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Abstrakt 

Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému by měla být 
nastavena tak, aby posilovala sociálně-ekonomickou situaci rodin a neovlivňovala 
negativně život jednotlivců, potažmo rodin. Studie je věnována hlavním nástrojům 
dávkové a daňové podpory rodin s dětmi (přídavku na dítě a daňovému zvýhodnění na 
dítě), ale i významu státní finanční pomoci a jejích dílčích složek pro rodiny. Je sledován 
jak vliv této podpory na příjmovou situaci rodiny, tak její možné působení na rozhodování 
jedinců ohledně rodičovských plánů a na motivaci k práci na příkladu legalizace 
pracovního příjmu. Hodnocení vychází z vytvořených teoretických modelů, které mohou 

předpovědět redistribuční efekty daňově dávkového systému, a z výsledků výběrového 
šetření mezi rodiči nezaopatřených dětí zaměřeného na jejich reflexi státní finanční 
podpory. 

V rámci modelového srovnání byly do analýzy zahrnuty jak nejčetnější typy 
rodin, tak rodiny spíše méně běžné a specifické. Výsledky ukazují v čase se snižující 
význam přídavku na dítě, proměnu jeho role i dopad selektivního zvýšení částek v roce 

2018, který je výrazně ovlivněn provázaností sociálních systémů. Naproti tomu dokládají 
rostoucí váhu daňové podpory v příjmech rodin. Zatímco daňové zvýhodnění na dítě 
v sobě skrývá spíše motivační potenciál k legálnímu uplatnění na trhu práce, daňová 
sleva na manžela či manželku působí spíše demotivačně. Finanční podpora státu je pro 
rodiče důležitá, uznávají ale potřebnost i jiných forem pomoci. 

 

Klíčová slova: dávkový systém; daňový systém; rodinná politika; simulační model 
TAXBEN; pracovní pobídky; rodičovská dovolená 

 

Abstract 

Support for families with children through the tax-benefit system should be 
designed so as to strengthen the socio-economic situation of families and not to 
adversely affect the lives of individuals or families. The study is devoted both to the main 
benefit and tax support tools available for families with children (the child allowance and 
the child tax allowance) and the importance of state financial assistance and its various 
sub-components for families. The study monitors both the influence of this support on 
the income situation of families and its potential effect on the decision-making process 
of individuals with regard to parenting plans and on the motivation to work based on 

the example of the legalisation of work income. The assessment is based on the creation 
of theoretical models that are able to predict the redistribution effects of the tax-benefit 
system, as well as on the results of a sample survey of parents of dependent children 
that focused on their attitudes to state financial support. 

The most numerous types of families as well as less common and specific family 
types were included in the analysis of the model comparison. The results indicated the 
decreasing importance of the child allowance, the change in the role of this allowance 

over time and the impact of its selective increase in 2018, all of which have been 
influenced significantly by the interconnection of social systems. Conversely, the results 
illustrate the increasing importance of tax support in family income. While the child tax 
deduction acts as a motivational element for legal employment in the labour market, 
the tax deduction available for the taxpayers with a low-earning spouse appears to be 
somewhat demotivating. Although financial support from the state is seen as important 

for parents, they also recognise the need for other forms of assistance. 

 

Keywords: benefits system; tax system; family policy; TAXBEN simulation model; work 
incentives; parental leave 
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Shrnutí hlavních zjištění 

» Státní finanční podpora je pro rodiny s dětmi, objektivně i subjektivně, důležitá. 
Na rodinu působí celá řada nástrojů, které se vzájemně doplňují, ale někdy 
i  podmiňují, a vytvářejí tak komplexní mix opatření s různými, ale synergicky 

působícími záměry a efekty. 

» (Státní) finanční podpora rodin není jediným faktorem ovlivňujícím rozhodování 
lidí ohledně manželství, (nebo) partnerství, počtu a časování dětí, délce rodičovské 
dovolené apod. Nástroje rodinné politiky jsou součástí řady strukturálních a institu-
cionálních faktorů, vedle nichž navíc působí faktory individuální, jako preference 
a  hodnoty. 

» Vzhledem k výše zmíněné komplexní determinaci rozhodování o natalitním chování 
nebylo možné, jak bylo předpokládáno, prokazatelně ověřit vliv daňově dávkového 
systému, a konkrétně daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě, v této 
oblasti. Snadnější to je v případě vlivu daňových nástrojů a dávkového systému 
na motivaci k výdělečné činnosti, byť i zde zprostředkovaného. Podle mezinárod-
ních srovnání přitom podpora zaměstnanosti matek napomáhá zvýšit porodnost. 

» Daňově dávkový faktor je rovněž jedním z mnoha, které ovlivňují motivaci jedinců 
přijmout práci. Neexistuje přitom jedna univerzální procentní hranice, při které by 
daný jedinec byl vždy demotivován práci přijmout. Daňové zvýhodnění na dítě má 
v sobě motivační potenciál k legálnímu uplatnění na trhu práce, zejména v případě 
prvního příjmu v rodině. Motivačně přitom může působit i nevalorizace životního 
minima nebo stagnace částek přídavků na děti. 

» Za posledních deset let poklesl počet příjemců přídavku na děti na třetinu. Dopady 
jak rozšíření příjmového pásma pro nárok na přídavek na dítě (na 2,7násobek 
životního minima rodiny), tak selektivního navýšení částek jsou velmi omezené 
a  díky provázanosti systému nepojistných sociálních dávek dochází k poklesu 
ostatních dávek. Ještě výrazněji se tato skutečnost projevuje u selektivního 
zvýšení dávky o 300 Kč měsíčně pro rodiče s vybranými příjmy od roku 2018. 
Restriktivní politika státu z minulých let a posunutí přídavku na dítě do role 

chudinské dávky způsobují, že i domácnosti, které jsou na hraně nároku, o dávku 
nežádají, protože o tomto svém nároku buď nevědí, nebo by žádost považovaly 
za stigma. 

» Daňové zvýhodnění na dítě, zejména jeho diferenciace podle počtu dětí, se ukazuje 
jako vhodnější nástroj než přídavek na dítě. Kromě toho, že motivuje k práci, také 
efektivně zvyšuje příjmy rodin (a reflektuje výdaje v závislosti na počtu dětí). Je 
lépe přijímáno laickou veřejností (zahrnuje více rodin a není spojeno s podezřením 

na zneužívání). Nesmí se však zapomínat na možná rizika s ním spojená, jež se 
mohou projevit při nižším ekonomickém růstu. 

» Modelové srovnání dopadů daňově dávkového systému na různé typy rodin ukázalo 
kromě provázanosti sociálních systémů roli a význam dalších dávek, především 
těch vázaných na bydlení. Příspěvek na bydlení mírní dopady ztráty přídavků na 
děti na příjmy rodiny, doplatek na bydlení a přídavky na děti fungují zčásti jako 

substituty. 
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» Působení a efekty rodinných dávek jsou ovlivněny nastavením částek životního 
minima, které dlouhodobě stagnují. Protože plošné zvyšování částek životního 
minima je těžko prosaditelné, bylo by vhodné zvážit selektivní zvýšení životního 
minima alespoň v případě dětí. 

» Finanční nástroje rodinné politiky jsou dnes roztříštěné a vzájemně se překrývající. 
V důsledku toho se může rodina v těchto nástrojích bez kvalifikovaného poraden-

ství hůře orientovat a taktéž může dojít k situaci, kdy nevhodným nastavením 
nástrojů nedochází k optimálnímu čerpání nároků rodiny (zejména nástrojů 
daňových). 

  



Úvod 

 

 

9 

Úvod 

Optimální nastavení podpory rodin s dětmi formou daňových a dávkových 
opatření je žádoucí pro posílení sociálně-ekonomické situace těchto rodin. Vzájemné 
působení jednotlivých nástrojů rodinné politiky by přitom mělo pozitivně působit na 
chování jednotlivců, potažmo rodin, ať už jde například o motivaci k participaci na trhu 

práce nebo při plánování a realizaci rodičovských strategií. Cílem předkládané publikace 
tak bylo propojit zjištění získaná využitím teoretických modelů, které mohou 
předpovědět redistribuční efekty daňově dávkového systému, s poznatky z reálného 
života rodin reflektující jejich možný vliv. 

Předkládaná studie je výstupem projektu zaměřeného na hodnocení působení 
daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin 

s dětmi. Vedle důrazu, který je zde kladen na tato dvě v současnosti fakticky jediná 
opatření podporující rodiny s dětmi po celou dobu nezaopatřenosti dětí, je pozornost 
věnována roli a významu státní finanční pomoci jako celku, resp. prostřednictvím jejích 
dílčích složek v životě rodin, a to především v souvislosti s pracovní motivací 
a  rodičovskými plány ohledně pořízení prvního či dalšího dítěte. 

Publikace je členěna do čtyř hlavních kapitol. Úvodní kapitola představuje zjištění 
vycházející z dosavadních dat, výzkumů a studií týkajících se rodinné politiky a jejích 
dílčích opatření. Pro dokreslení a možnou inspiraci je doplněna slovenskými a německými 
zkušenostmi v oblasti podpory rodin s dětmi a nabízí jejich vzájemné porovnání 
s českými podmínkami. Kapitolu uzavírá zamyšlení nad směrováním české rodinné 
politiky a úpravami vybraných nástrojů a analýza dat o příjemcích přídavků na děti. 

V rámci projektu probíhaly dvě hlavní aktivity, které se vzájemně doplňovaly. 
Jednou z nich bylo provedení dotazníkového šetření mezi rodinami s dětmi. Jeho cílem 

bylo získat poznatky o tom, jak lidé vnímají stávající finanční, příp. další opatření na 
podporu rodin s dětmi a jaký vliv mohou finanční opatření mít na rozhodování rodičů, 
zejména ohledně natalitního chování a skloubení zaměstnání s rodinnými rolemi. 
Výsledky šetření se zaměřením na posouzení tohoto vlivu a životní podmínky rodin 
celkově shrnuje druhá kapitola. Nutno poznamenat, že vliv konkrétních nástrojů rodinné 
politiky na rozhodování jedinců, potažmo rodin, není dost dobře možné měřit přímo, 

protože jsou jedním z řady strukturálních a institucionálních faktorů, vedle nichž navíc 
působí faktory individuální, jako preference a hodnoty. Tento vliv však lze odhadovat na 
základě poznání reflexe stávajících opatření a/nebo na základě modelů dopadů těchto 
opatření na rodiny různého složení.  

Druhou hlavní aktivitou tak bylo vytvoření teoretických modelů různých typů 
domácností s dětmi z hlediska skladby a výše příjmů. S využitím dat šetření EU-SILC 
2017 jsou vytipované modelové domácnosti, které jsou v české společnosti nejčetnější 
nebo u kterých může být užitečné provést analýzu příjmové situace. Tyto domácnosti 
jsou následně dosazeny do vlastního daňově dávkového modelu, který pro jednotlivé 
roky ukazuje příjmovou situaci domácností z různých úhlů. Model přitom umožňuje 
sledovat příjmovou situaci domácností v dlouhé časové řadě. Pro větší přehlednost 
a  dokreslení změn v čase jsou výsledky představeny pro roky 2008, 2014 a 2018. Kromě 
příjmové situace umí modely ukázat vliv jednotlivých složek daňově dávkového systému 
na skladebnost příjmů domácnosti, ukazují pobídky rodiny přijmout práci a konečně 

umožňují posoudit motivaci jedince posunout se z nelegálního do legálního zaměstnání. 
Výstupy vlastního TAXBEN modelu jsou bohaté, do třetí kapitoly této publikace se dostaly 
pouze ty, které přímo souvisejí s cílem publikace. 
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Závěrečná kapitola propojuje hlavní zjištění získaná jak z modelů, tak 

z výběrového šetření mezi rodiči. 
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1. Dosavadní poznatky a zjištění v oblasti finanční 

podpory rodin s dětmi 

1.1 Z pohledu statistik a výzkumů 

1.1.1 Rodinná politika 

Spokojenost se státní sociální politikou se v očích české veřejnosti od roku 2012 
zvyšuje. Zatímco tehdy se podle výzkumu CVVM (2017) jen čtvrtina (27 %) dotázaných 
domnívala, že vláda se stará o sociální situaci rodin s dětmi přiměřeně, v roce 2017 

tento názor sdílela téměř polovina respondentů (48 %). Naopak, podíl těch, kdo 
považovali postup vlády v dané oblasti za nedostatečný, poklesl z 66 % na 42 %. Od 
roku 2004, od kterého CVVM tuto otázku sleduje, tak prvně mezi odpověďmi převážilo 
kladné hodnocení. Podíl osob považujících sociální politiku státu za nedostatečnou přesto 
stále zůstává poměrně vysoký. Kritičtější postoj zastávají spíše ti s vyšší potřebou státní 
podpory, tj. častěji rodiče dětí, ženy a osoby s nižší životní úrovní. Pocit, že se vláda 
stará o rodiny s dětmi příliš mnoho, je dlouhodobě nízký, nejčastěji na úrovni 2-3 %, i 

když v roce 2017 posílil na 5 %. 

Z hlediska konkrétních nástrojů požadují respondenti nejčastěji opatření usnad-
ňující sladění pracovních a rodinných povinností rodičů (malých) dětí, tzn. podporu 
pružné pracovní doby a zkrácených úvazků, zvýšení počtu mateřských škol i následně 
provozování družiny u každé základní školy, z oblasti finanční podpory zmiňují zejména 
snížení daní pro rodiče a zvýšení přídavků na děti (88-90 % dotázaných je rozhodně 

nebo spíše pro; CVVM, 2017). Občané oslovení v daném šetření se přitom více přiklánějí 
ke zvýšení přídavků na děti než k vyšším přídavkům pro rodiny s pracujícím rodičem 
(83 %, resp. 74 %). Celkově nejmenší podpoře (v rámci sledovaných opatření) se 
dlouhodobě těší zavedení plošných přídavků na děti (54 %). Oblastí, na kterou by se 
v rámci sociální politiky rozhodně nemělo zapomínat, je dostupnost bydlení. Ta se totiž 
opětovně ukazuje jako jedna ze zásadních podmínek nejen pro založení rodiny, ale pro 
rodinný život vůbec (viz např. Kuchařová a kol., 2016, 2018; Median, Sirius, 2016). 

Očekávání od rodinné politiky a její formy se mění spolu s měnícími se potřebami 
rodin v průběhu rodinného cyklu a v závislosti na míře jejich soběstačnosti (Kuchařová 
a kol., 2019). Rodiny s předškolními dětmi požadují zejména finanční podporu v době 
péče o malé děti doprovázenou opatřeními umožňujícími co nejlépe skloubit péči o dítě 
s pracovní aktivitou. Rodiny s dětmi školního věku preferují opatření ulehčující od 
finanční náročnosti školního vzdělávání a mimoškolních aktivit. 

Podle Kuchařové a kol. (2018: 122) obecně platí, že zatímco rodiny s (malými) 
dětmi žádají větší autonomii, rodiny se seniorem nebo zdravotně postiženým členem 
očekávají větší pomoc od státu. V případě finanční pomoci je přitom větší role 
připisována státu než v případě pomoci nefinanční. Požadavek na autonomii rodin je 
však zároveň doprovázen potřebou vytvoření takových podmínek ze strany státu, které 
by jim vytvořily prostor pro plnění jejich rodinných funkcí. 

Podle výzkumů rodiče předškolních, školních i studujících dětí stále spíše 
upřednostňují peněžní podporu, posun k vyššímu zájmu o nefinanční formy podpory je 
přesto patrný (Kuchařová a kol., 2016, 2018). Se zvyšujícím se příjmem rodiny se však 
respondenti na úkor finančních subvencí mnohem častěji přiklánějí k podpoře jak 
v oblasti zaměstnanosti, tak ve sféře služeb. Ještě zřetelněji se vliv příjmové úrovně 
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projevuje v preferencích konkrétního typu finanční podpory. Přestože obecně je projevo-

ván větší zájem o daňové úlevy než o sociální dávky, rodiče s nižšími příjmy dávají 
významně častěji přednost dávkám. Naproti tomu vzdělanější (tzn. mnohdy s vyššími 
příjmy) a v partnerství (zejména manželství) žijící rodiče se staví ve prospěch daňových 
opatření. 

Dlouhodobě je preferována spíše cílenost sociálních transferů, univerzálnost si 
však v některých aspektech zachovává svou roli (Kuchařová a kol., 2016, 2019). Podle 

šetření z roku 2015 mezi rodiči převážně předškolních dětí by pro plošné vyplácení 
dávek rodinám s dětmi bylo 39 % dotázaných. Podle zbývajících respondentů by měly 
mít charakter chudinských dávek (pouze nízkopříjmovým rodinám) nebo by měly být 
vypláceny všem kromě nejbohatších rodin. Univerzálněji přistupují k dávkám spíše lidé 
vzdělanější, s vyšším socio-profesním postavením a lepší příjmovou úrovní. Podporu ze 
strany státu rodinám s dětmi tak zřejmě vnímají jako podstatnou, resp. alespoň jako 
oceňující gesto vůči rodinám pečujícím o děti (Kuchařová a kol., 2016: 139).  

Zmiňovaná studie dále popisuje, zda a jakým způsobem by se vybrané dávky 
měly změnit: „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.“ 
(Kuchařová a kol., 2016: 139). Jako nejvíce nedostatečnou tedy v daném výzkumu 
(z roku 2015) rodiče vnímali výši přídavku na dítě a rodičovského příspěvku. Pro jejich 
zvýšení nebo zvýšení a zpřístupnění širšímu okruhu příjemců se vyjádřily dvě třetiny 
z nich. Navýšení přídavku na dítě žádají především ti, kteří preferují cílené dávky. 

