
ukázal, že mladší sourozenci ve dvoudětných rodinách jsou v porovnání s jedináčky i
v tomto období před nástupem do školy aktivnější (27 % proti 36 %). Zřejmě se tu
odráží vliv staršího sourozence, neboť 80 % z nich má nějakou volnočasovou aktivitu.
Míra využívání volnočasových aktivit může souviset s jejich nabídkou v dané
obci. Rozbor ukázal, že podíl rodin majících nějaký výdaj na tyto aktivity se významně
neliší dle velikosti obce bydliště. Velká města se zdají být v porovnání s ostatními
vstřícnější pro děti v předškolním věku. Pokud však rodina žijící ve velké obci s více než
100 000 obyvateli platí za volnočasové aktivity svých dětí, pak vydává v porovnání
s ostatními obcemi častěji vyšší částku.
Měsíční výše výdajů na volnočasové aktivity (kroužky, kurzy apod.) závisí do
značné míry i na tom, zda je poskytují komerční organizace, či jsou např. zajišťovány
družinami nebo domy dětí a mládeže, jež jsou často příspěvkovou organizací krajů či
obcí. Dle našeho výzkumu platí rodiny za kroužky a další aktivity dětí nejčastěji částku
nižší než 250 Kč měsíčně, přibližně třetina pak platí 250 až 500 Kč za měsíc. U jedné
třetiny dvoudětných rodin, kde mají volnočasové aktivity obě děti, představuje výdaj
s nimi spojený 500 až 1 000 Kč měsíčně, u přibližně stejného počtu rodin pak výdaj
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vyšší. Vyšší zastoupení dvoudětných rodin, které platí za volnočasové aktivity staršího
dítěte 500 až 1 000 Kč měsíčně, lze vysvětlit tím, že tyto děti chodí již do základní
školy, a to častěji než ostatní děti na II. stupeň (47 % proti 14 % mladších
sourozenců, kteří mají také nějakou mimoškolní činnost).
Graf č. 6.10 Výše poplatků za volnočasové aktivity za měsíc počtu dětí (Kč, %)
volnočasové aktivity
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Výše poplatků za volnočasové aktivity dětí se odráží v jejich podílu na měsíčním
příjmu rodiny (tabulka č. 6.7). U poloviny úplných rodin jedináčků znamenají tyto
výdaje více než 1 % příjmu, ve dvoudětných rodinách pak více než 2 % příjmu. Opět
větší zátěž představuje mimoškolní činnost pro neúplné rodiny.
Tabulka č. 6.7 Podíl výdajů na volnočasové aktivity v měsíčním příjmu rodiny
(%)
podíl v měsíčním příjmu (%)

úplná rodina
jedno dítě

neúplná rodina

dvě děti

do 1 %

51,7

34,4

27,2

1-2 %

22,7

22,7

26,5

2-5 %

20,4

31,0

29,0

3,8

9,7

11,7

5-10 %
10 a více %
celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Rodiče řadí výdaje na mimoškolní aktivity svých dětí mezi ty, které hradí
s největšími obtížemi (graf č. 6.11). Zvlášť patrné je to v případě neúplných rodin,
mezi kterými připouští potíže s těmito platbami téměř jedna polovina. Částka na
volnočasové aktivity přepočtená na měsíc je v porovnání s ostatními platbami spíše
vyšší. Navíc se tyto poplatky většinou platí jednou za pololetí a představují tedy
nárazovou finanční zátěž v jednom měsíci.
Výdaje na volnočasové aktivity nejsou nezbytné, nicméně, jak bylo uvedeno,
většina rodin je má. Zajímavé je, že čtvrtina všech dotázaných rodin, bez ohledu na
to, zda nějaké aktivity dětem platí či ne, by jim jich chtěla dopřát více či častěji, ale
z finančních důvodů si to nemůže dovolit. Nejvíce je to patrné u samoživitelů se dvěma
dětmi, kde takto situaci vnímá 52 %, samoživitelé s jedním dítětem by rádi dopřáli
dítěti více aktivit ve volném čase v 38 %. Mezi úplnými rodinami je hodnocení
příznivější - 29 % se dvěma dětmi a 16 % s jedním dítětem vnímají finanční náročnost
volnočasových aktivit jako faktor omezující jejich rozsah.
Graf č. 6.11 Subjektivní hodnocení výše výdajů na volnočasové aktivity dle
typu rodiny (%)
volnočasové aktivity
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

S docházkou do školy není spojeno pouze stravné, případně školné, poplatky za
družinu či aktivity v mimoškolním čase. Školy v rámci zpestření výuky a stmelení
kolektivu třídy pořádají výlety, návštěvy divadel, výstav apod. Častá neúčast dítěte na
těchto akcích do značné míry dítě z kolektivu vylučuje. Tyto skutečnosti přispívají
k tomu, že většina dotázaných rodin výdaje spojené s akcemi pořádanými školami
měla. V úplných rodinách s jedním dítětem, které častěji než děti v jiných rodinách
chodilo do předškolního zařízení či bylo ještě mladší, platí tuto položku 78 %.
V úplných rodinách se dvěma dětmi má uvedené náklady na starší dítě dokonce 92 %,
na mladší dítě pak 84 %. Oběma dětem hradí akce spojené se školou 94 % úplných
rodin. Podobně je tomu v případě samoživitelů s jedním i dvěma dětmi.
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Akce pořádané školou mají v porovnání s volnočasovými aktivitami jednorázový
ráz, není proto překvapivé, že jejich výše se pohybuje nejčastěji do 250 Kč měsíčně, a
to i v těch rodinách, které platí tuto položku oběma dětem (graf č. 6.12). Absolutní
výše plateb spojených s akcemi školy se odráží i v jejich nižší zátěži pro rodinný
rozpočet (tabulka č. 6.8).
Graf č. 6.12 Výše poplatků za akce pořádané školou za měsíc dle počtu dětí
(Kč, %)
akce pořádané školou
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Tabulka č. 6.8 Podíl výdajů na akce pořádané školou v měsíčním příjmu rodiny
(%)
podíl v měsíčním příjmu (%)
do 1 %

úplná rodina
jedno dítě

neúplná rodina

dvě děti
84,5

70,4

62,1

1-2 %

8,4

15,3

18,2

2-5 %

5,0

10,7

15,0

5-10 %

2,1

2,8

3,7

10 a více %

0,0

0,8

0,9

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Skutečnost, že akce pořádané školou patří spíše mezi ty finančně méně
nákladné, se do jisté míry promítá do subjektivního hodnocení jejich zátěže pro rodinný
rozpočet (graf č. 6.13). Dle názoru rodičů v úplných rodinách jsou výdaje spojené
s akcemi školy spíše zanedbatelné. Samoživitelé připouštějí problémy častěji. Je možné, že více než samotná výše těchto částek hraje v jejich hodnocení roli načasování.
Tyto platby jsou často nárazové a je potřeba je uhradit v relativně krátkém časovém
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horizontu, což může být pro samoživitele často nečekaný výdaj. Na druhou stranu
naprostá většina rodin umožňuje svým dětem účastnit se akcí školy v takovém
rozsahu, jaký si přeje, to znamená, že finanční důvody zde nejsou překážkou (94 %).
Graf č. 6.13 Subjektivní hodnocení výše výdajů na školní akce dle typu rodiny
(%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Mezi finančně náročnější akce pořádané školou patří i školy v přírodě, lyžařské
a jiné výcviky, lze sem zařadit i dětské tábory v době prázdnin. V roce 2015 mělo
takový výdaj 57 % dotázaných rodin. Relativně největší částku zaplatily za pobyt dětí
úplné rodiny se dvěma dětmi (graf č. 6.14). To na jedné straně vyplývá ze samotného
faktu, že na tyto pobyty mohly jet obě děti,57 na druhé straně zde hraje roli i školní
věk zejména starších sourozenců. Úplné rodiny s jedním dítětem stály školy v přírodě
a podobné akce nejčastěji maximálně 6 000 Kč (73 %). Neúplné rodiny vydaly na
zmíněné pobyty v roce 2015 nejčastěji 2 000 až 4 000 Kč. Na jedné straně se zde
odráží skutečnost, že dotázané neúplné rodiny měly častěji jen jedno dítě, na druhé
straně je pravděpodobné, že mohly potomkům dopřát častěji pouze jeden pobyt. Tyto
výdaje jsou obecně poměrně vysoké (v průměru 4 300 Kč na dítě), ale pro rodinný
rozpočet je pravděpodobně závažnější to, že jsou to náklady jednorázové, tj. je nutné
je většinou zaplatit více méně najednou, což vyžaduje dostatečné finanční rezervy.
Podobně jako volnočasové aktivity jsou pobyty dětí těmi položkami, za které by rodiny
rády utrácely více, ale nemohou si to dovolit (volnočasové aktivity: 27 %, pobyty dětí
22 %, ostatní sledované položky se pohybovaly pod hranicí 6 %58).

57

V dotazníku nebylo rozlišeno, kolika dětí ani kterého dítěte se tento výdaj týkal.

58

Pouze u služeb chův byl podíl rodin, které by služby rády (více) využívaly, ale nemohou si to z finančních
důvodů dovolit, vyšší (9 %).
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Graf č. 6.14 Částka zaplacená za pobyty dětí (školy v přírodě, tábory apod.)
v roce 2015 (Kč, %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Docházka do školy s sebou přináší i zvýšené nároky v podobě nákupu školních
pomůcek. V rodinách s jedním dítětem má tyto výdaje 54 %, náklady na školní
pomůcky nese na starší dítě 98 % dvoudětných rodin, na mladší 61 %. Oběma dětem
pořizuje školní pomůcky 60 % dvoudětných rodin. Výdaje na školní pomůcky jsou
výrazné hlavně na začátku školního roku, v menším měřítku jsou však placeny i v jeho
celém průběhu. V přepočtu na měsíc vydávají rodiny nejčastěji částku do 250 Kč na
dítě (graf č. 6.15). Pokud má rodina dvě děti ve školním věku, i ona platí v součtu
spíše částky nižší, pouze každá třetí uvedla, že školní pomůcky vyjdou na více než 500
Kč měsíčně. Těmto výším odpovídají i příslušné podíly na příjmu rodiny (tabulka č.
6.9). V porovnání se školními akcemi zatěžují školní pomůcky rodinný rozpočet více.
To se rovněž projevuje v subjektivním hodnocení rodin (graf č. 6.16).
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Graf č. 6.15 Výše poplatků za školní pomůcky za měsíc dle počtu dětí (Kč, %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Tabulka č. 6.9 Podíl výdajů na akce pořádané školou v měsíčním příjmu rodiny
(%)
podíl v měsíčním příjmu (%)

úplná rodina
jedno dítě

neúplná rodina

dvě děti

do 1 %

70,6

64,3

52,7

1-2 %

16,9

17,9

22,7

2-5 %

9,0

13,3

17,9

5-10 %

3,5

4,1

5,8

10 a více %

0,0

0,5

1,0

100,0

100,0

100,0

celkem
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Graf č. 6.16 Subjektivní hodnocení výše výdajů na školní pomůcky dle typu
rodiny (%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

6.2 Specifické výdaje na děti - souhrnný rozbor
Předchozí kapitola se věnovala popisu jednotlivých specifických výdajů na děti,
tj. školného, stravného, poplatků za družinu, nákladů na dopravu do školy, na
volnočasové aktivity, školní akce a pomůcky, a to z hlediska úplnosti rodiny, počtu dětí
v rodině a subjektivního hodnocení výše daného výdaje. V této části bude pozornost
zaměřena zejména na to, jakým způsobem se na zátěži rodinného rozpočtu podílejí
právě všechny výše zmiňované výdaje, které jsou spojeny zejména s docházkou dítěte
do školy (mateřské, základní).
V dotázaném souboru nemá žádný z uvedených výdajů 12 % rodin. Tyto rodiny
mají v 98 % pouze jedno dítě, které zatím v naprosté většině nenavštěvuje žádné
předškolní ani školní zařízení. Pozornost dalšího rozboru je tedy zaměřen na ty rodiny,
které mají alespoň jeden sledovaný výdaj.
Rodiny dle výběrového šetření vydávají na výše uvedené položky spojené
nejčastěji s docházkou dětí do školky či školy v souhrnu většinou do 2 000 Kč měsíčně
na jedno dítě (68 % všech rodin). Podíváme-li se na úplnost rodiny a v úplné rodině i
na počet dětí, je zřejmé, že rodiny hradí měsíčně v průměru přibližně stejnou částku
(tabulka č. 6.10). Z hlediska percentilů jsou tyto výdaje v neúplných rodinách o něco
nižší, úplné rodiny se dvěma dětmi platí za jedno dítě naopak více. Tyto výsledky lze
vysvětlit tím, že v úplných rodinách je jedináček často ještě v předškolním věku
(58 %) a jsou pro něho relevantní pouze některé ze studovaných výdajů, a proto je
částka připadající na jedno dítě nižší.
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Tabulka č. 6.10 Vybrané výdaje rodin na děti měsíčně - souhrn za měsíc na
jedno dítě (Kč)
úplná rodina, 1 dítě úplná rodina, 2 děti
průměr (není sign.)

2 059

2 138

neúplná celkem
1 779

celkem
2 020

percentily
25

867

974

809

900

medián

1 340

1 523

1 200

1 395

75

2 500

2 600

2 222

2 467

347

430

270

1 047

N

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Podíváme-li se na souhrn sledovaných výdajů na děti z hlediska pracovního
zapojení rodičů, je na první pohled zřejmé, že ve všech typech rodin činí tento výdaj
nejčastěji 1 000 až 2 000 Kč měsíčně na jedno dítě (graf č. 6.17). Absence jednoho
pracovního příjmu v úplných rodinách s jedním dítětem znamená, že vyšší podíl těchto
rodin vydává menší částku (do 1 000 Kč 40 %) a naopak méně z nich utrácí za dané
položky větší částku (22 %). To je do značné míry dáno opět tím, že jedináček
v úplných rodinách s jedním pracovním příjmem je v předškolním věku a některé
z výdajů, jako jsou např. pobyty dětí, pro něho zatím nejsou relevantní. Podobně je
tomu i v úplných rodinách se dvěma dětmi.
Samoživitelé s jedním dítětem vyčíslili náklady na položky spojené převážně se
školní docházkou velmi podobně jako páry s jedním dítětem, kde oba rodiče pracují.
Druhé dítě samoživitele však způsobuje dle našeho výzkumného vzorku snížení částky
připadající na jedno dítě, a to s výraznější dominancí 500 až 1 000 Kč na jedno dítě
měsíčně. Tyto údaje za neúplné rodiny se dvěma dětmi je však nutné interpretovat
s opatrností z důvodu malého počtu respondentů. Zajímavé je, že průměrný měsíční
příjem rodiny, jehož kategorie byly odstupňovány po desetitisících Kč, výdaj dotázaných rodin na jedno dítě příliš statisticky nediferencoval. Pouze ve dvoudětných
úplných rodinách se projevila tendence rodin s měsíčním příjmem vyšším než 50 000
Kč utrácet za sledované položky více (jedna třetina více než 3 000 Kč na jedno dítě na
měsíc).
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Graf č. 6.17 Souhrn vybraných výdajů (tj. školného, stravného, poplatků za
družinu, dopravu do školy, volnočasové aktivity, školní akce a pomůcky) na
jedno dítě dle typu rodiny - měsíčně (Kč, %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Jednou z diskutovaných otázek v současné době jsou náklady na dítě v různém
věku. Odpovědět na tuto otázku je kvůli nedostupnosti potřebných dat velice obtížné.
Ze standardních dat rodinných účtů není možné určit, které osoby (či dokonce více
osob) v domácnosti se konkrétní výdaj týkal. Jak již bylo uvedeno v předchozích
kapitolách, terénní šetření se v této souvislosti zaměřilo na některé specifické výdaje
spojené zejména se vzděláváním a volným časem dětí. Na základě výpovědí respondentů tak bylo možné tyto náklady částečně vyčíslit. Tyto údaje je třeba brát jako
spíše orientační, neboť všechny částky uváděli respondenti zpětně a docházelo tak
logicky ke zkreslení a zaokrouhlení.
Rodiny, jejichž děti v době výzkumu nechodily do žádného předškolního, ani
školního zařízení, v naprosté většině případů neměly žádný sledovaný výdaj (83 %).
Vzhledem k jejich malému počtu byly z dalšího rozboru vyloučeny.
Rodiny s alespoň jedním dítětem v předškolním zařízení měly v referenčním
období, tj. od září do listopadu 2015, alespoň jeden sledovaný výdaj v 95 % případů,
v rodinách s alespoň jedním dítětem na I. stupni to bylo 98 % a na II. stupni 97 %.
Graf č. 6.18 znázorňuje rozložení dětí dle typu školní docházky a součtu vybraných
měsíčních výdajů na jedno dítě. Děti na všech třech školních úrovních potřebují na
krytí všech ve výzkumu vybraných položek nejčastěji (v jedné třetině) 1 000 až 2 000
Kč na měsíc. U další přibližně jedné třetiny dětí byly měsíční náklady vyčísleny na
méně než 1 000 Kč. Jediný významnější rozdíl byl zaznamenán u dětí na II. stupni ZŠ,
které častěji než ostatní hradí uvedené položky ve výši 2 000 až 3 000 Kč.
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Graf č. 6.18 Vybrané výdaje (tj. školného, stravného, poplatků za družinu,
dopravu do školy, volnočasové aktivity, školní akce a pomůcky) na jedno dítě
dle typu školní docházky (Kč, %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Jak bylo výše uvedeno, úplné a neúplné rodiny se od sebe příliš neliší z hlediska
částky, kterou celkově za uvedené položky na děti platí. Výrazné odlišnosti však nalezneme ve výši podílu, jakým se tyto výdaje podílejí na měsíčním příjmu domácnosti.
Z pohledu výdajů připadajících na jedno dítě se statisticky neliší míra zatížení
rodinného měsíčního příjmu v úplných rodinách s jedním a v úplných rodinách se
dvěma dětmi (tabulka č. 6.11). Neúplné rodiny jsou zatíženy relativně více, pro více
než dvě třetiny znamenají výdaje na jedno dítě více než 5 % měsíčního příjmu.
Porovnáme-li podíl celkových výdajů na všechny děti v rodině, tedy bez přepočtu na
jedno dítě, není statisticky významný rozdíl mezi neúplnými rodinami a úplnými se
dvěma dětmi. Sledované výdaje jsou tedy z hlediska jejich relativní výše pro dotázané
neúplné rodiny, z nichž většina měla pouze jedno dítě, stejně nákladné jako pro úplné
rodiny se dvěma dětmi.
Tabulka č. 6.11 Podíl součtu vybraných výdajů na děti na běžném měsíčním
příjmu rodiny (%)
výdaje na jedno dítě
úplná rodina
jedno dítě

dvě děti

celkem výdaje na děti

neúplná rodina

úplná rodina
jedno dítě

dvě děti

neúplná rodina

do 2 %

11,7

12,3

3,5

11,7

3,3

3,5

2 až 5 %

50,0

46,7

27,0

50,0

17,9

22,9

5 až 10 %

23,1

27,7

34,8

23,1

39,1

32,6

více než 10 %

15,1

13,3

34,8

15,1

39,6

41,1

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

103

6. Specifické výdaje na děti

Počet pracovních příjmů v úplné rodině významně nediferencuje uvedené
rozložení úplných rodin podle podílu vybraných výdajů na děti na celkovém měsíčním
příjmu. V tomto výsledku se odráží již zmíněné, v porovnání s ostatními dětmi nižší
potřeby jedináčků v předškolním věku v rodinách s jedním příjmem. Dále lze předpokládat, že rodiny vydávají za vybrané položky na děti částku úměrnou svým finančním
možnostem. Výdaje, jako je školné, stravné, školní pomůcky apod. lze považovat za
nezbytné výdaje. Za určitý nadstandard je možné označit volnočasové aktivity a
pobyty dětí, ať již pořádané školou nebo jinými subjekty v době prázdnin apod.
Rodiny jako pro ně nejvíce nedostupné z finančních důvodů hodnotí právě
volnočasové aktivity svých dětí a školy v přírodě, dětské tábory a podobné akce (graf
č. 6.19). V porovnání s nimi jsou ostatní výdaje spojené s různými službami či
aktivitami pro děti většinou dostupné v takové míře, v jaké si rodiny přejí.
Graf č. 6.19 Podíl rodin, které si uvedenou aktivitu/službu
z finančních důvodů dovolit v takové míře, v jaké by chtěly
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Finanční dostupnost volnočasových aktivit a pobytů pro děti je výrazně nižší
v neúplných rodinách, snižuje ji i počet dětí v rodině (graf č. 6.20). Pobyty dětí jsou
hodnoceny v porovnání s volnočasovými aktivitami jako dostupnější, což je možné
vysvětlit např. tím, že se jedná o jednorázové akce. Důvodem pro to, že jsou pobyty
zařazeny mezi obtížně uhraditelné výdaje méně často, může být i to, že škola pobyty
dětí neorganizuje, rodina je tedy nepovažuje za obtížný náklad, nebo má dítě jiné
možnosti, jak strávit prázdniny.
Významnou roli hraje v hodnocení finanční dostupnosti i fakt, zda rodiče oba
pracují či nikoliv (graf č. 6.20). V úplné rodině s jedním dítětem, kde oba rodiče
pracují, jsou volnočasové aktivity a pobyty dětí v porovnání s ostatními rodinami
vnímány jako relativně více finančně dostupné. Na první pohled se zdá překvapivé, že
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v okamžiku, kdy jeden rodič nepracuje, jsou tyto výdaje vnímány jako ještě více
bezproblémové. To je dáno zejména naprostou převahou jedináčků v předškolním věku
v těchto rodinách, kde tyto výdaje nejsou zatím v takové míře aktuální. V úplné rodině
se dvěma dětmi však absence jednoho pracovního příjmu hodnocení míry finanční
dostupnosti obou zmiňovaných typů aktivit pro děti zhoršuje. V těchto rodinách je
nepracující matka často s mladším dítětem na mateřské či rodičovské dovolené. Zdá
se, že v těchto případech mladší sourozenec „omezuje“ možnosti volnočasových aktivit
a pobytů pro děti pro staršího sourozence. Podobně jako v úplných rodinách vnímají
samoživitelé bez pracovního příjmu finanční dostupnost volnočasových aktivit a pobytů
pro děti v porovnání s pracujícími jako méně problematickou. Je to opět způsobeno
zejména tím, že většina dětí nepracujících samoživitelů je v předškolním věku.
Graf č. 6.20 Podíl rodin, které si nemohou dovolit z finančních důvodů
volnočasové aktivity a pobyty pro děti v takové míře, v jaké by chtěly (%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Služby a další položky spojené se školní docházkou dětí jsou však v porovnání
s jinými rodinnými výdaji, jako je např. dovolená či vybavení domácnosti, hodnoceny
jako relativně finančně dostupné (graf č. 6.21). Bez ohledu na úplnost i počet dětí by
si rodiny nejčastěji rády dopřály delší nebo luxusnější dovolenou. Dále pociťují
nedostatek financí na zařízení domácnosti, bytové vybavení a jiné předměty trvalé
hodnoty. Úplné i neúplné rodiny by rády měly více peněz i na zboží a služby spojené s
volným časem a docházkou dětí do školy (lépe situaci hodnotí úplné rodiny s jedním
dítětem, které však často do školy ještě nechodí).
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Graf č. 6.21 Podíl rodin, které si nemohou dovolit z finančních důvodů vybrané
zboží a služby v takové míře, v jaké by chtěly (%)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Neúplné rodiny pociťují více než úplné nedostatek financí pro nákup oblečení a
obuvi a potravin a nápojů (graf č. 6.21). Nejčastěji kupují nové oblečení úplné rodiny,
a to zejména na starší/první dítě (tabulka č. 6.12). Třetina neúplných rodin však
kupuje i těmto dětem oblečení a obuv obnošené (v bazaru, v second handech apod.).
Mladší sourozenci mají nové oblečení výrazně méně často než starší, v neúplné rodině
je to pouze každý pátý.
Tabulka č. 6.12 Nejčastější způsob pořizování oblečení a obuvi pro děti (%)

kupujeme nové

starší/první dítě
úplná rodina, úplná rodina,
1 dítě
2 děti
69,6
77,1

neúplná
rodina
54,7

mladší dítě
úplná
neúplná
rodina
rodina
52,0
20,0

kupujeme obnošené

18,4

16,1

31,4

21,3

45,5

dostáváme darem, dědíme

11,9

6,8

13,9

26,7

34,5

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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7. Materiální situace rodin s dětmi
7.1 Majetek
Rodiny s nezletilými dětmi předškolního a školního věku se nacházejí v prvních
fázích rodinného cyklu, kdy jsou rodiče často v počátečních fázích svých profesních
drah a vysoké náklady si vyžaduje především zajištění bydlení a péče o nově narozené,
malé a celkově nesamostatné děti. Materiální zázemí si některé tyto rodiny teprve
postupně vytvářejí. Naopak, v některých rodinách samoživitelů, u kterých po rozvodu
došlo k rozdělení majetku a omezení výdělkových možností samoživitele/ky, mohla
vzniknout situace, která neumožňuje kontinuálně majetkovou úroveň zvyšovat či
stabilizovat. Celkově však minimálně vzhledem k velkému podílu vlastníků rodinných
domů a bytů lze předpokládat, jak také potvrzují naše zjištění, že majetková úroveň
rodin s dětmi je převážně dobrá, v nemalé části ji lze hodnotit jako velmi dobrou, ale
jsou i rodiny nacházející se výrazně pod průměrem. Opět jsou zde markantní rozdíly
především podle úplnosti rodiny (graf č. 7.1). Samoživitel/ky, kteří žijí nejméně často
ve vlastnickém bydlení (viz dále), téměř z poloviny deklarují majetek v hodnotě do půl
milionu Kč. Stejně majetných úplných rodin je necelá pětina. V obou případech jsou
rodiny se dvěma dětmi v průměru o něco majetnější, zřejmě i proto, že počet dětí zde
vyjadřuje vyšší fázi rodinného cyklu. Podobně jako u jiných ukazatelů životní úrovně
nesezdaní rodiče vykazují nižší hodnoty majetku než manželská rodina.
Graf č. 7.1 Odhadovaná hodnota majetku rodiny v korunách podle jejích
demografických charakteristik (Kč, v %)
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Celkově se přirozeně ukazuje těsná závislost majetku rodiny na jejích celkových
příjmech (graf č. 7.2). Převažuje vztah, zejména u krajních hodnot, přímé, resp.
nepřímé úměrnosti. S růstem příjmů přibývá rodin relativně nejmajetnějších a ubývá
rodin s nejnižší hodnotou majetku. Podobně je tomu u druhé nejnižší kategorie
majetku. Majetek v hodnotě 1-2 milionu Kč (druhá nejvyšší kategorie) je však
nejčastější v rodinách s příjmem 30-40 tisíc Kč měsíčně (prostřední příjmové
kategorie) a její podíl se snižuje na obě strany „žebříčku příjmů“.

čistý měsíční příjem domácnosti v
tisících Kč

Graf č. 7.2 Odhadovaná hodnota majetku rodiny podle celkového čistého
měsíčního příjmu domácnosti (Kč, v %)
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Výše majetku se odvíjí od příjmové úrovně a ta od ekonomické aktivity a jejího
charakteru. Jeho základem je vzdělanostně profesní status rodičů. Zde si všimněme
statusu přednosty domácnosti. Vliv jeho postavení je statisticky významný (graf č.
7.3). Markantní je zejména odlišnost rodin s vysokoškolsky vzdělanou osobou v čele
od ostatních rodin. Při porovnání profesí vyžadujících převážně vysokoškolské vzdělání
s profesemi založenými na úplném středním vzdělání a profesemi vyžadujícími nízkou
kvalifikaci jsou základní relace obdobné jako podle dosaženého vzdělání. Ze základního
trendu se opět vymykají rodiny s hodnotou majetku 1-2 miliony, která se vyskytuje
nejvíce tam, kde osoba v čele domácnosti má úplné střední vzdělání, vykonává středně
technické nebo administrativní a podobné zaměstnání. Blízký tomu je podíl takto
majetných rodin s osobou v čele vykonávající manuální zaměstnání v obchodě a
službách. Z hlediska vzdělání se podíl rodin s takovýmto majetkem příliš neodlišuje od
domácností ve všech ostatních vzdělanostních kategoriích. Obdobně vyrovnané
rozčlenění nalézáme i při porovnání podle profesních kategorií osoby v čele rodiny.
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vzdělání

Graf č. 7.3 Odhadovaná hodnota majetku rodiny podle vzdělanostně profesních
charakteristik osoby v čele domácnosti (Kč, v %)
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Jako do jisté míry obecně dostupná úroveň majetku ve všech demografických
typech rodin a domácnostech s různým celkovým příjmem se jeví majetek v celkové
hodnotě 1-2 miliony Kč. Tato určitá míra „nivelizace“ zřejmě souvisí s rozšířeným
vlastnictvím nemovitostí, v nichž rodiny s dětmi bydlí a které tak v každé rodině
znamenají základ jejich majetnosti, jakkoliv se značně variabilní hodnotou. Ta je v této
majetkové kategorii „vyrovnávána“ objemem vlastněných dalších movitých a nemovitých věcí. Lze předpokládat, že i v ostatních kategoriích dle hodnoty majetku hraje
významnou roli (ne)vlastnictví bytu/domu, kde rodina bydlí. Tomu nasvědčuje i
skutečnost, že obdobnou podmíněnost sociodemografickými charakteristikami, jaká
byla zjištěna u majetku, lze nalézt i u diferenciace forem bydlení.