V šetření z roku 2016 zaměřeném na rodiny se školními a studujícími dětmi 
hodnotili rodiče-respondenti cílenost, resp. univerzálnost podpory rodin s dětmi 
z hlediska příjmu rodiny, počtu a věku dětí a podle účelu podpory. Jak ukazuje tabulka 
č. 1.1, univerzálnost je preferována zejména z hlediska věku a počtu dětí, naproti tomu 
vhodnějším kritériem pro cílenost se jeví účelovost dávek a jejich příjmové testování. 
Poměrně velký podíl respondentů však neměl na tuto otázku vyhraněný názor a volil 

střední hodnotu. 
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Tabulka č. 1.1 Názory na to, jak by měla být nejspíše zaměřena finanční podpora 

rodinám s dětmi, komu by měla být poskytována 

 

podíl voleb (v %) 

 průměr 1+2 

(univerzálnost) 

4 (střední 

hodnota) 

6+7 

(cílenost) 

všem rodinám 
s nezaopatřenými 

dětmi 

30,5 22,0 19,7 
jen rodinám s nižšími 
příjmy 

3,69 

na nezaopatřené 

děti bez ohledu 
na věk 

46,9 22,0 5,7 
jen na děti předškolního 

věku a školní děti asi tak 
do 12 let 

2,78 

všem rodinám 
s nezaopatřenými 

dětmi 

49,5 22,3 4,8 
jen rodinám se 3 a více 

nezaopatřenými dětmi 
2,69 

jako jedna 

univerzální dávka 
bez určení účelu 

27,9 24,5  20,1 

ve formě dávek 
vázaných na určitý  

účel (školní pomůcky, 
škol. zájezdy, mimoškolní 

kurzy apod.) 

3,75 

Pozn.: Respondenti měli volit číslo mezi 1 (univerzální podpora) a 7 (cílená podpora), aby vyjádřili svůj názor 

na zaměření finančních dávek podle vybraných kritérií. 

Zdroj: převzato z Kuchařová a kol., 2018: 126 

 

Studie Kuchařové a kol. (2018) dále upozorňuje na odlišnosti v postojích rodičů 
v závislosti na vybraných socio-ekonomických charakteristikách. Například, že s výší 
příjmů rodiny roste podpora cílenosti dávek, především z hlediska účelovosti a na 
základě zohlednění věku dětí. Navázání dávek na konkrétní potřeby rodiny relativně více 
podporují rodiče z úplných rodin bez pracujících členů. Mohou tím upozorňovat na 
potřebu pomoci v určité dočasné situaci, kdy chybí prostředky na uspokojení nároků 

dětí, univerzální podporu přitom nevyžadují. Naopak, princip účelovosti odmítají spíše 
samoživitelé. 

Vývoj postojů k cílenosti sociálního systému dlouhodobě sleduje i CVVM (2018). 
Respondenti tohoto šetření měli zvolit, ke kterému výroku na pětistupňové škále by se 
přiklonili: (1) „dávky a služby sociálního systému mají být určené pouze potřebným a 
lidem v nouzi“ nebo (5) „některé dávky (např. porodné, přídavky na děti apod.) mají 

být vypláceny každému bez ohledu na to, zda má nízký či vysoký příjem“. Zatímco 
v letech 2011-2014 jasně převládala podpora zacílení podpory (55-57 % zvolilo na škále 
variantu 1 a 2), na konci roku 2018 se pro cílenost vyjádřilo 47 % dotázaných. Posílena 
byla naopak preference plošného vyplácení alespoň některých dávek, ale i prostřední 
varianta (CVVM, 2018). 

Nastavení sociálního a daňového systému ovlivňuje životy jednotlivců i rodin 
(nejen) s dětmi. Sociálním dávkám je přikládána role při řešení určitých životních situací, 

daňová opatření jsou úzce propojena s pracovním uplatněním. Oba systémy pak 
samostatně i ve vzájemném působení dopadají různě na rozdílné typy rodin. Zde se 
zaměříme na jejich vztah k podpoře rodičovství a motivaci k práci a na související 
aspekty. Nutno ještě podotknout, že vzhledem k provázanosti jednotlivých opatření, 
resp. jejich vzájemného působení (nárok na jednu formu pomoci může posílit nebo 
naopak zeslabit nárok na jiný typ podpory), je identifikace vlivu jednotlivých opatření 

jak na příjmy domácnosti, ale především na její rozhodování, poměrně složitá. 
V dostupných zdrojích tak lze nalézt zhodnocení celkového efektu daňově dávkového 
systému, příp. jeho složek na příjmy rodin, spíše výjimečně pak dopady dílčích opatření 
jako například ve studii Kalíškové a Münicha (2015). Jejich analýza vyhodnocuje dopady 
navrhovaného zvýšení daňové slevy na druhé a další dítě na různé typy domácností 
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podle příjmu s využitím mikrosimulačního modelu. Ukazují, že plánované navýšení 

daňových úlev by celkově pomohlo pětině domácností, ve vyšší míře domácnostem ve 
druhém až pátém příjmovém decilu. Nejchudším a nejbohatším domácnostem by se 
daňová povinnost snížila mnohem méně. 

Mnohem problematičtější než zjišťování dopadů různých opatření na příjmy 
domácností je hledání vzájemných vztahů mezi nastavením jednotlivých opatření a 
rozhodováním jedinců, které bývá výsledkem synergického působení řady okolností. 

V dostupných zdrojích tak lze nalézt spíše popis těchto faktorů a zhodnocení jejich váhy, 
kterou mají při rozhodování jedinců v různých oblastech rodinného života. 

1.1.2 Rodičovství 

S narozením dítěte jsou spojeny nemalé změny v dosavadním životě jedince, 
potažmo rodiny. Odehrávají se ve sféře osobní, partnerské, rodinné, pracovní a v nepo-
slední řadě příjmové. Odborné studie popisují, nakolik mohou finanční nástroje rodinné 
politiky ovlivnit rozhodování jedinců o rodičovství i nakolik je finanční stránka důležitá 
pro (potenciální) rodiče při rozhodování o rodičovství a následné péči o dítě (viz např. 
Höhne, Kuchařová, 2016; Kuchařová a kol., 2019). Z výzkumů vyplývá, že finanční 
zabezpečení patří ke klíčovým faktorům pro založení či rozšíření rodiny, neméně důležité 

jsou však i další okolnosti, zejména bytové podmínky, vhodný partner, zdravotní stav 
či psychická připravenost na děti (Kuchařová a kol., 2019). 

Studie komparující daňová opatření v oblasti podpory rodin s dětmi v 15 zemích 
OECD naznačila možný pozitivní vliv daňových slev na dítě na podporu porodnosti, kdy 
země s vyšším podílem daňové slevy na daňové povinnosti vykazují vyšší porodnost 
(Hruška, 2014: 110-111). Ze závěrů uvedené studie vyplývá, že „na podporu porodnosti 
prostřednictvím daňových opatření je vhodnější využití slev na dani za dítě oproti 

odčitatelným položkám. Důvodem je vyšší transparentnost tohoto opatření, kdy poplat-
ník ví přesně, jakou částku si od daně bude moci odečíst, což je pro něj přehlednější 
a  jednodušší než výpočet částky daně skrze snížení daňového základu“ (tamtéž). 
U nezdanitelných odpočtů na děti byl v komparovaných zemích vysledován minimální či 
mírně negativní vliv na porodnost. Ze statistik je zřejmé, že počet živě narozených dětí 
v České republice od roku 2013 každoročně roste, nakolik je vyšší porodnost způsobena 

zvyšováním daňových slev na děti, však nelze jednoznačně určit. 

Dopadem narození dítěte na příjmovou situaci rodiny se mj. zabývala studie 
OECD (2018). Ve 30 členských zemích zkoumala změnu příjmu rodiny v důsledku 
narození dítěte a současně vyčíslila vliv jednotlivých faktorů. V České republice, podobně 
jako v průměru zemí OECD je po narození dítěte vysokému (tj. dvacetiprocentnímu a 
vyššímu) propadu příjmů vystavena každá čtvrtá domácnost (25 % v ČR, 23 % 
v OECD). Stejně je tomu např. v Rakousku, Polsku či Slovensku. V Itálii, Řecku nebo 

Portugalsku je podíl domácností čelících vysokému poklesu příjmů více než 30%, naopak 
ve skandinávských zemích se to týká jen 10-15 % rodin. Riziko vysokého propadu příjmů 
(ve srovnání s jinými rodinami, resp. rodinami, ve kterých se nenarodí dítě), se však 
v severských zemích řadí k nejvyšším, obdobně jako v ČR, kde jsou osoby žijící v rodině 
s nově narozeným dítětem vystaveny třikrát vyššímu riziku propadu příjmů než osoby 
v rodinách, ve kterých tato životní událost nenastala (průměr OECD 2,2). 

Podle uvedené studie OECD (2018), která vycházela z dat šetření SILC 2011-
2014, tak disponibilní příjmy meziročně poklesly v důsledku narození dítěte ve většině 
zemí OECD (celkově průměrně o 0,7 %). V České republice se podobně jako ve Francii 
či Švédsku snížily o 3,5 %. K hlubšímu propadu příjmů (o více než 8 %) došlo 
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v Nizozemsku, Německu a Švýcarsku, na druhou stranu některé země jako např. 

Slovensko, Maďarsko, Polsko nebo Velká Británie zaznamenaly dokonce zvýšení příjmů. 
Pro všechny země nicméně platí, že hlavním faktorem stojícím za poklesem příjmů je 
změna, resp. zvětšení velikosti domácnosti (tzv. size-effect), která v případě ČR 
způsobila pokles příjmů až o 13 % (o 11 % v průměru OECD). Na druhou stranu snížení 
příjmů je alespoň částečně kompenzováno především sociálními transfery (6 % v ČR) a 
dále individuálními příjmy (hlavně v případě mužů) a příjmy dalších osob v domácnosti 

(zvláště v případě žen), viz graf č. 1.1.1 

 

Graf č. 1.1 Dekompozice změny příjmu v důsledku narození dítěte (ČR, v %) 

 

Zdroj: OECD, 2018 

 

Podrobnější analýzu změn příjmu domácnosti po narození dítěte přináší OECD 
Family Database (2018a). Podle provedených propočtů za rok 2014 se čistý 
ekvivalizovaný příjem rodiny2 s oběma průměrně vydělávajícími rodiči v prvním měsíci 
po narození dítěte sníží v ČR o 10 % (o 19 % v průměru OECD). Rapidní propad příjmu 
čeká rodiče v USA nebo ve Velké Británii, neboť mají ekvivalizovaný příjem o více jak 

polovinu nižší než před narozením dítěte. Rodiny s podprůměrně vydělávajícími rodiči 
čelí ve většině zemí OECD relativně nižšímu propadu příjmu (o 12 % v průměru OECD) 
než rodiny s nadprůměrně vydělávajícími rodiči (o 23 % v průměru OECD). V ČR činí 
pokles ekvivalizovaného příjmu rodiny s pod-, resp. nadprůměrně vydělávajícími rodiči 
v prvním měsíci po narození dítěte 14 %, resp. 23 %. Rodičovství tak v tomto ohledu 
negativněji zasáhne lépe vydělávající osoby, resp. rodiny. 

V řadě zemí OECD pokračuje snižování ekvivalizovaného příjmu s prodlužováním 
délky domácí rodičovské péče o dítě. Například německá průměrně vydělávající rodina 
má ve srovnání s dobou před narozením dítěte příjem nižší o 7 % v prvním měsíci, o 
28 % po půl roce i po roce a až o 58 % po dvou letech od narození dítěte. Naproti tomu 

                                                             
1  Novější analýzy, tj. analýzy na aktualizovaných datech bohužel nejsou k dispozici. Nicméně v českých 

podmínkách lze pravděpodobně předpokládat pozitivní posílení daňové složky díky rostoucím daňovým 

slevám. 
2  V modelu je uvažována úplná rodina se dvěma dětmi, tj. s nově narozeným dítětem a jeho o dva roky 

starším sourozencem. Oba rodiče mají/měli práci na plný úvazek za stanovenou mzdu a jsou oprávněni 
čerpat všechna opatření týkající se mateřské a rodičovské dovolené. Sledovány jsou tři mzdové úrovně: 

polovina průměrné mzdy, průměrná mzda a 1,5násobek průměrné mzdy. 
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třeba v Maďarsku zůstává ekvivalizovaný příjem rodiny na téměř stejné (nižší) úrovni 

bez ohledu na délku rodičovské dovolené. V souvislosti s nastavením mateřské a 
rodičovské dovolené v ČR propadne po 10% snížení v prvním měsíci od narození dítěte 
ekvivalizovaný příjem rodiny po půl roce ještě více, a to na úroveň 75 % příjmu před 
narozením dítěte. Na této hladině přitom zůstává i po dvou letech trvání rodičovské 
dovolené. 

1.1.3 Motivace k práci 

Uplatnění rodičů nezletilých dětí na pracovním trhu také závisí na celé řadě 
faktorů, mj. na osobnostních předpokladech, vykonávané práci, struktuře nabídky na 
trhu práce i na nastavení daňového a sociálního systému. Posledně zmiňovaný by 
v oblasti zaměstnanosti měl v ideálním případě motivovat jedince k práci. 

Na souvislosti daňového zatížení a míry zaměstnanosti upozorňují například 
Hruška a kol. (2014: 105-107). Na základě mezinárodního srovnání ukazují pozitivní 
závislost míry zdanění a míry zaměstnanosti, což znamená, že v zemích s vyšší mírou 
zdanění je současně vyšší míra zaměstnanosti. Dostatek pracovních míst a vysoká 
zaměstnanost tak nenutí státy podporovat trh práce prostřednictvím daňového systému. 
Autoři studie tak zdůrazňují, že „míra daňového zatížení by měla být zaváděna v souladu 

se zaměstnaností, čím vyšší je v dané zemi zaměstnanost (respektive počet pracovních 
míst), tím vyšší zatížení osobní důchodovou daní je pro poplatníky přípustné, aby nedošlo 
k narušení trhu práce. Pokud tak chce stát podpořit zaměstnanost, jedním z prostředků 
by mohlo být právě snížení daňového zatížení osobní důchodovou daní.“ (tamtéž). 
Nastavení vhodné míry zdanění je důležité i v souvislosti s motivačním efektem, neboť 
snížení daňového zatížení zvyšuje motivaci k práci i nabídku na trhu práce. 

Demotivační charakter daňové podpory rodin s dětmi vyčíslil Šatava (2016a), a 

to konkrétně z pohledu matek vracejících se na trh práce zpravidla po rodičovské 
dovolené. Podle něj ženy, jako druhé vydělávající osoby v domácnosti, čelí vysoké 
participační daňové sazbě (PTR)3. Muž totiž obvykle uplatňuje všechna dostupná daňová 
zvýhodnění (na děti, na manželku), které (v modelových propočtech) ženy nastupující 
na trh práce již uplatnit nemohou, navíc rodina přichází o daňovou slevu na manželku. 
V jiné studii však Šatava (2016b) zároveň potvrzuje význam daňových slev pro rodiny 

s dětmi. 

OECD Family Database (2018b) ukazuje vývoj PTR v čase a v závislosti na výši 
nástupní mzdy. Je zřejmé, že PTR druhého rodiče4 se v současnosti v České republice 
přibližuje úrovni průměru OECD. Pro českého rodiče nastupujícího do práce za polovinu 
průměrného výdělku činí PTR 34,5 %, pro rodiče nastupujícího za dvě třetiny 
průměrného výdělku 33,6 % a pro rodiče nastupujícího za průměrný výdělek 32,8 %. 
V těchto relacích a téměř na stejné úrovni se PTR pohybují od roku 2008. Předtím 

vykazovaly mnohem vyšší odchylky i vyšší hodnoty (tamtéž). Nicméně stále platí, byť 
již ne tak silně, že čím vyšší je nástupní ohodnocení, tím nižší je PTR a tím stoupá 
motivace najít lépe placenou práci. 

Prostředkem k výnosnější práci, resp. ke zvýšení celkových příjmů domácnosti 
může být i změna dílčích parametrů práce. Například změna pracovního místa, ať už 
v rámci firmy nebo přechodem do jiného podniku, přináší zvýšení příjmů domácnosti 

                                                             
3  Participační daňová sazba vyjadřuje, jak velkou část dodatečných superhrubých příjmů odvede domácnost 

státu na dani z příjmu a pojistném, pokud jedinec začne pracovat. 
4  PTR počítána pro druhého rodiče vstupujícího na trh práce, který žije s manželem a dvěma dětmi, přičemž 

manžel pracuje na plný úvazek za dvě třetiny průměrného výdělku. 
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(OECD, 2018). V případě ČR má zaměstnaná osoba měnící práci 18% šanci, že se její 

příjem zvýší minimálně o 20 %. To je 1,3krát větší šance než u jedince, který zůstane 
ve stejné pracovní pozici. Země OECD dosahují v průměru obdobných hodnot (21 %, 
resp. 1,4). Rovněž přechod z dočasné pracovní smlouvy na smlouvu na dobu neurčitou 
jde ruku v ruce se zvýšením příjmu domácnosti, přičemž šance na zvýšení příjmu je 
v této souvislosti 1,4krát vyšší než když jedinec zůstane pracovat na původní smlouvu. 
Největší šanci na dvacetiprocentní a vyšší nárůst příjmů však má ten, kdo práci na 

zkrácený úvazek vymění za plnou pracovní dobu, a to až 5,4krát větší oproti tomu, kdo 
zůstane pracovat na částečný úvazek. Česká republika se v tomto případě vymyká 
v rámci zemí OECD, neboť šance na zvýšení příjmů rozšířením pracovního úvazku na 
plný je v průměru 23 sledovaných zemí OECD jen 1,9krát větší. 

Studie OECD (2018) dále potvrdila, že pracovní příjmy výrazně přispívají do 
rodinného rozpočtu a vedou k jeho navýšení. Zatímco se ztrátou zaměstnání, resp. 
s přechodem ze zaměstnanosti do nezaměstnanosti je v ČR spojen pokles příjmu o 13 % 

(o 4 % v průměru OECD), se získáním práce, tj. s přechodem z nezaměstnanosti do 
zaměstnanosti se příjmy zvýší o více než třetinu (o 37 % v ČR, o 34 % v průměru 
OECD). 

Zahraniční studie se rovněž zabývají dopady reforem daní a dávek na pracovní 
aktivitu. Situaci ve vybraných zemích OECD shrnuli a zhodnotili Jahoda a kol. (2010). 
Poukazují na skutečnost, že i přes určité limity, které vyhodnocování těchto dopadů 

doprovázejí, je vliv prováděných reforem poměrně nízký, ale ne zanedbatelný. Opatření 
často pozitivně ovlivňují míru zaměstnanosti, na nabídku práce vyjádřenou počtem 
odpracovaných hodin však mají spíše neutrální, příp. negativní vliv. Nízkopříjmové 
domácnosti na reformy reagují spíše kladně, naopak, u domácností se středním příjmem 
nabídka práce spíše klesá. Liší se rovněž dopady v různých typech rodin. Zatímco u 
samoživitelek lze sledovat spíše pozitivní reakce (zvýšení zaměstnanosti), ženy, které 
žijí ve svazku s pracujícím manželem, svou participaci na trhu práce spíše snižují. 

1.2 Zahraniční zkušenosti – vybraná opatření rodinné 

politiky 

Podle systému MISSOC (2018) jsou přídavky na děti vypláceny ve všech zemích 

Evropské unie, v nadpoloviční většině plošně bez ohledu na příjmovou situaci rodiny. 
S výjimkou Irska, Litvy a Slovenska je v zemích EU uplatňováno jedno nebo více kritérií 
pro stanovení výše přídavku na dítě – nejčastěji se diferencuje podle počtu dětí, příjmu 
rodiny a dále věku dětí. Řada zemí v rámci přídavku na dítě přilepšuje určitou částkou 
ještě neúplným rodinám, rodinám se zdravotně postiženým dítětem či rodinám, kde žijí 
vícerčata. 

Prostřednictvím daňových opatření podporují rodiny s dětmi téměř všechny 
členské země EU (MISSOC, 2018). Částky vázané na děti snižují daň nebo daňový 
základ pracovního příjmu rodičů, řada zemí dále skrze daňové úlevy zohledňuje náklady 
rodin na zajištění (nerodinné) péče o děti. 

Pro potřeby projektu byl zpracován přehled a zhodnocení vybraných opatření 
rodinné politiky u dvou nejbližších sousedů ČR, a to Slovenska a Německa. Vzhledem 
k zaměření projektu byly voleny finanční nástroje podpory rodin s dětmi vážící se 
k přítomnosti dítěte v rodině. Cílem bylo prezentovat hlavně nástroje, které mohou 
být jakýmsi ekvivalentem českých přídavků na děti a daňového zvýhodnění na 
dítě. Nicméně za účelem uceleného pohledu na peněžní formu podpory rodin s dětmi 
jsou tyto doplněny o další ukazatele, především dávky reflektující narození dítěte a ranou 
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péči o něj (porodné, rodičovský příspěvek) a také ukazatele potřebné pro zasazení dané 

problematiky do širšího sociálně-politického kontextu umožňující mj. vzájemnou 
mezistátní komparaci (průměrná a minimální mzda, životní minimum, příp. další daňové 
slevy). 

1.2.1 Slovensko 

Tabulka č. 1.2 Přehled vybraných opatření na podporu rodin s dětmi a dalších 
ukazatelů (2014-2018, v EUR) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

jednorázové/ročně vyplácené dávky 

příspěvek při 

narození 
dítěte 

- v 1. až 3. pořadí 829,86 829,86 829,86 829,86 829,86 

- ve 4. a vyšším pořadí 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 

- při narození vícerčat +75,69 +75,69 +75,69 +75,69 +75,69 

příspěvek na víc současně narozených dětí 110,36 110,36 110,36 110,36 110,36 

měsíčně vyplácené dávky 

přídavek na dítě 23,52 23,52 23,52 23,52 23,68 

příplatek k přídavku na dítě 11,02 11,02 11,02 11,02 11,10 

rodičovský příspěvek 203,20 203,20 203,20 213,20 214,70 

příspěvek na 
péči o dítě, 

která je 
poskytována 

- na živnost 230,00 230,00 280,00 280,00 280,00 

- veřejnou mateřskou školou - - 80,00 80,00 80,00 

- jinou fyzickou osobou 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 

daňový bonus na dítě 21,41 21,41 21,41 21,41 21,56 

další ukazatele 

stanovená minimální mzda  352 380 405 435 480 

průměrná měsíční mzda (na fyz. os.)* 858 883 912 954 998 

životní minimum 

jedna dospělá osoba 198,09 198,09 198,09 199,48 205,07 

další dospělá (plnoletá) osoba v domácnosti 138,19 138,19 138,19 139,16 143,06 

nezaopatřené nebo zaopatřené neplnoleté dítě 90,42 90,42 90,42 91,06 93,61 

Pozn.: * průměrná hrubá mzda v národním hospodářství, pro rok 2018 odhad 

Zdroj: MPSVR, 2018 a příslušné zákony 

 

Komentář k jednotlivým opatřením: 

• Příspěvek při narození dítěte: Jednorázová dávka, vyplácená plošně, příjem není 
testován. Výše příspěvku se odvíjí od pořadí narození dítěte. Při narození vícerčat se 
částka na každé dítě ještě navyšuje. V roce 2017 byl příspěvek poskytnut téměř 55 
tisícům příjemců (z 94 % ve vyšší částce, tzn. na děti narozené v prvním až třetím 
pořadí). Celkové výdaje činily 44 miliony eur. 

• Příspěvek na víc současně narozených dětí: Příspěvek rodičům, kterým se 
současně narodily tři nebo více dětí nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně 
narodila dvojčata. Jedná se o dávku vyplácenou jednou ročně jako příspěvek na 

výdaje spojené s péčí o děti. Alespoň tři z dětí přitom musí být mladší 15 let. V roce 
2017 stát vyplatil téměř 43 tisíc eur 124 příjemcům na 386 dětí. 

• Přídavek na dítě: Poskytován měsíčně na nezaopatřené dítě v domácnosti, 
poskytován plošně v jednotné výši, příjem není testován. Z hlediska počtu příjemců 
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je nejvýznamnější dávkou státní sociální podpory. V roce 2017 jej průměrně měsíčně 

pobíralo kolem 650 tisíc příjemců na téměř 1,1 milion nezaopatřených dětí. Polovina 
příjemců (51 %) pečovala o jedno dítě, více jak třetina (38 %) o dvě děti, 8 % o tři 
děti a zbývající 3 % vyživovala čtyři a více dětí. Ve srovnání s rokem 2014 se počty 
příjemců snížily zhruba o 20 tisíc a počty oprávněných dětí o více jak 30 tisíc, 
struktura příjemců z hlediska počtu dětí v rodině se téměř nezměnila. 

• Příplatek k přídavku na dítě: Vyplácí se od roku 2008 společně s přídavkem na 

dítě, a to pokud oprávněná osoba (rodič, resp. ani jeden z rodičů) nemůže uplatnit 
daňový bonus na dané dítě, pobírá (starobní, invalidní aj.) důchod a nepracuje. V roce 
2017 jej průměrně měsíčně pobíral 2,1 tisíc příjemců na 2,7 tisíc nezaopatřených 
dětí. Podobně jako u přídavku na dítě jsou tyto počty nižší než v roce 2014, kdy 
příplatek pobíralo 2,8 tisíc příjemců na 3,5 tisíce dětí. 

Suma vyplacená na přídavek na dítě a příplatek k přídavku na dítě v roce 2017 

představovala 311,4 miliony eur. 

• Rodičovský příspěvek: Náleží rodiči pečujícímu o dítě do 3 let věku, příp. do 6 let 
věku s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Podobně jako v ČR je předpokla-
dem pro pobírání příspěvku zajištění řádné a celodenní péče buď vlastní, nebo jinou 
osobou, příp. (neomezeně) prostřednictvím předškolního zařízení. Přivýdělek je 
možný. Při narození vícerčat se částka zvyšuje o 25 % na každé další dítě, které se 
narodilo současně, při zanedbávání plnění školní povinnosti u staršího dítěte v rodině 
se po dobu tří měsíců snižuje na polovinu. V roce 2017 jej čerpalo 140,7 tisíc příjemců 
(143,2 tisíc v roce 2014), podíl mužů činil 2,5 %. Celkové výdaje dosáhly 361,3 
milionu eur. 

• Příspěvek na péči o dítě: Příspěvek na péči o dítě je jakousi alternativou 
rodičovskému příspěvku, pokud rodič pečující o dítě do tří, resp. šesti let věku dítěte 
pracuje nebo studuje a péče o dítě je po danou dobu zajištěna jinou fyzickou nebo 

právnickou osobou (např. umístěním dítěte v zařízení péče o dítě). Stát tak přispívá 
rodiči na úhradu nákladů vynaložených na péči o dítě. Měsíční výše příspěvku se liší 
podle typu poskytovatele péče: a) maximálně 280 eur jde-li o péči poskytovanou na 
základě živnosti, tj. např. soukromým zařízením (typu jesle), fyzickou osobou, 
občanským sdružením aj., b) maximálně 80 eur poskytuje-li péči veřejná mateřská 
škola patřící mezi školská zařízení, c) 41,10 eur zajišťuje-li péči fyzická osoba bez 
živnostenského oprávnění (např. jiný příbuzný dítěte, prarodič) nebo rodič, který 
pracuje a nezajistí péči o dítě jinak. Naprostá většina příspěvků je vyplácena v rámci 
první varianty (73 % soukromá zařízení, 9 % fyzická osoba jako živnostník, 11 % 
jiná právnická osoba), příspěvek na péči prostřednictvím veřejných školek nebo 
příbuzných osob nečerpá ani 1 % rodičů (MPSVR, 2018). V roce 2017 jej pobíralo 3,4 
tisíce příjemců (1,9 tisíc v roce 2014), přičemž výraznější meziroční nárůst nastal 
v roce 2016 díky navýšení částky a zjednodušení jeho poskytování. Díky jeho 

provázanosti s výdělečnou činností jsou nejvyšší počty příjemců evidováni v hlavním 
městě a blízkém okolí, nejnižší naopak v severní a východní části Slovenska. Ve 
srovnání s počtem příjemců rodičovského příspěvku je příspěvek na péči využíván 
zatím spíše marginálně. Zatímco rodičovský příspěvek se vyplácí na jedno dítě 
v rodině (a rodič může pracovat), příspěvek na péči o dítě lze pobírat na vícero dětí 
daného věku (a rodič musí pracovat, příp. studovat). Obě dávky nelze pobírat 
souběžně. 

• Daňový bonus: Představuje slevu na dani na nezaopatřené dítě ve společné 
domácnosti. Podobně jako v ČR má na něj nárok pracující, pokud si za rok vydělá 
alespoň šestinásobek minimální mzdy. Na každé dítě náleží ve stejné částce. Pokud 
podmínky splňuje více osob, které se nedohodnou, kdo si uplatní nárok, přizná se 
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daňový bonus v pořadí matka, otec, jiná oprávněná osoba. Lze jej uplatnit i na dítě 

druhého z manželů (nikoli tedy nesezdaných partnerů) ve společné domácnosti. Výše 
daňového bonusu je odvozena od životního minima, které funguje jako valorizační 
jednotka. 

• Odečitatelná položka na poplatníka, odečitatelná položka na manžela/ku: 
Na rozdíl od ČR jsou na Slovensku uplatňovány odpočty na poplatníka, příp. na 
manželku ze základu daně, nikoli tedy až z vypočtené daně. Konkrétní částky se liší 

podle výše výdělku poplatníka i manželky. Snížit daňový zaklad o konkrétní částku 
na manželku může poplatník tehdy, pokud manželka pečuje o dítě do 3 let věku (příp. 
do 6 let má-li dítě dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav), je nezaměstnaná, pobírá 
příspěvek na péči nebo je zdravotně postižená. 

 

Zhodnocení: 

Výše měsíčně vyplácených dávek uvedených v tabulce č. 1.2 (tj. přídavku na dítě, 
příplatku k přídavku na dítě, rodičovského příspěvku a daňového bonusu) se mění 
v závislosti na změnách v životním minimu, resp. výše dávek se upravují koeficientem, 
kterým se zvyšovaly částky životního minima. 

Přídavek na dítě představuje základní dávku, je vyplácen plošně v jednotné výši, 

bez ohledu na věk a počet dětí v rodině. Z porovnání dat SILC a počtu příjemců přídavku 
vyplývá, že jej čerpají téměř všechny rodiny s dětmi. Pokud rodiče nevykonávají 
výdělečnou činnost, pobírají některou z důchodových dávek a nemohou uplatnit daňový 
bonus, mají k přídavku na dítě nárok ještě na příplatek (ve zhruba poloviční výši). 
Takových rodin je však velmi málo, jen 0,3 % ze všech rodin čerpajících přídavek na 
dítě.  

V oblasti daňové podpory rodin s dětmi je na Slovensku vyplácen „daňový 

bonus“, který funguje obdobně jako v ČR daňové zvýhodnění na dítě, tzn. snižuje 
vypočtenou daň (sleva na dani) a pokud je daňová povinnost nižší než „daňový bonus“, 
pak je rozdíl doplacen (daňový bonus). Věk ani počet dětí není zohledňován. Splněna 
musí být podmínka příjmu (alespoň 6násobek minimální mzdy) a společné domácnosti. 
Na rozdíl od ČR není stanovena maximální hranice pro daňový bonus a lze jej uplatnit i 
na dítě druhého z manželů (nikoli nesezdaných partnerů). Další odlišností českého a 
slovenského systému je výše obou nástrojů, resp. jejich vzájemný poměr (viz kapitola 

1.2.3).  

Míra příjmové chudoby v SR osciluje v posledních letech mezi 12-13 %. Nejvíce 
ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením jsou samoživitelé s dětmi, rodiny se 
třemi a více dětmi a jednotlivci, z hlediska věku děti do 17 let. Vliv sociálních transferů 
(bez starobních a pozůstalostních dávek) na snížení rizika chudoby činí 31 %, se 
započtením zmiňovaných důchodů pak téměř 67 %. 

Zde uvedené ukazatele vypovídají o vybraných opatřeních vázaných na rodiny 
s dětmi. Jak již bylo zmíněno výše, určit jejich „individuální“ dopady na příjmovou situaci 
domácností bez ohledu na ostatní dávky není z důvodu jejich provázanosti snadné 
a  dostupné zdroje je takto detailně neuvádějí. Nicméně pomocí mikrosimulačních modelů 
lze vyčíslit, jaké dopady na příjmy domácností má daňově dávkový systém celkově 
a  jeho jednotlivé složky. V případě Slovenska lze vyjít z výsledků Gabika a Paura 
(2017a, b), kteří prostřednictvím modelu Euromod tyto dopady analyzovali. Mezi lety 
2014 a 2017 jsou efekty sociálně politických opatření kladné, resp. příjmy domácností 
celkově vzrostly – nejvíce v roce 2015 (oproti roku 2014) o 0,67 %, v roce 2016 (oproti 
roku 2015) o 0,24 % a v roce 2017 (oproti roku 2016) jen o 0,06 % (viz tabulka č. 1.3). 
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Relativně vyšší nárůst příjmů zaznamenaly domácnosti s nižšími a středními příjmy, tj. 

nejčastěji domácnosti nacházející se ve druhém až sedmém příjmovém decilu. Největším 
tahounem růstu příjmů jsou ve všech letech penze, a to jak celkově, tak především ve 
zmírněných decilových skupinách, jejichž valorizace často převyšuje i míru inflace. 
Testované i netestované dávky mají v jednotlivých letech poměrně slabý vliv na změnu 
celkových příjmů, přičemž jejich efekty se často vzájemně vyruší. Například vyšší 
rodičovský příspěvek v roce 2017 na jedné straně přispěl ke zvýšení příjmů, na straně 

druhé vedl vyšší příjem ke snížení nároku domácnosti na testované dávky (především 
mezi nejchudšími domácnostmi). Na výši příjmu mají vliv rovněž změny v sazbách 
povinného pojistného. Například v roce 2015 znamenalo snížení odvodů pro zaměst-
nance navýšení celkových příjmů, především v dolní polovině příjmového spektra. 
Naproti tomu zvýšení sazeb pojistného u samostatně výdělečně činných příjmy 
domácností ponížilo. Obdobně se v roce 2017 projevilo zvýšení maximální hranice pro 
odvod pojistného samostatně výdělečně činných, které snížilo příjmy nejvyšší decilové 

skupiny o 0,4 %. Výsledná redistribuce, pokud bychom ji vyjádřili graficky, by tak v roce 
2017 měla tvar obráceného U se ztrátami v příjmech v obou krajních pólech a malým 
ziskem v prostředních decilech.  
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Tabulka č. 1.3 Redistribuční efekty daňově dávkového systému na Slovensku (v 

%) 

decil 
původní 

příjem 
důchody 

testované 

dávky 

netestované 

dávky 

pojistné- 

zaměstnanci 

pojistné-

OSVČ 

přímé 

daně 

disponibilní 

příjem 

2014-2015 

1 0,00 0,17 -0,13 0,07 0,57 -0,06 -0,03 0,41 

2 0,00 0,65 -0,12 0,07 0,59 -0,24 -0,03 0,92 

3 0,00 0,80 -0,03 0,05 0,45 -0,19 -0,01 1,07 

4 0,00 0,79 -0,02 0,05 0,32 -0,12 0,00 1,01 

5 0,00 0,76 -0,03 0,04 0,35 -0,11 0,00 1,02 

6 0,00 0,78 -0,01 0,04 0,34 -0,09 -0,01 1,05 

7 0,00 0,61 -0,01 0,05 0,27 -0,08 0,00 0,85 

8 0,00 0,44 -0,01 0,04 0,20 -0,10 0,02 0,60 

9 0,00 0,34 0,00 0,04 0,12 -0,08 0,03 0,45 

10 0,00 0,18 0,00 0,04 0,04 -0,13 0,05 0,17 

celkem 0,00 0,51 -0,02 0,04 0,26 -0,12 0,01 0,67 

2015-2016 

1 0,00 0,01 0,08 0,03 0,07 -0,17 -0,03 -0,02 

2 0,00 0,27 -0,06 0,03 0,12 -0,13 -0,03 0,20 

3 0,00 0,33 0,00 0,03 0,11 -0,09 -0,02 0,36 

4 0,00 0,36 0,01 0,02 0,07 -0,04 -0,01 0,40 

5 0,00 0,34 0,00 0,02 0,07 -0,03 -0,01 0,39 

6 0,00 0,35 0,00 0,02 0,10 -0,02 -0,02 0,44 

7 0,00 0,28 0,00 0,03 0,07 -0,02 -0,01 0,34 

8 0,00 0,19 0,00 0,03 0,07 -0,02 -0,01 0,26 

9 0,00 0,15 0,00 0,02 0,03 -0,01 0,00 0,19 

10 0,00 0,07 0,00 0,02 -0,04 -0,06 0,02 0,03 

celkem 0,00 0,22 0,00 0,03 0,05 -0,05 -0,01 0,24 

2016-2017 

1 0,00 0,12 -0,83 0,12 0,01 0,06 -0,05 -0,57 

2 0,00 0,32 -0,14 0,10 -0,03 0,02 -0,07 0,20 

3 0,00 0,33 -0,04 0,06 -0,02 0,02 -0,10 0,26 

4 0,00 0,38 -0,03 0,06 -0,02 0,02 -0,10 0,30 

5 0,00 0,35 -0,02 0,06 -0,06 0,02 -0,09 0,25 

6 0,00 0,32 -0,01 0,04 -0,02 0,01 -0,10 0,24 

7 0,00 0,19 -0,01 0,05 -0,02 0,01 -0,12 0,10 

8 0,00 0,23 -0,01 0,04 -0,02 0,01 -0,11 0,14 

9 0,00 0,15 0,00 0,04 -0,01 0,00 -0,11 0,07 

10 0,00 0,10 0,00 0,03 -0,03 -0,40 0,00 -0,29 

celkem 0,00 0,23 -0,05 0,05 -0,02 -0,06 -0,08 0,06 

Pozn.: Tabulka zobrazuje procentuální změnu v průměrném disponibilním příjmu domácnosti v rámci jeho 
jednotlivých složek a v rámci decilových skupin, a to v reálném vyjádření při zohlednění inflace. 