7.2 Bydlení
Struktura bydlení výběrového souboru rodin s 1-2 dětmi podle druhu bytu, tedy
vlastnického vztahu k bydlení, odpovídá v základních proporcích tomu, co bylo zjištěno
na celostátní úrovni z dat SILC (ČSÚ 2015a, zpracováno v Höhne, Kuchařová, Paloncyová 2016). Jediný výraznější rozdíl je ve větším podílu rodin bydlících u příbuzných
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v souboru Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 oproti souboru SILC.59 Základní
charakteristikou bydlení rodin s dětmi je častější bydlení úplných rodin ve vlastnickém
bydlení, přičemž to platí více o sezdaných párech s dětmi než o nesezdaných (graf č.
7.4). Vlastnictví rodinného domu nejvýrazněji navzájem odlišuje všechny tři typy rodin,
přičemž je u něj nejzřetelnější rozdíl v podílu takto bydlících manželských rodin a rodin
samoživitelů. Podobně velký rozdíl, avšak v opačném směru, je v nájemním bydlení,
které je nejčastější u neúplných rodin, ale podobný je v tomto případě podíl takto
žijících rodin nesezdaných párů. Nejméně časté je u všech typů rodin bydlení
v družstevních bytech, přičemž v tomto případě jsou na tom manželské a neúplné
rodiny podobně, zatímco u nesezdaných párů je to v podstatě okrajová forma bydlení.
Nejvyrovnanější jsou podíly rodin bydlících v bytech v osobním vlastnictví (graf č. 7.4).
Graf č. 7.4 Druh bytu úplných a neúplných rodin podle právního důvodu užívání
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rodiny s 1-2 dětmi, jimž je věnována tato monografie, představují domácnosti,
které se blíží celostátnímu průměru také ohledně struktury bytů podle vlastnického
vztahu k bydlení, jak je zachycují data SLDB (SLDB 2011). Vlastní rodinný dům má 31 %
„našich“ rodin s dětmi, v datech SLDB je to 39 %, v bytech v osobním vlastnictví bydlí
30 % domácností, resp. 22 %, v družstevních bytech žije 8 %, resp. 10 % a
v nájemních bytech je to 18 %, resp. 24 %. Rozdíly jdou zejména ve prospěch bydlení
rodin s dětmi u příbuzných, které v našem souboru tvoří 13 %, zatímco v datech SLDB
5 %. Hlavním důvodem je, kromě jiné metodiky zjišťování, že v našem souboru jde
z velké části o mladé rodiny na počátku rodinného cyklu, které teprve postupně podle
svých možností budují materiální zázemí rodinného života.
59

Jedním z důvodů může být preciznější definice společného bydlení v dotazování pro SILC, tedy rozlišení
na bytovou domácnost a hospodařící domácnost, což respondenti šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi
2015 nerozlišovali a jsou zde tedy spojeny často obě možnosti. V publikaci Höhne, Kuchařová,
Paloncyová (2016) je struktura bydlení čistých rodin s nezaopatřenými dětmi jakéhokoliv věku (1-3
v úplných rodinách a 1-2 v neúplných rodinách) takováto: vlastní dům 38 %, vlastní byt 31 %,
družstevní byt 8 %, nájemní byt 21 % a u příbuzných apod. 3 %.
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Základní nerovnosti v bydlení podle druhu bytu z hlediska skladby domácnosti
existují v rodinách s dětmi ve dvojím smyslu a tyto diference se vzájemně kříží: mezi
úplnými a neúplnými rodinami a mezi manželskými rodinami a nesezdanými páry
s dětmi. To, zda v rámci každého typu rodiny žije v domácnosti jedno nebo dvě děti,
nehraje téměř žádnou roli (graf č. 7.5), podobně jako věk mladšího dítěte.
Sledované typy rodin v členění podle počtu dětí sdílejí z hlediska struktury bytů
jediný společný rys, kterým je velmi podobný podíl rodin žijících ve vlastněném bytě,
o málo větší je jen v úplných rodinách s jedním dítětem. Nejpodstatnější rozdíly jsou u
vlastních rodinných domů, a to ve prospěch úplných rodin se dvěma i s jedním dítětem
a u nájemních bytů, zde ve prospěch rodin sólo rodičů a opět hlavně se dvěma dětmi.
Dále se zaměříme na základní faktory ovlivňující nerovnosti v bydlení rodin s dětmi
souhrnně za všechny rodiny výběrového souboru, příp. s rozlišením úplných a
neúplných rodin.
Graf č. 7.5 Druh bytu podle typu rodiny a počtu dětí (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Druh bytu do značné míry závisí na příjmových možnostech a
majetkové úrovni nukleární rodiny, ale ne přímočaře. Záleží na tom, jaký byt či
rodinný dům si rodiny pořizují a z jakých finančních zdrojů čerpají. Mimo různou míru
využívání hypoték60 rodiny s nezletilými dětmi např. mohou dostávat podporu z širší
rodiny (dědictví, dary), pokud si pořizují vlastnické bydlení, jehož upřednostňování je
v ČR jedno z nejvýraznějších v Evropě (srv. např. Lux et al., 2015). Převaha
vlastnického bydlení byla ukázána v grafech č. 7.4 a 7.5. Z grafu č. 7.6 je patrné, že
k dosažení vlastnického bydlení přispívá spíš výše příjmů než majetnost rodiny (obojí
60

Podle publikace Šimíková, Vyhlídal 2015 (s. 17) je polovina domácností bydlících ve vlastním domě a
téměř polovina domácností v bytech v osobním vlastnictví zatížena hypotékou.
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je zde vyjádřeno podle subjektivních deklarací dotázaných). V rodinách, které žijí ve
vlastních domech a také v bytech v osobním vlastnictví, lidé hodnotí své příjmy
(vysoce) pozitivně. Rodiny, které s příjmy vycházejí velmi obtížně, bydlí téměř
z poloviny v nájemním bydlení, z pětiny u příbuzných. I mezi rodinami, které pociťují
obtíže vyjít s příjmy, žije čtvrtina ve vlastních domech a víc než čtvrtina ve vlastních
bytech. Také mezi těmito rodinami žije víc než desetina u příbuzných.
Existuje přirozeně těsná vzájemná podmíněnost majetkové úrovně rodiny a
formy bydlení, ani zde však nejde o závislost na principu přímé úměrnosti. Potvrzují se
poznatky z jiných dat, že v nájemním bydlení žijí především rodiny nejméně majetné,
což pro ně znamená vyšší zatížení výdaji na bydlení (graf č. 7.6, viz také dále).
O družstevním bydlení to platí obdobně, vyskytuje se však podstatně méně často.
Markantní rozdíl mezi počty a podíly majitelů rodinných domů ve dvou nejvyšších
majetkových kategoriích ve prospěch té nižší z nich, stejně jako poměrně vysoký podíl
nejmajetnějších rodin bydlících u příbuzných (graf č. 7.7) zřejmě vypovídá o dvou
skutečnostech. Zaprvé jde o variabilitu kvality a hodnoty bydlení v rámci kategorií
vlastnického vztahu k bytu, zadruhé o variabilitu subjektivního hodnocení blahobytu
rodiny. Např. bohaté rodiny bydlící v bytě příbuzných apod. pravděpodobně vztahují
hodnocení k širší rodině (zřejmě dobře situované, i proto, že společně, ale ve vyšším
standardu bydlení, mohou bydlet spíš ve vlastním domě než v nájemním bytě), zatímco
pro „chudé“ rodiny bydlící u příbuzných je zřejmě často tento stav vynuceným řešením
z důvodu (finanční) nouze a lze předpokládat nezřídka horší kvalitu.
Graf č. 7.6 Druh bytu podle subjektivních hodnocení příjmů a majetku rodiny
100%
90%
80%

16,7
8,3

70%

5,3
3,2

10,8
11,6

30,5

21,9

12,3

5,8
3,8

9,9
8,2

35,6

39,3

41,7

9,6

8,2

60%
50%

21,4

35,3

34,8

57,5

40%
30%
20%

34,1

33,3

10%

17,5
11,2

0%
Bohatá

Spíše
bohatá

Ani bohatá,
ani chudá

Spíše
chudá

vlastní byt

25,0
9,6

42,4

10,6
45,2

34,8

9,6
4,1
6,8
Chudá

subjektivní hodnocení majetnosti

vlastní dům

22,0

27,8

10,7

60,0

12,4

družstevní byt

25,2

13,6
11,4

Zcela bez Téměř bez S určitými S velkými
obtíží
obtíží
obtížemi
obtížemi
jak rodina vychází s příjmy

nájemní byt

u příbuzných aj.

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Podívejme se ještě na diferenciaci forem bydlení podle příjmových a
majetkových ukazatelů relativně objektivnějších či „exaktnějších“ - finančně vyčíslené
hodnoty majetku rodiny a deklarované celkové čisté měsíční příjmy domácnosti.
Zjištění, že vlastní rodinný dům si pořizují nikoliv ti, kdo mají nejvyšší příjmy,
ale ti, kdo patří o příjmovou kategorii níže, doplňuje fakt, že obdobně je tomu při

112

7. Materiální situace rodin s dětmi

srovnání formy bydlení podle majetkových kategorií vyjádřených jejich odhadovanou
peněžní hodnotou (graf č. 7.7). Ve všech formách bydlení je skutečně úzká korelace
mezi majetkem a příjmy, s výjimkou nájemního bydlení. Rodiny v nájemním bydlení
jsou nejvíce heterogenní kategorií z hlediska ukazatelů životní úrovně, neboť jsou
heterogenní i z hlediska ekonomické aktivity a vzdělání (jiné možné diferencující
faktory nebyly zjišťovány).
Nájemní bydlení se nicméně ukazuje jako forma spjatá spíše s nízkou životní
úrovní rodiny. Podíváme-li se na strukturu druhu bydlení podle deklarovaných
celkových měsíčních příjmů domácnosti, zjišťujeme, že u nejchudších zcela převládá
nájemní bydlení podílem 60 %, u nejbohatších téměř neexistuje. Nejvíce heterogenní
příjmovou skupinou z hlediska forem bydlení jsou rodiny s hodnotou majetku mezi
500 tisíci a milionem Kč.
Graf č. 7.7 Druh bytu podle subjektivního ocenění hodnoty majetku rodiny (v
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Souvislost druhu bytu s majetkovou úrovní je velmi vysoká jak u úplných, tak u
neúplných rodin (graf č. 7.8). Nevýrazně nižší je u nesezdaných párů oproti
manželským rodinám. Silná je tato korelace v rodinách s jedním i se dvěma dětmi.61
Vybereme-li některé rozdíly, vidíme například, že téměř polovina nejchudších
manželských rodin žije v nájemním bydlení, v další majetkové kategorii je to už jen
pětina a v ostatních, ještě vyšších, jde vlastně o výjimečnou formu (graf č. 7.8).
Z nesezdaných párů s nejnižším majetkem žijí v nájemním bydlení dokonce tři čtvrtiny,
v následující kategorii pětina a v kategoriích vyšších jde o menšiny rodin. Pokud jde o
vlastnictví rodinného domu, je rozdíl mezi nejhůře a nejlépe příjmově zajištěnými
rodinami mnohonásobný ve všech jejich typech, nejmarkantněji u neúplných rodin.
U nejbohatších rodin samoživitelů a nesezdaných párů je tato forma bydlení
zastoupena v obdobné míře.

61

Podrobnější třídění rodin v kombinaci jejich úplnosti a počtu dětí při hledání závislosti na majetkové nebo
příjmové úrovni domácnosti velikost výběrového souboru neumožňovala.
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Graf č. 7.8 Závislost druhu bytu na subjektivně oceněné hodnotě majetku
rodiny podle typu rodiny
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Závislost druhu bytu na příjmové úrovni je sice méně těsná, než je tomu u
majetkové úrovně (srv. grafy č. 7.7 a 7.9), ale opět podobná v rodinách úplných a
neúplných, v druhých o málo těsnější (graf č. 7.10). O něco nižší je v manželských
rodinách, zatímco v případě nesezdaných a osamělých rodičů je obdobná. Zde je
výraznější podmíněnost formy bydlení příjmovou úrovní v rodinách s jedním dítětem
než v rodinách s dvěma dětmi.

celkový čistý měsíční příjem
rodiny v tisících Kč

Graf č. 7.9 Závislost druhu bytu na celkovém čistém příjmu rodiny
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Graf č. 7.10 Závislost druhu bytu na příjmu* rodiny podle typu rodiny

sólo rodiče

50+

20,0

nesezdaní rodiče

60,0
75,0

30-40

14,3

20-30

25,0

42,9

15,9

do 20

manželská rodina

20,0

40-50

4,8

34,1

9,7

19,3

50+

9,1

11,4

33,8

22,2

do 20

14,8

25,0

6,3

50+

10,0

2,8

5,6

do 20

10%

43,8
28,9

11,0

33,3

vlastní dům

7,4
6,0
9,4

29,5

20%

18,5

33,3

25,0
0%

11,3

37,1

28,8

30%
vlastní byt

6,3

31,0

25,0

38,5

20-30

10,0

18,8

38,9

41,9

30-40

15,0

3,1

52,1

40-50

14,8
21,6

46,9

21,1

20-30

26,1

30,0

25,0

30-40

28,6

38,1

35,0

40-50

9,5

40%

družstevní byt

60%
nájemní byt

8,3

70%

9,1
7,2

9,8

9,0

19,9

16,7
50%

2,5
7,8

80%

11,0
16,7
90%

100%

u příbuzných aj.

Pozn.: *) V řádcích je celkový čistý měsíční příjem rodiny v tisících Kč.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

V rámci jednotlivých příjmových kategorií, a podobně také majetkových
kategorií, nejsou statisticky významné nerovnosti mezi čtyřmi zde sledovanými typy
rodin (úplnými a neúplnými, s jedním nebo se dvěma dětmi). Jinými slovy, rozdíly
mezi těmito typy rodin uvedené výše, jsou více korelovány s příjmově
materiální situací rodiny, která je v těchto typech odlišná, než s demografickým složením jejich domácností.
Data však též naznačují, což ovšem můžeme jen dedukovat, že bydlení
v nájemních bytech a obdobně ve vlastních domech zřejmě nezávisí jen na odlišné
příjmově materiální situaci nukleární rodiny, ale také širší rodiny. Navíc v různé míře
závisí též na individuálních preferencích, podmíněných např. životním stylem nebo
ochotou nést břímě zodpovědnosti za údržbu bytu apod. a v nemalé míře i na charakteru místa bydliště (např. jsou rozdíly mezi městem a venkovem). Např. v rodinách
příjmově nejlépe zabezpečených (s oběma zaměstnanými rodiči) je stejný podíl rodin
žijících ve vlastních domech a v nájemním bydlení (29 %, resp. 28 %), zatímco ostatní
formy bydlení jsou méně časté. V době, kdy je jeden rodič na mateřské/rodičovské
dovolené a příjmy rodiny jsou omezené, 39 % rodin žije v nájemním bytě a 26 % u
příbuzných, vlastní dům je okrajovou variantou (4 %).
Kromě demografického a socioekonomického složení domácností a jejich majetnosti jsou nerovnosti ve formě bydlení rodin s dětmi způsobeny také odlišným
charakterem zástavby v obcích a městech různé velikosti (graf č. 7.11). S rostoucí
velikostí obce/města přímo úměrně klesá podíl rodinných domů. U ostatních druhů
bytů žádná přímá závislost neexistuje.
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Graf č. 7.11 Druh bytu podle velikosti obce (podíly druhů bytů v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Závislost druhu bytu na velikosti bydliště není stejná pro úplné a neúplné
rodiny, ač variabilita není markantní (graf č. 7.12). Zatímco v menších obcích se
projevuje vazba druhu bytu na typ rodiny, a to zhruba do úrovně velikosti obcí s 10
tisíci obyvatel, ve větších obcích tato souvislost slábne, ale opět je zřejmá v největších
městech.
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Graf č. 7.12 Druh bytu úplných a neúplných rodin podle velikosti obce
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Náklady na bydlení
Náklady na bydlení sestávají z řady položek, které se liší co do skladby a výše
podle formy bydlení a jeho kvalitativních charakteristik. Výše nákladů v rámci rodinného rozpočtu je pak také odlišná regionálně podle cen bytů, energie a vody.
Nerovnosti vznikají na úrovni jednotlivých rodin např. i podle toho, kdo všechno
přispívá na bydlení v rámci širší rodiny. Zjistit skutečné výdaje na bydlení, aby
zahrnuly všechny složky, je ve výběrových šetřeních obtížné a realitě se nejvíce blíží
speciální příjmová šetření s vypracovanou metodikou podrobných spolehlivých zjišťování typu rodinných účtů nebo šetření Příjmy a životní podmínky domácností (SILC) tato data byla zpracována v publikaci Höhne, Kuchařová, Paloncyová (2016). Ve
výběrovém šetření menšího rozsahu, jako jsou Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015, je
třeba použít jednodušší postup při vědomí, že data nebudou stejně spolehlivá jako ve
výše zmíněných zjišťováních, nicméně platná v kontextu celého takového šetření.
Zde sledované rodiny s 1-2 dětmi vynakládají podle svých výpovědí průměrně
měsíčně na bydlení okolo 7 tisíc Kč. Dotázaní mohli buďto uvést celkovou vydávanou
částku nebo zvlášť kolik platí za nájem a kolik za energie, vodu a příp. další služby
spojené bezprostředně s bydlením (podle toho, co pro ně bylo snazší). Jak ukazuje
tabulka č. 7.1, vypočtená průměrná měsíční výše výdajů za bydlení se podle způsobu
jejího vyjádření liší. Nicméně medián je v obou případech shodný. Průměr je ovlivněn
tím, jak je z tabulky zřejmé, že při udání dvou základních položek nákladů odděleně
byly zjištěny vyšší minimální i maximální hodnoty (což může odpovídat realitě nebo být
ovlivněno způsobem dotazování). V kategorizovaných datech byly spojeny oba způsoby
zjištění a takto jsou použity při hledání souvislostí nákladů na bydlení a jejich
nerovností.
Tabulka č. 7.1 Průměrná měsíční výše výdajů za bydlení (v Kč)
součet nájmu a plateb
počet rodin

souhrnná částka
342

787

průměr

7 614

6 641

medián

6 000

6 000

modus

5 000

5 000

minimum

1 500

1 000

maximum

60 000

23 000

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Nejvyšší výdaje za bydlení mají úplné rodiny se dvěma dětmi (tabulka č. 7.2),
které také v průměru bydlí v největších bytech (srv. s výsledky podle dat SILC, viz
Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016) a nejčastěji žijí ve vlastnickém bydlení. Úplné
rodiny v souhrnu platí za bydlení o pětinu více, než rodiny neúplné. Úplné rodiny
se dvěma dětmi vydávají na bydlení o 7 % více, než mají-li jedno dítě, dvoudětné
rodiny samoživitelů vydávají téměř o desetinu více než jednodětné.
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Tabulka č. 7.2 Průměrné měsíční náklady na bydlení podle typu rodiny

úplná rodina, 1 dítě

součet nájmu
a plateb
7 640

souhrnná
částka
6 930

úplná rodina, 2 děti

8 160

7 036

neúplná rodina, 1 dítě

6 340

5 690

neúplná rodina, 2 děti

6 970

6 070

typ rodiny

součet nájmu
a plateb

souhrnná
částka

7 890

6 980

6 490

5 750

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

I když v zásadě platí, že rodiny s vyššími příjmy vydávají více na bydlení než
rodiny příjmově slabší, závislost není zcela přímo úměrná (graf č. 7.13). Až do výše
příjmů 30 tisíc Kč měsíčně převládají mezi rodinami ty, které vydávají na bydlení
nejnižší částky. Nejvyšší částky platí třetina příjmově nejlépe zajištěných, ale i 12 %
rodin s nejnižšími příjmy, takže podíl prvních je téměř trojnásobný proti podílu
druhých. Podíly rodin vydávajících nejméně s růstem příjmů rodiny klesají, zatímco
podíly rodin vydávajících nejvíce se s růstem příjmů zvyšují. Ostatní kategorie vydání
žádný jasný trend v závislosti na příjmech rodin nevykazují.
V rodinách ve středním příjmovém pásmu je nejmenší variabilita nákladů na
bydlení, ačkoliv tam převládá vlastnické bydlení jako ve vyšších příjmových pásmech,
byť méně výrazně. Relativně nejvyrovnanější struktura nákladů na bydlení je v
příjmové kategorii 30-40 tisíc Kč, z níž přitom více než čtvrtina rodin spadá do nejnižší
kategorie nákladů na bydlení.

celkový měsíční čistý příjem rodiny v tisících Kč

Graf č. 7.13 Výdaje na bydlení podle čistých měsíčních příjmů rodiny (v %)
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Podíl nákladů na bydlení na příjmech
Poměr nákladů na bydlení k příjmům dosahuje v rodinách s dětmi průměrně 24 %,
z toho v úplných rodinách 20 % a v neúplných 34 %. V rámci úplných rodin opět
existují jisté diference podle legitimity partnerství, kdy sezdaní platí za bydlení 19 %
svých příjmů, zatímco nesezdaní 23 %. Souvisí to s tím, že nesezdaní mají průměrně
nižší příjmy a např. častěji bydlí v nájemním bydlení, za něž je obvykle placena vyšší
částka na nákladech mimo platby za energie a vodu. Na počtech dětí, jak v úplných,
tak v neúplných rodinách, velikost tohoto podílu nezávisí (tabulka č. 7.3).
Tabulka č. 7.3 Průměrné náklady na bydlení a jejich podíly na celkových
čistých příjmech domácností podle typu rodiny a počtu dětí

typ rodiny

úplná rodina celkem

průměrné
náklady
(v Kč)

podíl
nákladů
na příjmech
(v %)

7 277

20,1

z toho:
manželská rodina

7 310

19,3

nesezdaní rodiče

7 163

22,9

neúplná rodina

5 925

34,4

celkem

6 936

24,1

typ rodiny dle
počtu dětí

průměrné
náklady
(v Kč)

podíl
nákladů
na příjmech
(v %)

úplná rodina, 1 dítě

7 165

21,1

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

7 394

19,2

5 833

34,5

6 356

33,8

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Nákladová položka na bydlení, a tedy i podíl těchto nákladů na příjmech rodiny,
se liší u jednotlivých druhů bytů. Podstatně se od ostatních druhů liší náklady
v nájemních bytech (srv. Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016; Koncepce 2015).
Druhý nejvyšší podíl ze svých příjmů platí na bydlení rodiny v družstevních bytech,
kde se měsíční výdaje na bydlení často skládají z podobných složek jako v bytech
nájemních.62
Diferenciace výše nákladů na bydlení a jejich podílu na příjmech (tabulka č.
7.4) ukazuje základní trend, že i pro rodiny s nezletilými a s malými dětmi platí, že
rodiny s vyššími příjmy si pořizují nákladnější bydlení. Malou výjimkou je podobnost
celkových nákladů ve dvou sousedních příjmových kategoriích v rozmezí příjmů 30 000
- 49 999 Kč. V relativním vyjádření však s rostoucím příjmem podíly nákladů na
bydlení na příjmech klesají, a to v tomto případě bez výjimek. Vysoká hodnota podílu
nákladů na bydlení z rodinných příjmů v kategorii rodin s měsíčními příjmy do 20 tisíc
Kč může být mj. vysvětlena vysokým podílem nájemních bytů v této kategorii rodin,
které vykazují i další charakteristiky nízkopříjmových domácností (srv. s náklady na
bydlení v publikaci Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016, kapitola 6.2.3).

62

V závislosti na typu družstva (nájemníků nebo majitelů bytů) a způsobu získání bytu (platba anuit).
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Tabulka č. 7.4 Průměrné náklady na bydlení v korunách a jejich podíly na
celkových čistých příjmech domácností v procentech podle druhu bytu a
průměrných čistých měsíčních příjmů domácnosti
průměrné
náklady
6 477

podíl nákladů
na příjmech v %
21,0

vlastní byt

6 990

18,3

družstevní byt

6 805

nájemní byt
u příbuzných
apod.

8 678
5 359

druh bytu
vlastní dům

příjmy
v tisících Kč
do 20

průměrné
náklady
5 854

podíl nákladů
na příjmech v %
41,0

20-30

6 713

26,4

27,3

30-40

6 965

20,1

37,3

40-50

6 809

16,0

20,7

50+

9 081

14,0

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Průměrné náklady na bydlení ve výši nad 40 % čistého měsíčního příjmu
domácnosti jsou oficiálně uznaným kritériem závažné deprivace v oblasti bydlení.63
Více než 40 % příjmů zaplatí za bydlení 13 % zde sledovaných rodin, a to 6 % úplných
rodin (11 % v případě nesezdaných rodičů) a 30 % neúplných rodin. Větší podíl na
příjmech než 40 % vydávají za bydlení rodiny s jedním dítětem v 16 %, mají-li dvě
děti, pak v 7 %.
Z hlediska druhu bytu je největší podíl rodin vydávajících nadměrné výdaje na
bydlení v nájemních bytech (jak to odpovídá ostatním zde uváděným charakteristikám
tohoto typu bydlení), kde dosahuje 39 %. Nejnižší je podíl rodin s nadměrnými výdaji
na bydlení mezi těmi, kdo bydlí ve vlastním domě (4 %). Relativní část rodinných
příjmů vydávaná za bydlení roste s výší nákladů na bydlení. Z rodin, v nichž tyto
náklady přesahují 8 tisíc Kč měsíčně, vykazuje tuto formu deprivace více než čtvrtina.
Příjemci příspěvku na bydlení a dávek hmotné nouze
O dostupnosti bydlení pro rodiny s dětmi vypovídá také to, zda rodiny pobírají
příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) nebo doplatek na bydlení (dávka
hmotné nouze).64 Takových rodin s 1-2 dětmi a s rodiči ve věku ekonomické aktivity
není mnoho, proto jsme se ptali souhrnně, zda rodina dostává některou z těchto dvou
dávek nebo také příspěvek na živobytí (druhá z dávek hmotné nouze) a kolik to
dohromady činí v korunách za měsíc. Z reprezentativních dat o příjmech (SILC 2014)
víme, že mezi rodinami s 1-2 dětmi (souhrnně úplnými a neúplnými65) pobírá současně
přídavek na bydlení a dávky hmotné nouze 3,4 % z nich, pouze příspěvek na bydlení
63

Její rozsah viz např. v publikaci Rodiny s dětmi v České republice. Sociodemografická struktura, finanční
a materiální podmínky (Höhne, Kuchařová, Paloncyová 2016).
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Podle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. má na příspěvek na bydlení nárok vlastník nebo
nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí
k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné
normativní náklady stanovené zákonem.
Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, nárok na doplatek
na bydlení má vlastník bytu, nebo jiná osoba, ... jejichž příjem/příjem společně posuzovaných osob je po
úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně
posuzovaných osob. Nárok na další dávku hmotné nouze, příspěvek na živobytí, vzniká osobě či rodině,
pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky
živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně. (blíže viz: integrovaný portál MPSV
https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane)

65

Oproti souboru Příjmy a vydání rodin s dětmi 2015 jsou to rodiny s nezaopatřenými dětmi všech
věkových kategorií.
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2,7 % rodin a pouze dávky hmotné nouze 0,4 % rodin,66 tzn. že v souhrnu příjemců
všech těchto dávek jsou ti, kteří dostávají jen dávky hmotné nouze v nepatrném počtu
(7 %). Pokud tedy dále píšeme pro stručnost o příjemcích příspěvku na bydlení, jsou
(mohou být) v tom zahrnuty i ty rodiny, které pobírají dávky hmotné nouze.
Příspěvek na bydlení nebo dávky hmotné nouze dostala ve sledovaném období
4 % úplných rodin a 25 % rodin neúplných (tabulka č. 7.5). Podíly příjemců těchto
dávek v jednotlivých typech rodin podle úplnosti jsou téměř shodné v jednodětných a
dvoudětných rodinách. Mezi úplnými rodinami jsou příjemci především rodiny
nesezdaných párů (9 % oproti necelým 3 % v manželských rodinách).
Tabulka č. 7.5 Příjemci příspěvků na bydlení a dávek hmotné nouze podle typu
rodiny (v %)
úplná
rodina
4,0

neúplná
rodina
24,9

úplná
rodina,
1 dítě

úplná
rodina,
2 děti

4,1

3,8

neúplná
rodina,
1 dítě
24,9

neúplná
rodina,
2 děti
25,0

manželská
rodina

nesezdaní
rodiče

2,5

9,1

sólo
rodiče
24,9

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Samoživitelé, pokud jsou zaměstnaní, pobírají příspěvek na bydlení v 17 %,
jsou-li na rodičovské dovolené, pak dokonce ve 43 % a pokud jsou neaktivní z jiného
důvodu, dosahuje podíl příjemců 70 %. Obdobné dopady má ekonomická aktivita obou
rodičů a důvod ekonomické neaktivity (alespoň jednoho z nich) v úplných rodinách,
ovšem podíly jsou podstatně nižší, ve stejném pořadí 2 %, 11 % a 17 %.
Vzhledem k podmínkám nároku na příspěvek na bydlení jsou jeho příjemci
převážně nízkopříjmové rodiny, tedy i příjemci dávek v hmotné nouzi. Mezi rodinami s
celkovým čistým měsíčním příjmem do 20 tisíc Kč pobírá zmíněné dávky třetina. Ale i
rodiny s vyššími příjmy se stávají příjemci příspěvku na bydlení, pokud splňují
podmínku, že za bydlení vydávají více než 30 % příjmů a současně je to částka nižší
než normativní náklady na bydlení. Podle našich dotázaných tak dosáhne na příspěvek
na bydlení i 8 % z rodin s příjmy 20-30 tisíc Kč a také např. 3 % z rodin s nejvyššími
příjmy (pro srovnání a ilustraci spolehlivosti našich zjištění jsou v tabulce č. 7.6
uvedena data ze SILC 2014). Ve vztahu k nákladům na bydlení pobírá dané dávky 13 %
z rodin s výdaji 8 tisíc Kč a více, stejně jako skoro desetina domácností vydávajících
za bydlení 6-8 tisíc Kč.

66

Z příjemců příspěvku na bydlení 56 % pobírá dávky hmotné nouze, z příjemců dávek hmotné nouze 89
% pobírá příspěvek na bydlení (vlastní výpočty z primárních dat SILC 2014).
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Tabulka č. 7.6 Příjemci příspěvku na bydlení a dávek hmotné nouze podle
celkového čistého měsíčního příjmu domácnosti, podle nákladů na bydlení a
podle druhu bytu (v %, srovnání s daty SILC 2014)
příjem
domácnosti
(Kč)
do 20 tis.

PV 2015
33,2

SILC
2014

náklady na
bydlení (Kč)

33,8 do 2 500

PV 2015

druh bytu

7,9 vlastní dům

PV 2015

SILC
2014

4,0

1,6

4,4

3,7

20-30 tis.

8,0

6,9 2 501-4 500

6,7 vlastní byt

30-40 tis.

3,8

1,4 4 501-6 000

8,6 družstevní byt

13,5

6,5

40-50 tis.

1,5

1,2 6 001-8 000

9,4 nájemní byt

23,1

22,9

50+ tis.

2,8

0,2 8 001+

10,2

0

12,6 u příbuzných aj.

Zdroje: a) Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 (PV 2015), b) SILC 2014

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení splňují a uplatňují zejména rodiny
bydlící v nájemních bytech (23 % z nich) a o necelou polovinu menší podíl z rodin
v družstevních bytech (14 %). Obdobný podíl příjemců těchto dávek bydlících
v nájemním bydlení byl zjištěn v datech SILC 2014 (tabulka č. 7.6). Také pokud se
podíváme na strukturu příjemců příspěvku na bydlení podle toho, v jakém druhu bytu
žijí, je tu podobnost s daty SILC 2014 a ohledně příspěvku na bydlení též s daty SILC
2012 (jak je zpracovali Šimíková, Vyhlídal, 2015), kde byly stejně jako v našich datech
mezi domácnostmi pobírajícími příspěvek na bydlení zdaleka nejpočetnější domácnosti
žijící v nájemních bytech a druhý největší podíl tvořili příjemci příspěvků na bydlení
vlastnící své byty, následováni vlastníky domů. Rozdíly mezi těmito datovými zdroji
pramení z nadhodnocení rodin bydlících u příbuzných v souboru Příjmy a výdaje rodin
s dětmi 2015 (jak bylo zmíněno výše), hlavně na úkor podílu příjemců v nájemních
bytech.
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8. Vybrané aspekty podpory rodin s dětmi
Závěrečná kapitola této publikace je věnována vybraným okruhům a otázkám
podpory nukleární rodiny s nezletilými dětmi jednak uvnitř širší rodiny a jednak v rámci
opatření rodinné politiky, jak je vnímají a hodnotí rodiče těchto dětí. V prvním případě
se zaměřujeme na intergenerační, ale i intragenerační podporu a pomoc v jejích
celkových základních konturách.
Pro stručné zhodnocení dopadu soudobé české rodinné politiky byly zjištěny
obecné preference rodičů nezletilých dětí a jejich hodnocení potřebnosti vybraných
opatření. Zvláštní pozornost byla věnována zkušenostem s rodičovskou dovolenou,
která je svým způsobem klíčovým opatřením směrovaným na rodiny s nejmenšími
dětmi a jejich potřeby z hlediska zajištění rodinné péče o ně a její skloubení s profesní
dráhou rodičů, zejména matek.

8.1 Výpomoc ze strany širší rodiny
Hlavní období, kdy rodina intenzivně řeší otázky skloubení péče o děti a
výdělečné činnosti rodičů, je po skončení rodičovské dovolené, ale v nějaké podobě se
rodiny musí tímto dilematem zabývat po celou dobu péče o nezletilé dítě. V celém
tomto období je jedním z ulehčujících nástrojů vzájemná výpomoc v rodině. Pomoc
širší rodiny (míněno rodičů respondenta či partnera a jiných příbuzných) byla
zjišťována z hlediska četnosti jejího poskytování, a to ve čtyřech základních formách
vnitrorodinné výpomoci: péče o děti, péče o domácnost, finanční pomoc a materiální
pomoc. Podpora ze strany (pra)rodičů obvykle převládá.
Česká republika patří ke státům s tradicí všestranné pomoci rodičů dospělým
dětem, zahrnující pomoc materiální, zejména vůči mladým rodinám s nejmenšími
dětmi, stejně jako pomoc ve formě péče, zejména o nejmenší (předškolní) děti. V
dotázaných rodinách převažuje pomoc s péčí o děti (graf č. 8.1). Je však třeba si
uvědomit, že finanční a materiální pomoc mívá na rozdíl od péče o děti či domácnost
často v podstatě jednorázovou formu, např. jako příspěvek na koupi bytu, jeho
vybavení, auta apod., a proto je hůře postižitelná šetřením, které zjišťuje intenzitu
různých forem pomoci skrze frekvenci jejich poskytování. Získaná data tedy zachycují
pouze jednu dimenzi intenzity vnitrorodinné pomoci. Výsledky je třeba číst i s ohledem
na specifika jednotlivých forem pomoci. Pak se ukazuje rodinná výpomoc rodičů
s dětmi jako celkově výrazná. Relativně méně intenzivní je v případě péče o domácnost
(kde podle jiných výzkumů dochází spíše k podpoře ze strany mladší generace starší
generaci v rodině - např. Kuchařová, 2002; Svobodová, 2009).

123

8. Vybrané aspekty podpory rodin s dětmi

Graf č. 8.1 Rozsah jednotlivých druhů pomoci ze strany širší rodiny
70
59,5

podíly rodin v %

60

40

38,3

33,9

32,832,8

30
20

48,0

45,7

50

25,1
18,2

16,2

12,7

11,1

10,4

10

5,1

5,4

4,9

0
s péčí o děti

s péčí o domácnost

finančně

materiálně

forma pomoci
Pravidelně

Vždy, je-li to potřeba

Občas

Nikdy

Pozn.: u všech typů pomoci uvedla 2 % dotázaných, že nemají příbuzné, kteří by mohli pomoc poskytovat.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Každá z těchto forem je poskytována v různém rozsahu v závislosti na
potřebách rodiny s dětmi, což znamená, že rozsah každé z nich závisí jak na obecných
předpokladech (početnost rodiny, ekonomická aktivita a zdraví jejích členů, kapacita
pro pomoc v širší rodině atd.), tak na specifických faktorech (např. potřebnost a
potenciální efektivita jednotlivých forem), jak si zde ukážeme. Např. pomoc s dětmi je
intenzivnější ve všech rodinách v době péče o nejmenší děti, nebo v případě neúplných
rodin bez ohledu na věk dětí. Naproti tomu rozsah finanční a materiální pomoci je
spíše podmíněn finanční situací rodiny, která pomoc přijímá (viz níže), a jistě i životní
úrovní poskytovatelů pomoci (což výsledky tohoto šetření neumožňují zhodnotit).
Podívejme se však podrobněji na rodinnou výpomoc podle toho, v jakých
rodinných situacích a za jakých okolností je poskytována, což nabídne určitý obrázek o
tom, jaké potřeby rodin s dětmi jsou s podporou širší rodiny uspokojovány, a tedy o
míře přispění širší rodiny k jejich uspokojení.
Nejprve se podívejme, jaké formy pomoci si vyžaduje přítomnost dětí a jejich
různý věk. V našem souboru, kde jsme se zaměřili na rodiny s jedním nebo dvěma
dětmi, jejich počet ve vztahu k přijímané pomoci nehrál roli, věk dětí však ano - viz
graf č. 8.2. Péče o domácnost se ve svém rozsahu v závislosti na věku dětí nelišila.
První pohled se týká pomoci podle věku dětí, operacionálně podle věku
mladšího dítěte. Rodinám s nejmenšími dětmi se dostává především podpory ve formě
péče o děti, ale také relativně největší finanční a materiální pomoci. Pomoc s péčí o
děti ve větším rozsahu je poskytována až do prvních školních let dětí, pak klesá.
Finanční pomoc je poskytována rodinám s úplně nejmladšími dětmi, vyšší je v období
počátku školní docházky a v menší míře i na jejím konci. Materiální pomoc s věkem
dětí klesá, ale ve svých intenzivnějších formách (pravidelně a vždy je-li to třeba) kolísá
s věkem obdobně jako pomoc finanční.
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finančně

s péčí o děti

Graf č. 8.2 Rozsah vybraných forem pomoci ze strany širší rodiny podle věku
mladšího dítěte (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Forma rodinného soužití ovlivňuje v různé míře rozsah pomoci uvnitř rodiny
(graf č. 8.3). Nejvíce podpory dostávají ve všech formách rodiče samoživitelé. Nejméně
se v tom odlišují od rodin s oběma rodiči v pomoci prarodičů a jiných příbuzných při
péči o děti, kde je výpomoc širší rodiny vítána univerzálně. Naproti tomu podstatný
rozdíl proti úplným rodinám je ve finanční a v materiální podpoře od příbuzných, která
je vůči samoživitelům vyšší. Podobně je tomu u péče o domácnost.
Sezdané i nesezdané páry s dětmi získávají podobný rozsah pomoci, při péči o
dítě téměř totožný, relativně největší rozdíl je opět u finanční pomoci, a to „ve
prospěch“ nesezdaných. Je to zřejmě do velké míry proto, že jejich příjmová úroveň je
proti manželským rodinám nižší a také páry hospodaří jiným způsobem, jak dokázala
řada rozborů.67 Pro některé páry to může být počáteční etapa soužití před sňatkem,
tedy fáze, kdy mladé páry mají omezené vlastní zdroje.

67

Např. Chaloupková, 2009. V našem šetření dosahuje mediánový celkový čistý příjem sezdaných párů 37
tisíc Kč, u nesezdaných je to 31,5 tisíce Kč.
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Finančně

S péčí o
domácnost

S péčí o dítě
(děti)

Graf č. 8.3 Rozsah vybraných forem pomoci ze strany širší rodiny podle formy
rodinného soužití (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Míra finanční a materiální pomoci se v závislosti na finančním zajištění
rodiny odlišuje v tom smyslu (graf č. 8.4), že rodiny s nižšími příjmy (zde používáme
jako ukazatel příjmu jeho subjektivní hodnocení respondenty68) dostávají intenzivnější
pomoc.69 To je vcelku přirozené, ale je zajímavé, že rozdíly podle příjmové úrovně
rodiny existují i v poskytování pomoci s péčí o děti. Také ta se vyskytuje především
v rodinách s nízkými příjmy, v nichž jsou však současně největší podíly rodin tuto
pomoc nedostávajících. Vyšší míra pomoci oproti příjmově lépe zajištěným rodinám
může souviset s tím, že mezi nízkopříjmovými je nadprůměrný podíl rodin sólo rodičů,
na něž je tento typ rodinné výpomoci více zaměřen,70 a také rodin s nejmladšími
dětmi. Důvody většího podílu rodin bez pomoci širší rodiny v kategorii nízkopříjmových
by zřejmě bylo třeba hledat v dalších faktorech (např. vzdálenosti od bydlení
příbuzných nebo rozsahu mezigeneračních vztahů/kontaktů).

68

Důvodem je to, že lépe vystihují i vztah mezi příjmy a náklady rodin. Propočet závislosti na deklarovaných
skutečných příjmech rodin vede k obdobným výsledkům.

69

Připomeňme si, že ji měříme četností nebo její /ne/existencí, nikoliv výší finančních příspěvků či
hodnotou hmotné pomoci.

70

Mezi rodinami získávajícími pravidelnou pomoc ji dostávají samoživitelé zejména s nižšími a nejnižšími
příjmy a v úplné rodině se středními příjmy. Obdobné charakteristiky však mají i ty rodiny, které pomoc
nedostávají vůbec.
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s péčí o děti

Graf č. 8.4 Rozsah vybraných forem pomoci
příjmové situace (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rozdílnost míry vnitrorodinné pomoci podle odlišné materiální situace rodin
byla zjištěna, celkem logicky, jen u finanční a materiální pomoci (graf č. 8.5). Nejvíce
je pomáháno rodinám s nejnižším příjmem. Poskytováním finanční a materiální pomoci
tedy širší rodiny reagují na potřebnost, čili majetkovou úroveň „potřebné“ rodiny
s dětmi, a samotný fakt poskytnutí pomoci asi záleží méně na majetkové úrovni jejího
poskytovatele (lze totiž předpokládat, že příjmová a majetková úroveň širší a
„podporované“ nukleární rodiny se od sebe většinou příliš neliší). Výše finanční pomoci
nepochybně na majetnosti poskytovatelů záležet bude.
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Graf č. 8.5 Rozsah vybraných forem pomoci
hodnoty majetku v korunách (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Různá je pomoc příbuzných také v závislosti na formě bydlení. Vztah je tu
dokonce silnější než např. v případě věku dětí, ač souvislosti jsou zřejmě komplikovanější. Celkově nejméně často je rodinám s dětmi poskytována pomoc s péčí o
domácnost, nicméně její rozsah u skupiny rodin bydlících u příbuzných je jeden
z největších celkově (graf č. 8.6). V této formě bydlení jsou nejfrekventovanější i
ostatní formy mezigenerační pomoci. Může to být tím, že jsou si zde jednotlivé
generace nejblíže, což je vždy faktor vyšší intenzity vzájemné pomoci.71
Větší pomoc je dále poskytována rodinám bydlícím v družstevních bytech,
přičemž toto bydlení je nejméně časté (pouze 8 % domácností ve výběrovém souboru,
což odpovídá jeho podílu v celé populaci72). Rodiny v obou formách vlastnického
bydlení dostávají nejméně pomoci, což koresponduje s nižší pomocí rodinám finančně
a majetkově lépe situovaným. V případě péče o děti je však rozsah pomoci blízký
rodinám v družstevních bytech a velký rozdíl není od pomoci poskytované rodinám
bydlícím u příbuzných.

71

Nebylo ale možné kontrolovat, zda někde nebyl porušen požadavek čisté rodiny ve statistickém slova
smyslu.

72

srv. Höhne, Kuchařová, Paloncyová (2016)
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Graf č. 8.6 Rozsah vybraných forem pomoci v rodině podle formy bydlení (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Předpokládanou důležitou determinantou rozsahu podpory nukleární rodiny ze
strany širší rodiny je ekonomická aktivita či neaktivita rodičů nezletilých dětí.
Zde jsme se na tuto situaci podívali zvlášť za úplné a za neúplné rodiny. V obou
případech je tímto faktorem podmíněna pouze intenzita finanční a materiální pomoci
(graf č. 8.7). Nejnižší takováto podpora je poskytována tam, kde jsou oba rodiče
výdělečně činní. Více než občas je to ve zhruba desetině takových rodin. Naopak,
nejvíce podporovány jsou rodiny, kde je jeden rodič na mateřské nebo rodičovské
dovolené.
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materiálně

finančně

Graf č. 8.7 Rozsah vybraných forem pomoci v rodině podle ekonomické aktivity
rodičů v úplné rodině (v %)
jeden jinak neaktivní 3,66,0
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Také v rodinách sólo rodičů je pomoc nukleární rodině diferencována v závislosti
na ekonomické aktivitě rodiče pouze v případě finanční a materiální pomoci (graf č.
8.8). Jak už bylo konstatováno, matky samoživitelky (otcové samoživitelé) dostávají
podstatně širší pomoc než úplné rodiny, čímž jim širší rodina napomáhá usnadnit jejich
složitou situaci. Ta je obzvláště nepříznivá v době, kdy je osamělý rodič na rodičovské
dovolené, takže pomoc je v tomto období nejrozsáhlejší. Častěji než „občas“ je to
finanční pomoc v polovině takových rodin a materiální pomoc ve dvou pětinách rodin,
oproti čtvrtině v obou formách pomoci u úplných rodin.

materiálně

finančně

Graf č. 8.8 Rozsah vybraných forem pomoci v rodině podle ekonomické aktivity
rodiče v neúplné rodině (v %)
neaktivní ostatní
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Souhrnně lze říci, že se rodinám s dětmi dostává v rámci širší rodiny významné
pomoci, která je však podmíněna nejen subjektivními dispozicemi (např. vztahy
v rodině, vzdálenost bydliště), ale i objektivními charakteristikami rodin, jako je jejich
složení a finančně materiální situace, na což jsme se v našem šetření zaměřili. Zjištění
ukazují, že v obdobích nebo fázích rodinného života, kdy nukleární rodina z objektivních důvodů obtížněji než jindy zvládá uspokojit své potřeby a zejména potřeby dětí,
se mobilizuje širší rodina, aby poskytla potřebnou podporu. Z hlediska všech uvedených determinant se nejintenzivnější pomoc odehrává ve formě podílu na péči o děti.
Skoro v pětině dotázaných rodin je poskytována pravidelně, zejména u nejmenších
dětí, takže se může mj. jednat o zajištění denní rodinné péče o děti zaměstnaných
rodičů, kteří nesehnali nějakou formu nerodinné péče.

8.2 Názory na roli státu a formy jeho podpory rodinám
Z širokého spektra témat rodinné politiky a otázek souvisejících s rolí státu
v podpoře rodin jsme vybrali jen některé aspekty, a to především s ohledem na
stěžejní otázky soudobé rodinné politiky, mezi něž na přední místo patří slaďování
soukromého, rodinného a pracovního života. Dále jsme vzali v úvahu to, co bylo
zjišťováno v nedávno realizovaných výzkumech k problematice společenských podmínek fungování rodin s dětmi v předškolním a školním věku. Jmenovat lze např.
výzkumy Rodina, zaměstnání, vzdělání z roku 2006,73 Nové formy péče o děti,74
Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou (publikace aktuálně v tisku)
realizované VÚPSV, v. v. i. nebo výzkumy jiných institucí, zejména Sociologického
ústavu AV ČR, v. v. i. nebo Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Rodinné chování a rodinné hospodaření je odrazem toho, jaké celkové podmínky
pro život rodin společnost vytváří. Základem je sociální a ekonomická stabilita, na
pomyslném nižším stupni obecnosti pak podmínky tvořené rodinnou politikou a dalšími
veřejnými politikami. Neméně důležité je celkové klima, tedy abstraktní symbolická či
duchovní rovina životních podmínek rodin v dané společnosti nebo i lokalitě (viz např.
Kuchařová et al., 2014). Proto jsme nejprve zjišťovali, nakolik přátelská vůči rodinám
se rodičům jeví celková atmosféra v naší společnosti (graf č. 8.9).

73

viz http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&site=default&id=126

74

viz http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default
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Graf č. 8.9 Hodnocení prorodinné atmosféry ve společnosti a v obci/městě
(v %)
atmosféra v ČR
16,0

atmosféra v obci
6,6

7,8

15,0

27,2
40,4
35,8
51,2
určitě souhlasím
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spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

určitě nesouhlasím

spíše nesouhlasím

určitě nesouhlasím

Pozn.: Grafy znázorňují míru souhlasu s výrokem „V české společnosti (resp. v naší obci/městě) je celková
atmosféra přátelsky nakloněná rodinám s dětmi.“
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Společenská atmosféra není celkově vnímána rodiči nezletilých dětí velmi
příznivě. Ani polovina z dotázaných se příznivě nevyjádřila a přitom většina těch
spokojenějších deklarovala jen omezenou spokojenost (40 %). Podíl velmi kritických
odpovědí je dvojnásobně vyšší než podíl velmi kladných odpovědí (16 %, resp. 8 %).
To je velká výzva pro koncipování státní rodinné politiky, ale i dalších veřejných politik.
Spokojenější jsou lidé žijící v sezdaných párech než nesezdaní nebo sólo rodiče. To
může mj. souviset s tím, že sezdaní jsou v řadě ohledů soběstačnější a méně závislí na
podpoře společnosti. Ti, kdo více potřebují společenskou podporu, tj. zejména samoživitelé, ji často hodnotí jako nedostatečnou a střetávají se i s nepochopením své často
svízelné situace ze strany okolí, i navzdory vysoké míře tolerance české společnosti
k „alternativním“ formám rodinného života (srv. např. CVVM 2016b).
Znatelně vyšší je spokojenost se situací v obcích. Zde příznivé hodnocení
vyjadřuje celkem 66 % respondentů a výrazně nespokojených je jen 7 % (graf č.
8.10). Nejkladnější hodnocení deklarují rodiče z obcí o velikosti 2-10 tisíc obyvatel,
nejkritičtější jsou respondenti z obcí s 10-20 tisíci obyvatel a podobně též z měst nad
50 tisíc obyvatel. Také s atmosférou v obci jsou spokojenější lidé ze sezdaných párů.
Na rozdíl od hodnocení celospolečenské atmosféry, při hodnocení prorodinného
klimatu v obcích se ukázaly celkově rozdíly mezi osobami žijícími v párech (sezdaných
i nesezdaných) a na druhé straně sólo rodiči, přičemž tito jsou kritičtější.
V obci je míra pozitivního hodnocení prorodinné atmosféry významně podmíněna tím, jakou rodinnou politiku obec uplatňuje, konkrétně řečeno, nakolik vychází
vstříc potřebám rodin s dětmi. Celkově více nebo méně kladné hodnocení zajištění
potřeb rodin deklarovalo 58 % dotázaných. 64 % těch, kdo určitě souhlasí s tím, že
služby pro rodiny v jejich obci pokrývají potřeby rodin, současně velmi kladně hodnotí
prorodinnou atmosféru v obci. Naopak, 45 % z těch, kdo se velmi kriticky vyjadřují
k uspokojování potřeb rodin službami, také silně odsuzuje atmosféru v obci.
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Graf č. 8.10 Míra souhlasu s tvrzením, že služby v obci/městě pokrývají
potřeby rodin s dětmi (v %)
10,7

11,5

31,1

46,8

určitě souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

určitě nesouhlasím

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Spokojenost s atmosférou (ne)podporující rodiny a rodičovství je na celostátní
úrovni mnohostranně determinována komplexem faktorů. Jedním ze stěžejních je
rodinná politika, např. nakolik je explicitní či implicitní, ale hlavně, na jaká opatření se
soustřeďuje a jak efektivně je provádí. Celý tento komplex nelze zachytit v jednom
šetření nevelkého rozsahu. Proto navazujeme na poznatky z předchozích výzkumů
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. i dalších institucí a v našem šetření
se zaměřujeme na jejich výběr.

8.2.1 Jak by měla vypadat vybraná opatření rodinné politiky
státu
Podle nejnovějšího šetření CVVM o názorech občanů na opatření rodinné politiky
z února 2016 (CVVM 2016a) se necelá polovina českých občanů (47 %) domnívá, že
se vláda o sociální situaci rodin s dětmi nestará dostatečně, více než dvě pětiny ji
hodnotí jako přiměřenou (44 %) a jen malá část (3 %) ji považuje za příliš velkou.
Tato zjištění poukazují na dílčí posun oproti roku 2014,75 současně bylo zaznamenáno,
že spokojenost s vládní rodinnou politikou vzrůstá od roku 2012 (tamtéž). Kritický
názor častěji zastávají ti, kdo podporu státu směřovanou na jejich rodinu aktuálně
potřebují (mají nižší životní úroveň, často proto, že je matka na mateřské/rodičovské
dovolené, častěji jsou to ženy, asi mnohé proto, že jsou samoživitelky, mezi nimi
rodiny s nezaopatřenými dětmi).76 Jako přiměřenou hodnotí starost vlády o rodinnou
politiku více lidé s vysokoškolským vzděláním.

75

V roce 2014 byly zjištěny v analogickém šetření trochu jiné výsledky: „více než polovina českých občanů
(52 %) se domnívá, že vláda se o sociální situaci rodin s dětmi stará nedostatečně, více než třetina (37
%) si myslí, že se stará přiměřeně, a jen nepatrná část (3 %) je toho názoru, že vláda rodiny s dětmi
podporuje příliš mnoho“. (CVVM 2014, s. 1)

76

CVVM 2014, s. 2: „Přesvědčení, že vláda se o situaci rodin s dětmi stará nedostatečně, je statisticky
významně častější mezi lidmi hodnotícími životní úroveň své domácnosti jako špatnou, rodiči se 2 a více
nezaopatřenými dětmi, rodiči na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnanými a lidmi, kteří se
sami na škále politické orientace řadí k levici.“
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Ke změnám podle dat CVVM dochází i v tom, jaká opatření rodinné politiky a
nakolik lidé hodnotí jako potřebná, přesněji jejich pořadí podle lidmi přikládané
významnosti a potřebnosti různých opatření. Obvykle je přikládán velký význam všem
nebo většině hodnocených položek a rozdíly v důrazu na ně jsou nevelké, takže spíš
než jednotlivých umístění v pořadí je třeba si všímat skupin opatření na horních a
spodních místech v pořadí. V roce 2016 lidé nejvíce oceňovali pružnou pracovní dobu a
částečné úvazky (v zájmu propojení pracovních a rodinných rolí), dostupnost družin na
všech školách (v obou případech je polovina dotázaných rozhodně schvaluje), dále
snížení daní pro rodiče nezaopatřených dětí, otcovskou dovolenou, více mateřských
škol a vyšší přídavky na děti (rozhodně pro je u všech okolo 45 % respondentů). Jen o
trochu méně lidí hodnotilo příznivě opatření na spodní části pořadí - plošné porodné
nebo přídavky na děti a vyšší počet jeslí. Z hlediska sečtených podílů odpovědí
„rozhodně pro“ a „spíše pro“ se za posledních zhruba 10 let názory na jednotlivé
položky dramaticky nemění. Stabilně vysoký je např. zájem o pružnou pracovní dobu
nebo zkrácené úvazky pro rodiče s malými dětmi. Od roku 2014 mírně vzrostla
podpora vícerychlostní rodičovské dovolené, společného zdanění manželů a plošného
porodného.
Nicméně v roce 2014 byl nejsilnější, a též dlouhodobě vzrůstající, zájem o
služby pro rodiny a podpora zaměstnanosti rodičů, zatímco relativně menší důraz byl
kladen na požadavky na rodinné dávky. Z finančních forem podpory byly o něco více
žádány slevy na dani než peněžité dávky. Novějšího data (konec roku 2015) jsou jen
obecné názory na míru podpory občanů v jednotlivých aspektech jejich života
pokrytých nástroji sociální a veřejné politiky a v tomto rámci je mezi nejméně státem
podporovanými oblastmi deklarována podpora rodin s dětmi a podpora bydlení, tedy
dvě ze stěžejních oblastí rodinné politiky.77
Nejžádanější opatření do velké míry korespondují s dále uvedenými výsledky
našeho výběrového šetření.
V nepřímé návaznosti na tato zjištění a poznatky z našich dřívějších výzkumů
jsme ve výzkumu Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 položili baterii polarizovaných
výroků,78 zjišťujících, které formy podpory od státu rodiče dětí předškolního a školního
věku (nej)více požadují. Jak ukazuje graf č. 8.11, nejjednoznačnější názory jsou
vyjadřovány na otázku o autonomii rodin při péči o děti (položka E; skoro 60 %
dotázaných souhlasí s výrokem, že „zajištění potřeb nezletilých dětí je výhradně věcí
jejich rodiny“ a jen 13 % zde vidí v hlavní roli stát). Je nicméně třeba vzít v úvahu, že
otázka nemusí být chápána jednotně, pro někoho to znamená (téměř) komplexní
zodpovědnost za životní podmínky a vývoj dítěte, pro jiného (zejména) výsadní právo
rodičů na rozhodování o životě dítěte, zatímco rodiče současně očekávají podporu od
společnosti ohledně vytváření (materiálních) životních podmínek dítěte. Především se
ale ukazuje, že tento názor zastávají hlavně sezdaní partneři, zatímco nesezdaní
partneři a sólo rodiče přikládají státu větší úlohu (18 % nesezdaných rodičů a 20 %
sólo rodičů proti 9 % sezdaných).
Obdobně vyhraněné názory byly zjištěny (položka C) na to, zda rodinám může
významněji pomoci větší zpřístupnění zaměstnanosti matkám než finanční pomoc
(nezohledňujeme zde její formu). I to lze interpretovat jako výraz toho, že si rodiny
přejí co největší míru soběstačnosti, nezávislosti na státní pomoci ve formě dávek.
Garanci této soběstačnosti vidí v možnosti zajistit si žádoucí příjmovou úroveň
77

Časové srovnání navíc ukázalo růst kritičnosti občanů vůči státní podpoře rodin s dětmi. Viz: Názory
občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokace veřejných prostředků - listopad 2015.
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7477/f3/es151218.pdf

78

Jde o aplikaci metody tzv. sémantického diferenciálu.
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prostřednictvím vyšší míry ekonomické aktivity matek malých dětí, kterou ovšem musí
podpořit stát svými opatřeními zejména v politice zaměstnanosti a rovných příležitostí
a pracovně-právní legislativě. Také tento názor vyjadřují zejména lidé žijící v sezdaných párech, avšak rozdíly zde nejsou tak markantní. Totéž platí o mírně větším
příklonu k tomuto názoru u lidí vzdělanějších proti těm s nižším vzděláním.
S předchozími názory je trochu v rozporu další položka (B), zaměřující se na to,
zda je více požadována finanční podpora matek nejmenších dětí, aby mohly co nejdéle
pečovat o nově narozené dítě, nebo spíše služby rané péče a výchovy dětí, aby se
matky mohly po narození dítěte dříve vracet do zaměstnání. Zde mírně převažuje
zájem o delší přerušení zaměstnání v zájmu péče. Zřejmě se opět potvrzuje, že mnozí
rodiče stále strukturují rodinný cyklus podle stáří dětí na fáze, kdy v době velmi malého
dítěte v rodině preferují model otce-živitele a matky-pečovatelky a v ostatních fázích
model obou rodičů angažovaných v péči o děti i ve výdělečné činnosti. Ačkoliv diferenciace těchto názorů není výrazná, jsou tu rozdíly s alespoň nižší statistickou
významností. Preferenci služeb podporujících zaměstnanost žen vyjadřují proti „průměru“ více lidé žijící v sezdaných párech a naopak nejméně sólo rodiče. Respondenti
z úplných rodin bez ohledu na legitimitu se k tomuto názoru spíše kloní, mají-li 2 děti.
Rovnoměrné rozložení názorů bylo zjištěno u položky A, týkající se porovnání
zájmu o finanční pomoc formou dávek nebo daňových slev, a také položky D,
porovnávající zájem o podporu ve dvou zásadních aspektech rodinného života, tedy
bydlení a vzdělávání dětí. V prvním případě podrobnější rozbor ukazuje, že sezdaní
rodiče, a také vzdělanější rodiče, více preferují daňové úlevy, zatímco ostatní dvě
skupiny rodičů a ti s nižším vzděláním naopak rodinné dávky (statistická významnost
rozdílů není příliš velká). V druhém případě typ rodiny ani vzdělání nemají na názory
vliv.
Pouze u položky A byl zjištěn rozdíl mezi muži a ženami. Ženy o něco více než
muži upřednostňují dávky proti daňovým úlevám. Zřejmě to souvisí s častější pozicí
žen mimo trh práce a finančními dopady na rodinu, je-li matka na rodičovské dovolené,
a že je to převážně ona, kdo přerušuje či odkládá výdělečnou činnost. V takové situaci
jsou rodinné dávky, jakkoliv konstruované, důležitým přínosem do rodinného rozpočtu.
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Graf č. 8.11 Názory na roli státu a formy jeho podpory rodinám

A: Rodinné dávky vs. daně

14,2

B: Matky: péče vs. zaměstnání

15,7

C: Přístup na trh práce vs. finanční podpora
D: Podpora: vzdělávání dětí vs. bydlení
E: Zabezpečení dětí: rodina vs. stát
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Pozn.: dotazovaní měli na sedmibodové škále, kde 1 označovala úplný příklon k jednomu výroku (vlevo) a 7
úplný příklon k druhému výroku (vpravo), zvolit bod, který nejlépe vystihuje jejich názor
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
Legenda ke grafu:
A
B

C
D
E

Stát by měl rodiny s dětmi podporovat
především rodinnými dávkami.
Rodiny s dětmi by měly dostat především
dostatečně vysokou finanční podporu, aby
matky mohly zůstávat co nejdéle
v domácnosti a pečovat o děti.
Rodinám s malými dětmi by nejvíce pomohlo
zlepšení podmínek pro uplatnění žen s malými
dětmi na trhu práce.
Podpora mladých rodin od státu se musí zaměřit
především na finanční podporu výchovy
a vzdělání dětí.
Zajištění potřeb nezletilých dětí je výhradně věcí
jejich rodiny.