Zdroj: Gabik, Paur, 2017a, b 
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1.2.2 Německo 

Tabulka č. 1.4 Přehled vybraných opatření na podporu rodin s dětmi a dalších 
ukazatelů (2014-2018, v EUR) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

měsíčně vyplácené dávky 

přídavek na dítě 
(daňový bonus) 

- pro 1. a 2. dítě v rodině 184 188 190 192 194 

- pro 3. dítě v rodině 190 194 196 198 200 

- pro 4. a další dítě v rodině 215 219 221 223 225 

příplatek k přídavku na dítě (max.) 140 140 160 170 170 

rodičovský 

příspěvek 

- minimum 300 300 300 300 300 

- maximum 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

rodičovský 

příspěvek plus 

- minimum - 150 150 150 150 

- maximum - 900 900 900 900 

roční nezdanitelné částky 

- na dítě 7 008 7 152 7 248 7 356 7 428 

- základní na poplatníka 8 354 8 472 8 652 8 820 9 000 

- navíc pro 
samoživitele 

- má jedno (první) dítě 1 308 1 908 1 908 1 908 1 908 

- má více dětí (na každé další) - 2 148 2 148 2 148 2 148 

další ukazatele 

stanovená minimální mzda  - 1 440 1 440 1 498 1 498 

průměrná měsíční mzda* 3 527 3 612 3 703 3 771 3 869 

životní minimum dítěte (měsíčně) 364 376 384 393 399 

Pozn.: * průměrná hrubá mzda v sektoru průmyslu a služeb, na přepočtené počty, pro rok 2018 odhad 

Zdroj: OECD Benefits and Wages, 2018; BMFSFJ, 2018a; DESTATIS, 2018 

 

Komentář k jednotlivým opatřením: 

• Přídavek na dítě (Kindergeld): Vyplácí se měsíčně všem dětem do 18 let, 
nezaměstnaným dětem do 21 let a studujícím dětem do 25 let. Příjem rodiny není 
testován, výše příspěvku je diferencována podle počtu dětí v rodině. Přídavek na dítě 

dostává zhruba 17 milionů dětí (BMFSFJ, 2018b). 

• Příplatek k přídavku na dítě (Kinderzuschlag): Je určen rodinám s nízkými 
příjmy, které sice uspokojí potřeby rodičů, ale nikoli potřeby dětí. Rodiče mají nárok 
na přídavek na dítě a současně nenárokují podporu v nezaměstnanosti. Příjem rodiny 
se musí pohybovat v určitých mezích (je stanovená minimální a maximální hranice). 

• Rodičovský příspěvek (Elterngeld): Kompenzuje ztrátu příjmu, když rodič 

přestane z důvodu péče o nově narozené dítě pracovat zcela nebo částečně. Jeho 
částka se stanovuje ve výši 65-100 % předchozí mzdy rodiče v rozmezí od 300 do 
1 800 eur za měsíc (čím nižší příjem, tím vyšší procentní sazba). Je vyplácen 
maximálně po dobu 14 měsíců, pokud alespoň dva měsíce z toho vyčerpá druhý 
z rodičů. Výdělečná činnost je povolena do 30 hodin týdně. 

• Rodičovský příspěvek plus (ElterngeldPlus): Pomáhá rodičům, kteří chtějí 

pracovat na zkrácený úvazek a současně pečovat o malé dítě (od 1. 7. 2015). Jeho 
výše činí maximálně polovinu rodičovského příspěvku. Při souběžné výdělečné 
činnosti jej tak lze pobírat až o 12 měsíců déle než rodičovský příspěvek (jeden měsíc 
rodičovského příspěvku = dva měsíce rodičovského příspěvku plus). Pokud oba rodiče 



1. Dosavadní poznatky a zjištění v oblasti finanční podpory rodin s dětmi 

 

 
 

24 

souběžně pracují 25-30 hodin týdně, mají ještě nárok na tzv. partnerský bonus, tj. 

vyplácení rodičovského příspěvku plus po dobu až 4 měsíců. Bonus mohou za 
obdobných podmínek nárokovat i samoživitelé.  

• Daňové úlevy na dítě – nezdanitelná část (Kinderfreibetrag): Nezdanitelná 
částka na dítě se skládá ze dvou složek. První je stanovena v návaznosti na výši 
životního minima dítěte na pokrytí jeho základních životních potřeb (4 788 eur pro 
rok 2018), druhá odkazuje na potřeby plynoucí z péče, výchovy a vzdělávání dítěte 

(2 640 eur). Každý z rodičů si přitom může uplatnit polovinu z obou částek, příp. po 
dohodě náleží jednomu rodiči celá částka. Rodič samoživitel nebo nesezdaný rodič 
má nárok pouze na polovinu uvedených částek. 

 

Zhodnocení: 

Všechny rodiny s dětmi si mohou nárokovat přídavky na děti, jejichž výše se 
v posledních pěti letech každoročně zvyšovala.5 S počtem dětí v rodině se vyplácí ve 
vyšší částce. Přídavek na dítě přitom funguje v podstatě jako daňový bonus. Současně 
mají v Německu stanovenou částku na dítě, která se odečítá z daňového základu 
a  nepodléhá tak zdanění. I její hodnota každoročně roste. Obě zvýhodnění však nelze 
čerpat současně. V principu si tedy rodiče nejprve (každý měsíc) uplatňují nárok na 
přídavek na dítě, finanční úřad pak při ročním zúčtování daní sám prověří, která z dávek 
je pro rodiče výhodnější. Jako hranici, pod kterou se spíše vyplatí přídavek na dítě, je 
udávána částka 30 tisíc eur. Pro rodiny s vyššími příjmy se jako výhodnější jeví 
uplatnění nezdanitelné částky. 

Nutno podotknout, že německý daňový systém je dosti propracovaný. Mimo jiné 
rozlišuje šest daňových tříd, přičemž do jednotlivých tříd jsou řazeni plátci daně 
v závislosti na jejich rodinném stavu, typu jejich soužití či výše příjmů. Každé osobě 

žijící v Německu je přiřazeno unikátní daňové identifikační číslo, díky kterému pak může 
finanční úřad propojit nároky rodičů na daná zvýhodnění a určit, které je pro ně nejlepší. 
V České republice sice máme rodná čísla, která by mohla fungovat analogicky těm 
daňovým identifikačním, chybí nám však propojenost potřebných systémů. 

Podle německé zprávy o rodinách (BMFSFJ, 2018a) žilo v roce 2015 v Německu 
až osm milionů rodin s (13 miliony) dětmi mladšími 18 let. Většinu (5,5 milionu) tvořily 
manželské páry, nesezdaných párů bylo přes 800 tisíc. Samoživitelé představovali 20 

% rodin s dětmi (1,6 milionu). Polovina (53 %) rodin měla jedno dítě, třetina (36 %) 
dvě děti a zbývající desetina (11 %) tři a více dětí. Ročně se v Německu narodí kolem 
700 tisíc dětí, více jak třetina mimo manželství. Navzdory poměrně dobré finanční situaci 
rodin s dětmi je 14,6 % rodin ohroženo chudobou, v případě samoživitelů je jich třikrát 
více (v roce 2014). Samoživitelé tak až pětkrát častěji čerpají dávky oproti úplným 
rodinám (38 %, oproti 7 %). Rovněž rodiny s více dětmi čelí většímu riziku chudoby. 

Rodinné dávky přitom významně pomáhají snížit chudobu (tamtéž: 57). 

Vyčíslit efekty sociálněpolitických opatření na příjmy domácnosti lze opět 
prostřednictvím mikrosimulačního modelu. Na rozdíl od Slovenska jsou dopady změn 
v daňově dávkovém systému ve sledovaných letech dosti rozdílné. Společným prvkem 
však je progresivita efektů, což jinými slovy znamená, že přírůstek příjmů je vyšší na 
dolní hranici distribuce než na jejím vrcholu neboli nižší příjmové skupiny získávají 
relativně více (viz tabulka č. 1.5). Přírůstek příjmů v roce 2015 byl v souhrnu poměrně 

malý (0,19 %), přičemž podstatný podíl na něm měly dávky, jejichž vliv je nejvíce 

                                                             
5  O dalším zvýšení o 10 eur na každé dítě se uvažuje od července 2019. Blíže viz: https://www.bmfsfj.de/ 

bmfsfj/themen/familie/erhoehung-des-kindergeldes-und-steuerliche-entlastung/126978. 

https://www.bmfsfj.de/%20bmfsfj/themen/familie/erhoehung-des-kindergeldes-und-steuerliche-entlastung/126978
https://www.bmfsfj.de/%20bmfsfj/themen/familie/erhoehung-des-kindergeldes-und-steuerliche-entlastung/126978
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patrný v nejnižších dvou decilech. Zvýšily se jak testované dávky, tak dávky nezohled-

ňující příjem rodiny (např. přídavek na dítě). Protože důchody se mezi roky 2014 a 2015 
zvedly stejně jako ceny, na změnu výsledných příjmů neměly žádný vliv. Naproti tomu 
nárůst sazeb pojistného u zaměstnanců působil na celkové příjmy domácností negativně. 
Tato ztráta však byla kompenzována snížením daňové povinnosti, což spolu se zvýšením 
nezdanitelných částek na poplatníka i děti mělo celkově velmi pozitivní vliv na příjmy. 

V roce 2016 se reálné disponibilní příjmy německých domácností zvýšily o 

0,55 %. V celkových příjmech nejchudších domácností (v prvních dvou decilech) se 
kladně projevily zejména testované dávky (např. na bydlení, v nezaměstnanosti, hmotné 
nouzi) a vyšší důchody. Důchody přitom patřily k hlavním tahounům růstu příjmů u 
všech domácností, ale především v dolní polovině příjmového spektra. Zvýšení sazeb 
pojistného na zdravotní pojištění šlo proti růstu příjmů, stejně jako v předchozím roce 
však bylo téměř vyrovnáno snížením daní (i díky navýšení odečitatelných položek). 
V roce 2017 se průměrné příjmy domácností téměř nezměnily, zvýšily se o pouhých 

0,05 %. Vliv jednotlivých složek byl obdobný jako v předchozím roce, byť intenzita se 
mírně různila. Shrneme-li redistribuční efekty v Německu v letech 2014 až 2017, je 
zřejmé, že každoroční valorizace především příjmově testovaných dávek, ale i přídavku 
na děti nebo daňových úlev se (i při zohlednění růstu cen) pozitivně odráží v celkových 
příjmech domácností. 
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Tabulka č. 1.5 Redistribuční efekty daňově dávkového systému v Německu (v %) 

decil 
původní 
příjem 

důchody 
testované 

dávky 
netestované 

dávky 
pojistné- 

zaměstnanci 
pojistné-

OSVČ 
přímé 
daně 

disponibilní 
příjem 

2014-2015 

1 0,00 0,00 0,74 0,18 -0,09 0,00 0,03 0,87 

2 0,00 0,00 0,42 0,21 -0,10 0,00 0,12 0,65 

3 0,00 0,00 0,12 0,14 -0,13 0,00 0,14 0,27 

4 0,00 0,00 0,06 0,13 -0,13 -0,01 0,14 0,20 

5 0,00 0,00 0,04 0,10 -0,13 -0,01 0,17 0,17 

6 0,00 0,00 0,04 0,10 -0,12 0,00 0,17 0,18 

7 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,12 -0,01 0,18 0,13 

8 0,00 0,00 0,03 0,06 -0,15 -0,01 0,18 0,12 

9 0,00 0,00 0,02 0,04 -0,15 -0,01 0,19 0,08 

10 0,00 0,00 0,01 0,04 -0,16 0,00 0,17 0,06 

celkem 0,00 0,00 0,08 0,08 -0,14 -0,01 0,16 0,19 

2015-2016 

1 0,00 0,62 0,53 0,10 -0,16 -0,01 0,04 1,13 

2 0,00 0,64 0,44 0,12 -0,22 -0,01 0,19 1,17 

3 0,00 0,75 0,08 0,08 -0,27 -0,01 0,23 0,86 

4 0,00 0,71 0,05 0,07 -0,27 -0,01 0,23 0,77 

5 0,00 0,59 0,02 0,06 -0,27 -0,01 0,24 0,63 

6 0,00 0,45 0,02 0,06 -0,25 -0,01 0,27 0,53 

7 0,00 0,35 0,00 0,04 -0,26 0,00 0,31 0,44 

8 0,00 0,27 0,02 0,03 -0,25 0,00 0,33 0,40 

9 0,00 0,25 0,01 0,03 -0,23 -0,01 0,33 0,38 

10 0,00 0,24 0,01 0,03 -0,18 -0,02 0,27 0,33 

celkem 0,00 0,41 0,06 0,05 -0,23 -0,01 0,27 0,55 

2016-2017 

1 0,00 0,13 0,76 -0,05 -0,09 0,00 0,00 0,75 

2 0,00 0,12 0,39 -0,05 -0,18 0,00 0,02 0,30 

3 0,00 0,13 0,31 -0,04 -0,15 -0,01 0,01 0,24 

4 0,00 0,13 0,39 -0,04 -0,16 0,00 -0,02 0,29 

5 0,00 0,10 0,25 -0,03 -0,15 0,00 -0,04 0,13 

6 0,00 0,07 0,16 -0,03 -0,14 0,00 -0,02 0,05 

7 0,00 0,06 0,05 -0,02 -0,13 0,00 -0,01 -0,04 

8 0,00 0,05 0,02 -0,02 -0,12 0,00 0,02 -0,05 

9 0,00 0,04 0,01 -0,01 -0,11 0,00 0,00 -0,07 

10 0,00 0,03 0,00 -0,01 -0,08 0,01 -0,04 -0,09 

celkem 0,00 0,07 0,14 -0,02 -0,12 0,00 -0,01 0,05 

Pozn.: Tabulka zobrazuje procentuální změnu v průměrném disponibilním příjmu domácnosti v rámci jeho 
jednotlivých složek a v rámci decilových skupin, a to v reálném vyjádření při zohlednění inflace. 

Zdroj: Granados, Harnisch, 2017; Granados, 2016, 2015 

1.2.3 Srovnání České republiky, Slovenska a Německa 

Přehled vybraných peněžních dávek pro rodiny s dětmi a dalších relevantních 
ukazatelů v České republice zobrazuje tabulka č. 1.6. Shrneme-li stručně jednotlivá 
opatření, pak porodné i přídavky na děti jsou příjmově testovanou dávkou, přičemž 
porodné se vyplácí při narození prvních dvou dětí, přídavky na děti naopak zohledňují 
věk dítěte. Pokud má rodič žádající o přídavky na děti příjem z výdělečné činnosti nebo 
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z určitých dávek, náleží mu od roku 2018 přídavky ve zvýšené výměře. Příjem z pracovní 

činnosti a péče o nezaopatřené dítě ve společné domácnosti zakládá nárok rodiče na 
daňové zvýhodnění na dítě. Jeho částka se od roku 2015 zvyšuje s počtem dětí v rodině, 
v posledních letech se přitom posilovala podpora rodin s více dětmi, neboť se navyšovaly 
hlavně částky daňové slevy na druhé a třetí (další) dítě v rodině. 

 

Tabulka č. 1.6 Přehled vybraných opatření na podporu rodin s dětmi a dalších 
ukazatelů (Česká republika, 2014-2018, v Kč) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

jednorázové/ročně vyplácené dávky      

porodné 

- na první dítě 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

- na druhé dítě - 10 000 10 000 10 000 10 000 

- při narození vícerčat 19 500 - - - - 

měsíčně vyplácené dávky 

přídavek na dítě 

(2018 - ve 
zvýšené výměře) 

- do 6 let věku 500 500 500 500 
500 

(800) 

- ve věku 6-15 let 610 610 610 610 
610 

(910) 

- ve věku 15-26 let 700 700 700 700 
700 

(1 000) 

rodičovský příspěvek (max.) 11 500 11 500 11 500 11 500 36 750 

slevy na dani (měsíčně) 

- na dítě 

- na první dítě 1 117 1 117 1 117 1 117 1 267 

- na druhé dítě 1 117 1 317 1 417 1 617 1 617 

- na třetí (další) dítě 1 117 1 417 1 717 2 017 2 017 

- na poplatníka 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 

další ukazatele (měsíčně) 

stanovená minimální mzda  8 500 9 200 9 990 11 000 12 200 

průměrná mzda (na přepočtené počty) 25 768 26 591 27 575 29 504 31 225* 

životní minimum 
dítěte 

- do 6 let věku 1740 1740 1740 1740 1740 

- ve věku 6-15 let 2140 2140 2140 2140 2140 

- ve věku 15-26 let 2450 2450 2450 2450 2450 

Pozn.: * průměrná mzda za 1. - 3. čtvrtletí 2018  

Zdroj: Höhne, Šťastná, 2018; ČSÚ, 2018a  

 

Odlišnosti jednak v nastavení a jednak ve výši přídavků na děti a daňových úlev 
na děti ve třech porovnávaných zemích vyplývají z předchozího popisu. Zatímco 
v České republice jsou přídavky na děti zacíleny na příjmově slabší rodiny, 
v Německu a na Slovensku jde o plošně vyplácenou dávku. Liší se i základní 
kritérium, tentokrát ve všech zemích, podle kterého jsou přídavky vypláceny. Naši 
východní sousedi mají dávku v jednotné výši, v Německu rostou přídavky 
s počtem dětí v rodině, v ČR s věkem dětí. K pravidelnému (každoročnímu) 
navyšování přídavku na děti docházelo v posledních pěti letech jen v Německu, 
s výjimkou roku 2018, kdy se zvedly hodnoty i v ČR a SR. 