Stát by měl rodiny s dětmi podporovat
především daňovými úlevami na děti.
Rodiny s dětmi potřebují hlavně kvalitní služby
denní péče o děti, aby matky mohly jít do
zaměstnání a přispívat do rodinného rozpočtu.
Rodiny s malými dětmi nejvíce potřebují
dostatečnou finanční podporu.
Podpora mladých rodin se musí zaměřit
především na dostupnost bydlení a jiné
předpoklady pro založení rodiny.
Zajištění potřeb nezletilých dětí je výhradně věcí
státu.

Souhrnně lze zjištěné názory interpretovat tak, že rodiče dětí předškolního a
školního věku si přejí, aby jim byly vytvořeny podmínky pro velkou míru autonomie, aby měli dostatek sil a možností zabezpečit péči o děti a jejich výchovu. Tyto
podmínky, při jejichž vytvoření je nutná intervence státu, zahrnují především
přístup k zaměstnání matkám malých dětí (což především znamená dostupnou
kvalitní nerodinnou péči a flexibilní pracovní podmínky), finanční náhradu v době
celodenní péče o dítě, podporu bydlení i otevřené možnosti a dostupnost vzdělávání
dětí.
Tato základní orientace se formuje po delší dobu, přičemž se proměňuje důraz
na dílčí konkrétní opatření rodinné politiky, zjednodušeně řečeno, směrem od
preference dávek k požadování služeb pro rodiny. V tabulce č. 8.1 jsou předloženy
výsledky z deset let starého šetření (RZV 200679), kde byly položeny podobné otázky

79

Výzkum byl koncipován jako série pěti šetření rodinných typů vybraných podle etapy rodinného
(životního) cyklu a nároků na harmonizaci rodiny a zaměstnání po 500 respondentech (viz podrobněji
v Höhne et al., 2010).
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formou sémantického diferenciálu. Navzdory jinému znění otázek je základní trend
patrný: v roce 2006 rodiče více než dnes požadovali delší rodičovskou dovolenou
s dostatečnou náhradou mzdy oproti menšímu zájmu (vyjadřovanému v našem šetření
z roku 2015) o služby denní péče o děti; navzdory příklonu k finanční podpoře rodiny
při konfrontaci s podporou zaměstnanosti matek není tento příklon již příliš jednoznačný. Nevyhraněný byl názor, zda by stát měl podporovat vzdělávání dětí finančně
tak, aby byly finance směrovány na rodiny nebo na příslušné instituce. Právě na
vzdělávací aktivity se rodinám nejen s nejnižšími příjmy často nedostává peněz (srv.
mj. Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016), ale rodiny zřejmě reflektují i dlouhodobé
podfinancování systému školství.
Tabulka č. 8.1 Zjištění výzkumu Rodina, zaměstnání, vzdělání z roku 2006
(průměr ze sedmibodové škály)
Rodiny s dětmi by měly dostat
především dostatečně vysokou
finanční podporu, aby matky mohly
zůstávat co nejdéle v domácnosti a
pečovat o děti.
Rodinám s malými dětmi by nejvíce
pomohlo zlepšení podmínek pro
uplatnění žen na trhu práce.

2,6
(2015, položka B: 3,8)
4,1
(2015, položka C: 3,4)

Stát by měl přispívat rodinám
s dětmi na to, aby rodiče mohli
poskytovat dětem kvalitní vzdělání
a vyžití ve volném čase.

3,5

Rodiny s dětmi potřebují hlavně
kvalitní služby denní péče o děti,
aby matky mohly jít do zaměstnání
a přispívat do rodinného rozpočtu.
Rodiny s malými dětmi potřebují
nejvíce dostatečnou finanční
podporu.
Stát by měl přispívat přímo
školám a zařízením pro volný
čas dětí, aby kvalitní vzdělání a
aktivity dětí ve volném čase byly
dostupné pro všechny rodiny.

Pozn.: pro srovnání jsou vloženy výsledné průměry zjištěné v roce 2015, ač znění výroků nebylo úplně
totožné
Zdroj: Výzkum Rodina, zaměstnání, vzdělání (RZV 2006)
http://www.vupsv.cz/index.php?p=project_publications&projekt=126&site=default

Ve výzkumu Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 dotázaní rodiče vyjádřili, jak
bylo uvedeno výše oproti roku 2006, vyšší zájem o podporu zaměstnanosti žen a tím
též služeb denní péče a vzdělávání dětí. Názory jsou diferencovány nejen podle již
uvedených sociodemografických charakteristik, ale také podle úplnosti rodiny.
Osamělí rodiče vyjadřují trochu jiné požadavky než ti, kteří žijí v páru. Jednak
významně upřednostňují dávky proti daním, a to více mají-li 2 děti, než ty s 1 dítětem.
Naproti tomu páry, kde jsou oba zaměstnaní, upřednostňují spíše daně proti dávkám
(ve srovnání s těmi, kde alespoň jeden není EA). Daně proti dávkám preferují také lidé
s vyšším vzdělanostně-profesním statusem, kterých je mezi ženami více v úplných
rodinách. Vzdělanější lidé mívají vyšší příjmy a daňové slevy jsou u nich efektivnější.
Příklon sólo rodičů spíš k dávkám než k daním (též např. Höhne, 2008) souvisí zřejmě
s tím, že daňové úlevy pro ně bývají méně přínosné či přístupné80 a že v případě
ekonomické neaktivity jediného přítomného rodiče jsou příjmy rodiny na rodinných a
sociálních dávkách životně závislé.
Zřejmě vzhledem k uvedenému a také k obtížnějšímu propojování rodinných a
pracovních povinností a absenci pomoci partnera s péčí o dítě osamělí rodiče poněkud 81
více upřednostňují finanční podporu umožňující delší domácí péči oproti většímu
80

Daňová opatření využijí ti, kdo mají pracovní příjem, který je v úplných rodinách většinou zajištěn,
v neúplných méně.

81

Statistická významnost nebyla prokázána.
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zpřístupnění služeb péče o děti v zájmu brzkého nástupu do zaměstnání po rodičovské
dovolené (položka B).
Protože finanční podpora rodin představuje v rámci rodinné politiky relativně
svébytnou část a je vždy v té či oné míře požadována, zajímaly nás dále představy
rodičů dětí do 15 let o vhodných změnách v dílčích opatřeních rodinné politiky. Poté se
budeme věnovat i potřebnosti jiných, nefinančních, nástrojů rodinné politiky.

8.2.2 Názory na nastavení systému finančních podpor rodinám
Byť se oproti zjištěním ze starších, např. zde zmiňovaných, výzkumů přesouvá
těžiště zájmu o státní podporu rodinám z jejích finančních forem na oblast služeb a na
zaměstnanost matek, stále zůstávají finanční příspěvky stěžejní oblastí podpory
z úrovně státu. Jak ukázal rozbor příjmů a výdajů rodin ve výběrovém souboru (viz
kapitoly č. 3 a 4) a také rozbory dat SILC a rodinných účtů, sociální příjmy hrají
v rodinách s dětmi svou nezastupitelnou roli. V některých velmi významnou, v jiných
menší až zanedbatelnou, přičemž vedle příjmové úrovně rodiny záleží také hodně na
počtu a věku dětí. Důležité jsou rodinné dávky v období, kdy je matka (otec) na
mateřské nebo rodičovské dovolené nebo jsou z jiného důvodu omezeny příjmy rodiny
(nezaměstnanost, studium aj.) či se zvyšují výdaje (na školu, náročné volnočasové
aktivity) - srv. Höhne, 2008; Höhne, Kuchařová, Paloncyová (2016).
Je tedy otázkou, jak cílit a časovat a jakou formou rodinám s dětmi finanční
podporu poskytovat. Nejčastěji je požadována finanční podpora pro všechny rodiny
s dětmi (39 %, graf č. 8.12). Podle deklarací tří pětin dotázaných by však rodinné
dávky vypláceny plošně být neměly.82 Přitom podle poloviny těchto dotázaných by ani
neměly mít charakter dávek sociálních (chudinských). Jak píšeme dále (graf č. 8.13),
jsou současně požadovány změny v nastavení rodinných dávek, a to spíše jejich
zvýšení než změny jejich parametrů.
Graf č. 8.12 Názory na cílenost státních finančních podpor rodin s dětmi
Stát by měl přispívat pouze rodinám s dětmi,
které mají nízké příjmy

29,5

Stát by měl přispívat všem rodinám s dětmi
kromě těch nejbohatších

31,3

Stát by měl přispívat všem rodinám s dětmi
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Pozn.: znění otázky „Do jaké míry by podle Vašeho názoru měl stát přispívat rodinám s dětmi na úhradu
nákladů na jejich výchovu a vzdělání?“
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

82

Srv. s výzkumem CVVM (2016a), kde jsou přídavky na děti nejméně podporovaným z opatření rodinné
politiky, předložených respondentům k vyjádření.
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Názory na cílenost rodinných dávek83 se částečně liší u lidí s různým socioprofesním statusem a podle vzdělání dotazovaných rodičů. Nezávisí na typu rodiny,
počtu nebo věku dětí, ale promítá se do nich příjmová situace rodiny. Lidé vzdělanější,
s vyšším postavením a lepší příjmovou úrovní častěji požadují univerzální přístup
k dávkám. Závislosti však nejsou úplně lineární, např. univerzální dávky podporují
jednak vysokoškoláci a jednak vyučení s maturitou, zatímco lidé se středním úplným a
s nejnižším vzděláním jsou spíše nakloněni poskytování dávek všem rodinám kromě
těch nejbohatších. Současně univerzálnost dávek podporují nejvíce rodiče z rodin,
které mají spíše vyšší, nikoliv však nejvyšší příjmy (podle subjektivního hodnocení
dostatečnosti rodinných příjmů).
Zřejmě jsou vnímány, s výjimkou nejbohatších rodin, jako nezanedbatelná
podpora rodinného rozpočtu nebo alespoň oceňované gesto státu vůči rodinám s dětmi.
Můžeme to také považovat za projev zájmu představitelů středních tříd, aby i oni
dosáhli na dávky pro rodiny s dětmi v rámci státní sociální podpory, příp. na finanční
příspěvky v dalších formách. Tento nedostatek ve stávajícím systému je dlouhodobě
kritizován (např. Průša, Víšek, Jahoda, 2014; Večerník).
Ne úplně v souladu s těmito názory jsou deklarované požadavky na změny
v systému státní sociální podpory (graf č. 8.13). Dotaz zněl u každé jednotlivé
dávky státní sociální podpory, zda by dávka měla být zvýšena a/nebo předefinována,
aby byla dostupnější širšímu okruhu rodin. U všech dávek převážil zájem o jejich
zvýšení, nejvíce u rodičovského příspěvku a přídavku na dítě. S příspěvkem na bydlení
měli respondenti menší zkušenosti, což mohlo, ale nemuselo, být jednou z příčin mírně
většího zájmu o zpřístupnění dávky širšímu okruhu příjemců, zejména oproti
rodičovskému příspěvku. Na druhé straně zde však byl také největší podíl dotázaných,
kteří jeho změnu nepovažují za potřebnou. Úpravu porodného by si lidé představovali
oběma způsoby, jen o něco více podporují jeho zvýšení.
Graf č. 8.13 Názory na úpravy rodinných dávek
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16,5

18,2

21,3

21,2

20%
Zpřístupnit

18,3

16,4

24,2

60%
Nemělo by se měnit

10,8

80%

8,8

8,9

7,9

100%

Nevím

Pozn.: otázka zněla: „Měly by se zvýšit nebo zpřístupnit širšímu okruhu rodin s dětmi tyto dávky?“
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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K této problematice viz např. Průša, Víšek, Jahoda (2014).
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Pokud z respondentů, kteří vyjádřili názor (tzn. bez odpovědí „nevím“), sečteme
ty, kteří chtějí jednotlivou dávku zvýšit nebo zvýšit i zpřístupnit (abychom shrnuli
všechny hlasy pro zvýšení), a na druhé straně ty, kteří chtějí dávku zpřístupnit nebo
zvýšit i zpřístupnit (a tak sečetli obdobně všechny hlasy pro zpřístupnění), získáme
přehled o celkových preferencích zvýšení nebo zpřístupnění, jak ukazuje tabulka č. 8.2.
Podle dnešních rodičů malých dětí je nejvíce pociťována nedostatečná výše u přídavku
na dítě a u rodičovského příspěvku. U něj je největší rozdíl mezi počtem dotázaných
podporujících jeho zvýšení (66 %) a těch, kdo podporují jeho širší zpřístupnění (38 %).
Vzhledem k tomu, že se na rozdíl od přídavku na dítě nejedná o testovanou dávku,
větší zpřístupnění může znamenat to, aby jeho kratší pobírání při vyšším objemu jeho
měsíční výše bylo dostupné i matkám, kterým to současné nastavení rodičovského
příspěvku neumožňuje, jako jsou matky s nižšími příjmy a rodiče bez pracovních
příjmů. Nejméně kriticky je v obojím smyslu hodnocen příspěvek na bydlení. Z hlediska
konstrukce je nejméně kritizován rodičovský příspěvek.
Tabulka č. 8.2 Názory na možné zlepšení dávek státní sociální podpory (podíly
rodičů podporujících dané zlepšení*, v %)
přídavek na dítě

rodičovský příspěvek

porodné

příspěvek na bydlení

zvýšit

65

66

56

53

zpřístupnit

49

38

47

50

* nejde o vylučující se kategorie
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Vyšší hodnotu dávek žádají zejména ti lidé, kteří preferují cílené dávky (graf č.
8.14). Týká se to především přídavku na dítě, jehož dnešní velikost je skutečně
nedostatečná, jak ve vztahu k nákladům na děti, tak např. v porovnání s minimální
mzdou. Platí to i pro porodné, názory na ostatní sledované dávky nebyly celkovým
postojem k jejich cílenosti ovlivněny.
Graf č. 8.14 Názory na úpravu přídavku na dítě a porodného podle obecných
postojů k cílenosti rodinných dávek
přídavek na dítě
Zvýšit

Zpřístupnit

Zvýšit i zpřístupnit

Nemělo by se měnit

porodné

Nevím

Zvýšit

Zpřístupnit

Zvýšit i zpřístupnit

Nemělo by se měnit

Nevím

40
35
30
25
20
15
10
5
0

35
30
25
20
15
10
5
0
všem rodinám s
dětmi

všem rodinám s
dětmi kromě těch
nejbohatších

pouze rodinám s
dětmi, které mají
nízké příjmy

cílenost podpory

všem rodinám s
dětmi

všem rodinám s pouze rodinám s
dětmi kromě těch dětmi, které mají
nejbohatších
nízké příjmy

cílenost podpory

Pozn.: Vyjádření o cílenosti se týká obecně finanční podpory rodin státem, ne pouze rodinných dávek
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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8.2.3 Žádoucí opatření rodinné politiky
Jak jsme se zmínili výše, ze srovnání výsledků šetření Příjmy a výdaje rodin
s dětmi 2015 s výzkumy z předchozích let lze pozorovat posun v názorech rodičů dětí
předškolního a školního věku ohledně opatření rodinné politiky ve prospěch rodin
s dětmi. Některé základní orientace a preference nicméně zůstávají, byť se mění jejich
důraz na jednotlivé z nich. Pro ilustraci vývoje postojů si úvodem opět uvedeme
výsledky empirického šetření zhruba 10 let starého, provedeného na obdobně
definovaných výběrových souborech, zde konkrétně RZV 2006 (obdobné poznatky
vyplývají i z dalších výzkumů, zmíněných na začátku kapitoly). Tehdy byla ověřována
širší škála opatření a bylo to provedeno dvěma typy otázek - jaká důležitost je
přikládána jednotlivým opatřením a která opatření jsou pokládána za nejdůležitější
(Höhne et al., 2010). Předložená tabulka č. 8.384 shrnuje odpovědi na druhý typ otázky
- zastoupení výběru opatření jako prvního nejdůležitějšího. Vidíme zde velký důraz na
požadavek velkorysé mateřské a rodičovské dovolené, který je sdílený všemi skupinami dotázaných, ale nejvíce deklarovaný rodiči předškolních dětí - což koresponduje
s požadavky zabezpečit nejméně do dvou let dítěte rodinnou celodenní péči o něj u
dnešních respondentů. U ostatních dotázaných je hlavní zájem „přenesen“ na finanční
podporu rodin s dětmi formou rodinných dávek (zde přídavku na dítě jakožto dávky
poskytované za daných podmínek po celou dobu dětství). Potřeba dostupnosti zařízení
denní péče a výchovy dětí vyznívá jako daleko menší oproti požadavkům finanční
podpory (což jde trochu na vrub danému typu otázky), oproti dalším sledovaným
opatřením je však dominantním požadavkem.
Patrné jsou rozdíly v preferencích podle fáze rodinného cyklu. Ti, kdo teprve
plánují (nebo ještě neplánují) založit rodinu, kladou oproti ostatním vyšší důraz na
podporu bydlení a jinak stejně jako ostatní reflektují důležitost finanční podpory svého
(případného) rodičovství. Lidé, kteří již odchovali své děti, vidí potřebu podpory šířeji
než ti, kteří se v době výzkumu nacházeli v určité etapě péče o děti. Jejich názor,
založený na vlastní zkušenosti, lze brát jako komplexněji reflektující potřeby rodin
s dětmi. Porovnání názorů sólo rodičů a rodičů žijících v páru (v tabulce č. 8.3 sonda 5
oproti sondám 2 a 3) ukazuje u prvé skupiny poněkud větší důraz na finanční podporu
a pomoc při zajištění zaměstnání, zejména při návratu po rodičovské dovolené na trh
práce. Odpovídá to předpokladu obtížnější pozice osamělých rodičů na pracovním trhu.
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Předkládáme zde téměř celou tabulku přebranou ze jmenované publikace, ač při daném typu otázky
mnohá opatření získávají méně voleb, abychom ilustrovali širokou škálu možných opatření. V šetření
z roku 2015, jež je základem tohoto rozboru, bylo nutno z formálních důvodů ověřovaná opatření
redukovat.
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Tabulka č. 8.3 Nejdůležitějších opatření rodinné politiky usnadňující rodičovství, péči o děti a sladění práce a rodiny, podle typu rodiny (první volba v %;
rok 2006)
sonda 1
dobře placená mateřská dovolená
dobře placená a přiměřeně dlouhá rodič. dovolená

38,8

sonda 2

sonda 3

33,1

24,7

23,8

29,4

sonda 4
34,3

sonda 5

2015*

25,7
26,7

cenově dostupné bydlení pro rodiny s dětmi

17,9

8,8

7,8

x

6,1

dostatečně vysoké přídavky na děti

10,4

5,6

5,6

10,6

8,1

8,1

6,8

6,2

16,1

4,7

59,6

4,5

41,6

7,5

56,6

možnosti zkrácených úvazků a pružné pracovní doby
dostupnost kvalitní péče pro děti do tří let, dobré ceny
dostupnost mateřských škol s kvalitní péčí, dobré ceny

9,1

5,0

4,2

8,2

10,7

14,5

snížení daní pro osoby s nezaopatřenými dětmi

5,9

2,2

2,4

7,3

3,3

kvalitní pracovně-právní ochrana rodičů v zaměstnání

3,0

0,8

1,8

4,9

1,0

dostatečně vysoké porodné při narození dítěte

2,8

3,2

0,6

x

1,8

možnost novomanželské půjčky

1,8

0,6

0,8

x

1,2

snížení nákladů na vzdělání dětí

0,7

0,4

1,0

0,8

1,2

možnost střídat se na mateřské a rodičovské dovolené

0,9

0,4

1,2

x

0,4

1-2 dny volna pro matky/otce dětí do 10 let

0,6

0,4

x

2,0

1,6

ochrana matek/otců po návratu z mateř./rod.
dovolené

x

x

1,6

6,1

4,3

zařízení pro pobyt školních dětí v mimoškolní době

x

0,6

0,6

možnosti pro zájmy a volný čas školních dětí, ceny

x

x

0,6

kvalitní poradenství pro rodiče při výchově dětí

x

x

0,4

3,1
0,2

56,9

1,2

38,3

0,6

44,7

-

Pozn.: a) respondenti měli z daných opatření vybrat v pořadí tři nejdůležitější, v tabulce jsou uvedeny podíly
voleb v prvním pořadí v %. Sonda 1 - svobodní jedinci; Sonda 2 - mladá rodina; Sonda 3 - úplná
rodina se školními dětmi; Sonda 4 - manželská rodina po odchodu dětí; Sonda 5 - neúplná rodina se
závislými dětmi.
b) šedou barvou jsou označena opatření, na která jsme se jinou otázkou dotazovali v roce 2015
* V roce 2015 číslo udává podíl odpovědí na danou položku „určitě ano“ v otázce, zda respondent dané
opatření považuje za potřebné (4stupňová škála)
Zdroj: Höhne et al. (2010)

Ve výzkumu Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 se projevila trochu odlišná
orientace preferencí opatření rodinné politiky (graf č. 8.15), i když je třeba mít
v patrnosti, že míra podpory jednotlivých opatření, alespoň těch nejžádanějších, se
neliší nijak významně. Dotázaní vyjádřili největší zájem o dostatek míst v mateřských školách (potažmo obecně v zařízeních denní péče a vzdělávání pro děti zhruba
od tří let věku) a o dostupnost flexibilních pracovních režimů a zkrácených
úvazků, především kratších úvazků. Proti výzkumu z roku 2006 se relativně zvýšil
zájem o flexibilní pracovní režimy. Trvalý je zájem o zařízení denní péče a vzdělávání
dětí, přičemž nadále přetrvává především ohledně dětí ve věku od tří let. To vše plně
koresponduje se zjištěními Centra pro výzkum veřejného mínění za posledních zhruba
deset let, zmíněná na začátku kapitoly (srv. CVVM 2016a).
Preference různých opatření závisí do jisté míry na osobnostních charakteristikách i fázi rodinného cyklu, kterou respondenti aktuálně prožívají, což je
operacionalizováno počtem a věkem dětí.
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Graf č. 8.15 Názory na potřebnost vybraných opatření rodinné politiky
Zavedení zákonného nároku na docházku do
mateřské školy od 2 let dítěte

10,2

Častější preventivní lékařské prohlídky dětí

20,3

33,1

29,2

Zavedení zákonného nároku na docházku do
mateřské školy od 3 let dítěte

34,5

33,7

Zvýšení kapacit školních družin

36,4
27,4

38,5

38,3

8,9

16,9

10,9
2,9
14,7

44,0

4,2

Zvýšení kapacit zařízení péče o děti jako jesle,
dětská skupina apod.

41,6

Rozšíření nabídky finančně dostupných
volnočasových aktivit pro děti a mládež

38,9

44,7

15,3
1,1
8,4

45,7

Zvýšení kapacit veřejných mateřských škol

56,6

34,8

1,4
7,2

Zavedení nároku na 1-2 dny volna měsíčně navíc
pro rodiče dětí do 10 let na rodičovské záležitosti

56,9

33,7

1,7
7,7

Zvýšení dostupnosti částečných úvazků a pružné
pracovní doby pro rodiče s dětmi

59,6

35,0

1,0
4,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

O něco vyšší zájem o dostupnost mateřských škol než ostatní projevili rodiče,
pro které je to aktuální předmět zájmu, tedy rodiče mající některé dítě ve věku do 5
let. Také ti rodiče, kteří v době výzkumu pracovali jen příležitostně nebo vůbec ne, což
mohlo být způsobeno právě nedostupností zařízení denní péče o děti. Zvýšení kapacit
je však zajímavé i pro rodiče dvou dětí, kteří jsou s nejmladším dítětem na rodičovské
dovolené, pro starší dítě by chtěli, aby část dne strávilo v dětském kolektivu, ale
mateřské školy (jakkoliv neoficiálně) dávají při přijímání dětí přednost dětem
pracujících rodičů.
Opětně se prokázalo, že rodiče preferují nerodinnou péči o dítě hlavně až po
dosažení jeho tří let věku. U položky „zvýšení kapacit zařízení péče o děti jako jesle,
dětská skupina apod.“ projevilo rozhodný zájem (určitě ano) 42 % rodičů a menší
zájem 39 %, zvýšení kapacit mateřských škol naproti tomu požadovalo 57 %, resp. 35
% rodičů. Možnost, že by jim šlo o širší přijímání dětí mladších tří let, vyvrací to, že
jedinou položkou, kde se více respondentů vyjádřilo i záporně, je právě zavedení
zákonného nároku na docházku do mateřské školy od 2 let dítěte. Toto není mezi rodiči
jednou z priorit. Avšak ani zákonný nárok na docházku do mateřských škol od tří let
nebyl v analogické míře podporován jako položka rozšíření jejich kapacit, takže jde
spíš o to, jak rodiče chápou to, jakými nástroji dostupnost zařízení pro vzdělávání a
péči o děti má stát podporovat. Zřejmě vnímají, že samotný nárok, pokud by nemohl
být uplatněn, situaci neřeší.
Podporu vyšší dostupnosti flexibilních pracovních režimů a zkrácených
úvazků deklarovali především ti, kteří již pracují na zkrácený úvazek nebo mají
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pružnou pracovní dobu.85 Vzhledem k častému výskytu prekarizace práce u zkrácených
úvazků lze předpokládat, že lidé požadují širší nabídku proto, aby nemuseli při potřebě
pracovat nikoliv na celý úvazek přijímat zaměstnání, které jim vyhovuje právě jen
(hlavně) proto, že mohou zaměstnání věnovat méně času. Přestože oba typy
flexibilnějších forem zaměstnání spíše vykazují muži, podporu jim vyjadřují muži i
ženy stejně. Mohou ovšem mít v obou případech na mysli zpřístupnění flexibility práce
hlavně ženám (detailněji dotazy položeny nebyly).
Orientaci rodičů na opatření podporující sladění pracovního a rodinného života
dále potvrzuje vysoký zájem o možnost čerpat jednodenní, příp. dvoudenní volno na
rodinné záležitosti, které dnes jako zákonný nárok neexistuje86 a které by bylo
využito především ve prospěch dětí. V otázce jsme nespecifikovali, zda by mělo jít o
takový nárok nebo by měli volno umožňovat zaměstnavatelé, ani jestli by se jednalo o
placené volno (či spíše s nárokem na náhradu mzdy), přesto je rodiči taková
potenciální možnost vysoko oceněna. K jakým konkrétním činnostem by ho rodiče
využili, nebylo dotazováno, lze ale předpokládat využití při krátké zdravotní indispozici
dítěte, speciálních lékařských vyšetřeních, návštěvách poradenského zařízení jako
pomoc „nepečujícího“ zaměstnaného rodiče pečujícímu rodiči, který je např. na
rodičovské dovolené apod. Posledně jmenovanou možnost odvozujeme z našich zjištění
z výzkumu zájmu o tzv. motivační otcovskou dovolenou (Kuchařová, Peychlová,
2016), kterou si 43 % dotázaných představuje jako nárok na určité penzum dní volna,
které by si mohli otcové vybírat do stanoveného věku dítěte flexibilně podle potřeb
rodiny a možností (zaměstnaného) otce vždy na několik dnů (příp. pravidelně v určité
dny v týdnu či měsíci).
Toto opatření je podporováno mírně více rodiči z párů, kde jsou oba zaměstnáni,
ale téměř se stejnou četností také rodiči, kteří jsou nebo jejichž partner(ka) je na
rodičovské dovolené. V druhém případě může být zájem motivován potřebou většího
časového prostoru otce pro jeho větší účast na péči o dítě (děti), tedy buď námi
dotazovaného volna, nebo flexibilní otcovské dovolené. Rozdíly v názorech existují i
podle pohlaví, více jsou mu nakloněny ženy, a to bez ohledu na výši pracovního
úvazku, či zda vůbec aktuálně pracují. Motivaci si lze tedy opět představit hlavně dvojí.
Jako volno pro zaměstnanou matku nebo volno pro partnera pečující matky.
Potvrdil se předpoklad, že rodiny by ocenily, kdyby byla větší nabídka
finančně dostupných volnočasových aktivit pro děti školního věku, a to jak
v rámci školních družin, tak organizovaných jinými subjekty, které by zajistily hodnotné trávení času mimo školu a rodinu. Rodiče zřejmě reagují jak na relativně klesající
počet míst v družinách (např. Štefflová 2013), tak na zvyšující se potřebu zabezpečení
dětí v mimoškolním čase,87 mj. i právě v důsledku nedostupnosti družin a zejména
školních klubů. Motivací je jak vysoký počet hodin, který rodiče tráví v zaměstnání na
úkor času na děti, tak problémy bezpečnosti dětí.88 Jako stejně důležitý důvod lze

85

Mohli jednak mít dobrou zkušenost se zkráceným úvazkem, a proto jej podporují, nebo naopak na
základě své ne úplně dobré zkušenosti by rádi dosáhli na lepší či jiné flexibilní uspořádání pracovní doby.

86

Nárok na neplacené volno existuje (dle § 199/1 zákoníku práce), většinou v případě tzv. závažných
osobních důvodů. Jinak lze žádat o dovolení zaměstnavatele. Jak uvádíme v kapitole č. 2.2, z našich
respondentů 30 % požádalo o neplacenou dovolenou nebo volno a v 70 % případů jim bylo vyhověno
(souhrnně za nárokové i nenárokové neplacené volno).

87

Pro toto tvrzení nemáme k dispozici žádná konkrétní data, lze to však dedukovat z evidence a statistik
negativních jevů.

88

Jde o dedukci, přímá otázka na obavy rodičů o bezpečnost dětí a jak by si přáli ji zabezpečovat v době,
kdy rodiče jsou v zaměstnání, položena nebyla.
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chápat i zájem rodičů o další, mimoškolní, vzdělávání a výchovu dětí, která je velice
zatěžuje finančně a časově.89
Deficit finančně dostupných kroužků apod. pociťují zejména rodiny s nižšími
příjmy. Při celkově velkém zájmu o kvalitní a/nebo organizovanou náplň volného času
dětí, zájem (odpověď rozhodně ano) o ně projevilo 57 % rodičů subjektivně
hodnotících rodinný příjem jako nedostatečný oproti 37 % rodin finančně nejlépe
zabezpečených. Relativně vyšší zájem oproti ostatním rodinným typům vyjádřili
nesezdaní rodiče žijící v úplné rodině (55 % proti průměru 45 %).
S tím, jak se přelévají početně silné populační ročníky do fáze školní docházky,
roste deficit míst v družinách, a tím i zájem rodičů o rozšiřování jejich kapacit. Větší
podporu družin vyjadřují hlavně ženy.
V zájmu rozšíření spektra možných opatření, které rodiny očekávají od státu, a
také s ohledem na občas se objevující názory pediatrů, jsme zařadili dotaz na zájem o
organizované kolektivní preventivní lékařské prohlídky dětí. Ve srovnání s jinými
položkami zde byl zájem menší, ale deklarovalo jej 29 % dotázaných v odpovědi
„rozhodně ano“ a 35 % „spíše ano“. Více se k takovému opatření přikláněli rodiče
s nižším vzdělanostně profesním statusem, což může indikovat nižší finanční dostupnost zdravotní péče o děti pro ně, a také častěji rodiče z menších obcí, což nejspíše
indikuje obecně nižší dostupnost zdravotnických zařízení, která pak jde na úkor péče o
děti. Větší zpřístupnění státem podporované zdravotní péče má tedy nejen samotnou
zdravotní, ale i sociální stránku. Vzhledem k tomu, že dnešní systém veřejně a
soukromě provozovaných základních škol i praxí praktických lékařů nejspíš neumožňuje obnovit preventivní prohlídky organizované v rámci škol, byl dotaz položen tak,
zda respondent považuje za potřebné „častější preventivní lékařské prohlídky dětí“.
Přitom vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách,
předepisuje obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek a ty se tedy mají (kromě
prohlídek dětí od narození do tří let90) konat ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let,
13 let, 15 let, 17 let, 18 let a 11 měsíců (= výstupní). Problémem zřejmě je, že někteří
rodiče periodicitu nedodržují, a bylo by tedy vhodné zvážit nějaký způsob zapojení škol
do podpory systematické zdravotní péče o děti ze všech sociálních vrstev nebo lepší
osvětu mezi rodiči.

8.3 Zkušenosti
dovolenou

a

názory

rodičů

na

rodičovskou

8.3.1 Skutečná délka rodičovské dovolené
Tematice rodičovské dovolené se v posledních dvaceti letech VÚPSV věnoval
v celé řadě výzkumů.91 Nejen z těchto zkušeností vyplývá, že zjistit skutečnou délku
využívání rodičovské dovolené je obtížné, mimo jiné i v kontextu současných, poměrně
89

Např. na datech šetření Příjmy a životní podmínky domácností - 2014 (SILC) bylo prokázáno, že největší
zatížení rodinných rozpočtů představují náklady na aktivity ve volném čase, vč. prázdnin (viz ČSÚ 2015a,
též Höhne, Kuchařová, Paloncyová 2016).

90

Tyto jsou časovány jako: vstupní, ve věku 14 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 4 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10
měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců.

91

Viz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&kateg=2&site=default - např. Nové formy denní péče o
děti v České republice (ESF_6911/12), Rodina, zaměstnání a vzdělání (1J051/05-DP2), Půl na půl - rovné
příležitosti žen a mužů (104-EQUAL), Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita (2D06004). Srv.
též Nešporová, 2015.
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flexibilních možností jejího čerpání. V tomto šetření tedy byla položena otázka co
nejjednodušeji a se zaměřením na rozsah a způsob přerušení výdělečné činnosti matky
z důvodu celodenní péče o malé dítě.92 Pozornost byla obrácena na zkušenosti matek
jednoho a dvou dětí. U matek dvou dětí nás zajímalo, zda žena přerušila zaměstnání
z důvodu péče dvakrát, nebo pouze jednou a její mateřské a rodičovské dovolené na
sebe (v podstatě93) přímo navazovaly. V obou případech byly ženy požádány, aby
sečetly celkovou dobu mateřské a rodičovské dovolené, příp. doby navazující.94 Ženy,
které byly aktuálně na rodičovské dovolené, byly požádány, aby započítaly i dobu,
která jim podle jejich plánů či dohody se zaměstnavatelem zbývá do konce rodičovské
dovolené.
Větší část matek dvou dětí navázala druhou mateřskou (a následně rodičovskou) dovolenou na předchozí rodičovskou dovolenou (61 %), zatímco před narozením
druhého dítěte pracovalo 39 % matek. Délka strávená celodenní péčí byla u těch žen,
které po určitou dobu před narozením druhého dítěte pracovaly, v průměru 5,5 roku,
u těch, jejichž celodenní péče u obou dětí na sebe navazovala, pak 5,7 roku (tabulka
č. 8.4). Matky jednoho dítěte si průměrně vybíraly rodičovskou dovolenou do 3 let věku
dítěte a setrvaly při celodenní péči ještě určitou krátkou dobu.
Tabulka č. 8.4 Skutečná délka mateřské a rodičovské dovolené a příp.
navazující doby celodenní péče o dítě*** podle počtu dětí

počet matek

572

RD - 2 děti navazující
období RD
214

počet matek aktuálně na MD/RD

117

12

30

RD s jediným
dítětem

průměr roků*

RD - 2 děti nenavazující
období RD
160

3,1 (2,9**)

5,7

5,5

matka žijící s manželem/partnerem

3,1

5,7

5,6

matka samoživitelka

3,4

5,7

5,1

medián

3

6

6

modus

3

6

6

podíly v %
délka RD
délka RD

2 roky a méně
15,7 %
déle než 3 roky
27,0 %

4 roky a méně
19,8 %

25,4 %

déle než 6 let
23,8 %

17,7 %

Pozn.: *) respondentky byly žádány o zaokrouhlení délky na půl roku
**) průměr za matky v době šetření na mateřské/rodičovské dovolené, u matek 2 dětí odlišnosti
zjištěny nebyly
***) Otázka byla položena tak, aby matky uvedly celkový počet let, který strávily celodenní péčí o
dítě formou mateřské či rodičovské dovolené, příp. vč. návazné doby.
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

92

Dotaz byl položen jen ženám, protože při současné malé míře zapojení otců do péče formou rodičovské
dovolené nepřipadalo v úvahu, že by mohl být osloven dostatečný počet otců s takovou zkušeností.

93

Velmi krátké přerušení na méně než měsíc nebylo bráno v potaz.

94

Máme zkušenost z předchozích výzkumů, že takto získáme v mezích možností metody dotazování
dostatečně relevantní a spolehlivou informaci, protože ani při dotazování na detaily počátku a konce
(každé) rodičovské dovolené jednotlivých žen se nedaří při zpracování dat přesně zkonstruovat její
celkovou délku.
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Matky jednoho dítěte, které byly v době šetření na mateřské/rodičovské
dovolené a měly uvést plánovanou celkovou dobu přerušení zaměstnání, udávaly nižší
počty let. Matky dvou dětí ve stejné situaci se svými odpověďmi od matek dvou dětí,
které již rodičovskou dovolenou ukončily, v průměrných hodnotách nelišily.
Pozornost zaslouží údaje o podílech matek, které zvolily kratší nebo delší
rodičovskou dovolenou, než je obvyklé. Zejména je pozoruhodné srovnání matek dvou
dětí, které zůstaly pečovat celodenně doma s oběma dětmi plynule, a těch, které byly
před narozením dalšího dítěte zaměstnány. Zdá se zvláštní, že matky z první skupiny
byly celkově na rodičovské dovolené delší dobu, ač by se u nich mohla doba
celodenního pečování o první a druhé dítě překrývat, a tedy souhrnná doba být kratší.
Jedno z možných vysvětlení je, že matky, které byly na rodičovské dovolené s každým
dítětem zvlášť, jsou ty, které více inklinují k profesní kariéře, příp. zajištění výdělků, a
preferují skloubení rodiny a zaměstnání i při nižším věku dítěte.95 Je také dost
pravděpodobné, že to znamená, že matky, které zůstávají déle mimo trh práce díky
spojené mateřské dovolené, se pak hůře na něj vracejí.
Při hledání podmíněnosti rozdílů v délce přerušení zaměstnání z důvodu celodenní péče o malé děti naše data potvrzují vliv vzdělání, kdy vzdělanější ženy
zůstávají s dětmi doma kratší dobu. Konkrétně to znamená, že matky s jedním dítětem
a vzděláním bez maturity stráví na mateřské a rodičovské dovolené a ještě po ní
celodenní péčí o dítě průměrně 3,5 roku, zatímco vysokoškolačky jen 2,8 let. Matky se
dvěma dětmi s pouze základním vzděláním či vyučením setrvávají na celodenní péči
v obou podskupinách v průměru 6 let, vysokoškolsky vzdělané ženy však jen 5,5 roku,
pokud zůstávají doma plynule, a 5,3 roku pokud zůstávají doma opětně po určité
přestávce.
Matky samoživitelky průměrně udávaly delší dobu celodenní péče spojené
s rodičovskou dovolenou než matky z úplných rodin, pokud měly jedno dítě (3,4 roky,
resp. 3,1 roky), a naopak kratší, pokud měly dvě děti a RD s prvním a druhým dítětem
u nich nenavazovala (5,1 let oproti průměru 5,5 let všech těchto matek dvou dětí a
oproti 5,7 letům matek samoživitelek se spojenou rodičovskou dovolenou). Neodlišovaly se ty, které u svých dětí rodičovskou spojily.
Matky z úplných rodin se v tomto chování od sebe téměř neliší v závislosti na
tom, zda žijí v sezdaném nebo nesezdaném partnerství (druhých je v souboru velmi
málo).

8.3.2 Okolnosti nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené je obecně považován za
nejednoduché období jak z hlediska toho, že se rodiče, zejména matka, a děti musí
„zaučit“ do nových rolí, ale i z hlediska toho, na jaké obtíže či překážky matka naráží
při návratu do původního zaměstnání, na který má do tří let daného dítěte nárok,
nebo při hledání či nástupu do nového zaměstnání. Z hlediska všech námi sledovaných
okolností neměla většina žen problémy, jejich podíl se však u jednotlivých okolností
pohybuje v širokém rozmezí 55-84 % (tabulka č. 8.5).
Rozdělíme-li sledované aspekty nástupu/návratu do zaměstnání do tří okruhů a) okolnosti nástupu a pracovní podmínky, b) požadavky na práci ženy a ohodnocení
její práce a c) vnější podmínky - pak jsou hlavní problémy v prvním okruhu. Jmeno95

Podobná zjištění byla získána z projektu Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita (2008), viz
Paloncyová (2011). V těchto datech matky pobývaly doma s druhým dítětem průměrně delší dobu než
s prvním dítětem, což jiná data nepotvrzují (např. Kuchařová et al., 2006).
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vitě se zhruba čtvrtině žen nedaří, nebo jen s velkými obtížemi, vrátit k původnímu
zaměstnavateli či dokonce na původní pracovní pozici. Malá je úspěšnost, pokud
ženy chtějí pracovat při péči o malé dítě tak, aby jim zbývalo dost času na děti, a
hledají zaměstnání na zkrácený úvazek. Určité problémy zažívala ve zmiňovaných
aspektech další zhruba pětina žen.
Tabulka č. 8.5 Problémy žen při nástupu/návratu do zaměstnání po poslední
rodičovské/mateřské dovolené
velké
problémy

některé
problémy

žádné
problémy

možnost návratu na původní pracovní pozici

25,9

18,9

55,2

možnost návratu k původnímu zaměstnavateli
možnost nastoupit na zkrácenou/flexibilní pracovní
dobu
přístup nadřízených

23,4

17,7

58,9

21,6

21,4

57,0

14,5

21,3

64,2

okruh

A

položky

přístup spolupracovníků
finanční ohodnocení mé práce
B

C

nároky na pracovní výkon v zaměstnání
zastarání mých pracovních dovedností či pracovních
zkušeností
služby jeslí, mateřské školy, jiného zařízení

5,6

16,8

77,6

13,7

25,9

60,5

9,4

23,2

67,4

7,0

25,1

67,9

12,8

24,7

62,5

podpora partnera

5,1

11,0

83,9

týkal se mě jiný problém

5,3

4,5

90,2

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Hlavní překážky ženy řeší ohledně nástupu do zaměstnání. Z hlediska závažnosti problémů následně vystupují další tři významné okolnosti nástupu na trh
práce, spadající do všech tří výše vymezených okruhů a týkající se vždy v té či oné
míře více jak třetiny matek po rodičovské dovolené. Je jim společné, že větší závažnost
vždy deklaruje okolo šestiny žen a menší závažnost okolo čtvrtiny žen. Jedná se o
přístup nadřízených (15 % s velkými problémy, 21 % s nějakými problémy),
finanční ohodnocení práce (14 %, resp. 26 %) a o služby denní péče a
vzdělávání dětí (13 %, resp. 25 %).
Naproti tomu se ženy po návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené mohou
těšit poměrně vysoké neformální podpoře svých partnerů a také spolupracovníků.
V této oblasti neřeší nijak velká část z nich velké problémy. Problémy v přístupu
spolupracovníků uvedlo 17 % matek, více jak desetina žen nachází jen dílčí podporu u
svých partnerů (11 %).
Dopady délky své rodičovské dovolené a náročnosti svých profesí řeší matky po
rodičovské dovolené zhruba ve třetině případů, což je sice nezanedbatelný podíl, ale
nižší, než by bylo možné očekávat, protože v odborné literatuře i v dokumentech
aktivní politiky zaměstnanosti se často zmiňuje určitá ztráta kvalifikace za dobu, kdy
je rodič na rodičovské dovolené.96 V našem šetření nároky na pracovní výkon
v zaměstnání shledává jako obtížně zvládnutelné desetina těchto matek a zhruba
čtvrtina pak zde nachází určité obtíže. Podobný je rozsah jejich problémů z pohledu
zastarávání kvalifikace během rodičovské dovolené.
96

Viz např. tisková zpráva „Nezaměstnaným rodičům věnuje ÚP ČR zvýšenou péči“. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/18104/TZ_30052014a.pdf
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8.3.3 Determinace problémů s nástupem do zaměstnání po
rodičovské dovolené
Podívejme se nyní na to, nakolik se uvedené potíže spojené s nástupem do
zaměstnání po rodičovské dovolené liší podle její délky, podle vzdělanostně-profesních
charakteristik žen a podle pořadí dítěte (tabulka č. 8.6).
Návrat k původnímu zaměstnavateli je obtížnější pro méně vzdělané a
méně kvalifikované ženy pracující na nižších pracovních pozicích. Ty mají velké
problémy v 31 %, mají-li jen vzdělání bez maturity, ve 26/31 %97 pracují-li v dělnických nebo manuálních nedělnických profesích. Žádné problémy nemá jen 49 % žen se
vzděláním bez maturity a 48/53 % žen v uvedených profesích. Naproti tomu velké
problémy má „pouze“ 18 % žen s vyšším vzděláním než maturitním a 11/15 % žen
pracujících na vedoucích a vysoce odborných pracovních pozicích. Žádné problémy
nemá 70 % vysokoškolaček a 68/79 % žen na vysoce kvalifikovaných pozicích.
Obdobná je situace při návratu na původní pracovní pozici. Má-li charakter
vedoucí nebo vysoce odborné pozice, nemají ženy žádné potíže v 56/75 % případů,
naopak velké problémy uvádějí ve 12/17 %. Jde-li o manuální dělnická nebo
nedělnická zaměstnání, potýká se s velkými potížemi 35/37 % matek a žádné nemá
47-52 % z nich.
V obou těchto případech příliš nezáleží na tom, zda matka žije s partnerem nebo
je samoživitelkou, a na tom, kolik má dětí. Nicméně nejmenší potíže má žena žijící
s partnerem a mající jedno dítě.
V případě hledání zaměstnání na zkrácený úvazek typ rodiny hraje o něco
větší roli. Matky z úplných rodin bez ohledu na to, zda se vracely do zaměstnání po
prvním nebo po druhém dítěti, byly podle svého vyjádření o míře problémů při hledání
zaměstnání úspěšnější než matky samoživitelky.98 Nelze to vysvětlit odlišným vzděláním nebo profesním statusem, protože v tom se respondentky v úplných a neúplných
rodinách statisticky významně neliší. Neliší se markantně ani v délce rodičovské
dovolené.
Úspěšnost nalezení zaměstnání na zkrácený úvazek je stejně jako ostatní
aspekty návratu do zaměstnání podmíněna vzdělanostně profesním statusem ženy. Na
jedné straně zde celkově narážejí všechny ženy na největší potíže. Současně zde ale
výše vzdělání způsobuje méně významné nerovnosti, než je tomu u návratu do
původního zaměstnání nebo na původní pracovní pozici. Přesto velké problémy
v získání kratšího úvazku má 26 % žen se základním vzděláním nebo vyučením, ale 18
% žen s vysokoškolským vzděláním. Mezi podílem žen, které problémy nepocítily a
které mají na jedné straně vzdělání bez maturity a na straně druhé vysokoškolské
vzdělání, je rozdíl dvanácti procentních bodů (51 % u nejméně kvalifikovaných, 63 %
u vysokoškolaček). Zřetelnější nerovnosti existují podle profesního statusu. Podíly žen
s velkými problémy, které vykonávají dělnické a jiné manuální profese, jsou obdobné
jako podíly žen s velkými problémy, majícími jen vzdělání bez vyučení (28 %, resp. 25
%). Zde je souvislost vzdělání a profesního postavení blízká. Jinak je tomu na
opačných pólech obou škál. Podíly žen deklarujících velké problémy, které zastávají
řídící pozice, jsou proti podílům vysokoškolsky vzdělaných žen s velkými problémy
97

V tabulce B jsou pro přehled spojeny vždy dvě krajní profesní kategorie s podobnou kvalifikační
náročností, v nichž se však podíly žen bez nebo s problémy liší, proto jsou v tabulce i textu uváděna obě
čísla oddělená lomítkem.

98

Srovnávány byly pouze ženy, které aktivně hledaly (chtěly se vrátit do) zaměstnání po rodičovské
dovolené.
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nižší (9 %, resp. 18 %), ale v případě vysoce odborných pracovnic rozdíl není (problémy má 17 %). Pokud jde o podíly žen nedeklarujících potíže se získáním kratšího
úvazku, odlišnost mezi ženami zastávajícími vysoce kvalifikovaná zaměstnání a ženami
vykonávajícími nejméně kvalifikovaná zaměstnání je také výrazná (70 % v prvním
případě a 49 % v druhém případě).
Podíl žen, které v době výzkumu pracovaly na kratší úvazek (nízký, nicméně
nad celostátním průměrem, zde 16 %), se neliší podle toho, jak velké deklarované
potíže při jeho hledání po ukončení rodičovské dovolené měly.
Celkem slabá závislost na rodinném zázemí ukazuje mírně větší problémy
oproti ostatním u samoživitelek a nejmenší problémy u sezdaných žen.
Tabulka č. 8.6 Diferenciace problémovosti vybraných aspektů nástupu žen do
zaměstnání po rodičovské dovolené podle vzdělání, profesního statusu a typu
rodiny (v %)

možnost návratu k původnímu zaměstnavateli

velké
problémy

některé
problémy

žádné
problémy

23

18

59

vzdělání bez maturity

31

20

49

vzdělání vyšší než s maturitou

18

12

70

profese dělnické / jiné manuální

26 / 31

21

53 / 48

řídící pracovnice / vysoce odborná pracovnice

11 / 15

10 / 18

79 / 68

matka žijící s partnerem: 1 dítě / 2 děti

18 / 27

18 / 15

65 / 58

samoživitelka: 1 dítě / 2 děti

26 / 28

21

54 / 51

26

19

55

vzdělání bez maturity

36

17

48

vzdělání vyšší než s maturitou

20

17

64

profese dělnické / jiné manuální

35 / 37

14 / 17

52 / 47

řídící pracovnice / vysoce odborná pracovnice

12 / 17

13 / 28

75 / 56

matka žijící s partnerem: 1 dítě / 2 děti

18 / 30

21 / 17

61 / 54

samoživitelka: 1 dítě / 2 děti

30 / 34

18 / 25

52 / 41

22

21

57

26

23

51
63

možnost návratu na původní pracovní pozici

možnost nastoupit na zkrácenou/flexibilní pracovní dobu
vzdělání bez maturity
vzdělání vyšší než s maturitou

18

20

28 / 25

23 / 26

49

9 / 17

15 / 22

76 / 61

matka žijící s partnerem: 1 dítě / 2 děti

17 / 23

23 / 18

60 / 59

samoživitelka: 1 dítě / 2 děti

28 / 19

20 / 35

52 / 47

profese dělnické / jiné manuální
řídící pracovnice / vysoce odborná pracovnice

přístup nadřízených

22

21

57

vzdělání bez maturity

21

22

56

vzdělání vyšší než s maturitou

11

16

73

19 / 20

18 / 26

62 / 55

profese dělnické / jiné manuální
řídící pracovnice / vysoce odborná pracovnice

8/4

10 / 29

82 / 68

matka žijící s partnerem: 1 dítě / 2 děti

11 / 13

23 / 18

67 / 69

samoživitelka: 1 dítě / 2 děti

20 / 22

23 / 27

57 / 51

Pozn.: vzhledem ke složitosti tabulky jsou procenta zaokrouhlena na celá čísla; čísla oddělená lomítkem se
týkají dvou podskupin daných skupin na příslušných řádcích
Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015
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Přístup nadřízených je pro ženy, které po rodičovské dovolené nastoupily do
zaměstnání, celkově méně problémovou oblastí než výše uvedené. I tady jsou však ve
výhodě ženy s vyšším vzděláním. Zdaleka nejméně potíží mají ženy na vedoucích a
vysoce kvalifikovaných pracovních pozicích.
Rozdíly podle počtu dětí a rodinného stavu jsou u dosud uvedených aspektů
nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené většinou statisticky nevýznamné, více
problémů nicméně mívají matky samoživitelky a v úplných rodinách matky při nástupu
po druhém dítěti.
Po nástupu do zaměstnání nastává pro matky období nelehkého slaďování
soukromého a profesního života, jehož úspěšnost závisí na podmínkách, které jim jsou
vytvářeny jak v rodinném zázemí, tak na pracovišti. Vedle již zmíněného přístupu
nadřízených je to i přístup spolupracovníků, jejichž podporu matky/rodiče malých dětí
občas potřebují, a závisí na nich v důsledku to, jak zaměstnavatelé přijímají rodiče,
zejména matky, nejmenších dětí.
S přístupem spolupracovníků po nástupu do zaměstnání nemají matky
většinou zásadní problém, resp. je zde nejméně problémů. Ze všech pěti položek
okruhu A v tabulce č. 8.5 nemá žádné potíže 78 % a jen 6 % má potíže velké. Přitom
zde nejsou významnější rozdíly mezi ženami různého vzdělání, profese a typu rodiny.
Nicméně o něco lepší je situace žen vzdělanějších a žen ve vedoucích pozicích.
Pracovní podmínky žen v zaměstnání po rodičovské dovolené a dopady
jejich pracovní absence z důvodu celodenní péče formou mateřské a rodičovské
dovolené na výkon zaměstnání (okruh B v tabulce č. 8.5) nejsou celkově hodnoceny
nijak zvlášť příznivě. Okolo dvou třetin žen deklarovalo ve všech třech sledovaných
aspektech návratu/nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené bezproblémovost.
Avšak zejména finanční ohodnocení jejich práce se jeví mnoha ženám jako
nedostatečné - 14 % zde vidí velké problémy a 26 % určité problémy.
Genderově diferencované odměňování jako důsledek diskontinuity profesní
dráhy žen oproti její kontinuitě u mužů je obecně uznávaným problémem 99 a potvrzují
ho i naše data (viz kapitola 4.2). Zde je ilustrován ze specifického pohledu - jak matky
po návratu z rodičovské dovolené hodnotí finanční ocenění své práce. Při celkově
ne moc příznivé situaci nejmenší spokojenost vyjadřují ženy vyučené bez nebo
s maturitou (šestina jako velký problém, dvě třetiny bez problémů). Nejspokojenější
jsou vysokoškolačky (desetina zde vidí velký problém, dvě třetiny žádný) a podobné
jsou deklarace žen s úplným středním vzděláním. Tato diferenciace se projevuje
v nerovných subjektivně hodnocených podmínkách v závislosti na profesním postavení,
jak ukazuje graf č. 8.16. Prakticky žádné potíže zde většinou nedeklarují ty ženy, které
vykonávají řídící funkce (79 %) nebo vysoce odborné profese (68 %). Naopak, velké,
ale častěji „určité“, problémy uvádějí ženy v nízkokvalifikovaných profesích (40 %
dělnic a 49 % manuálně pracujících v obchodě a službách). Z hlediska dosaženého
vzdělání se však ženy bez maturity od žen s vysokou školou tolik neliší (bez problémů
je 51 % žen bez maturity a 65 % vyučených s maturitou). Nebyla zjištěna souvislost
s velikostí úvazku, tedy případná větší nespokojenost v případě kratšího úvazku.
Rozdíly tu vznikají i podle rodinné situace. Méně adekvátně se cítí být finančně
ohodnoceny samoživitelky, nejméně pak mají-li dvě děti. Ženy zřejmě hodnotily nejen
adekvátnost mezd vůči vykonávané činnosti, ale i vůči potřebám svých rodin a
požadavkům na jejich uspokojení.