V daňové oblasti podpory rodin s dětmi mají k sobě blíže Češi a Slováci, neboť o 
stanovenou částku se snižuje až vypočtená daň a je-li daňová povinnost nižší, náleží 
sleva ve formě daňového bonusu. Na Slovensku je daňový bonus obdobně jako 
přídavek na dítě vyplácen v jednotné výši, v ČR je daňová sleva diferencována 
podle počtu dětí v rodině. V Německu je na rozdíl od nich snižován daňový 
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základ, protože úleva na dítě zde má podobu nezdanitelné částky. U našich západních 

sousedů však nelze obě opatření (přídavky na děti a daňové úlevy na děti) čerpat 
současně, na druhou stranu je rodině příslušný obnos vyplacen v pro ni výhodnější 
variantě. 

Pro vzájemné porovnání nastavení vybraných opatření ve třech zemích jsme 
vypočetli ještě několik poměrových ukazatelů (tabulka č. 1.7). Zatímco například 
hodnota slovenského přídavku na dítě je ve srovnání s daňovým bonusem vyšší 

(zhruba o 10 %), v ČR je tomu naopak a rozdíly jsou (v závislosti na výši přídavku, 
věku a počtu dětí v rodině) výraznější. Relace přídavku na dítě k průměrné mzdě nebo 
k životnímu minimu dětí je přitom v obou zemích srovnatelná. 

Podpora plynoucí německým rodinám skrze přídavky na děti je ve 
srovnání s ČR i SR mnohem vyšší. Vyplývá to z relace přídavků jak k průměrné 
mzdě, tak k životnímu minimu dítěte, neboť v Německu představuje přídavek na dítě 
zhruba polovinu částky jeho životního minima (viz tabulka č. 1.7). V českých 
podmínkách nedosáhne poloviny životního minima dítěte ani zvýšený přídavek na dítě. 
Porovnáme-li nastavení úrovně daňového zvýhodnění na dítě se základní částkou na 
poplatníka, tak zatímco v Německu se dlouhodobě udržuje tento poměr na úrovni přes 
80 %, ČR se této hladině díky vyšším částkám za vyšší počet dětí v rodině v posledních 
letech přibližuje. Ještě v roce 2014 přitom činilo v ČR daňové zvýhodnění dítěte v relaci 
k poplatníkovi 54 %. 

 

Tabulka č. 1.7 Srovnání České republiky, Slovenska a Německa podle vybraných 
relativních ukazatelů v roce 2018 (v %) 

 Česká 
republika 

Slovensko Německo 

minimální mzda / průměrná mzda 39,1 48,1 38,7 

přídavek na dítě* / průměrná mzda 

1,6 (2,6) 

2,4 

5,0 

2,0 (2,9) 5,2 

2,2 (3,2) 5,8 

přídavek na dítě* / životní minimum dítěte 

28,7 (46,0) 

25,3 

48,6 

28,5 (42,5) 50,1 

28,6 (40,8) 56,4 

přídavek na dítě** / daňové zvýhodnění na 

dítě 

39,5 (24,8) 
109,8 - 

49,6 (78,9) 

daňové zvýhodnění na dítě / na dospělého 

61,2 

- 82,5 78,1 

97,4 

Pozn.: * přídavek na dítě je v ČR diferencován podle věku dítěte (do 6 let, 6-15 let, 15-26 let), číslo v závorce 

počítá s přídavkem na dítě ve zvýšené výměře; v Německu je diferencován podle pořadí dítěte v rodině (první 
a druhé, třetí, čtvrté a další dítě); ** v ČR ukazuje první hodnota poměr nejnižšího přídavku na dítě (500 Kč) 

a daňového zvýhodnění 1 267 Kč na první dítě (v závorce 2 017 Kč na třetí dítě), druhá hodnota pak poměr 
nejvyššího přídavku na dítě (1 000 Kč) a daňového zvýhodnění 2 017 Kč na třetí dítě (v závorce 1 267 Kč na 

první dítě) 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obdobně jako na Slovensku nebo v Německu, lze i pro Českou republiku vyčíslit 
dopady změn daňově dávkového systému na příjmy domácností (tabulka č. 1.8). 
Progresivita efektů, kdy nižší příjmové skupiny dostávají více než domácnosti v horních 
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příjmových decilech, je zde ale patrná pouze pro roky 2015 a 2016. V roce 2017 naopak 

pozorujeme regresivitu efektů. 

Přírůstek příjmů domácností v roce 2015 (oproti roku 2014) činil celkově 0,49 %, 
přičemž hlavním tahounem byl růst důchodů. Vzhledem k větší koncentraci domácností 
důchodců v dolní polovině příjmového spektra (od druhého do pátého decilu) je toto 
navýšení nejvíce patrné právě v těchto decilových skupinách a na celkovém příjmu 
těchto domácností (nárůst disponibilního příjmu o 0,8-1 %). Testované dávky (zejména 

reflektující navýšení příspěvku na bydlení) rovněž pozitivně přispívají do celkového 
příjmu, především v nízkopříjmových domácnostech (první a druhý, příp. třetí decil). Na 
druhou stranu příjmy nejchudších domácností jsou snižovány vyššími platbami pojist-
ného plynoucími z nárůstu minimální mzdy. Zvýšení daňových slev na děti v souvislosti 
s jejich počtem od roku 2015 se v příjmech domácností (speciálně těch středně 
příjmových) projevilo kladně. 

V roce 2016 bylo meziroční zvýšení příjmů domácností nižší, 0,2 %, s výjimkou 
nejchudších domácností v prvním příjmovém decilu, nicméně efekty jednotlivých složek 
daňově dávkového systému byly velmi obdobné (i když relativně nižší) jako 
v předchozím roce. Rok 2017 přinesl meziroční snížení příjmů domácností souhrnně o 
0,22 %. Ještě hlubší propad však zaznamenaly domácnosti v prvních dvou decilech, 
především kvůli redukci v testovaných dávkách, resp. ponížení normativních nákladů na 
bydlení nebo snížení pomoci v hmotné nouzi u dlouhodobě nezaměstnaných (blíže viz 

Kalíšková a kol., 2017). Negativní vliv zde mělo rovněž zvýšení minimální mzdy 
odrážející se ve zvýšení základu pro platbu pojistného. Navzdory dalšímu navyšování 
daňových slev na děti i slevě na dani na „školkovné“ přispívaly přímé daně k poklesu 
disponibilních příjmů (všech) domácností. Jediným, byť nevýrazným „pozitivem“ 
v příjmech domácností tak zůstala valorizace penzí. 
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Tabulka č. 1.8 Redistribuční efekty daňově dávkového systému v České 

republice (v %) 

decil 
původní 

příjem 
důchody 

testované 

dávky 

netestované 

dávky 

pojistné- 

zaměstnanci 

pojistné-

OSVČ 

přímé 

daně 

disponibilní 

příjem 

2014-2015 

1 0,00 0,52 0,26 -0,02 -0,15 -0,13 0,00 0,48 

2 0,00 0,75 0,26 0,04 -0,05 -0,05 0,01 0,97 

3 0,00 0,84 0,11 0,00 -0,04 -0,02 0,04 0,92 

4 0,00 0,82 0,06 0,00 -0,03 -0,01 0,07 0,92 

5 0,00 0,76 0,02 -0,01 -0,03 -0,02 0,06 0,79 

6 0,00 0,50 0,02 -0,01 -0,03 -0,01 0,11 0,57 

7 0,00 0,39 0,01 -0,01 -0,03 0,00 0,09 0,46 

8 0,00 0,30 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,06 0,34 

9 0,00 0,22 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,05 0,24 

10 0,00 0,13 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 0,03 0,12 

celkem 0,00 0,44 0,04 0,00 -0,03 -0,02 0,05 0,49 

2015-2016 

1 0,00 0,14 1,76 -0,06 -0,15 -0,07 -0,01 1,61 

2 0,00 0,24 0,22 -0,02 -0,05 -0,03 -0,01 0,35 

3 0,00 0,27 0,16 -0,03 -0,04 -0,01 0,00 0,35 

4 0,00 0,27 0,06 -0,01 -0,03 -0,01 0,02 0,29 

5 0,00 0,25 0,05 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 0,23 

6 0,00 0,16 0,02 -0,02 -0,03 -0,01 0,03 0,16 

7 0,00 0,13 0,01 -0,02 -0,03 -0,01 0,02 0,10 

8 0,00 0,09 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,06 

9 0,00 0,07 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,04 

10 0,00 0,04 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,02 0,05 

celkem 0,00 0,14 0,11 -0,02 -0,03 -0,01 0,01 0,20 

2016-2017 

1 0,00 0,07 -0,72 -0,13 -0,15 -0,14 -0,04 -1,10 

2 0,00 0,10 -0,23 -0,07 -0,08 -0,05 -0,11 -0,43 

3 0,00 0,11 -0,04 -0,08 -0,06 -0,04 -0,07 -0,19 

4 0,00 0,11 -0,02 -0,06 -0,04 -0,02 -0,10 -0,13 

5 0,00 0,08 -0,02 -0,07 -0,04 -0,02 -0,11 -0,18 

6 0,00 0,06 -0,03 -0,05 -0,03 -0,02 -0,14 -0,22 

7 0,00 0,04 0,00 -0,05 -0,03 -0,01 -0,14 -0,19 

8 0,00 0,03 0,00 -0,04 -0,02 -0,01 -0,16 -0,20 

9 0,00 0,02 0,00 -0,03 -0,01 -0,01 -0,15 -0,18 

10 0,00 0,01 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -0,06 -0,10 

celkem 0,00 0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,02 -0,11 -0,22 

Pozn.: Tabulka zobrazuje procentuální změnu v průměrném disponibilním příjmu domácnosti v rámci jeho 
jednotlivých složek a v rámci decilových skupin, a to v reálném vyjádření při zohlednění inflace. 

Zdroj: Kalíšková a kol., 2016, 2017 

1.3 Zamyšlení nad současným systémem podpory rodin 

s dětmi 

Současný dávkový systém, koncipovaný v jiných sociálně-ekonomických 
podmínkách, s jiným zadáním, je za hranicí své použitelnosti a bylo by vhodné zahájit 
práci na nové strategii státní sociální podpory a ochrany rodin. Je zřejmě třeba znovu 
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položit fundamentální otázky jako např. koho podporovat, proč, kdy, jak, za jakých 

podmínek, jaká má být role státu a jaká může být účast dalších subjektů, popř. obnovit 
diskusi o možnostech a podílu pojistných a nepojistných dávek v podpoře rodiny. Bude 
rovněž vhodné reagovat na budoucí požadavky vyvolané konceptem Společnost 4.0 
(MPSV, 2018b). 

Hlavním zadáním celého systému státní sociální podpory, včetně vytvoření 
institutu životního minima, bylo zabezpečit, aby velké skupiny rodin s dětmi nepropadly 

do chudoby. Byl akceptován preventivní charakter podpory rodin. Po roce 2006 došlo 
k zásadní doktrinální změně, která v zásadě opustila základní princip prevence a 
vznikem dávek v pomoci v hmotné nouzi se orientuje spíše na řešení zjištěných 
handicapů rodiny. 

Zatím jsou trvale prováděny korekce v jednotlivých dávkách, vynucené 
aktuálními problémy a zjištěními, ale nejsou konfrontovány a projednány základní cíle, 
pro něž byly tyto dávky vytvořeny a zpravidla není dostatek času na tvorbu koncepčně 
nového uspořádání a rozdělení dávek (obecně finančních nástrojů) směřujících do 
rodin, do bydlení, do řešení chudoby apod. Například dávky státní sociální podpory 
byly za 23 let celkem 64krát novelizovány. Některé dávky byly zrušeny, mnohé 
změněny až po úplnou záměnu jejich smyslu, který je opakem důvodu, pro který byly 
vytvořeny. Rodina a rodičovství je ale “dlouhodobý program“ a vyžaduje také stabilitu 
státní podpory. 

Za poslední desetiletí se významně změnila všeobecná situace, ale současně 
nebyly redefinovány samotné podstaty, popř. vymezení politik. Ve vztahu k rodině je 
vymezována politika rodinná (podporující strategicky rodinu), politika sociální (řešící 
sociálně-ekonomické deficity rodiny) a politika bytová. 

V evropských poměrech je za základní dávku, kterou stát podporuje rodinu, 
považován přídavek na dítě. Žádná země EU však nedává na tuto dávku méně 

finančních prostředků než ČR, průměrné náklady na tuto dávku jsou v EU dokonce 
desetkrát vyšší, než je tomu v ČR. U nás téměř dvě třetiny všech výdajů na sociální 
ochranu domácností s dětmi reprezentuje rodičovský příspěvek, v zemích EU 
nedosahuje jeho objem ani 5 %. Opačná situace je právě u přídavků na dítě (Průša a 
kol., 2014). Každoroční snižování výdajů na přídavky na děti v rámci státní sociální 
podpory (na 7,2 % v roce 2017) dokládají i statistiky MPSV (2018a). Výdaje na 
rodičovský příspěvek přitom stabilně činí zhruba dvě třetiny celkových výdajů systému 
státní podpory. Podle systému ESSPROS alokovala Česká republika v roce 2016 na 
rodičovský příspěvek až 29 % ze všech výdajů na rodinu a děti, na přídavky na děti 
však jen necelá 4 % (Eurostat, 2018). V průměru zemí EU činily tyto podíly 5 % (na 
rodičovský příspěvek), resp. 14 % (na testované přídavky). 

V České republice je přídavek na dítě v současnosti sociální dávkou zvyšující 
příjem rodin v nízkém příjmovém pásmu. Stát tím uznává, že zabezpečení společensky 

ještě přijatelných životních podmínek dětí nemůže záviset jen na příjmech rodičů a ty 
je třeba dávkou podpořit. Jde o realizaci sociální politiky (řešení chudoby popř. rizika 
chudoby). Nejde pak o standardní nástroj rodinné politiky.  

Klíčová otázka spočívá v definici dávky. Totiž zda je to dávka univerzální, na 
kterou má nárok každé dítě bez ohledu na příjmovou situaci rodičů, nebo dávka 
podléhající příjmovému testu a nevyplácená do vyšších příjmových skupin rodičů.  

Je možné realizovat mnoho variant řešení konstrukce přídavků na děti. Výše 
přídavku na děti může být například shodná pro všechny děti, může být odstupňována 
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podle pořadí, popř. počtu dětí v rodině6 nebo podle jejich věku s ohledem na rostoucí 

náklady na děti s jejich věkem. Dávka může být také zvýšena pro děti v neúplných 
rodinách nebo dětem, jejich rodič požívá důchod. Možnou konstrukcí této dávky, 
zejména pro její transparentnost, je navázat ji na životní minimum (jako jeho podíl, 
který kryje stát). Výhodou by bylo udržování reálné hodnoty v návaznosti na zvyšování 
životního minima. Navázání výše dávky na životní minimum bylo uplatňováno od 
vzniku systému do roku 2007. Od roku 2008 je ale pevně stanovenou částkou. Ta se 

v posledních deseti letech, i přes růst životních nákladů, téměř nezměnila. Tím se 
ztratila zamýšlená transparentnost systému státní podpory a způsob občasného 
zvyšování dávek se vrátil před rok 1990. Je také možné dávku navázat na průměrné 
náklady na děti a vyjádřit vztah k nim.7 To však naráží na neexistenci aktuálních 
dostupných dat sledujících vývoj a výši nákladů na děti. Všechna naznačená řešení 
jsou možná a legitimní, záleží na záměru a rozhodnutí státu. 

V rámci podpory rodiny postupně došlo k vytvoření a posílení systému daňových 

úlev pro rodiny s dětmi a význam rodinných dávek jako nástroj řešení hmotné podpory 
rodin s dětmi se snížil (s výjimkou vysokého rodičovského příspěvku). Cesta daňových 
úlev pro rodiny (ale také stipendií) se do budoucnosti jeví jako významná, komplemen-
tární k dávkové, a to i vzhledem ke specifické situaci v České republice, kde se 
vyskytuje jistý, nevelký, ale viditelný segment obyvatel, o kterém je všeobecně 
vyslovován soud, že dávkový systém zneužívá. Daňová úleva je určená lidem, kteří 

pracují, lidem, kteří mají děti a lidem, kteří do dětí „investují“. To je žádoucí, přesně 
vymezený cílový příjemce. 

Daňové úlevy jsou univerzálním finančním nástrojem určeným všem (pracují-
cím) rodinám s nezaopatřenými dětmi. Jejím prostřednictvím stát reaguje na náklady 
rodin vynaložené na „nevýdělečné“ děti. A na jejich krytí participuje. Jde o finanční 
nástroj realizující politiku rodinnou. 

Tyto dva nástroje hmotné podpory rodin se proto svým konceptem do značné 
míry „míjejí“. Jakkoliv oba směřují ke stejnému cíli – hmotně podpořit rodinu a zvětšit 
její disponibilní příjem – jejich přístupy jsou odlišné. Oba nástroje podpory jsou 
vnímány spíše konkurenčně než komplementárně. Od roku 2018 se však začal vyplácet 
přídavek na dítě ve zvýšené výměře (o 300 Kč) do rodin, ve kterých je příjem 
z výdělečné činnosti nebo jeho náhrada. Tím byl poprvé zahrnut aspekt svým 
způsobem „typický pro daňovou oblast“, tj. zvýšené výměry přídavku na dítě pro 
domácnosti s „pracujícími“ rodiči. Rodinám, které ale nemají žádný příjem z práce, 
zůstaly přídavky v nízké výši, čímž ke zlepšení jejich finanční situace tolik nepřispějí. 