99

viz např. Zaostřeno na ženy a muže. 2015

151

8. Vybrané aspekty podpory rodin s dětmi

Graf č. 8.16 Jak matky po rodičovské dovolené hodnotí finanční ohodnocení
své práce v zaměstnání podle profesní kategorie
dělník, rolník

13,8

manuální obchod/služby

18,3

administrativa apod.
technický, nižší odborník

26,6
30,7

14,1

9,4
0%

51,0

29,1

6,0

řídící, vyšší odborník

59,6

56,8

26,2

67,9

11,7
10%

20%

velké problémy

78,9
30%

40%

určité problémy

50%

60%

70%

80%

90%

100%

žádné problémy

Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Zvládání nároků zaměstnavatelů na výkon práce při náročné péči o malé
dítě vidí problémověji lidé na nižších pracovních pozicích. Např. velké problémy má 10 %
žen v dělnických povoláních, ale jen 3 % žen na řídících pozicích. Naopak, bezproblémově to vidí 67 %, resp. 78 % žen v těchto profesních skupinách. V tomto ohledu
deklarují zvládání velkých potíží i ženy s maturitním vzděláním a ženy pracující
v administrativě či ve středně technických profesích (okolo 11 %). Nároky na výkon
vnímají podobně ženy všech vzdělanostních stupňů.
Opět nebyla zjištěna souvislost s velikostí úvazku. Rozdílně tento aspekt hodnotí
samoživitelky, mezi nimiž sice není vyšší relativní počet matek s velkými problémy, ale
nápadně více těch s dílčími potížemi - 26 % při jednom dítěti a 40 % při dvou
dětech100 oproti zhruba 20 % matek sezdaných či žijících s otcem svých dětí.
Otázku zastarání znalostí a dovedností opět hodnotí jako problémovější
spíše ženy na nižších pracovních pozicích. Silně problémy pociťuje 7 % matek a
částečně 25 %. Profese žen zde významně nediferencuje. Vzdělání měřeno dosaženým
stupněm v podstatě nehraje žádnou roli, avšak zatímco ženy v zaměstnaneckých
pozicích vyžadujících převážně vysokoškolské vzdělání narážejí na velké problémy
zhruba ve 3 % a žádné nedeklarují v necelých 80 %, ženy vykonávající manuální
dělnická a jiná povolání deklarují potíže průměrně v 9 % a nezažívají je v 66 %
případů. Ženy v povoláních převážně založených na úplném středním vzdělání různého
zaměření mají v 8 % velké problémy a v 60 % žádné. Zní překvapivě, že zaměstnání
náročnější na obnovované znalosti a zkušenosti apod. činí ženám z hlediska jejich
zastarání menší potíže než v případě zaměstnání hodně rutinních, ale roli může hrát
větší iniciativa vzdělanějších žen v udržování kontaktu s profesí, příp. též jejich o něco
kratší rodičovská dovolená a (krátkodobá) zaměstnání během ní.
Ohledně toho, jaké společenské zázemí mají matky malých dětí po nástupu do
zaměstnání, když ukončí rodičovskou dovolenou, byla dále zjištěna vysoká podpora
ze strany partnerů, která se přirozeně nelišila podle vzdělání a profese, ale
významně podle rodinného zázemí. Ženy z úplných rodin zde měly plnou podporu v 90 %,
pokud měly 1 dítě, a v 92 % při dvou dětech a velmi malou podporu pouze ve 2 %.
Naproti tomu jen 61 % samoživitelek vyjadřuje bezproblémovost a naopak velké
100

Zde je nutné vzít v úvahu velmi nízký počet respondentek samoživitelek se dvěma dětmi.
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problémy deklaruje 19 % samoživitelek s jedním dítětem a 10 % těchto matek se
dvěma dětmi.101 Zejména tedy sólo matky nacházejí méně podpory, mají-li jedno dítě,
oproti dvoudětným, ale s menší intenzitou to platí i o matkách žijících v páru. Asi není
třeba hledat složité vysvětlení, dvě děti prostě znamenají trochu komplikovanější
organizaci rodinného života, a tím potřebu zapojení obou rodičů, než je tomu
v rodinách jedináčků.
Jednou ze stěžejních potenciálních bariér nástupu do zaměstnání je nalezení
vhodných kvalitních a finančně dostupných služeb denní péče a výchovy dětí
v době, kdy jsou oba rodiče v zaměstnání. Jakkoliv se závažnost tohoto problému pozvolna v posledních letech snižuje se zlepšující se nabídkou různých forem vzdělávání
a denní péče pro předškolní děti a s poklesem početnosti nejmladších populačních
ročníků po roce 2010 (ČSÚ 2016b), disproporce mezi nabídkou a poptávkou nadále
přetrvávají.102 Projevilo se to i v našich zjištěních, kde se podle odpovědí dotazovaných
žen umístila dosažitelnost služeb denní péče o děti na pátém místě z hlediska podílu
žen bez problémů mezi všemi námi sledovanými okolnostmi nástupu matek do
zaměstnání (za čtyřmi položkami týkajícími se přímo pracovního zařazení a odměňování žen po rodičovské dovolené). Rozdílnost zkušeností minimálně (statisticky
nevýznamně) souvisí s dosaženým vzděláním a profesním statusem. Nicméně ženy se
vzděláním bez maturity pracující v dělnických profesích zde deklarují nejméně problémů. Možná i proto, že bývají nejdéle na rodičovské dovolené, jak jsme zmínili výše,
tzn. hledají služby denní péče převážně pro tříleté a starší dítě. Významné rozdíly
nebyly shledány ani v souvislosti s typem rodiny (úplná vs. neúplná) a pořadím dítěte.
Nebyla zjištěna odlišná situace podle velikosti místa bydliště. Regionální rozdíly se
potvrdily, avšak členění podle čtrnácti regionů v nevelkém výběrovém souboru neposkytuje dostatečně spolehlivá data pro vyvozování jednoznačných závěrů. Naše
zjištění, že největší problémy se získáním místa v mateřských školách nebo jiných
zařízeních denní péče a výchovy jsou na severní Moravě, Vysočině a v části východních
Čech a v Plzeňském kraji, příliš nekoresponduje s oblastmi, kde je podle statistik
MŠMT nejmenší dosažitelnost mateřských škol.103 Respondenti zřejmě vypovídali o
celkové situaci ovlivněné nedostupností zejména zařízení pro děti mladší tří let.
Podrobný rozbor regionálních diferencí v dostupnosti předškolního vzdělávání a péče je
sice staršího data, ale zaměřuje se podrobně na determinanty dostupnosti a ukazuje,
že ty jsou mezi okresy a kraji velmi diferencované (Hulík, Šídlo, Tesárková, 2008). Z
hlediska míry účasti dětí příslušného věku v těchto zařízeních jsou kraje velmi
heterogenní, tedy dělení na kraje je z analytického hlediska příliš hrubé.104
Jakkoliv celkově při hledání podmíněnosti problémů při nástupu do zaměstnání
po rodičovské dovolené nenacházíme výrazné rozdíly mezi matkami z úplných rodin a
sólo matkami, jisté nerovnosti tu jsou. Mezi nimi stojí za pozornost statisticky
významná podmíněnost úplností rodiny u přístupu nadřízených a u finančního
ohodnocení práce (graf č. 8.17), kde by závislost neměla existovat. Pokud jde o
nespokojenost s přístupem nadřízených, může to souviset s tím, že sólo matky častěji

101

Není zcela jasné, o jakých partnerech vypovídají, ale může to být např. jejich bývalý partner, otec jejich
dětí, který s nimi nežije, ale o děti pečuje či rodinu finančně podporuje atp., nebo aktuální nový partner.

102

Srv. např. Paloncyová et al., 2014, statistiky školství MŠMT o nepřijatých dětech do mateřských škol
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykonova-data-o-skolach-a-skolskychzarizenich-2003-04-2013 .

103

V celostátním srovnání je v krajích Vysočina a Moravskoslezském nejmenší podíl neuspokojených žádostí
o přijetí do mateřských škol, v Královéhradeckém kraji je situace o něco horší a kraje Pardubický a
Plzeňský vykazují zhruba střední úroveň v podílu nepřijatých dětí (statistiky MŠMT).

104

Autoři např. ukázali, že podíl nevyřízených žádostí na počtu dětí v mateřských školách působí jako faktor
účasti dětí v předškolním vzdělávání na okresní úrovni, ale nikoliv na úrovni krajské.
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pracují v manuálních nedělnických profesích, které se často vyznačují prekarizací zaměstnání. V tomto kontextu lze hledat i vysvětlení nižšího mzdového ocenění, protože
samoživitelky současně méně často, zejména oproti vdaným ženám, vykonávají lépe
placená vedoucí nebo vysoce kvalifikovaná povolání. Přitom finanční ohodnocení práce
žen se právě v závislosti na jejich vzdělání a profesním postavení liší. Vzdělanostní
úroveň sólo matek je sice nižší oproti vdaným ženám, nikoliv však oproti ženám žijícím
v nesezdaných soužitích.
Naše data neumožňují upřesnit, jaký je vzájemný vliv postavení ženy
samoživitelky a nižšího vzdělanostně profesního statusu na finanční ohodnocení práce,
tedy nakolik zde třeba právě nedůvěra k pracovnímu výkonu osamělých matek hraje
roli. Ještě hůře vysvětlitelné jsou tyto vztahy ohledně odlišného chování nadřízených
k samoživitelkám, jakkoliv se zde jedná jen o jeho subjektivní hodnocení zaměstnankyněmi. Souvislosti jsou zde obtížně prokazatelné a může zde být skutečně prostor pro
určité předpojatosti zaměstnavatelů vůči sólo matkám nejmenších dětí.
Graf č. 8.17 Finanční ohodnocení práce a přístup nadřízených v pohledu žen
z úplných a neúplných rodin (v %)
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Zdroj: Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Na pobídku, aby respondentky uvedly, zda nacházejí ještě další významnější
okolnosti nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené, reagovaly jen 4 % z nich.
Ve svých konkretizovaných odpovědích často uvedly okolnosti už obsažené v seznamu,
na který jsme se ptali přímo. Nejčastěji to byly omezené možnosti návratu k původnímu zaměstnavateli, vč. omezené možnosti volby úvazku. Navíc k našim položkám tu
byla zmíněna otázka dojíždění do zaměstnání, časové skloubení práce a péče o dítě,
finanční (ne)efektivnost nástupu do zaměstnání, limity dané kvalifikací matky a dále
také ohled na zdravotní stav dítěte či rodiče.
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Příjmová situace
Rozbor dat výběrového šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 potvrdil
předpoklad, že ačkoli většina rodinných domácností s dětmi pociťuje určité
obtíže při hospodaření se svým rozpočtem, nejvíce zasažené jsou rodiny
neúplné a rodiny, kde (některý) rodič nepracuje, potažmo nemá žádný jiný
významnější stálý příjem např. ve formě peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Ve svém důsledku se tedy objektivní finanční tíseň i subjektivně
pociťované obtíže při hrazení nezbytných i preferovaných výdajů odvíjejí od celkové
výše rodinných příjmů, resp. od toho, zda má rodina pracovní příjmy dva, jeden nebo
žádný.
Podle výsledků uvedeného šetření odpovídá běžný celkový měsíční příjem rodin
s dětmi v průměru 33 141 Kč. Více než polovina rodin měsíčně nakládá s celkovým
příjmem ve výši mezi 20 a 40 tisíci Kč. Rodiny se z hlediska svých příjmů výrazně
diferencují podle úplnosti, a to i při přepočtu běžného měsíčního příjmu na osobu
v domácnosti. Obdobné výsledky přinesl i v rámci stejného projektu provedený rozbor
dat ze šetření SILC 2014, prezentovaný v publikaci Höhne, Kuchařová, Paloncyová,
2016.
U úplných rodin je rozložení příjmů mnohem rovnoměrnější než u rodin
neúplných, tím spíše, pokud oba rodiče pracují. To poukazuje mj. na skutečnost, že
zatímco příjmy neúplných rodin jsou náchylnější k výkyvům vzhledem ke své závislosti
na výdělečné činnosti jednoho živitele, příjmy úplných rodin jsou stabilnější díky tomu,
že jsou „jištěny“ dvěma živiteli. Dvoupříjmové rodiny výrazně častěji než jiné nakládají
s měsíčními příjmy od 30 tisíc Kč výše. Ve dvoupříjmových rodinách je výše příjmu
závislá především na pracovních příjmech partnerů, zatímco v rodinách, kde jeden
z partnerů nepracuje, nabývá na významu role sociálních dávek, popř. jiných typů
příjmů. V neúplných rodinách s pracujícím rodičem tvoří více než polovinu ty s příjmy
mezi 10 a 20 tisíci Kč. Mezi rodinami, kde je rodič-samoživitel na mateřské nebo
rodičovské dovolené nebo nepracuje z jiných důvodů, mají pak téměř 20% zastoupení
rodiny s příjmy nedosahujícími 10 tisíc Kč měsíčně a téměř 70 % tvoří rodiny s příjmy
mezi 10 a 20 tisíci Kč.
Výsledky šetření potvrdily i přetrvávání rozdílů v pracovních příjmech
mužů a žen v ČR. Téměř 60 % žen ze zkoumaných rodin mělo pracovní příjem
v rozmezí 10 až 20 tisíc Kč, muži měli nejčastěji příjem v intervalu 20 až 30 tisíc Kč
měsíčně. Ačkoli u žen výši platu částečně ovlivňuje skutečnost, že častěji pracují na
částečný úvazek, i u žen pracujících na plný úvazek naprosto dominuje příjem mezi 10
a 20 tisíci Kč měsíčně.
Přibližně polovina šetřených rodin pobírá nějaké sociální dávky. Rodiny
se v pobírání sociálních dávek liší především z hlediska charakteristik souvisejících
s příjmem, potažmo výdělečnou činností rodičů. Nejčastějšími příjemci sociálních
dávek jsou neúplné rodiny (70 % z nich pobírá nějakou dávku) a rodiny s (jedním)
nepracujícím rodičem (64 % z úplných a 93 % z neúplných rodin s nepracujícím
rodičem), tj. obecně rodiny s nižšími příjmy. Nejčastěji čerpanou dávkou je přídavek
na dítě. Mezi úplnými rodinami tvoří příjemci přídavku na dítě pětinu, zatímco
mezi neúplnými rodinami jich je více než polovina. Rodičovský příspěvek pobírají
téměř všechny rodiny s rodičem na rodičovské dovolené. Neúplné rodiny v mnohem
větší míře než rodiny úplné pobírají také příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze a
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jiné dávky. Ačkoli v souhrnu jsou rodiny relativně rovnoměrně rozdělené podle toho,
jakou část svých příjmů čerpají ze sociálních dávek, rodiny neúplné, nízkopříjmové a
s rodičem bez pracovního příjmu bývají na sociálních dávkách závislé mnohem větší
měrou než rodiny úplné, s vyššími příjmy a s pracujícími rodiči.
Rozbor subjektivního hodnocení dostatečnosti celkových příjmů domácnosti pro
její potřeby z pohledu samotných respondentů potvrdil zjištění doložená pomocí
kvantitativních ukazatelů. Rodiny úplné a s vyššími příjmy obecně pociťují menší potíže
vyjít s příjmy než rodiny neúplné a s nižšími příjmy.
Ze svých měsíčních příjmů vydají rodiny měsíčně průměrně cca 74 %.
Běžné měsíční výdaje celých tří pětin rodin pak odpovídají 70 % nebo větší části jejich
běžných měsíčních příjmů. U desetiny rodin, téměř výlučně neúplných a s nejnižšími
příjmy, byly zjištěny výdaje rovnající se nebo přesahující jejich běžné měsíční příjmy.
Neúplné a nízkopříjmové rodiny zároveň obecně ze svých příjmů vydávají relativně
větší část než ostatní. Čím větší podíl ze svých příjmů rodina na své potřeby běžně
vydává, tím větší tíži při hospodaření s příjmy pociťuje.
Slevu na dani na dítě/děti uplatňuje 85 % rodin, slevu na manžela/
manželku a za umístění dítěte v předškolním zařízení něco přes čtvrtinu
rodin. Téměř tři čtvrtiny z rodin, v nichž má některý člen (obvykle dítě/děti) nárok na
výživné, s ním mohou počítat jako s pravidelnou složkou svých běžných měsíčních
příjmů, pohybující se v průměru mezi 2,5 a 3 tisíci Kč. Přes polovinu rodin splácí
nějaké půjčky nebo úvěry. Nejčastějším důvodem čerpání půjček je řešení bytové
situace - koupě nebo rekonstrukce nemovitosti. Dalším nejčastějším důvodem je
pořizování předmětů dlouhodobé spotřeby (např. domácích spotřebičů, auta).
Výdaje rodin
Dále se šetření zaměřilo na specifické typy výdajů hrazené během roku 2015
méně často než měsíčně, které se objevují v rozpočtu (téměř) každé rodiny s dětmi.
Pozornost se soustředila na větší dárky, rodinné dovolené, pojištění nehrazená
měsíčně, jízdné, oblečení a obuv pro děti a dětské pobyty (škola v přírodě, lyžařský
výcvik, dětský tábor). Cílem bylo zjistit, jak se rodiny liší dle objemu prostředků, které
na dané položky vydávají, potažmo v čem se liší rodiny, které ve svém rozpočtu
některé položky nemají vůbec, od rodin, které je hradí.
Mezi sledovanými nepravidelnými výdajovými položkami jednoznačně
vyvstávají co do objemu výdajů za rok rodinné dovolené, na které rodiny
v průměru vydávají cca 23 tisíc Kč ročně. Naopak, nejméně rodiny vydávají na
dětské pobyty či na jízdné (v průměru 6 až 8 tisíc Kč ročně). Obecně se prokázalo,
že čím vyšší běžný měsíční příjem rodina má nebo čím menší obtíže pociťuje při
hospodaření se svými příjmy, tím více vydává na všechny jmenované položky a
naopak. S tím souvisí i úplnost rodiny - vzhledem k obecně nižším příjmům u
neúplných rodin se jejich výdaje koncentrují v nižších částkách, zatímco u úplných
rodin jsou rovnoměrněji rozdělené. Rodiny se dvěma, resp. se staršími dětmi mají
obecně vyšší roční výdaje na jednotlivé zjišťované položky než rodiny s jedním, resp. s
mladšími dětmi.
Bylo zjišťováno také to, kde rodiny zejména pociťují deficit svých příjmů,
tedy na které položky by rády vydávaly více, tj. mohly si je dopřát ve větším množství
nebo kvalitě. Nejvíce rodin by rádo vydávalo více peněz na dovolenou/cestování.
Dalšími položkami byly bytové vybavení a věci trvalé hodnoty a potřeby na
volnočasové aktivity. Obtíže při pořizování zboží, jako jsou oblečení a obuv pro děti
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a potraviny a nápoje pociťují téměř výhradně rodiny, které se nacházejí v objektivní
finanční tísni, a naopak rodiny, které vůbec nepociťují potřebu moci si dopřávat některé
zboží či statky ve větším množství nebo kvalitě, jsou častěji lépe finančně situované.
Šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 se kromě příjmů a výdajů rodiny
jako celku zaměřilo na některé specifické výdaje spojené s péčí a výchovou dětí.
Pozornost byla soustředěna zejména na výdaje spojené s docházkou dítěte do
předškolního nebo školního zařízení a s jeho volným časem. Vzhledem k charakteru
šetření je vhodnější výsledky interpretovat spíše v širším kontextu, než vyzdvihovat
jednotlivé částky připadající na konkrétní typ výdaje.
Rodiny dle výběrového šetření vydávají na výše uvedené položky v souhrnu
většinou do 2 tisíc Kč měsíčně na jedno dítě (68 % všech rodin). Podíváme-li se
na úplnost rodiny a v úplné rodině i na počet dětí, je zřejmé, že rodiny hradí měsíčně
v průměru přibližně stejnou částku. Na rozdíl od výsledků rozboru specifických výdajů
rodin s dětmi podle dat SRÚ (viz Höhne, Kuchařová, Paloncyová, 2016) je tato částka
vyšší, neboť ve výběrovém šetření byly rozlišeny i náklady na školní výlety a další
pobyty dětí (krom odlišností v samotném sběru dat - viz úvod zde a Höhne, Kuchařová,
Paloncyová, 2016).
Pokud se zaměříme na jednotlivé dětské výdaje spojené se vzděláváním a
volným časem, pak školné, které platí zejména děti navštěvující předškolní zařízení,
představuje v porovnání se stravným nižší zátěž rodinného rozpočtu. Tento dílčí závěr
potvrzuje i rozbor statistiky rodinných účtů. Absolutní výše stravného v předškolním a
školním zařízení se vzhledem k podobnému nastavení, kdy rodiče hradí pouze nákup
potravin, příliš neliší. Dalším poměrně významným výdajem pro rodiny jsou náklady
na dopravu dítěte do mateřské či základní školy. Tyto výdaje má oproti jiným výdajům
relativně méně rodin, více se to dotýká rodin z malých obcí, odkud děti dojíždějí do
větších měst. Mezi nejvíce problematické položky z hlediska jejich úhrady se
řadí mimoškolní aktivity dětí. Přepočteme-li tyto výdaje na částku připadající na
jeden měsíc, pak není relativní zátěž mimoškolních aktivit v porovnání např. se
stravným příliš vysoká. Důležitější však je, že se tyto poplatky hradí většinou
jednorázově za pololetí, což může v daný moment představovat pro rodinu poměrně
značnou zátěž. To potvrzuje i subjektivní hodnocení, kdy zejména úplné rodiny se
dvěma dětmi a neúplné rodiny připouštějí obtíže při jejich placení a poměrně značný
podíl z nich by svým dětem rád dopřál tyto aktivity častěji, ale z finančních důvodů si
to nemůže dovolit. Podobně hodnotily dotázané rodiny i jednorázové akce, jako je
např. škola v přírodě. Mezi méně náročné výdaje patří poplatky za družinu a školní
pomůcky.
Z pohledu celkové částky výdajů na vzdělávání a mimoškolní aktivity na jedno
dítě se ve výzkumném souboru statisticky neliší míra zatížení rodinného měsíčního
příjmu v úplných rodinách s jedním a v úplných rodinách se dvěma dětmi, 60 % z nich
tak vydá v průměru na jedno dítě méně než 5 % rodinného měsíčního příjmu. Neúplné
rodiny jsou však zatíženy relativně více, výdaje spojené se vzděláváním a volným
časem na jedno dítě znamenají méně než 5 % měsíčního příjmu u pouhé třetiny z
nich. Porovnáme-li podíl celkových výdajů na všechny děti v rodině, jsou výdaje
v neúplných rodinách, které měly ve výběrovém souboru častěji jen jedno dítě, stejně
náročné pro rodinný rozpočet jako výdaje pro úplné rodiny se dvěma dětmi. Tato
skutečnost se odráží v subjektivním hodnocení únosnosti jednotlivých nákladů, kde u
všech dílčích položek byly neúplnými rodinami deklarovány větší obtíže s jejich
úhradou.
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Materiální zázemí rodin
Majetková úroveň rodin s dětmi je převážně dobrá, v nemalé části ji lze
hodnotit jako velmi dobrou, ale jsou i rodiny obtížně zajišťující materiální podmínky
pro své děti. Rodiny s nezletilými dětmi předškolního a školního věku se nacházejí
v prvních fázích rodinného cyklu, kdy jsou rodiče často na začátku svých profesních
drah, a vysoké náklady si vyžaduje především zajištění bydlení a péče o malé děti.
Materiální zázemí si některé tyto rodiny teprve postupně vytvářejí. Rodiny se dvěma
dětmi jsou mezi úplnými i neúplnými rodinami v průměru o něco majetnější než
jednodětné, zřejmě i proto, že počet dětí zde vyjadřuje vyšší fázi rodinného cyklu,
potažmo profesních drah rodičů.
Jako v mnoha jiných aspektech rodinného života jsou zde významné rozdíly
především podle úplnosti rodiny. Samoživitelé téměř z poloviny deklarují majetek
v nejnižší hodnotě (do půl milionu Kč) a žijí nejméně často ve vlastnickém bydlení.
Podobně jako u jiných ukazatelů životní úrovně nesezdaní rodiče vykazují nižší hodnoty
majetku než manželská rodina.
Výše majetku se odvíjí od příjmové úrovně a ta od ekonomické aktivity rodičů,
jejímž základem je jejich vzdělanostně profesní status. Markantní je zejména
odlišnost rodin s vysokoškolsky vzdělanou osobou v čele od ostatních rodin.
Při porovnání profesí vyžadujících převážně vysokoškolské vzdělání s profesemi
založenými na úplném středním vzdělání a profesemi vyžadujícími nízkou kvalifikaci
jsou základní relace obdobné jako podle dosaženého vzdělání.
Jako do jisté míry obecně dostupná úroveň majetku ve všech demografických
typech rodin a domácnostech s různým celkovým příjmem se jeví majetek v celkové
hodnotě 1-2 miliony Kč.
Bydlení
Základní charakteristikou bydlení rodin s dětmi je častější výskyt
nějaké vlastnické formy bydlení u úplných rodin, přičemž to platí více o
sezdaných párech s dětmi než o nesezdaných. Nejvýrazněji navzájem odlišuje tyto tři
typy rodin vlastnictví rodinného domu, přičemž nejzřetelnější rozdíl je v podílu takto
bydlících manželských rodin a rodin samoživitelů. Podobně velké odlišnosti jsou
v nájemním bydlení, které je nejčastější u neúplných rodin, ale hodně často
takto žijí i rodiny nesezdaných párů. Nejméně často se u všech typů rodin vyskytuje
bydlení v družstevních bytech.
Druh bytu do značné míry závisí na příjmových možnostech a majetkové úrovni
nukleární rodiny, souvislost je však poněkud komplikovaná. Vlastnické bydlení si sice
pořizují spíše rodiny s vyššími příjmy, ale nemusí to být současně rodiny s vyšší
hodnotou majetku. V nájemním bydlení žijí především rodiny nejméně majetné, což
pro ně znamená vyšší zatížení výdaji na bydlení, často na hranici deprivace v oblasti
bydlení (podíl nákladů na bydlení na příjmech rodiny vyšší než 40 %). U nejchudších
rodin zcela převládá nájemní bydlení podílem 60 %, u nejbohatších téměř neexistuje.
Rozdíly ve formě bydlení mezi úplnými a neúplnými a současně
jednodětnými a dvoudětnými rodinami jsou více korelovány s příjmově
materiální situací rodiny, která je v těchto čtyřech typech odlišná, než
s demografickým složením jejich domácností.
Zde sledované rodiny s jedním nebo dvěma dětmi vynakládají podle svých
výpovědí průměrně měsíčně na bydlení okolo 7 tisíc Kč, mediánový náklad je 6 tisíc Kč.
Nejvyšší výdaje za bydlení mají úplné rodiny se dvěma dětmi, které také v průměru
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bydlí v největších bytech a nejčastěji žijí ve vlastnickém bydlení. Úplné rodiny
v souhrnu platí za bydlení o pětinu více než rodiny neúplné. Úplné rodiny se dvěma
dětmi vydávají na bydlení o 7 % více, než mají-li jedno dítě, dvoudětné rodiny
samoživitelů vydávají téměř o desetinu více než jednodětné. I když v zásadě platí, že
rodiny s vyššími příjmy vydávají více na bydlení než rodiny příjmově slabší, závislost
není zcela přímo úměrná, protože podmíněnost nákladů na bydlení je vícefaktorová.
Poměr nákladů na bydlení k příjmům dosahuje v rodinách s dětmi
průměrně 24 %, z toho v úplných rodinách 20 % a v neúplných 34 %. V rámci
úplných rodin opět existují jisté diference podle legitimity partnerství, kdy sezdaní
vydávají na bydlení menší část ze svého příjmu. Souvisí to s tím, že nesezdaní mají
průměrně nižší příjmy a např. častěji bydlí v nájemním bydlení, za něž je obvykle
placena vyšší částka na nákladech mimo platby za energie a vodu.
O dostupnosti bydlení pro rodiny s dětmi vypovídá také to, zda rodiny pobírají
příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) nebo doplatek na bydlení (dávka
hmotné nouze). Takových rodin s 1-2 dětmi a s rodiči ve věku ekonomické aktivity není
mnoho. Příspěvek na bydlení nebo dávky hmotné nouze dostala ve sledovaném
období 4 % úplných rodin a 25 % rodin neúplných. Podmínky nároku na
příspěvek na bydlení splňují a nárok uplatňují zejména rodiny bydlící v nájemních (23
% z nich) a družstevních bytech (14 %).
Vnitrorodinná a společenská podpora rodin
Nukleární rodina se závislými dětmi nemůže být dost dobře plně soběstačná,
nezávislá na vnější pomoci. Obsah a rozsah pomoci poskytované v rámci širší rodiny a
poskytované zvnějšku se liší podle toho, jaký druh pomoci rodiny z těchto dvou zdrojů
potřebují a jsou ochotny přijímat a současně jaká pomoc je jim nabízena.
Vztah mezi nabídkou a poptávkou v případě pomoci v rámci rodiny se
jeví jako vyvážený, resp. zřejmě osciluje okolo vzájemně respektovaného
poměru potřeb a forem pomoci, protože deklarovaná poskytovaná pomoc se celkem
přirozeně mění podle věku (a tedy potřeb) dětí. Největší rozsah pomoci se týká péče o
děti, která je poskytována s přiměřenou frekvencí (tj. od „pravidelně“, přes „v případě
potřeby“ po „občas“ podle potřeb přijímajících i možností poskytujících). Finanční a
materiální pomoc je poskytována především „občas“, to ale ve značném podílu rodin,
takže ani zde to nevypadá na závažné tenze. Pomoc s péčí o domácnost je nejméně
častá, což lze hypoteticky vysvětlit spíš nižší potřebou než slabou nabídkou.
Rozsah pomoci je ovlivněn formou rodinného soužití, přičemž nejvíce podpory
dostávají ve všech formách rodiče samoživitelé. To platí především pro finanční a
materiální podporu od příbuzných. Pomoc s péčí o dítě je poskytována v různých
typech rodin s obdobnou intenzitou. Dalším důležitým diferenciačním faktorem je míra
ekonomické aktivity rodičů nezletilých dětí. Podpora širší rodiny se, jak se zdá,
většinou mobilizuje v případě zvýšené potřeby určité pomoci ze strany širší rodiny,
aby ji poskytla co možná v žádoucím rozsahu.
Pokud jde o podporu rodin s dětmi ze strany společnosti, především od
státu, tam je vztah poptávky a nabídky napjatější. Rodiče nezletilých dětí
vyjadřují nepřímo nespokojenost jak u konkrétních opatření, tak i při celkovém
hodnocení prorodinného klimatu ve společnosti. Žádají na jedné straně co největší
autonomii rodin, ale na druhé straně také to, aby jim stát tuto autonomii umožnil
vytvořením podmínek, zajišťujících v určitých aspektech podporu a celkově hlavně
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prostor pro volbu strategií při plnění rodinných funkcí. Děti má podle názorů rodičů
zabezpečit především rodina, bez pomoci se však rodiny většinou neobejdou.
Garanci soběstačnosti rodin s dětmi vidí rodiče v možnosti zajistit si
žádoucí příjmovou úroveň i prostřednictvím vyšší míry ekonomické aktivity
matek malých dětí, kterou ovšem musí podpořit stát svými opatřeními zejména
v politice zaměstnanosti a rovných příležitostí a v pracovně-právní legislativě. Rodiče
především žádají lepší dostupnost zaměstnání nekolidujících s rodinnými povinnostmi.
To znamená především flexibilní pracovní režimy a kratší pracovní dobu v určitých
obdobích rodinného cyklu. Empirické šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015 však
potvrdilo malou míru využívání flexibilních forem práce jako nástrojů slaďování rodiny
a zaměstnání.
Velký deficit je spatřován v dostupnosti zařízení denní péče a vzdělávání
dětí, současně ale přetrvává zájem o dlouhou a dobře placenou rodičovskou
dovolenou. Mnozí rodiče stále strukturují rodinný cyklus podle stáří dětí na fáze, kdy
v době velmi malého dítěte v rodině preferují model otce-živitele a matky-pečovatelky
(příp. s výměnou jejich rolí, ale komplementárních) a v ostatních fázích model obou
rodičů angažovaných v péči o děti i ve výdělečné činnosti.
Základní podmínky pro plnění funkcí rodiny, při jejichž vytvoření je
nutná intervence státu, zahrnují především přístup k zaměstnání matkám
malých dětí (což především znamená dostupnou kvalitní nerodinnou péči a
flexibilní pracovní podmínky), finanční náhradu v době celodenní péče o dítě,
podporu bydlení i otevřené možnosti a dostupnost vzdělávání dětí.
V rámci finančních podpor rodiče nezletilých dětí dávají větší podporu daňovým
úlevám než rodinným dávkám. Dávky jsou důležité pro některé rodiny (např. neúplné)
a jejich životní situace. Lidé žádají jejich zvýšení (zejména rodičovského příspěvku a
přídavku na děti) a často současně i zpřístupnění širšímu okruhu příjemců (pokud jsou
příjmově testované nebo vyžadují splnění dalších podmínek). Nějakou změnu žádá u
jednotlivých dávek 65 % (příspěvek na bydlení) až 81 % (přídavek na dítě)
dotázaných.
Požadavky na konkrétní opatření od státu se liší podle individuálních charakteristik (vzdělanostně profesních, méně podle genderu), struktury rodiny a fáze
rodinného cyklu. Pouze u preferenční volby mezi dávkami a daňovými úlevami byl
zjištěn rozdíl mezi muži a ženami, když ženy o něco více než muži upřednostňovaly
dávky. Osamělé matky vedle této preference vyjadřovaly oproti ostatním dotázaným
vyšší zájem o delší dobře placenou rodičovskou dovolenou. Ve srovnání se staršími
výzkumy roste zájem o školní družiny a větší nabídku finančně dostupných volnočasových aktivit pro děti školního věku (děti ze silnějších populačních ročníků minulého
desetiletí dosahují postupně školního věku). Deficit finančně dostupných kroužků apod.
pociťují zejména rodiny s nižšími příjmy.
V postojích i v chování rodičů malých dětí se projevují určité
dlouhodobé stereotypy. Dotázané matky bez ohledu na věk dětí v průměru trávily
na mateřské a rodičovské dovolené dohromady skoro 3 roky. Přestože byla zjištěna
vícenásobná podmíněnost délky rodičovské dovolené takovými faktory, jako je
vzdělání, pořadí dítěte, zda jde o osamělou matku a další, variabilita čerpání
rodičovské dovolené není velká.
Hlavní problémy při návratu k výdělečné činnosti po rodičovské
dovolené se týkají samotného nástupu do zaměstnání. Spočívají v často
obtížném či nemožném návratu k původnímu zaměstnavateli, tím spíše na původní
pracovní pozici, a do značné míry v omezené úspěšnosti nástupu do zaměstnání na
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zkrácený úvazek. Další tři problémové oblasti z hlediska četnosti případů, kdy je ženy
musí řešit, jsou přístup nadřízených k zaměstnaným matkám malých dětí, finanční
ohodnocení jejich práce a dostupnost služeb denní péče a vzdělávání dětí. Závažnost
těchto problémů je často zvýrazněna při nižším vzdělání rodiče a nižší kvalifikovanosti
vykonávané profese, což jsou častější problémy u osamělých rodičů. Velkou roli
nehraje v dopadech na míru problémovosti nástupu do zaměstnání po rodičovské
dovolené počet dětí. Problémové dopady zastarání znalostí a dovedností za dobu
rodičovské dovolené nebyly příliš často deklarovány, jako problémovější je překvapivě
hodnotí spíše ženy na nižších pracovních pozicích.
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Náměty na zaměření finanční a materiální podpory
rodin s nezaopatřenými dětmi
Rodiny s nezaopatřenými dětmi potřebují státní finanční podporu ve všech
fázích rodinného cyklu, a to nejen v závislosti na příjmové situaci rodiny (ohrožení
chudobou), ale také cílenou, nejlépe s ohledem na vzdělávací a obecně rozvojové
potřeby dětí. Zohlednit je třeba i cenové relace, které stále rostou (např. poplatky za
aktivity ve volném čase, platby za školní pomůcky nebo školní akce, jako jsou školy
v přírodě, výcvikové kurzy apod.) a přesahují možnosti nejen rodin s nízkými, ale
někdy i středními příjmy. Zvýšenou pozornost vyžadují i rodiny určitých socioekonomických charakteristik, zejména neúplné a vícedětné. Platí zde obecný
princip, že podpora rodin s dětmi by měla být dvojího druhu:
- preventivní (ochrana před „pádem“ do chudoby) a
- „terapeutická“ (pomoc tam, kde příjmová nedostatečnost vážně limituje plnění
základních funkcí rodiny).
Rodiny neúplné, nízkopříjmové a s rodičem bez pracovního příjmu jsou častěji a
větší měrou závislé na sociálních příjmech než rodiny úplné, rodiny s vyššími příjmy
a rodiny s pracujícími rodiči. Pokud nelze, ač by to mělo být primární snahou, podpořit
příjmově slabé rodiny v dosažení finanční soběstačnosti, je potřebné, mnohdy zcela
nezbytné, posílit jejich příjmy sociálními dávkami nebo snížením jejich daňové
zátěže. Tyto dávky stejně jako daňové úlevy musí nezbytně zůstat trvalou součástí
systému opatření na podporu rodin, pravděpodobně však ve změněné struktuře a
v jejich větší vzájemné provázanosti, vč. lepší koordinace dávkových a daňových
forem podpory.
Finanční podporu, zejména ve formě rodinných dávek, je žádoucí směřovat na
rodiny s dětmi z dvojího pohledu:
- podle „univerzálních“ potřeb, tj. vyskytujících se ve všech rodinách s dětmi různého
věku (a počtu) a
- podle specifických potřeb, které se vyskytují zejména v rodinách v prvním období
po narození dítěte a v rodinách s dětmi školního věku.
Jako žádoucí se ukazuje přehodnotit systém nepojistných rodinných dávek
z hlediska jejich efektu na rodiny v různých fázích rodinného cyklu, tedy s dětmi
různého věku. Současný systém se zaměřuje především jednak na příjmově slabé a
jednak na rané fáze života dětí, tj. na rodiny s nejmenšími dětmi (s rodičem na
rodičovské dovolené). Ve srovnání s podporou těchto rodin jsou opomíjeny potřeby
rodin s dětmi školního věku,105 jejichž vyšší náklady na děti dnešní systém, v němž
hlavní a nejvyšší dávku představuje rodičovský příspěvek, prakticky nezohledňuje.
Navíc jediná dávka poskytovaná po celé období nezaopatřenosti dítěte - přídavek na
dítě - je v porovnání s náklady na děti velmi nízká. Žádoucí je její zvýšení, zohledňující
nejen zabezpečení biologických potřeb (jak se vlastně děje dnes vzhledem k její výši a
příjmovému testování), ale doporučit lze přímou návaznost samotného přídavku nebo
navazujících dávek na konkrétní rozvojové potřeby dětí (cílenost navíc může zamezit
zneužívání dávek i podpořit efektivitu nákladů státního rozpočtu). Těmi zohledněnými
náklady by měly být především ty, které se týkají vzdělávání a rozvoje dětí (výdaje na
rodinnou politiku orientovanou na rodiny s dětmi lze chápat jako investice do lidského
kapitálu).
105

Příjmově slabé rodiny se vyskytují nejčastěji mezi rodinami s jedním ekonomicky aktivním rodičem
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V tomto směru lze z hlediska struktury nákladů na děti za ty pro rodiny
nejtíživější označit mimoškolní aktivity a mimořádné akce pořádané školou (školy
v přírodě apod.). Přitom mimoškolní aktivity jsou pro rozvoj dítěte velmi žádané i
žádoucí, neboť smysluplně vyplňují jeho volný čas a rozvíjejí jeho zkušenosti a znalosti
získané ve škole. Navíc neúčast dítěte na školních akcích vyděluje dítě z třídního
kolektivu. V tomto smyslu se nabízí podpora iniciativ podobných projektu Obědy pro
děti, který pomáhá rodinám v situaci, kdy si rodiče nemohou dovolit zaplatit dětem
obědy ve školních jídelnách. Taková iniciativa by měla být finančně podporována na
centrální úrovni, distribuována by však měla být na základě znalostí místních potřeb
v rámci krajů či obcí.
Nedořešenou otázkou je též oprávněnost a žádoucí rozsah zohlednění počtu
dětí při koncipování dávkového a daňového systému. Z dat zde analyzovaných nelze
poskytnout odpověď. Z jiných studií a odborných debat je zjevné, že je těžké nastavit
systém tak, aby byl plně zabezpečený proti zneužívání a zároveň sloužil těm skupinám
obyvatel, které pomoc státu v té či oné formě nejvíce potřebují.
Jak již bylo výše zmíněno, faktory závislosti na sociálních dávkách jsou nejvíce
kumulovány v případě neúplných rodin. Pomoc státu je u nich nezbytná pro to, aby
děti nedoplácely na jednání rodičů (na to, do jaké rodiny se narodily). Je proto žádoucí
vytvořit systém společenské podpory rodin samoživitelek (samoživitelů), který by
zmírnil jejich hendikepy v plnění zabezpečovací a výchovné funkce rodiny. Zároveň je
však třeba hledat nástroje, jak přispívat ke stabilitě rodin, aby byl počet neúplných
rodin co nejnižší. Rodinná politika by měla vyzdvihovat instituci rodiny, tj. funkční
rodiny s oběma rodiči. Nejde zde přitom jen o finanční podporu, ale i o celkovou
společenskou prestiž rodiny, aby se mladí lidé nebáli rodiny zakládat. Pomoci může
rozvíjení rodičovských kompetencí, poradenství a garance toho, že v případech, kdy se
partnerské soužití ocitne v krizi, mají se partneři (rodiče nezletilých dětí) kam obrátit o
pomoc.
Neúplné rodiny dnes však vznikají i tím, že matky volí životní dráhu sólo rodiče
prakticky bez předchozího soužití s otcem dítěte, aniž by vždy měly zajištěny dostatečné podmínky pro uspokojování potřeb dětí. Tomu se dá alespoň potenciálně
předejít jen rodinnou výchovou a osvětou zaměřenou na posílení odpovědnosti
v rodinném chování (od sexuálního chování po rozhodování o rodičovství). I jiné formy
rodinného soužití reálně snižují ekonomickou autonomii rodiny. Data výzkumu např.
potvrdila, že nesezdané páry jsou tvořeny spíše osobami nižšího profesně vzdělanostního statusu, takže vytvářejí pro děti o něco horší podmínky než manželské rodiny, a
to především v příjmech, ohrožení chudobou, v bydlení i zabezpečení potřeb dětí, ale
zřejmě také v nižším povědomí stability rodiny, byť garantována není a nemůže být v
žádném typu soužití.
Prevence v případě soběstačnosti rodin v zajišťování příjmů, tj. ekonomické
aktivity rodičů, spočívá především v opatřeních na podporu zaměstnanosti. Nejde
jen o volná místa na pracovním trhu, ale stěžejním zde je zajištění takových podmínek
zaměstnání rodičů, které jsou kompatibilní s jejich rodinnými povinnostmi. Především
jde o odstraňování bariér v zaměstnávání matek (rodičů) navracejících se na trh práce
po ukončení rodičovské dovolené a o poskytování částečných úvazků a dalších forem
flexibilního zaměstnání, které usnadňují rodičům nezletilých dětí slaďování práce a
rodiny.
Jak vyplývá i z dalších výzkumů (Paloncyová a kol., 2014, Kuchařová, Peychlová, 2016), matky malých dětí by upřednostňovaly plynulejší přechod z rodičovské
dovolené na trh práce. Současná praxe, kdy matka celodenně pečuje o dítě a pak ze
dne na den nastoupí na celý úvazek, není považována za ideální. Podpora flexibilních
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forem práce, které umožní matkám na rodičovské dovolené zůstat v kontaktu se svou
profesí a zaměstnavatelem, by přispěla nejen ke snížení rizika nezaměstnanosti matek,
které je poměrně velké (Kalíšková, Bičáková, 2016), ale též k tomu, aby návrat matek
na trh práce byl postupný, a tedy méně náročný jak pro samotné matky, tak pro jejich
děti.
Jako nepřímý ukazatel toho, které rodiny s dětmi a ve které fázi rodinného
cyklu potřebují vnější asistenci, můžeme chápat i poznatky o pomoci v rámci širší
rodiny. Konkrétně o směřování finanční a materiální pomoci. Z hlediska sledovaných
determinant této pomoci ji lze charakterizovat jejím zaměřením zejména na:
- Věk dítěte: rodiny s dětmi do 2 let (jeden příjem v rodině), 6-7letých (nástup do
školy) a 11-15letých (náročnější rozvojové aktivity);
- Fáze rodinného cyklu: doba, kdy je matka na mateřské/rodičovské dovolené
(hlavně jako samoživitelka);
- Typ rodiny: osamělé rodiče, zejména samoživitelky;
- Životní úroveň: rodiny s nižším majetkem a příjmy;
- Způsob bydlení: společné bydlení (zřejmě omezená možnost zajistit si samostatné
bydlení), méně pak bydlení v družstevním bytě.
Vnitrorodinná pomoc má obdobné zacílení jako státní dávkový systém - také se
zaměřuje především na rodiny s rodičem pečujícím o děti zhruba do 3 let věku a
rodiny s nízkou materiální a příjmovou úrovní. Přesahuje ji v poskytování podpory
v době, kdy má nejmladší generace zvýšené rozvojové potřeby. Zde však potřebuje
potenciál samotných širších rodin podpořit ze strany společnosti - finančně i nabídkou
příslušných služeb.
Výzkum dále poukázal na přetrvávání rozdílů v příjmech mezi muži a
ženami, ačkoli takový typ výzkumu nemohl detailně analyzovat jejich příčiny. Je tedy
namístě nadále vyvíjet snahy k vyrovnávání těchto rozdílů, ať už formou osvěty
směřované na jedné straně na zaměstnavatele a na druhé na zaměstnance, cestou
genderových auditů ve firmách či obecně širší kontrolou důvodů vedoucích
k nerovnému odměňování žen a mužů. Na druhou stranu je ale žádoucí citlivý
přístup k hodnocení daných rozdílů, které zvláště v rámci konkrétních rodin mohou být
způsobeny i dobrovolnou volbou partnerů v zájmu chtěného rozdělení rolí mezi
partnery.
Komplexním problémem je podpora bydlení rodin s dětmi. Náklady na
bydlení jako druhá nejvyšší položka v rodinném rozpočtu znamenají pro všechny
rodiny nemalou zátěž, ale jen část z nich čelí zásadním potížím, a to ty rodiny, kde je
nejnižší příjem na osobu i celková materiální úroveň. Kritická hodnota výdajů na
bydlení jako více než 40% podíl z rodinných příjmů je však výjimečná. Horší přístup ke
kvalitnímu a potřebám odpovídajícímu bydlení mají mezi rodinami s dětmi rodiny
samoživitelek a vícedětné rodiny, pokud mají nějakou další hendikepující charakteristiku (např. nezaměstnanost člena rodiny). Rodiny s nejnižšími příjmy jsou současně
nejvíce „odkázány“ na nájemní bydlení.
Také z hlediska bydlení tedy nacházíme hlavní rozdíly mezi úplnými a
neúplnými rodinami. Základní charakteristikou bydlení rodin s dětmi je častější
výskyt nějaké vlastnické formy bydlení u úplných rodin, přičemž to platí více o
sezdaných párech s dětmi než o nesezdaných. Podobně velké odlišnosti jsou
v nájemním bydlení, které je nejčastější u neúplných rodin, ale hodně často takto žijí i
rodiny nesezdaných párů. Poměr nákladů na bydlení k příjmům dosahuje v úplných
rodinách zhruba pětiny a v neúplných třetiny. V rámci úplných rodin opět existují jisté
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diference podle legitimity partnerství, kdy sezdaní vydávají na bydlení menší část ze
svého příjmu (nesezdaní mají průměrně nižší příjmy a častěji bydlí v nájemním
bydlení).
Mezi běžnými rodinami s dětmi nenastává příliš často situace, kdy výdaje na
bydlení snižují jeho udržitelnost/dostupnost. Takto ohroženy jsou především rodiny,
které nemají žádné nebo velmi nízké pracovní příjmy. Existující nepojistné sociální
dávky na bydlení (příspěvek na bydlení jako dávka státní sociální podpory nebo
doplatek na bydlení jako dávka hmotné nouze) znamenají pro tyto rodiny významnou
podporu (až pětinu příjmů). Podmínky nároku na příspěvek na bydlení splňují a
uplatňují zejména rodiny bydlící v nájemních a družstevních bytech. Příspěvek na
bydlení v zásadě plní svou funkci, není tedy třeba zřejmě nic měnit, ale sledovat, zda
si tuto roli drží.
Lze snad doporučit zvážení změny současné koncepce nároku na příspěvek na
bydlení, konkrétně započítávání přídavku na děti a rodičovského příspěvku do
rozhodných příjmů domácnosti. Přídavky na dítě jsou obvykle nevelkou sumou
v rodinném rozpočtu, která má pomáhat krýt náklady na děti. Rodičovský příspěvek
není dávkou koncipovanou přímo jako náhrada ušlého pracovního příjmu, ale
(implicitně, neoficiálně) buď jako příspěvek na potřeby rodiče, který nepracuje
z důvodu péče o dítě, nebo příspěvek na nerodičovskou péči v případě, kdy je rodič
výdělečně činný. Započítávání těchto dávek do rozhodného příjmu znevýhodňuje
rodiny s nezaopatřenými dětmi oproti rodinám bez těchto dětí.
V oblasti bydlení je třeba se při hodnocení možností společenské pomoci
rodinám s dětmi vedle sociálních dávek zaměřit ještě několika dalšími směry:
- Zpřístupnit/zatraktivnit nájemní bydlení, které je častější tam, kde rodiny nemají
možnost vyšší počáteční investice, příp. přístup k hypotéce, a přitom z hlediska
měsíčních výdajů je nejnákladnější. To znamená vytvořit sektor nájemního bydlení
s opodstatněně podporovaným nájemným pro rodiny s dětmi za stanovených
podmínek.
- Alternativně lze zvážit vytvoření lepších podmínek pro přístup k vlastnickému
bydlení. Např. ve Velké Británii a jinde nabízejí přechodovou možnost sdíleného
vlastnictví, kdy si nájemníci zakoupí podíl na bytu a platí nájem za zbývající část
(Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025).
- Řešení bytové situace je nejčastějším důvodem čerpání půjček rodinami. Za úvahu
proto stojí podpora výstavby či rekonstrukce objektů na startovací a malometrážní
byty pro rodiny s dětmi formou např. zvýhodněných úvěrů.
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Příloha:
Dotazník ze šetření
Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rodiny s dětmi
Sociodemografická a příjmová analýza
Tazatel

Kodér

Děrovač 1

– E4395

Děrovač 2

Dobrý den, jmenuji se ……… Jsem spolupracovníkem společnosti STEM/MARK,
která provádí výzkum týkající se rodin s dětmi. Mohu Vám položit několik otázek?
1. Vyznačte Váš typ domácnosti:
Pokyn: Jedna odpověď
Manželé s dítětem/dětmi
Nesezdaní partneři s dítětem/dětmi
Jeden rodič s dítětem/dětmi

1
2
3

2. Kolik žije ve Vaší domácnosti dětí?
Pokyn: Jedna odpověď
Jedno
Dvě

1
2

Filtr: Všechny otázky v dotazníku, kde respondent odpovídá za jednotlivé děti, pokládat
podle odpovědi v otázce 2 na počet dětí. Má-li respondent jedno dítě, nepokládat otázky na
druhé a proškrtnout sloupec Druhé dítě. Má-li dvě děti, pokládat otázky na obě.
Pokud má druhé dítě:
První (starší) dítě
Druhé (mladší) dítě
3. Kolik let je
dítěti/dětem?
Pokyn: Zapište věk
zaokrouhlený na celé
........................................
........................................
roky nahoru
4. Jaké je pohlaví
1. chlapec
1. chlapec
dítěte/dětí?
2. dívka
2. dívka
Pokyn: Jedna odpověď
1. jesle, mateřská škola a
1. jesle, mateřská škola a
podobné zařízení
podobné zařízení
5. Chodí Vaše dítě/děti
2. I. stupeň základní školy
2. I. stupeň základní školy
do mateřské nebo
3. II. stupeň základní
základní školy či jiného 3. II. stupeň základní
školy/víceleté
školy/víceleté
zařízení?
Pokyn: Jedna odpověď
gymnázium/střední škola
gymnázium/střední škola
4. ne, nechodí
4. ne, nechodí
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ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA PEČUJÍCÍCH RODIČŮ
6. Jaké je sociálně ekonomické postavení Vaše a Vašeho partnera (budeme
v dotazníku používat termín partner pro muže i pro ženu)?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka
Partner/ka
Zaměstnanec
1
1
Osoba samostatně výdělečně činná (živnostník,
2
2
svobodné povolání, podnikatel) se zaměstnanci
Osoba samostatně výdělečně činná (živnostník,
3
3
svobodné povolání, podnikatel) bez zaměstnanců
Nezaměstnaný
4
4
Žena na mateřské dovolené (období 28 týdnů kolem
5
5
narození dítěte)
Rodič na rodičovské dovolené (do 3 let věku dítěte)
6
6
V domácnosti
7
7
Důchodce (starobní, invalidní)
8
8
Student
9
9
Jiné,
10
10
uveďte:………………………………………………
Nemá partnera
11
Filtr: Pokud respondent v otázce 6 odpověděl variantou 11 (nemá partnera), otázky 7-13,
17, 58 a 59 pokládat jen za respondenta, neptat se na partnera, sloupec Partner
proškrtnout
7. Jak byste charakterizoval/a svoji činnost, příp. činnost svého partnera, v nynějším
(příp. posledním) zaměstnání (podnikání)?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka Partner/ka
Vyšší řídící pracovník
Nižší řídící pracovník, odborník ve školství,
zdravotnictví, kultuře, soudnictví apod. (např. učitel,
lékař, výzkumný pracovník)
Technický pracovník, mistr, vychovatel, zdravotní sestra
apod.
Úředník, pracovník v administrativě
Manuálně pracující v obchodě, ve službách
Dělník, řemeslník
Zemědělec, rolník
Žádné z uvedených, nikdy nepracoval/a
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1

1

2

2

3

3

4
5

4
5

6

6

7
9

7
9

8. Jaký je Váš pracovní úvazek (a Vašeho partnera) ve výdělečné činnosti, kterou
považujete za hlavní?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka

Partner/ka

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Plný úvazek
Částečný úvazek (0,5 úvazku a více)
Částečný úvazek (méně než 0,5 úvazku)
Nemá/m stálé zaměstnání, pouze příležitostné výdělky
Nepracuji / nepracuje

Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 8 odpověděli v některém
sloupci variantou 2 nebo 3 (mají částečný úvazek)
9. Z jakého důvodu pracujete Vy nebo Váš partner na částečný úvazek? Vyberte
jeden hlavní důvod.
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka Partner/ka
Absolvuji/je profesní či školní vzdělávání
Ze zdravotních důvodů
Pečuji/je o dítě/děti
Pečuji/je o jiného člena rodiny
Nemůžu/že najít práci na plný úvazek
Jiné důvody

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 8 odpověděli v některém sloupci
variantou 1, 2 nebo 3 (mají pracovní úvazek)
10. Pracujete Vy nebo Váš partner na směny?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď

Ano
Ne

Respondent/ka

Partner/ka

1
2

1
2

Filtr: Na otázky 11-13 odpovídají respondenti, kteří v otázce 8 odpověděli v některém
sloupci variantou 1, 2 nebo 3 (mají pracovní úvazek)a zároveň v otázce 10 odpověděli v
některém sloupci variantou 2 (nepracují na směny)
11. Máte Vy nebo Váš partner pružnou pracovní dobu (flexibilní začátek a konec
denní pracovní doby apod.)?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď

Ano
Ne

Respondent/ka

Partner/ka

1
2

1
2
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12. Jaké je rozvržení Vaší pracovní doby? A Vašeho partnera?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka
Partner/ka
5 (či více) dní
méně než
5 (či více)
méně než
v týdnu
5 dní v týdnu dní v týdnu
5 dní v týdnu
Pracuji/je denně stejný
1
2
1
2
počet hodin
Pracuji/je různý počet hodin
1
2
1
2
denně
13. Máte Vy nebo Váš partner možnost pracovat doma?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka
Ano, pracuji/je pouze doma
1
Ano, v případě potřeby pracuji/je doma
2
Ano, pracuji/je doma pravidelně některé dny v týdnu
3
Ne, doma nepracuji, nemá(m) o to zájem
4
Ne, doma nepracuji/je, zaměstnavatel to neumožňuje
5
Ne, doma nepracuji, moje/jeho profese to neumožňuje
6

Partner/ka
1
2
3
4
5
6

Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 8 odpověděli ve sloupci
Respondent variantou 1, 2, 3 nebo 4 (respondent sám má pracovní úvazek)
14. Jak zvládáte své rodinné a pracovní povinnosti? Pokyn: Jedna odpověď
Obojí zvládám bez větších problémů
1
Dobře zvládám pracovní povinnosti, ovšem na úkor rodiny
2
Dobře zvládám rodinnou zátěž, ovšem na úkor práce
3
Zvládám obojí tak napůl
4
Mám problémy v práci i v rodině, nedá se to zvládnout
5
Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 6 odpověděli ve sloupci
Respondent variantou 1 (respondent sám je zaměstnanec)
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Žádal/a a nebylo mi
(nikdy) vyhověno