Nelze nezmínit ještě politiku „propopulační“. Všechny stávající finanční nástroje 
reagují na reálné náklady související s péčí o děti a přispívají na jejich krytí. Neposkytují 
nějaké motivační zvýhodnění. Žádný pronatalitní efekt patrně nemají, resp. by si 
takové téma vyžádalo samostatnou diskusi, protože se vyskytují názory, že pro určitý 

segment obyvatel by mohly mít již existující dávky pronatalitní efekt.  

                                                             
6  V návaznosti na růst podílu chudých domácností s více dětmi. 
7  V roce 1994, kdy se začínal tvořit systém státní sociální podpory, podíl přímých nákladů rodin na děti 

představoval 27,0 % až 28,4 %, tj. výše přídavků na děti byla koncipována jako jedna třetina částky na 
výživu a ostatní základní potřeby dítěte podle tehdy platné sazby životního minima. Blíže viz Víšek a kol., 

1995. Až do konce roku 2006 však skutečná výše přídavků odpovídala podle tehdy platné normy 0,14-
0,32násobku životního minima dítěte. Se změnou životního minima od roku 2007 a se zrušením přímé 

návaznosti přídavku na dítě na životní minimum (od roku 2008) se výše přídavku (do konce roku 2011) 
dostala na úroveň 31 % životního minima dítěte. Po té až do současnosti představuje (v základní výměře) 

necelých 29 % životního minima dítěte (viz tabulka č. 1.7). 
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Aktualizovaná Koncepce rodinné politiky MPSV (z října 2018) poukazuje „na 

výraznou koncentraci podpory na rodiny s nejmenšími dětmi“. Rodiny se staršími 
dětmi pak dosáhnou jen na přídavek na děti, avšak v rozsahu limitovaném jejich 
příjmem. V návaznosti na jejich výši dále konstatuje, že „je žádoucí přídavky na dítě 
navýšit tak, aby lépe plnily svou funkci, aby lépe pokryly podporu nejen chudých, ale 
i středně nebo nízkopříjmových rodin s dětmi“. Konkrétně zmiňuje „navýšení přídavků 
pro děti o dalších alespoň 300 Kč v porovnání s aktuálním stavem“. Nutno podoktnout, 

že v roce 2011 byl zrušen sociální příplatek, který nebyl zvlášť nákladný, ale významně, 
a adresně, doplňoval příjem rodiny v definovaných problémových sociálních situacích 
způsobujících vyšší výdaje. Fungoval v podstatě jako jakýsi příplatek k přídavkům 
a  navyšoval tak příjmy rodiny v daných situacích. 

Koncepce dále uvádí, že „ČR koncentruje podporu rodin v oblasti daňových 
úlev, což pro rodiny představuje riziko v době hospodářského poklesu, kdy mohou 
ztratit jak příjem, tak daňovou podporu. Proto je do budoucna klíčové posilovat 

význam dalších dvou pilířů – dávkový a pilíř veřejných služeb“. 

Jde o hledání řešení v období, kdy se stále naléhavěji prosazují požadavky 
Společnosti 4.0. To v oblasti rodinné podpory znamená zásadní změny v podpoře 
vzdělávání. Lze očekávat růst výdajů rodin na vzdělávání dětí, a to by mělo najít odezvu 
v podpoře rodin. Proto by byla vhodnější cílená cesta daňových úlev než cesta 
všeobecné, ale neadresné, dávkové podpory. Mohlo by jít například o zavedení 

možnosti odečítat z daní prokazatelné výdaje na vzdělání, PC, internet apod. 

1.4 Analýza dat o příjemcích přídavku na dítě z databáze 

OKsystému 

Jedinečné informace o domácnostech čerpajících přídavek na dítě poskytuje  

databáze MPSV (OKsystém)8. Tato databáze sleduje např. následující ukazatele, které 

mohou pomoci blíže specifikovat příjemce této dávky: 

• výše příjmu domácnosti (jako násobku životního minima), 

• věk nezaopatřených dětí,  

• čerpání přídavku na dítě ve zvýšené výměře (reforma v roce 2018),  

• místo výplaty (ČR vs. mimo ČR),  

• formy výplaty (bankovní účet, poštovní poukázka, sociální karta). 

U vybraných aspektů jsou také sledovány regionální rozdíly. Pro analýzu 
využíváme průměrné měsíční počty příjemců dávky v letech 2008-2018, resp. za první 

pololetí roku 2018. 

 

  

                                                             
8  Limitem těchto dat však zůstává fakt, že dle legislativního nastavení od plnoletosti dítěte je žadatelem samo 

dítě. Systém v tomto případě již neeviduje všechny údaje o celé hospodařící jednotce, ale jen ty nutné 

k vyhodnocení nároku na dávku.  
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Výše příjmu domácnosti (jako násobku životního minima)9 

Nárok na přídavek na dítě je vyhodnocován podle výše rozhodného příjmu 
společně posuzovaných osob. Domácnost má nárok na přídavek, pokud tento příjem je 
do 2,4násobku životního minima (v letech 2008-2017). V roce 2018 přichází reforma, 
která hodnotu testového kritéria zvyšuje na 2,7násobek životního minima, a tím 
rozšiřuje okruh potencionálních příjemců dávky. Pro ilustraci uveďme modelový výpočet: 
úplná rodina se dvěma malými dětmi (2 a 6 let) má v roce 2018 nárok na přídavek na 

dítě, pokud budou její příjmy pod hodnotou 26 595 Kč (alternativně, pokud by se jednalo 
o domácnost samoživitele, příjmy by musely být pod hodnotou 18 954 Kč). V grafu č. 
1.2 jsou domácnosti rozděleny do 5 příjmových skupin podle násobku životního mini-

ma.10 Nejčetnější skupinou je skupina s nejnižšími příjmy. Její zastoupení ve sledova-
ném období roste z hodnoty 25 % (v roce 2008) na 42 % (v roce 2017) a 43 % (v roce 
2018), pokud bychom posuzovali jen podíly bez nových příjemců v nejvyšším pásmu. 

Po reformě v roce 2018 přibylo kolem 23 tisíc nových příjemců, kteří tvoří 8 % z jejich 
celkového počtu. 

Struktura příjemců přídavku na dítě se výrazněji změnila mezi lety 2011 a 2012, 
zřejmě vlivem valorizace životního minima. Po té do roku 2017 zůstávají poměrně 
stabilní podíly v nejvyšším pásmu (2-2,4) a v pásmu nad životním minimem (1-1,5), 
snižuje se zastoupení rodin s příjmem od 1,5 do 2násobku životního minima. 

 

                                                             
9  Data obsahují také situace, kdy výše příjmu není zjištěna (maximálně se jedná o 0,7 % případů z celkového 

počtu v daném roce). Tato data jsou z analýzy vyloučena.  
10  V datech je také u některých let před rokem 2018 (zejména 2009) naplněna skupina 2,4-2,7 ŽM. Jejich 

počty jsou ale marginální. 
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Graf č. 1.2 Četnosti domácností pobírajících přídavek na dítě dle rozhodného 

příjmu (násobek životního minima) v letech 2008 až 2018 

 

Zdroj: autoři na základě dat databáze MPSV (OKsystému) 

 

Věk nezaopatřených dětí 

Nárok na přídavek na dítě je nejen příjmově testován, konkrétní výše dávky je 
poté ovlivněna věkem dítěte. Legislativní nastavení zná 3 věkové skupiny:  

• pro děti do 6 let je výše přídavku 500 Kč,  

• pro děti ve věku 6-15 let je výše přídavku 610 Kč, 

• pro děti ve věku 15-26 let je výše přídavku 700 Kč. 

Reforma z roku 2018 tuto základní částku navyšuje o 300 Kč pro jedno dítě 
v případě, že domácnost má pracovní příjem (či příjem nahrazující pracovní příjem) 
alespoň ve výši životního minima jednotlivce (3 410 Kč pro rok 2018). Tato změna 
nevyvolala příliš velkou veřejnou či odbornou diskusi, zasloužila by si však bližší analýzu 
z hlediska její efektivity, konceptu a významu pro rodiny a v celém systém dávek a daní. 
Tomu je mj. věnována kapitola 3. 

Domácnosti nejmladších dětí tvoří ve sledovaném období necelou třetinu 
domácností. Lehce rostoucí trend můžeme vidět u domácností s dětmi ve věku 6-15 let, 
a to z hodnoty 43 % v roce 2008 na hodnotu 48 %. Poslední skupinu sice tvoří děti 
v rozptylu 12 let, ale četnost čerpání přídavku v této kategorii se snižuje a je to ovlivněno 
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těmito fakty: (1) změnou oprávněného žadatele, kdy dosažením zletilosti se tímto 

žadatelem stává samo dítě a (2) pozbytím statusu nezaopatřeného dítěte vlivem nástupu 
na pracovní trh. 

 

Graf č. 1.3 Četnosti domácností pobírající přídavek na dítě dle věku dítěte 
v letech 2008 až 2018 

 

Zdroj: autoři na základě dat databáze MPSV (OKsystému) 

 

Čerpání přídavku na dítě ve zvýšené výměře (reforma v roce 2018) 

Změna, kterou reforma z roku 2018 přináší, měla působit motivačně pro vstup 
na trh práce. Zvýšení je zároveň určené domácnostem, které pracovní příjem nahrazují 
příjmem ze sociálního systému (například domácnost čerpá rodičovský příspěvek, dávky 
důchodového pojištění či příspěvek na péči). Očekávalo se tedy, že na dodatečných 300 
Kč dosáhne velká většina rodin. Výsledky za 1. pololetí roku 2018 nám ale říkají, že 
zvýšenou částku pobírají jen přibližně 2/3 příjemců přídavku na dítě. Data neumožňují 
bližší analýzu toho, o jaké rodiny jde a jak se liší od celku příjemců, což by mohlo umožnit 
odvodit charakteristiky rodin, které na zvýšenou míru nedosáhnou. Následující mapa 
zachycuje jeden z možných směrů diferenciace, a to regionální rozdíly. Nejnižší podíl 
domácností čerpající přídavek ve zvýšené částce je v Ústeckém kraji (55 % z domácností 
majících nárok na přídavek na dítě). Oproti tomu ve Zlínském kraji je tento podíl nejvyšší 
(86 % z domácností mající nárok na přídavek na dítě). Lze vytušit logickou souvislost 
s rozvinutostí, a tedy i různou mírou nezaměstnanosti v regionech. Jestli úprava z roku 
2018 působí i motivačně na zaměstnanost rodičů, bude (snad) možné vyhodnotit po 

delším období její působnosti, pokud nedojde zase k nějaké nové změně. 
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Graf č. 1.4 Regionální rozložení podílu domácností, které pobírají přídavek na 

dítě ve zvýšené částce (v %, za rok 2018) 

 

Zdroj: autoři na základě dat databáze MPSV (OKsystému) 

 

Místo výplaty přídavku na dítě 

Téměř celých 100 % příjemců českého přídavku na dítě tvoří rodiny s „trvalým“ 
bydlištěm v České republice. V řádu několika stovek případů se jedná o výplatu 
na Slovensko a v řádu jednotek je dávka vyplácena do jiného okolního státu (Německo, 
Polsko, Rakousko). Nedochází tedy k situacím, které řešila například Velká Británie, kde 
nastavení sociálního systému umožňovalo cizinci, zde pracujícímu, pobírat poměrně 
vysoké dávky spojené s podporou rodin. Vybírané a používané pak byly jeho rodinou v 

rodné zemi, značná část sociálních dávek tedy putovala do zahraničí. V tabulce je také 
vidět pokles počtu příjemců přídavku na děti. V roce 2018 je počet přibližně na třetině 
počtu příjemců roku 2008. 
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Tabulka č. 1.9 Průměrný měsíční počet domácností dle místa výplaty přídavku 

na dítě (v letech 2008-2018) 

  výplata do ČR výplata mimo ČR počet příjemců celkem % mimo ČR % do SR 

2008 805 066 1 558 806 624 0,19 % 0,19 % 

2009 625 686 1 079 626 765 0,17 % 0,17 % 

2010 521 551 902 522 453 0,17 % 0,17 % 

2011 480 893 823 481 716 0,17 % 0,17 % 

2012 464 477 816 465 293 0,18 % 0,17 % 

2013 456 120 818 456 938 0,18 % 0,17 % 

2014 440 208 757 440 965 0,17 % 0,17 % 

2015 419 151 744 419 895 0,18 % 0,17 % 

2016 385 330 637 385 967 0,17 % 0,16 % 

2017 334 346 578 334 924 0,17 % 0,16 % 

2018 273 083 508 273 591 0,19 % 0,18 % 

Zdroj: autoři na základě dat databáze MPSV (OKsystému) 

 

Formy výplaty (bankovní účet, poštovní poukázka, sociální karta) 

Vlivem elektronizace a snadného, levného přístupu k bezhotovostním operacím 
bychom očekávali upřednostňování tohoto způsobu a téměř vymizení ostatních forem 

výplaty. Četnost používání bankovního účtu pro výplatu přídavku na dítě ve sledovaném 
období však vzrostla jen lehce, tvoří přibližně 2/3 všech výplat. Důvody, které mohou 
vést rodiny k alternativnímu způsobu výplaty dávky, a to pomocí poštovní poukázky, 
jsou například exekuce, častější potřeba hotovostních plateb spolu s vyšší vzdáleností 
bankomatů, částečně se také může jednat i o zvyk či předsudky, výjimečně snad o 
problém dostatečné gramotnosti u lidí na nejnižších příjmových úrovních. Tabulka také 
zachycuje míru využívání sociálních karet, které de facto naplno fungovaly jen jediný 

rok, i proto, že byly v roce 2014 zrušeny (čemuž také odpovídají četnosti v tabulce). 

 

Tabulka č. 1.10 Průměrný měsíční počet domácností dle formy výplaty přídavku 
na dítě (v letech 2008-2018) 

  

bankovní účet poštovní poukázka sociální karta celkem 

počet 

příjemců 
% 

počet 

příjemců 
% 

počet 

příjemců 
% 

počet 

příjemců 
% 

2008 498 870 61,84 % 307 780 38,16 % - - 806 650 100 % 

2009 378 833 60,44 % 247 961 39,56 % - - 626 794 100 % 

2010 308 630 59,07 % 213 846 40,93 % - - 522 476 100 % 

2011 280 616 58,25 % 201 144 41,75 % - - 481 760 100 % 

2012 266 882 57,35 % 176 950 38,02 % 21 528 4,63 % 465 360 100 % 

2013 203 497 44,53 % 123 239 26,97 % 130 264 28,50 % 457 000 100 % 

2014 292 969 66,43 % 141 285 32,04 % 6 767 1,53 % 441 021 100 % 

2015 286 387 68,20 % 133 562 31,80 % - - 419 949 100 % 

2016 264 393 68,49 % 121 651 31,51 % - - 386 044 100 % 

2017 226 606 67,65 % 108 385 32,35 % - - 334 991 100 % 

2018 184 011 67,24 % 89 643 32,76 % - - 273 654 100 % 

Zdroj: autoři na základě dat databáze MPSV (OKsystému) 
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Z regionálního pohledu byl v roce 2008 největší rozdíl mezi Prahou (68 % výplat 

prostřednictvím bankovního úču) a Jihomoravským krajem (57 % výplat na bankovní 
účet). V roce 2018 už téměř u všech krajů dochází ke zvýšení četnosti výplat na 
bankovní účet, vyjma Ústeckého kraje, u kterého je podíl přibližně stejný (57 %). U pěti 
krajů se v roce 2018 pohybuje podíl výplaty na bankovní účet kolem hodnoty 75 % 
(Praha, Královehradecký, Pardubický, Vysočina a Zlínský kraj).
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2. Sociálně-ekonomická situace rodin s dětmi a 

vliv finančních nástrojů z pohledu rodičů 
nezaopatřených dětí 

2.1 Informace o šetření a rodinách ve výběrovém 

souboru 

Ve výběrovém šetření „Finanční podpora rodin s dětmi 2018“ mezi rodiči 
nezaopatřených dětí byly získány údaje o 1 406 rodinách. Dotazování formou osobních 
standardizovaných rozhovorů s využitím elektronických dotazníků (metoda CAPI) se 

uskutečnilo v listopadu 2018 ve všech regionech České republiky, respektována byla i 
velikost obce. Respondenty byli rodiče nezaopatřených dětí (do 26 let věku) žijící s 
alespoň jedním vlastním dítětem v domácnosti. V rámci šetření byly nastaveny určité 
kvóty, jak z důvodu posílení slaběji zastoupených skupin v populaci, tak kvůli bližší 
specifikaci: 

• neúplné rodiny měly tvořit alespoň čtvrtinu celého souboru,  
 

• z hlediska počtu dětí bylo požadováno 40 % rodin s jedním dítětem, 40 % se dvěma 
dětmi, 20 % rodin se třemi a více dětmi, 

 

• v úplných rodinách byli respondenty půl na půl muži a ženy, 
 

• kontroloval se věk dětí, aby byly dostatečně zastoupeny rodiny s dětmi ve třech 
věkových kategoriích (do 6 let, 6-15 let, 15-26 let). 

Základní parametry výzkumného souboru shrnuje tabulka č. 2.1. V souboru byly 
podle výběrových kritérií ze tří čtvrtin zastoupeny úplné rodiny. Dominance manželských 
párů byla zřejmá, v nesezdaném soužití žilo 16 % partnerů. Takzvanou čistou úplnou 
rodinu, tj. rodinu tvořenou pouze rodiči a dětmi bez dalších osob, reprezentovalo 88 % 
párů. V ostatních (tzv. smíšených) rodinách spolu s nukleární rodinou bydlely a hospo-
dařily ještě jiné osoby, nejčastěji již zaopatřené děti (7 %) nebo rodiče respondenta, 
příp. jeho partnera (5 %). 

Každá čtvrtá dotázaná rodina byla neúplná, v rodině žil pouze jeden rodič s 
dítětem nebo dětmi. Ze tří čtvrtin zde převládaly matky samoživitelky, osamělých otců 
s dětmi bylo 22 %. Samoživitelé častěji než partnerské páry sdílejí domácnost ještě s 
dalšími osobami (26 %), zejména se svými rodiči.  

Přestože rodiny se třemi a více dětmi představují v populaci zhruba desetinu 
všech rodin s dětmi, v provedeném šetření byla jejich váha posílena (viz tabulka č. 2.1). 

Mezi rodinami se třemi a více dětmi se přitom vyskytlo jen 6 % rodin se čtyřmi nebo pěti 
dětmi, 94 % tvořily rodiny třídětné. Úplné rodiny měly nejčastěji dvě děti (45 %) nebo 
jedno dítě (32 %), samoživitelé převážně jen jedináčka (63 %). Od počtu dětí se odvíjí 
i jejich věková struktura. Zatímco v rodině s jedním nezaopatřeným dítětem je jen 
čtvrtina dětí patnáctiletá nebo starší, v rodině se dvěma dětmi je nejstarší dítě v dané 
věkové kategorii ve více než třetině rodin a v rodinách se třemi a více dětmi je nejstarší 
dítě náctileté nebo starší ve více než polovině rodin. Z dotázaných dvoudětných rodin 
jich 71 % vychovává alespoň jedno dítě školního věku, v polovině těchto rodin jsou 
přitom v daném věku oba sourozenci. 

Vzhledem k oslovení rodičů s nezaopatřenými dětmi různého věku, spadají 
respondenti nejčastěji do věkové kategorie 30-39 let a 40-49 let (82 % dotázaných). 
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Muži jsou ve srovnání se ženami častěji ve věku 40 let nebo vyšším. Vdané respondentky 

a ženatí respondenti jsou oproti těm v nesezdaném soužití spíše starší, mezi samoživiteli 
jen mírně převažují respondenti mladší 40 let. Vyšší věk respondenta souvisí i s vyšším 
věkem dětí. Vzdělanostní struktura souboru ukazuje dominanci středoškolsky vzděla-
ných nebo vyučených respondentů s maturitou (47 %), vyšší vzdělání má necelá čtvrtina 
dotázaných. 

 

Tabulka č. 2.1 Parametry výzkumného souboru 

 absolutní počet relativní počet 

typ rodiny 

úplná 1 050 74,7 % 

  z toho: 
manželé s dětmi 881 62,7 % 

nesezdaní s dětmi 169 12,0 % 

neúplná 356 25,3 % 

počet dětí 

jedno 566 40,2 % 

dvě 569 40,5 % 

tři a více 271 19,3 % 

alespoň jedno dítě 
ve věku 

do 6 let 460 32,7 % 

6-15 let 856 60,9 % 

15-26 let 508 36,1 % 

pohlaví 
respondenta 

úplná 
žena 523 49,8 % 

muž 527 50,2 % 

neúplná 
žena 277 77,8 % 

muž 79 22,2 % 

věková kategorie 
respondenta 

do 29 let 133 9,5 % 

30-39 let 570 40,5 % 

40-49 let 584 41,5 % 

50 let a více 119 8,5 % 

vzdělání 
respondenta 

ZŠ, bez maturity 411 29,2 % 

SŠ, vyučení s maturitou 659 46,9 % 

VOŠ, VŠ 336 23,9 % 

velikost obce 

méně než 2 000 obyvatel 356 25,3 % 

2 000 - 10 000 obyvatel 307 21,8 % 

10 000 - 50 000 obyvatel 306 21,8 % 

50 000 - 100 000 obyvatel 115 8,2 % 

nad 100 000 obyvatel 322 22,9 % 

kraj 

Hlavní město Praha 171 12,2 % 

Středočeský 180 12,8 % 

Jihočeský 87 6,2 % 

Plzeňský 58 4,1 % 

Karlovarský 50 3,6 % 

Ústecký 124 8,8 % 

Liberecký 60 4,3 % 

Královéhradecký 73 5,2 % 

Pardubický 63 4,5 % 

Kraj Vysočina 61 4,3 % 

Jihomoravský 169 12,0 % 

Olomoucký 78 5,5 % 

Zlínský 76 5,4 % 

Moravskoslezský 156 11,1 % 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 
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Respondenti byli v naprosté většině ekonomicky aktivní jako zaměstnanci (74 %) 

nebo osoby samostatně výdělečně činné (11 %). Třetí největší skupinu (10 %) předsta-
vovali rodiče na rodičovské dovolené, převážně bez výdělečné činnosti. Ekonomické 
postavení se liší podle typu rodiny. V úplných rodinách pracují oba partneři v 76 % 
případů, v necelé čtvrtině je výdělečně činný pouze jeden z nich, převážně muž. Protože 
manželské páry jsou spíše starší a častěji (oproti nesezdaným párům) vychovávají starší 
děti, je vyšší i jejich ekonomická aktivita: v 81 % manželských párů pracují oba rodiče, 

v 19 % pouze jeden z nich. Mezi nesezdanými jsou tyto podíly mnohem vyrovnanější 
(50 %, resp. 47 %). Samoživitelé jsou výdělečně činní v 82 % rodin. Jedná-li se o 
samoživitele otce, je jeho ekonomická aktivita ještě častější (94 %) ve srovnání s 
matkami samoživitelkami (79 %). 

Dlouhodobé zdravotní potíže nebo zdravotní postižení má některý člen rodiny ve 
12 % celého souboru. Ve smíšených rodinách tento podíl ještě naroste, a to zejména 
kvůli přítomnosti rodiče respondenta, příp. partnera, kterého se zdravotní potíže 

nejčastěji týkají. 

Nadpoloviční většina (59 %) dotázaných rodin s dětmi žije ve vlastním bytě nebo 
domě. S počtem dětí i s přítomností starších dětí přitom podíl rodin žijících ve vlastnické 
formě bydlení roste, klesá naopak podíl rodin žijících v bytě rodičů nebo jiných 
příbuzných. Zásadním diferencujícím faktorem formy bydlení je typ rodiny. Vlastnická 
forma jasně dominuje mezi manželskými páry (71 % jich žije ve vlastním bytě nebo 

domě), mezi nesezdanými a samoživiteli osciluje tento podíl kolem 40 % (43 %, resp. 
37 %). Až jedna třetina nesezdaných soužití a samoživitelů s dětmi totiž žije v nájemním 
bytě. V případě samoživitelů je rovněž častější bydlení v bytě rodičů (tabulka č. 2.2). 

 

Tabulka č. 2.2 Druh bytu podle typu soužití a průměrný počet místností podle 
druhu bytu (v %) 

 manželé s dětmi nesezdaní s dětmi samoživitelé s dětmi 

vlastní byt 32,1 24,3 25,0 

vlastní dům 38,5 18,9 12,4 

družstevní byt 12,0 10,7 12,9 

nájemní byt 10,0 34,3 30,6 

byt rodičů, příbuzných 7,0 8,3 18,5 

jiná možnost 0,3 3,6 0,6 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

2.2 Partnerství a rodičovství 

Pro zjišťování možných vlivů vybraných opatření rodinné politiky na chování 
jedinců, zde konkrétně ve vztahu k rodičovství, je potřeba přiblížit strategie, které 
s rodičovstvím úzce souvisejí. Proto je tato kapitola kromě finančních souvislostí spoje-
ných s rodičovstvím věnována rovněž okolnostem uzavírání partnerství, příp. manželství 
a plánování dětí, a to s důrazem na finanční stránku. Vliv peněžních aspektů na postoje 
a chování jedinců je přitom sledován souhrnně, neboť při komplexnosti a provázanosti 

finanční podpory nelze mezi dotázanými legitimně zkoumat působení jen jednoho 
z nástrojů a není to v rámci kvantitativního šetření ani možné. 

V době výzkumu žily tři čtvrtiny respondentů ve společné domácnosti se svým 
partnerem či partnerkou, většina (84 %) z nich vstoupila s dotyčným či dotyčnou do 
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manželství (viz výše). Čím byl respondent starší, tím častěji sňatek uzavřel, v mladších 

věkových skupinách byla naopak výrazná skupina těch, kteří žili se svým partnerem 
či partnerkou nesezdaně (tabulka č. 2.3). Z jiného úhlu pohledu – oslovení respondenti 
žijící v manželství jsou spíše starší (56 % vdaných či ženatých respondentů je 40letých 
a starších), nesezdaní naopak výrazně mladší (72 % nesezdaných respondentů je 
mladších 40 let). 

Z demografické statistiky i jiných výzkumů (např. Kuchařová a kol., 2017) 

vyplývá, že lidé s vyšším vzděláním zachovávají častěji tradiční vzorce rodinného 
chování než lidé se vzděláním nižším (zejména se základním), tj. mimo jiné vstupují 
častěji do manželství. Nejinak tomu bylo na první pohled v daném souboru. Sňatek se 
svým partnerem uzavřely pouze tři čtvrtiny respondentů bez maturitního 
vzdělání, ale téměř devět desetin dotázaných s vysokoškolským vzděláním. 
Pokud se zaměříme na nejmladší respondenty (do 30 let), vzdělání zatím nehraje 
v preferenci typu svazku výraznou roli, nositeli uvedených rozdílů jsou tak zejména 

třicátníci a dále pak osoby starší 50 let. Podíl manželských párů roste navíc s počtem 
nezaopatřených dětí v rodině. Rodinu s jedním dítětem tvořil manželský pár v 76 %, 
rodinu se třemi a více dětmi v 87 %. Viděno optikou počtu dětí, manželské páry mají 
více dětí než páry nesezdané, což potvrzují i jiné výzkumy a demografická statistika 
(tabulka č. 2.4). 

 

Tabulka č. 2.3 Typ úplné rodiny dle věku respondenta (v %) 

typ úplné rodiny 
věk respondenta 

celkem 
do 29 let 30-39 let 40-49 let 50 let a více 

manželé s dětmi 60,9 79,3 90,4 94,6 83,9 

nesezdaní s dětmi 39,1 20,7 9,6 5,4 16,1 

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

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Tabulka č. 2.4 Počet dětí v úplné rodině (absolutně a v %) 

typ úplné rodiny 
počet dětí 

celkem 
jedno dvě tři a více 

manželé s dětmi 258 416 207 881 

nesezdaní s dětmi 82 57 30 169 

celkem 340 473 237 1 050 
     

manželé s dětmi 29,2 47,3 23,5 100,0 

nesezdaní s dětmi 48,5 33,7 17,8 100,0 

celkem 32,3 45,1 22,6 100,0 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 
Respondenti, kteří měli v době výzkumu partnera či partnerku, žili s dotyčným či 

dotyčnou ve společné domácnosti v průměru 14 let (manželé zhruba o 6 let déle než 
nesezdaní). Čím více nezaopatřených dětí žilo v dané domácnosti, tím bylo soužití 
partnerů delší, resp. čím déle spolu partneři žili, tím více měli dětí. Přibližně každý třetí 

respondent žijící v manželství uzavřel tzv. přímý sňatek, tj. vstoupil do manželství 
přibližně ve stejné době, kdy spolu s manželem začal žít ve společné domácnosti. Přímý 
sňatek častěji uzavřeli respondenti (nacházející se dnes) ve středním věku (každý třetí 
oproti každému pátému třicátníkovi). Tzv. manželství na zkoušku, tj. soužití 
s partnerem před uzavřením sňatku, trvalo v průměru 3 roky. Čtvrtině těchto 
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párů se přitom (první) děti narodily ještě před sňatkem. Samoživitelé žili sami se svými 

dětmi v době výzkumu v průměru necelých 6 let, ti, kteří měli jedno dítě, byli bez 
partnera o něco déle než ti, kteří měli dvě a více dětí (6 let proti 4 rokům). 

Rozhodnutí vstoupit do manželství může mít celou řadu důvodů, přičemž ve 
výběrovém šetření jsme zjišťovali vliv jen některých z nich. Zaměříme-li se zejména na 
ty praktické, pak nejčastějším důvodem pro uzavření sňatku bylo dle respondentů 
přání, aby se dítě, případně děti narodily do manželství (graf č. 2.1). Pro více než 
95 % rodin, kterým se děti narodily v době (nebo po) uzavření manželství, byl tento 
aspekt při rozhodování stěžejní. Naproti tomu potřebu „legalizovat“ sňatkem již narozené 
děti odmítly více než dvě třetiny respondentů. Nutno však poznamenat, že se do tohoto 
postoje významně promítá fakt, zda děti před vstupem do manželství již měli nebo ne. 
Pokud se totiž zeptáme respondentů, jimž se dítě narodilo ještě před sňatkem, pak pro 
tři čtvrtiny z nich byly již narozené děti rozhodně nebo spíše důvodem pro uzavření 
manželství. 

Praktické dopady uzavření sňatku (právní záruky a finanční a materiální 
výhody) hrály větší roli v rozhodování respondentů bez maturitního vzdělání, 
vysokoškoláci naopak zdůrazňovali přání, aby se děti narodily do manželství. To do 
značné míry potvrzuje známé vzorce rodinného chování. Osoby s nízkým vzděláním 
vstupují do manželství méně často a jejich děti se rodí častěji svobodným matkám. 
Pokud však uzavírají sňatek, převládá u nich pragmatismus. Vysokoškoláci uzavírají 

častěji sňatek a jejich děti se tak rodí do manželství. Ani oni neopomíjejí praktické 
stránky manželství, nicméně se zdá, že je u nich relativně silná představa o tradiční 
rodině. Finanční aspekty manželství tak zdá se nehrají tu hlavní roli při rozhodování o 
uzavření sňatku, jak je zřejmé i z pohledu nesezdaných (viz níže). Pokud ji hrají, pak 
spíše u hůře situovaných partnerů, kteří tak pravděpodobně v manželství očekávají 
zlepšení své finanční situace. 

 

 Graf č. 2.1 Okolnosti uzavření sňatku (v %) 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Přesvědčení, že nesezdaní rodiče mohou dětem vytvořit stejné podmínky 
jako sezdaní, je hlavním důvodem (ze čtyř nabízených), proč respondenti žijící 

s partnerem v době výzkumu bez sňatku do manželství nevstoupili (graf č. 2.2). 
Mezi nesezdanými panuje i poměrně silná skepse vůči právním zárukám a finančním a 
materiálním výhodám manželství. Přesvědčení sňatek neuzavřít je mezi nesezdanými 
poměrně silné, pouze necelá třetina o vstupu do manželství uvažuje. Sňatek v budoucnu, 
zejména v horizontu tří let, plánují spíše respondenti mladší 30 let a vysokoškoláci. 
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Graf č. 2.2 Okolnosti neuzavření sňatku (v %) 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Zaměříme-li se výlučně na porovnání finančních výhod instituce manželství 
a  nesezdaného soužití, pak se dvě třetiny respondentů domnívaly, že výhodnější 
je žít v manželství (graf č. 2.3). Stát přitom v systému dávek manželské páry před 
nesezdanými nijak neupřednostňuje. Určité zvýhodnění nabízí ale systém daňové 

podpory, kdy mají manželé možnost uplatnit daňovou slevu na manželku či manžela 
s nízkými nebo nulovými příjmy. Tento názor je samozřejmě silnější mezi ženatými 
a  vdanými, poměrně silný je ale i mezi samoživiteli. Je možné, že pro ně představuje 
manželství určitý ideál, kterého se jim (zatím) nepodařilo dosáhnout. Nesezdaní nemají 
v poměrně velkém podílu na finanční výhody daných typů soužití vyhraněný názor a 
domnívají se, že ani jeden typ soužití není výhodnější, nebo se více přiklánějí k svazku 
bez sňatku. 

 

Graf č. 2.3 Z finančního hlediska je výhodnější žít… (v %) 

 

Pozn.: Respondenti vybírali číslici mezi jedničkou a sedmičkou. Jednička znamená, že se plně přiklání 

k možnosti uvedené vlevo (manželství), sedmička značí, že se naopak plně přiklání k možnosti uvedené vpravo 
(nesezdané soužití). Čtyřka uprostřed znamená, že žádná z uvedených možností není podle respondenta 

výhodnější. 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 
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Navzdory v denním tisku často uváděným názorům, že díky sociálním dávkám je 

finančně výhodnější být rodičem samoživitelem, se dotázaní v naprosté většině 
přikláněli k názoru, že je z tohoto pohledu příznivější žít v úplné rodině (graf č. 
2.4). Přestože samoživitelé bývají častějšími příjemci sociálních dávek, specifická dávka 
určená pouze pro ně již několik let neexistuje. V daňové oblasti především díky již 
zmiňované slevě na manžela nebo manželku pak profitují spíše (sezdané) úplné rodiny. 
Navíc s velkou pravděpodobností častější přítomnost dvou příjmů v rodině se pozitivně 

odráží v celkové finanční situaci úplné domácnosti. Nejvíce se opět shodli respondenti 
žijící v manželství, z finančního hlediska by přednost úplné rodině však daly rovněž tři 
čtvrtiny samoživitelů. Nejvíce zastánců názoru, že samoživitelé mají finanční výhody 
oproti manželům, bylo mezi nesezdanými. Může jít o určitou stereotypní představu, jež 
není na rozdíl od dotázaných samoživitelů potvrzena vlastní zkušeností. 

 

Graf č. 2.4 Z finančního hlediska je výhodnější žít… (v %) 

 

Pozn.: Respondenti vybírali číslici mezi jedničkou a sedmičkou. Jednička znamená, že se plně přiklání 
k možnosti uvedené vlevo (úplná rodina), sedmička značí, že se naopak plně přiklání k možnosti uvedené 

vpravo (neúplná rodina). Čtyřka uprostřed znamená, že žádná z uvedených možností není podle respondenta 
výhodnější. 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Vzhledem k částečnému oslabení hodnoty instituce manželství lze založení rodiny 
spojovat zejména s narozením dítěte (Kuchařová a kol., 2017). Pro 60 % dotázaných 
bylo narození prvního dítěte plánované. Ženy na rozdíl od mužů však častěji 
deklarovaly, že narození dítěte bylo nechtěné (14 % versus 10 %). Většina z nich však 
narození dítěte nakonec přijala. Podíl těch (mužů i žen), kteří narození prvního dítěte 

plánovali, se zvyšoval s rostoucím věkem respondenta. To může být však do jisté míry 
ovlivněno i částečnou idealizací po větším časovém odstupu. Vědomé rozhodnutí 
založit rodinu je typičtější pro vysokoškoláky (69 % žen a 73 % mužů narození 
prvního dítěte plánovalo) než pro osoby bez maturity (48 %, resp. 58 %). Ve všech 
vzdělanostních kategoriích však platí, že manželé na rozdíl od nesezdaných párů či 
samoživitelů (dle statusu v době výzkumu) početí prvního dítěte plánovali častěji. Pokud 
je první dítě vnímáno jako nechtěné, snižuje se pravděpodobnost, že má dotázaný více 

dětí (47 % má více než jedno dítě, naproti tomu 62 % těch, kteří první dítě plánovali). 