Žádal/a vícekrát
s různým výsledkem

Nežádal/a, nemám
zájem

Nežádal/a, zaměstnavatel
to neumožňuje

Nežádal/a, charakter
práce to neumožňuje

Nežádal/a, požadoval
to zaměstnavatel

O poskytnutí neplacené dovolené, volna
O částečný pracovní úvazek
O posunutí začátku a konce denní
pracovní doby
O jinou formu pružné pracovní doby
O práci z domova

Žádal/a a bylo mi
(vždy) vyhověno

15. Žádal/a jste někdy svého současného zaměstnavatele o následující úpravy či úlevy
v zájmu sladění práce a péče o rodinu? Jak se zachoval?
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

PŘÍJMY
Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 1 odpověděli variantou 1 nebo
2 (úplné rodiny)
16. Jakým způsobem ve Vaší rodině hospodaříte s rodinným rozpočtem a příjmy?
Pokyn: Jedna odpověď
Všechny peníze dáváme dohromady a z toho platíme
společné i své osobní výdaje podle potřeby
1
Část peněz dáváme dohromady na společné výdaje,
část peněz si každý necháváme na svou osobní potřebu
2
Každý si ponechá své peníze, ze kterých hradí své i společné výdaje
3
Se všemi příjmy hospodaří muž a ženě (příp. dětem) dává podle potřeby
4
Se všemi příjmy hospodaří žena a muži (příp. dětem) dává podle potřeby
5
17. Nyní Vám budu uvádět různé druhy příjmů, které jste mohl/a Vy nebo Váš
partner v měsíci listopadu 2015 obdržet.
U pracovního příjmu živnostníka/OSVČ vycházejte z odhadu čistého měsíčního
příjmu odpovídajícího jedné dvanáctině z ročních příjmů.
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď
Pokud ano: V jaké
NeobObdržel
výši byly tyto příjmy
držel
v listopadu 2015?
Váš čistý měsíční pracovní příjem (z hlavní
a vedlejší pracovní činnosti, včetně
1
2
................................Kč
krátkodobých pracovních výdělků apod.)
Čistý měsíční pracovní příjem (z hlavní a
vedlejší pracovní činnosti, včetně
1
2
................................Kč
krátkodobých pracovních výdělků apod.)
Neví = 8
Vašeho partnera
NeobObdržel
Neví
držel
Přídavek na dítě/děti
1
2
8
Peněžitá pomoc v mateřství
1
2
8
Rodičovský příspěvek
1
2
8
Příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze
1
2
8
(doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)
Podpora v nezaměstnanosti
1
2
8
Jiné dávky
1
2
8
Ostatní příjmy (např. pronájmy či jiné
1
2
8
položky)
18. Jaký byl v měsíci listopadu 2015 příjem Vaší domácnosti ze všech sociálních dávek
(tj. přídavek na dítě, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, příspěvek na
bydlení, dávky hmotné nouze, podpora v nezaměstnanosti, jiné dávky)?
Zapište v Kč:
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19. Jaký byl v měsíci listopadu 2015 celkový čistý příjem VŠECH ČLENŮ VAŠÍ
domácnosti ze zaměstnání, z podnikání, ze sociálního zabezpečení (včetně všech
zmíněných sociálních dávek) a ostatních příjmů?
Zapište v Kč:
20. Někdy se příjmy v jednom měsíci mohou odlišovat od jejich obvyklé úrovně. Může
to být způsobeno například mimořádným příjmem (např. dary, mimořádná odměna
v zaměstnání, vyúčtování přeplatků) nebo naopak poklesem příjmů (např. ztráta
pracovního příjmu, snížení nebo odejmutí dávky).
Lišil se nějakým způsobem celkový příjem Vaší domácnosti v listopadu od běžných
měsíčních příjmů domácnosti v posledních 12 měsících?
Pokyn: Jedna odpověď
Ne, nelišil
1
Byl významně nižší
2
Byl o trochu nižší
3
Byl o trochu vyšší
4
Byl významně vyšší
5
Filtr: Na otázky 21-22 odpovídají respondenti, kteří v otázce 20 odpověděli variantou 2, 3,
4 nebo 5 (příjem se lišil)
21. Čím to bylo způsobeno?
Vypište:……………………………….……………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………
22. O jakou přibližnou částku se celkový listopadový příjem Vaší domácnosti lišil od
Vašich běžných měsíčních příjmů?
Zapište v Kč:
23. Uplatňujete Vy nebo Váš partner u svého zaměstnavatele, případně uplatníte
v ročním daňovém přiznání za rok 2015 následující slevy na dani?
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď
Ano
Ne
Netýká se
Sleva na dani na dítě/děti
1
2
Sleva na dani na manžela/manželku
1
2
3
Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení
1
2
3
24. Jak vychází Vaše domácnost s celkovým měsíčním příjmem?
Pokyn: Jedna odpověď
S velkými obtížemi
S určitými obtížemi
Téměř bez obtíží
Zcela bez obtíží
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1
2
3
4

VÝDAJE V LISTOPADU 2015
25. V další části dotazníku se budeme bavit o výdajích. Jaké byly v listopadu celkové
výdaje všech členů Vaší domácnosti?
Zahrňte veškeré výdaje včetně běžných výdajů za potraviny, oblečení, bydlení,
zařízení domácnosti, zdraví, dopravu, vzdělávání, volný čas, služby, splátky půjček,
výdaje za nájem nebytových prostor, garáže, chaty apod., penzijní, životní pojištění,
stavební spoření ad.
Zapište v Kč:
26. Některé výdaje nejsou pravidelné a jejich výše se může v jednotlivých měsících
lišit. Lišily se celkové výdaje Vaší domácnosti v listopadu od běžných výdajů
domácnosti v jiných měsících?
Pokyn: Jedna odpověď
Ne, nelišily
1
Byly významně nižší
2
Byly o trochu nižší
3
Byly o trochu vyšší
4
Byly významně vyšší
5
Filtr: Na otázky 27-28 odpovídají respondenti, kteří v otázce 26 odpověděli variantou 2, 3,
4 nebo 5 (výdaje se lišily)
27. Čím to bylo způsobeno?
Vypište:……………………………….……………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………
28. O jakou přibližnou částku se celkové listopadové výdaje Vaší domácnosti lišily od
Vašich běžných měsíčních výdajů?

Zapište v Kč:
29. Kolik peněz v průměru měsíčně ušetříte?
Pokyn: Jedna odpověď
Neušetříme nic

1

Občas něco ušetříme, ale není to pravidlem

2

Ušetříme průměrně v měsíci: Zapište v Kč:
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30. Splácíte v současnosti nějaké půjčky/úvěry/hypotéku?
Pokyn: Jedna odpověď
Ano
Ne

1
2

Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 30 odpověděli variantou 1
(splácí)
31. K čemu byly/jsou tyto půjčky využity?
Pokyn: Více možných odpovědí
K uspokojení běžných potřeb členů domácnosti
1
K pořízení některých předmětů dlouhodobé spotřeby
(např. pračky, ledničky, auta)
2
K řešení bytové situace (koupě bytu, domu, rekonstrukce apod.)
3
Jinak:
4
Uveďte ..................................................................................................
………………………………………………………………………….
Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 30 odpověděli variantou 1
(splácí)
32. Jaká je měsíční výše splátek těchto půjček?

Zapište v Kč:
Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 30 odpověděli variantou 1
(splácí)
33. Jak zvládá Vaše domácnost splácet tyto půjčky?
Pokyn: Jedna odpověď
S velkými obtížemi
1
S určitými obtížemi
2
Téměř bez obtíží
3
Zcela bez obtíží
4
34. Máte Vy, Váš partner nebo děti, které s Vámi žijí ve společné domácnosti, nárok
na výživné (alimenty)? Pokud ano, v jaké výši?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka
Partner/ka
Dítě/děti
1. Má
1. Má
1. Má
Nárok na výživné
2. Nemá
2. Nemá
2. Nemá
Filtr: Na tuto otázku
odpovídají respondenti, kteří
v předchozím řádku
odpověděli v
některém sloupci variantou
1 (má nárok na výživné)
………………
………………….. …………………..
…..
Výše v Kč měsíčně
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Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 34 odpověděli v
některém sloupci variantou 1 (někdo má nárok na výživné)
35. Dostáváte výživné/alimenty pravidelně?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď
Respondent/ka Partner/ka Dítě/děti
Pravidelně každý měsíc ve stanovené částce
1
1
1
Pravidelně každý měsíc, ale v nižší částce
2
2
2
Nepravidelně
3
3
3
Vůbec ho nedostává
4
4
4
36. Byla Vám nebo Vašemu partnerovi soudně nařízena povinnost platit výživné
(alimenty) na dítě nebo jinou osobu?
Pokyn: Jedna odpověď
Ano
1
Ne
2
Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, kteří v otázce 36 odpověděli variantou 1 (platí
výživné)
37. V jaké výši výživné/alimenty měsíčně platíte?
Pokyn: Jedna odpověď
Na dítě/děti
Na bývalého partnera
1. Platím pravidelně měsíčně ve výši:
1. Platím pravidelně měsíčně ve výši:

2.
3.
4.

………………………............ Kč
Platím nepravidelně
Neplatím je
Na děti mi výživné vyměřeno
nebylo

2.
3.
4.

………………………............ Kč
Platím nepravidelně
Neplatím je
Na bývalého partnera mi výživné
vyměřeno nebylo

VÝDAJE BĚHEM CELÉHO ROKU
38. Odhadněte, jakou částku vydá Vaše domácnost v celém roce 2015 na následující
položky. Pokud např. pojistky platíte vícekrát ročně (čtvrtletně, pololetně, jednou za
rok), uveďte jejich roční součet.
Pokyn: Vyplňte částky v Kč, pokud respondent neumí částku odhadnout, zapište kód 8,
pokud za některou položku nevydává peníze, zapište 0.
Větší dárky (Vánoce, narozeniny)
Rodinná dovolená
Pojištění (zajímají nás jen platby pojištění
hrazeného čtvrtletně, pololetně, jednou za rok,
bývají to pojištění na auta, domácnosti, životní
apod.)
Jízdné (např. v MHD)

Kč
Kč
Kč
Kč
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Kč

Oblečení a obuv pro děti

Kč

Škola v přírodě, lyžařský výcvik, dětský tábor

39. Na které zboží a služby byste rádi vydávali více peněz, abyste si je mohli dopřát ve
větším množství nebo kvalitě, ale nemůžete si to z finančních důvodů dovolit?
Pokyn: Maximálně 2 možné odpovědi
Potraviny a nápoje
Oblečení a obuv
Bytové vybavení, zařízení domácnosti a jiné věci trvalé hodnoty
Zdravotní péče a léky
Doprava, pošty a telekomunikace
Předměty a služby nezbytné pro kulturní aktivity, sport, volný čas
Dovolená, cestování
Výdaje spojené se školní docházkou dětí, s jejich
volnočasovými aktivitami
Jiné, jaké: .....................................................................................
Žádná z nich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SPECIFICKÉ VÝDAJE NA DĚTI
V následujících otázkách bychom se Vás chtěli zeptat na některé výdaje, které jsou
konkrétně spojené s Vaším dítětem/dětmi.

Na čtvrtletí

Na pololetí

Na rok

1

2

3

4

5

............................................ Kč

1

2

3

4

5

............................................ Kč

c) družina

1

2

3

4

5

............................................ Kč

d) doprava do školy

1

2

3

4

5

............................................ Kč

a) školné (v MŠ, ZŠ a
jiných zařízeních péče o
děti)
b) stravné (školní jídelna
v MŠ, ZŠ apod.)
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Neplatíme
tuto položku

Každý měsíc

40. U každé položky řekněte, zda a u kterého dítěte jste ji od září do prosince 2015
zaplatili/zaplatíte, na jaké období a v jaké výši. Výši uveďte podle období, za které
danou částku platíte/jste zaplatili (za měsíc, za čtvrtletí, za pololetí nebo za rok).
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď do sloupce Období. Pokud částku platí, vyplňte
částku v Kč, pokud respondent neumí částku odhadnout, zapište kód 8.
První (starší) dítě
Období placení
Filtr: Na tuto otázku odpovídají
respondenti, kteří v daném
řádku odpověděli variantou 1,
2, 3 nebo 4 (platí položku)
V jaké výši?

e) volnočasové aktivity
(kroužky, jazykové
kurzy, doučování apod.)
g) akce pořádané školou
(divadla, výlety aj.)

1

2

3

4

5

............................................ Kč

1

2

3

4

5

............................................ Kč

i) školní pomůcky

1

2

3

4

5

............................................ Kč

j) služby individuální
péče o děti (chůva)

1

2

3

4

5

............................................ Kč

Druhé (mladší) dítě

Na pololetí

Na rok

1

2

3

4

5

............................................ Kč

1

2

3

4

5

............................................ Kč

c) družina

1

2

3

4

5

............................................ Kč

d) doprava do školy

1

2

3

4

5

............................................ Kč

1

2

3

4

5

............................................ Kč

1

2

3

4

5

............................................ Kč

i) školní pomůcky

1

2

3

4

5

............................................ Kč

j) služby individuální
péče o děti (chůva)

1

2

3

4

5

............................................ Kč

a) školné (v MŠ, ZŠ a
jiných zařízeních péče o
děti)
b) stravné (školní jídelna
v MŠ, ZŠ apod.)

e) volnočasové aktivity
(kroužky, jazykové
kurzy, doučování apod.)
g) akce pořádané školou
(divadla, výlety aj.)

Neplatíme
tuto položku

Na čtvrtletí

Filtr: Na tuto otázku odpovídají
respondenti, kteří v daném
řádku odpověděli variantou 1,
2, 3 nebo 4 (platí položku)
V jaké výši?

Každý měsíc

Období placení
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1
1
1
1

Netýká se, daný výdaj
nemáme

Zcela bez obtíží

1
1
1
1

Téměř bez obtíží

a) školné (v MŠ a jiných zařízeních péče o děti, ZŠ)
b) stravné (školní jídelna v MŠ apod., ZŠ)
c) družina
d) doprava do školy
e) volnočasové aktivity (kroužky, jazykové kurzy,
doučování apod.)
g) akce pořádané školou (divadla, výlety aj.)
i) školní pomůcky
j) služby individuální péče o děti (chůva)

S určitými obtížemi

S velkými obtížemi

Filtr: Na tuto otázku odpovídají respondenti, pokud v otázce 40 uvedli alespoň jednou
některou z variant 1, 2, 3, 4 (platí alespoň jednu z položek)
41. Jak zvládá Vaše domácnost hradit následující výdaje za děti?
Pokyn: Ptejte se jen na položky, které respondent platí (uvedl u nich v otázce 40 variantu
1, 2, 3 nebo 4. V každém řádku jedna odpověď. Týká se výdajů na obě děti dohromady.

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

42. Je mezi uvedenými položkami některá aktivita/služba, kterou byste rádi (více)
využívali, ale nemůžete si to z finančních důvodů dovolit?
Pokyn: Max. 2 možné odpovědi
Školné (v MŠ a jiných zařízeních péče o děti, ZŠ)
1
Stravné (školní jídelna v MŠ apod., ZŠ)
2
Družina
3
Doprava do školy
4
Volnočasové aktivity (kroužky, jazykové kurzy, doučování apod.) 5
Škola v přírodě, lyžařský výcvik, dětský tábor
6
Akce pořádané školou (divadla, výlety aj.)
7
Školní pomůcky
8
Služby individuální péče o děti (chůva)
9
Žádná z nich
10
43. Jak nejčastěji pořizujete oblečení a obuv pro své dítě/děti?
Pokyn: Jedna odpověď
První (starší)
dítě
Kupujeme nové
1
Kupujeme obnošené, z druhé ruky
2
Dostáváme je darem (vč. od prarodičů) nebo je
3
dítě/děti zdědí
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Druhé (mladší)
dítě
1
2
3

44. Pomáhají Vám Vaši nebo partnerovi rodiče nebo jiní příbuzní?
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď
Vždy, je-li
Pravidelně
Občas
Nikdy
to potřeba
a) S péčí o dítě (děti)
1
2
3
4
b) S péčí o domácnost
1
2
3
4
c) Finančně
1
2
3
4
d) Materiálně
1
2
3
4

Nemáme
příbuzné
9
9
9
9

MAJETEK
45. Kdybyste měl/a ocenit veškerou hodnotu nemovitého (rodinný dům, družstevní
byt, garáž, chata, chalupa, zahrada apod.) a movitého (veškeré zařízení bytu a
domácnosti, umělecká díla, šperky, auto apod.) majetku Vaší rodiny, o jak vysokou
částku by šlo? Do hodnoty majetku nezahrnujte majetek širší rodiny (např. rodičů),
který máte k dispozici.
Pokyn: Jedna odpověď
Méně než 200 tisíc Kč
1
200 - 499 tisíc Kč
2
500 - 999 tisíc Kč
3
1 - 2 miliony Kč
4
3 - 4 miliony Kč
5
5 - 10 milionů Kč
6
Více než 10 milionů Kč
7
Neví, odmítl odpovědět (NENABÍZET)
8
46. Z hlediska úrovně majetku, nemovitosti, úspor apod. hodnotíte Vaši domácnost
jako:
Pokyn: Jedna odpověď
Bohatou
1
Spíše bohatou
2
Ani bohatou, ani chudou
3
Spíše chudou
4
Chudou
5
BYDLENÍ
47. V jakém bytě/domě bydlíte?
Pokyn: Jedna odpověď
V bytě v osobním vlastnictví Vašem/Vašeho partnera
V rodinném domě v osobním vlastnictví Vašem/Vašeho partnera
V družstevním bytě
V nájemním bytě/pronajatém domě
V bytě/domě rodičů (prarodičů nebo jiných příbuzných)
Vašich nebo Vašeho partnera
Jiná možnost

1
2
3
4
5
6
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48. Kolik peněz vydáváte průměrně měsíčně celkem na bydlení - tj. za nájem,
poplatky za vodu, topení, plyn, elektřinu, uhlí, odvoz odpadků, fond oprav, společné
služby pro celý dům?
Pokyn: Pokud respondent dokáže částku za výdaje na bydlení odhadnout jednou souhrnnou
částkou, uveďte ji do varianty 1. Pokud to nedokáže, rozdělte ji na nájem a provozní výdaje
do varianty 2.
1. Výdaje na bydlení platíme jednou sdruženou částku, která činí:
……..……..Kč
2. Výdaje platíme ve více částkách, z toho:
nájem činí:
..…………..Kč
provozní výdaje (voda, topení, plyn elektřina, odpadky atd.) činí: ……..……..Kč
49. Jak zvládá Vaše domácnost hradit výdaje na bydlení?
Pokyn: Jedna odpověď
S velkými obtížemi
S určitými obtížemi
Téměř bez obtíží
Zcela bez obtíží

1
2
3
4

NÁZORY NA OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY
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Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Určitě
nesouhlasím

V české společnosti je celková atmosféra přátelsky
nakloněná rodinám s dětmi
V naší obci/městě je celková atmosféra přátelsky
nakloněná rodinám s dětmi
Služby pro rodiny s dětmi v naší obci/městě pokrývají
jejich potřeby

Určitě souhlasím

50. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky?
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

51. Nyní Vám předložím několik dvojic protikladných názorů na opatření pro rodiny
s dětmi. Zakroužkujte číslici mezi jedničkou a sedmičkou podle toho, nakolik výrok
vystihuje Váš názor.
Jednička znamená, že plně souhlasíte s názorem uvedeným vlevo, sedmička značí, že
se naopak plně ztotožňujete s názorem uvedeným vpravo. Čtyřka uprostřed znamená,
že souhlasíte s oběma názory tak napůl.
Snažte se pro vyjádření svého názoru využívat celou stupnici od jedničky do
sedmičky.
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď
Zajištění potřeb
Zajištění potřeb
nezletilých dětí je
1
2
3
4
5
6
7 nezletilých dětí je
výhradně věcí
výhradně věcí státu.
jejich rodiny.
Podpora mladých
Podpora mladých
rodin od státu se
rodin se musí zaměřit
musí zaměřit
především na
především na 1
2
3
4
5
6
7
dostupnost bydlení a
finanční podporu
jiné předpoklady
výchovy a
pro založení rodiny.
vzdělání dětí.
Rodinám s malými
dětmi by nejvíce
Rodiny s malými
pomohlo zlepšení
dětmi nejvíce
podmínek pro 1
2
3
4
5
6
7
potřebují dostatečnou
uplatnění žen
finanční podporu.
s malými dětmi na
trhu práce.
Rodiny s dětmi by
Rodiny s dětmi
měly dostat
potřebují hlavně
především
kvalitní služby denní
dostatečně
péče o děti, aby
vysokou finanční
1
2
3
4
5
6
7 matky mohly jít do
podporu, aby
zaměstnání a
matky mohly
přispívat
zůstávat co nejdéle
do rodinného
v domácnosti a
rozpočtu.
pečovat o děti.
Stát by měl rodiny
s dětmi
Stát by měl rodiny
podporovat
s dětmi podporovat
1
2
3
4
5
6
7
především
především daňovými
úlevami na děti.
rodinnými
dávkami.

189

52. Do jaké míry by podle Vašeho názoru měl stát přispívat rodinám s dětmi
na úhradu nákladů na jejich výchovu a vzdělání?
Pokyn: Jedna odpověď
Stát by měl přispívat všem rodinám s dětmi
1
Stát by měl přispívat všem rodinám s dětmi kromě
těch nejbohatších
2
Stát by měl přispívat pouze rodinám s dětmi,
které mají nízké příjmy
3

Zpřístupnit

Zvýšit i
zpřístupnit

Nemělo by se
měnit

Nevím

Přídavek na dítě
Rodičovský příspěvek
Porodné
Příspěvek na bydlení

Zvýšit

53. Měly by se zvýšit nebo zpřístupnit širšímu okruhu rodin s dětmi tyto dávky?
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5
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Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím

Zvýšení kapacit veřejných mateřských škol
Zvýšení kapacit zařízení péče o děti jako jesle,
dětská skupina apod.
Zvýšení kapacit školních družin
Zavedení zákonného nároku na docházku do
mateřské školy od 3 let dítěte
Zavedení zákonného nároku na docházku do
mateřské školy od 2 let dítěte
Rozšíření nabídky finančně dostupných
volnočasových aktivit pro děti a mládež
Zvýšení dostupnosti částečných úvazků a pružné
pracovní doby pro rodiče s dětmi
Zavedení nároku na 1-2 dny volna měsíčně navíc
pro rodiče dětí do 10 let na rodičovské záležitosti
Častější preventivní lékařské prohlídky dětí

Určitě ano

54. Nyní Vám budu předčítat ještě jiná opatření ve prospěch rodin. U každého z nich
mi opět řekněte, zda je považujete za potřebná.
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ
Filtr: Na otázky 55-57 odpovídají pouze ženy
Na otázku 55 odpovídají respondentky, které v otázce 2 odpověděly variantou 1 (mají 1
dítě)
55. Jak dlouho jste byla s Vaším dítětem doma (na mateřské a rodičovské dovolené,
v domácnosti)? Mám na mysli celkový počet let strávený celodenní péčí o dítě.
Uveďte se zaokrouhlením na půl roku. Ženy, které v současnosti celodenně pečují o
dítě, připočítají i plánovanou dobu do ukončení této péče.
Zapište počet let:
Filtr: Na otázku 56 odpovídají respondentky, které v otázce 2 odpověděly variantou 2 (mají
2 děti)
56. Navazovala doba, kterou jste strávila doma péčí o obě děti, plynule na sebe nebo
byla přerušena Vaší výdělečnou činností, nezaměstnaností, studiem či něčím jiným?
Ženy, které v současnosti celodenně pečují o dítě/děti, připočítají i plánovanou dobu
do ukončení této péče.
Pokyn: Vyberte jednu odpověď a zapište počet let do příslušného řádku
Počet let:
Péče o děti na sebe plynule navazovala, v podstatě bez přerušení.
Počet let strávený péčí o děti činil:
Péče o děti na sebe nenavazovala, před narozením druhého dítěte jsem
pracovala, byla nezaměstnaná apod. V součtu byl počet let strávený péčí o děti:

Ano, na některé problémy

Ne, na žádné problémy

Netýká se (ještě jsem neukončila
celodenní péči, neměla jsem o to
zájem, podnikala jsem aj.)

Možnost návratu k původnímu zaměstnavateli
Možnost návratu na původní pracovní pozici
Přístup nadřízených
Přístup spolupracovníků
Podpora partnera

Ano, na velké problémy

57. Narážela jste při nástupu do práce po poslední rodičovské nebo mateřské dovolené
(po ukončení celodenní péče o dítě/děti) na problémy v následujících oblastech?
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
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Služby jeslí, mateřské školy, jiného zařízení
Nároky na pracovní výkon v zaměstnání
Zastarání mých pracovních dovedností či pracovních
zkušeností
Možnost nastoupit na zkrácenou/flexibilní pracovní dobu
Finanční ohodnocení mé práce
Týkal se mě jiný problém:

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

…………………………………….

SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
58. Kolik je Vám a Vašemu partnerovi let?
Pokyn: Zapište počet let
Respondent/ka
Partner/ka
59. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání
Vašeho partnera?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď

Nedokončené základní nebo základní
Vyučen bez maturity nebo střední bez maturity
Vyučen s maturitou
Střední odborné nebo všeobecné s maturitou
Vyšší odborné, pomaturitní studium
Vysokoškolské – bakalářský program, magisterský
program, inženýrské či jiné souvislé 4 – 6 leté studium,
doktorandský program

Respondent/ka

Partner/ka

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6

6

60. Pohlaví respondenta
Pokyn: Jedna odpověď
Muž
Žena

1
2

61. Velikost bydliště
Pokyn: Jedna odpověď
Méně než 2 000 obyvatel
2 000 - 10 000 obyvatel
10 000 - 50 000 obyvatel
50 000 - 100 000 obyvatel
Nad 100 000 obyvatel

1
2
3
4
5
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62. Kraj
Pokyn: Jedna odpověď
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
63. Datum a čas šetření:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
měsíc:

den:

1

2

rok:
2

Hodina:

0

1

5

Minuta:

PROHLÁŠENÍ TAZATELE: Prohlašuji, že toto je přesný záznam odpovědí respondenta.
Vlastnoruční podpis:............................................……...................................................……
Záznam STEM/MARK: Kód správnosti a pečlivosti vyplnění dotazníku:
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Výtahy z oponentských posudků
RNDr. Lucie Benešová
V rámci monografie bylo pracováno převážně s daty získanými v rámci výběrového
šetření "Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015". Data získaná ze šetření mají vypovídající
hodnotu, jejich zpracování je většinou přehledné, zdroje jsou správně citovány a
výstupy zpracování dat jsou relevantní a korektní.
Závěry ze zpracování dat jsou částečně publikovány v jednotlivých kapitolách a
zejména v souhrnné kapitole na konci monografie. Závěry jsou zpracovány přehledně
a srozumitelně a jsou relevantní zpracovávaným datům.
Výstupy monografie jsou využitelné pro zacílení rodinné politiky a pro diskuzi k
nastavení dalších opatření pro rodiny s dětmi, což plně splňuje zadaný cíl překládané
monografie.

Mgr. Rut Kolínská
Výběrové šetření přineslo velké množství dat v šesti oblastech: slaďování rodinného
života a zaměstnání, příjmy, výdaje, specifické výdaje na děti, materiální situace rodin
s dětmi, vybrané aspekty podpory rodin s dětmi. Jednotlivé oblasti pak jsou dále
děleny do detailů v kontextu cílů rozboru. Veškerá jištěná data jsou ilustrována grafy,
což umožňuje vizuální přehlednost zjištěného stavu. Doprovodný text pak přináší
podrobný rozbor zjištěných dat a jejich zasazení do souvislosti. Díky podrobnému a
rovněž srozumitelnému výkladu mohou výsledky šetření sloužit jako východisko pro
další práci zejména při tvorbě koncepce rodinných opatření na vládní úrovni a pro
práci odborníků, ale zároveň mohou sloužit i jako podklad pro práci neziskových
organizací, a to jak v rámci jejich specifického zaměření na práci s rodinou, tak v rámci
jejich osvětové činnosti.
Podrobné shrnutí rozboru dat výběrového šetření uvedené na závěr odpovídá
rozsáhlosti výzkumu. Výsledky přinášejí dostatečně zdůvodněné a podložené teze,
které by se měly stát východiskem při tvorbě rodinné politiky státu. V závěrech se
navíc objevují i požadavky na konkrétní opatření státu ze strany rodičů.
Publikace předkládá soubor výsledků výběrového šetření, které mohou dobře posloužit
při tvorbě koncepce rodinné politiky státu, a to jak na celorepublikové úrovni, tak i na
krajské a lokální. Výsledky mohou využívat též organizace, které pracují přímo
s rodinou. A to zejména tak, aby pak opatření státu byla vnímána a přijímána ze strany
rodin jako přínosná a smysluplná a aby se v nich dokázaly orientovat.
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