 V přístupu k narození dalšího (posledního dítěte) se významně odráží i 
skutečnost, zda se první dítě narodilo jako plánované: pokud rodina první dítě plánovala, 
většinou plánovala i narození dalších dětí, a naopak. Rodiny, které měly dvě děti, 
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plánovaly narození druhého dítěte v 70 % případů. Podobně jako v případě 

narození prvního dítěte plánovali narození svého druhého dítěte častěji muži než ženy 
(76 %, resp. 64 %), vysokoškoláci než dotázaní bez maturitního vzdělání (80 %, resp. 
56 %), lidé ve středním věku (75 % čtyřicátníků proti 48 % respondentům mladším 30 
let) a manželé oproti nesezdaným i samoživitelům (76 %, resp. 56 % a 47 %). Mezi 
samoživiteli byli oproti ostatním typům rodin více zastoupeni ti, kteří druhé dítě označili 
za nechtěné (22 %, z nich pouze dvě třetiny dítě nakonec uvítalo). V tomto postoji se 

zřejmě odráží problematická rodinná situace samoživitelů, kdy další dítě může být i 
jedním z důvodů pro napětí v rodině či dokonce její rozpad. 

Podíl rodin s více dětmi, které třetí či další dítě, tj. nejmladší dítě, plánovaly, 
byl sice oproti dvoudětným rodinám nižší (47 %), ale počaté dítě bylo, ač neplánované, 
chtěné (37 %). Zároveň však byl mezi dotázanými se třemi a více dětmi poměrně 
vysoký podíl těch, kteří označili narození svého posledního dítěte za nechtěné (17 %, 
z toho však většina narození dítěte nakonec uvítala), i těch, pro které bylo početí 

nejmladšího dítěte na rozdíl od prvního plánovaného spíše překvapením. 

Většina (86 %) dotázaných, mužů i žen, neuvažovala v době výzkumu 
mít v horizontu tří nejbližších let další dítě. U vícedětných rodin to až tak velkým 
překvapením není (další dítě nechce 97 % rodin se třemi a více dětmi a 94 % 
dvoudětných rodin), stojí však za zmínku, že o druhém dítěti uvažuje v nejbližší 
době pouze čtvrtina respondentů s jedním dítětem. Plány mít další dítě se však 

výrazně liší podle věku již narozených dětí. Vyrůstá-li totiž v rodině jedináček předškol-
ního věku, pak o dalším dítěti uvažuje každý druhý dotázaný (54 %), v dalších 3 % rodin 
je žena v současnosti těhotná. Pořídit sourozence k jedináčkovi školákovi plánuje 
v nejbližších třech letech 15 % rodičů. V rodinách s dospívajícími dětmi jsou plány na 
další dítě již jen výjimečné. Další dítě plánují hlavně rodiče mladší 30 let (41 %), příp. 
40 let (19 %) a častěji nesezdaní (29 %) než manželé (13 %). Uvedené plány mohou 
do určité míry naznačovat nové trendy v rodinném chování, kdy se nesezdaní průměr-
ným počtem dětí přiblíží manželským párům. Je třeba však mít na paměti velikost 
souboru a počet respondentů v daných typech rodiny (viz tabulka č. 2.1), je nasnadě, 
aby byl tento dílčí závěr ověřen v dalších výzkumech. 

Finanční situace je obecně jedním z hlavních faktorů, které hrají při 
rozhodování o narození dítěte roli (viz např. Kuchařová a kol., 2017). Ve finančních 
aspektech je přitom často zahrnut nejen požadavek na dostatečné finanční zabezpečení, 
ať už ze strany státu či vlastních příjmů, ale i potřeba určité materiální úrovně, konkrétně 
samostatného bydlení. Podle výsledků provedeného šetření, které zjišťovalo, jakou roli 
hrají při rozhodování o narození dítěte finanční dopady, je bere v úvahu až devět z deseti 
respondentů. Jejich váha je ale dosti odlišná. Zcela rozhodující roli přisoudilo 
finančním dopadům jen 7 % dotázaných, významnou roli hrály pro téměř 
polovinu (47 %) dotázaných. Další třetina (35 %) jim připouští jen nevýznamnou 
roli. Skoro žádný vliv nemají finance na rozhodování o narození dítěte u zbývající 

desetiny (11 %) dotázaných. Vědomi si možných dopadů narození dítěte na finanční 
situaci rodiny přikládají větší váhu financím při rozhodování spíše dotázaní s nižším 
vzděláním bez maturity (pro 63 % z nich hrají rozhodující nebo významnou roli). Naproti 
tomu ne že by vysokoškoláci nebrali finanční náležitosti spojené s rodičovstvím vůbec 
v úvahu (rozhodující nebo významnou roli hrají pro 41 % z nich), ale díky zpravidla 
vyšším příjmům nemají takové obavy o budoucí finanční zajištění. 

V životě mohou nastat situace, kdy by rodina chtěla mít další dítě, ale 
nakonec se to z různých důvodů nepodaří. Takovou situaci zažilo 14 % 
dotázaných. Nelze však jednoznačně říci, že by toto nenaplněné přání bylo typické pro 
určitý typ rodiny, či by měli takovou zkušenost více muži než ženy, rozdíly nebyly 
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shledány ani dle výše dokončeného vzdělání. Není však překvapující, že se s touto 

situací setkali častěji respondenti ve středním věku (40 a více let) a ti, kteří měli v době 
výzkumu pouze jedno dítě. Hlavními důvody11, proč se respondenti nakonec rozhodli 
další dítě nemít, ačkoli by si to přáli, byly finance (39 %), dále věk (31 %) a zdraví 
(26 %), poměrně častá byla i neshoda či vztah s partnerem (shodně po 26 %). Je-li 
finanční stránka pro rodiče podstatná při rozhodování o narození dítěte, pak pro ně právě 
finance byly častěji tím hlavním důvodem, proč další dítě neměli. Na druhou stranu 

rodiče, pro které hrají finanční dopady jen nevýznamnou nebo žádnou roli, uvádějí spíše 
jiné důvody (partnerství, věk nebo něco jiného). Práci jako překážku uvedla pětina 
respondentů, mužů i žen, i když jak vyplývá z dřívějších výzkumů (např. Kuchařová 
a  kol., 2017), s rodičovstvím jsou spojeny spíše negativní dopady na pracovní uplatnění 
nebo určité komplikace při sladění rodinných a pracovních povinností spíše u žen než u 
mužů. Možné potíže v oblasti bydlení stály v pozadí rozhodnutí o nepořízení si dalšího 
dítěte u desetiny rodičů. Ve stejné míře respondenti deklarovali i neochotu měnit 

dosavadní způsob života. 

 Dopady na finanční zajištění rodiny v souvislosti s narozením prvního, 
příp. u vícedětných rodin i nejmladšího dítěte nijak neřešilo 43 %, resp. 37 % 
dotázaných. Ostatní brali tyto možné dopady v úvahu, přičemž převážně věřili, že to 
zvládnou: přibližně třetina dotázaných při plánování narození prvního 
a  nejmladšího dítěte finanční stránku zvažovala a zároveň věřila, že to rodina 

bez velkých problémů zvládne, nemalého propadu příjmů se obával přibližně 
každý pátý respondent, u nejmladšího dítěte to byl téměř každý třetí. 
V rozhodování o narození dalšího, resp. posledního dítěte se tak částečně projevila 
předchozí zkušenost s tím, jak narození prvního dítěte (případně více předchozích dětí) 
ovlivňuje rodinný rozpočet. Mohlo by se zdát, že rodiny, které měly v době výzkumu již 
více než dvě děti, zvažovaly finanční stránku v souvislosti s narozením toho nejmladšího 
obezřetněji než např. rodiny s jedním dítětem. Tato hypotéza se však v datech 

nepotvrdila. 

V míře obav z finančního propadu po narození prvního dítěte hrál výraznější vliv 
věk, kdy se pochopitelně zátěže více strachovali respondenti mladší 30 let (37 % oproti 
23 % třicátníků). Určitou nejistotu vyjadřovaly spíše ženy než muži (24 %, resp. 18 %), 
a to navzdory tomu, že za hlavního živitele rodiny je v české společnosti považován 
stále muž a bylo by spíše pochopitelné, že by větší obavy pociťoval on. Ženy si jsou 
pravděpodobně více vědomy přínosu svého příjmu do rodinného rozpočtu, zároveň zde 

možná rezonuje nejistota z toho, že po narození dítěte budou po nějakou dobu finančně 
závislé na svém partnerovi. Zajímavé je rovněž, že více se po finanční stránce narození 
prvního dítěte obávali respondenti žijící v době výzkumu v nesezdaném soužití. Mezi 
nesezdanými však byly oproti manželským párům více zastoupeny osoby bez maturit-
ního vzdělání (40 % proti 23 %), což se zřejmě odráží ve finanční situaci rodiny. Obavy 
z toho, jak ovlivní rodinný rozpočet narození posledního (nejmladšího) dítěte, se dle 

pohlaví, věku, ani typu rodiny významně nelišily. Mírně větší starosti připouštěly osoby 
bez maturity. Zdá se tedy, že předchozí zkušenost s narozením prvního, případně dalších 
dětí, ovlivnila náhled na zatížení rodinného rozpočtu rodiny s příchodem dalšího dítěte 
všechny skupiny podobným způsobem.  

Pouze čtvrtina respondentů uvedla, že mělo narození prvního dítěte ve 
skutečnosti výrazný vliv na zhoršení finanční situace rodiny, jedna polovina 
připustila určitý vliv, zbývající čtvrtina se nedomnívala, že by založení rodiny 

                                                             
11  Respondenti vybírali z 8 nabízených důvodů (věk, zdraví, finance, práce, bydlení, vztah s partnerem, 

neshodli jsme se na tom s partnerem, nechtěli jsme měnit dosavadní způsob života, příp. jiný důvod) dva 

hlavní. Uvedené četnosti jsou součtem četností za oba důvody. 
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jejich finanční situaci zhoršilo. Logicky zaznamenali spolu s narozením prvního dítěte 

větší finanční propad samoživitelé (35 % proti 23 % manželů), žádnou změnu 
nezaregistrovalo pouze 17 % z nich (28 % manželů). Zhoršení pocítily ve větší míře 
osoby, které byly v době výzkumu mladší 30 let, což souvisí i s tím, že měly častěji 
pouze základní vzdělání či vzdělání bez maturity, jež komplikuje jejich situaci na trhu 
práce. Více reflektovaly zhoršení finanční situace po narození prvního dítěte ženy než 
muži (30 % proti 22 %).  

Do rodinného rozpočtu plyne několik hlavních příjmů. V prvé řadě je to 
příjem respondenta, případně jeho partnera, dále může rodina, zvláště s malými dětmi 
pobírat sociální dávky (zejména rodičovský příspěvek), případně může určitou roli hrát 
i finanční pomoc širší rodiny. V tomto směru se ukazuji významné rozdíly mezi muži 
a ženami v tom, jakou roli daným příjmům přisuzují a jak pak jejich význam 
reflektují v realitě. 

Ženy na rozdíl od mužů očekávaly, že po narození nejmladšího (jediného) dítěte 
bude hrát stát významnější finanční roli, naopak připouštěly, že klesne význam jejich 
vlastní výdělečné činnosti (na rozdíl od mužů však ne tolik) a rozhodující bude výdělečná 
činnost partnera (graf č. 2.5 a 2.6). Na rozdíl od mužů očekávaly i významnější pomoc 
od širší rodiny. Porovnáme-li očekávání s hodnocením toho, jakou roli skutečně hrály 
dané finanční toky v rodinném rozpočtu po narození nejmladšího (jediného) dítěte, 
nejsou zde patrné příliš dramatické rozdíly. K mírnému zklamání došlo u žen a částečně 

i u mužů u státní pomoci, rovněž význam pracovního příjmu ženy byl muži i ženami 
v počátku oproti realitě přeceněn. Muži odhadli poměrně realisticky význam svého 
příjmu, ženy však příjmu partnera po narození nejmladšího dítěte přisuzovaly původně 
větší roli. Naopak se oproti prvotnímu očekávání zvýšil reálný význam pomoci širší 
rodiny, a to jak u mužů, tak u žen. 

 Větší finanční pomoc od státu očekávají spíše mladí lidé, osoby s nižším 

vzděláním, samoživitelé a nesezdaní. Důraz na vlastní příjem, případně příjem partnera 
pro zabezpečení rodiny po narození nejmladšího (jediného) dítěte naopak s věkem 
roste, podobně s výší vzdělání, silnější je i u manželů. Na pomoc širší rodiny se více 
spoléhají mladší generace, lidé s nižším vzděláním a samoživitelé. Uvedená očekávání, 
jakou roli budou hrát různé typy podpory v příjmu rodiny, více méně odpovídají i tomu, 
jak respondenti hodnotili reálnou situaci po narození nejmladšího (jediného) dítěte. 
Finanční podpora státu hrála rozhodně významnou roli pro samoživitele (pro 
dvě třetiny versus pro jednu polovinu manželů), osoby s nízkým vzděláním (pro více 
než dvě třetiny osob bez maturitního vzdělání versus pro necelou polovinu 
vysokoškoláků) a osoby mladší 30 let (pro 67 % versus 59 % třicátníků a 53 % 
čtyřicátníků). To, zda mělo narozené dítě již starší sourozence či nikoliv, nehrálo 
v hodnocení významu podpory státu významný vliv. Podobně byla reflektována i 
skutečná pomoc širší rodiny, kdy největší význam měla pro samoživitele (v jedné 
polovině proti jedné třetině manželů) a osoby mladší 30 let. Svůj vlastní příjem hodnotily 

jako méně významný všechny ženy bez ohledu na to, v jakém typu svazku v době 
výzkumu žily. Naopak, příjem muže byl jak samotnými muži, tak jejich partnerkami 
hodnocen jako klíčový pro rozpočet rodiny, a to zvláště manželi, třicátníky a 
čtyřicátníky. 
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Graf č. 2.5 Očekávaný a reálný význam finančních zdrojů po narození 

nejmladšího dítěte – žena (v %) 

 
Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Graf č. 2.6 Očekávaný a reálný význam finančních zdrojů po narození 
nejmladšího dítěte – muž (v %) 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 
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2.3 Příjmová situace rodin s dětmi a její souvislosti 

2.3.1 Příjmy rodin, jejich zdroje a možnosti vycházení s příjmy 

Příjmová situace rodin s dětmi vyjádřená výší celkového čistého příjmu 
domácnosti se na první pohled zdá být velmi dobrá. Do konkrétního příjmového 

intervalu se však odmítla zařadit zhruba každá pátá rodina. Nesezdaní a samoživitelé 
byli oproti manželům v tomto ohledu trochu sdílnější, na druhou stranu relativně častěji 
celkovou výši příjmu vlastní domácnosti neznali. Výše čistého měsíčního příjmu 
domácnosti se výrazně lišila v jednotlivých typech rodin, v souhrnu se nejčastěji 
pohybovala od 30 do 49 tisíc Kč. V tomto intervalu měla příjem zhruba polovina 
manželských i nesezdaných párů, ale jen pětina samoživitelů. Ti nejčastěji hospodaří 
s příjmem nižším (viz tabulka č. 2.5). Lepší příjmová situace manželských párů pramení 

mj. z častější ekonomické aktivity obou rodičů (81 % oproti 50 % u nesezdaných) 
a  jejich vyšší vzdělanostní úrovně, která bývá spojena s vyššími příjmy. 

 

Tabulka č. 2.5 Struktura rodin podle výše čistého měsíčního příjmu domácnosti 
(v %) 

čistý měsíční příjem 

domácnosti 

úplné rodiny neúplné 

rodiny 
celkem 

celkem manželé nesezdaní 

do 19 999 Kč 2,7 2,2 5,0 34,6 11,0 

20 000-29 999 Kč 13,0 10,2 26,6 39,0 19,8 

30 000-39 999 Kč 23,7 23,3 25,9 14,0 21,2 

40 000-49 999 Kč 29,3 30,4 23,7 5,5 23,1 

50 000-59 999 Kč 17,1 18,3 10,8 4,1 13,7 

60 000 a více Kč 14,3 15,6 7,9 2,7 11,3 

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

N 826 687 139 292 1 118 
 

odmítl, nechce 

uvést 
19,3 20,2 14,8 14,9 18,2 

nezná výši příjmu 2,0 1,8 3,0 3,1 2,3 

Pozn.: šedě označené intervaly ukazují mediánovou hodnotu 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Výše příjmu domácnosti silně závisí na jejím sociodemografickém složení. Kromě 
uvedených rozdílů podle úplnosti rodiny a typu soužití partnerů, ovlivňuje celkový příjem 

ekonomická aktivita jednotlivých členů domácnosti a s tím související i přítomnost 
dalších osob. Smíšené rodiny, ve kterých kromě rodičů a nezaopatřených dětí žijí ještě 
další osoby, nejčastěji již zaopatřené děti nebo prarodiče dětí, mají k dispozici zpravidla 
více prostředků než rodiny takzvaně čisté (viz graf č. 2.7). Přítomnost těchto osob, resp. 
jejich příjmů (nejčastěji z pracovní činnosti nebo důchodu) v průměru navyšuje celkové 
příjmy rodin, zejména mezi samoživiteli. 

Existence dvou příjmů z pracovní činnosti umožnuje sedmi rodinám z deseti 
disponovat s příjmy nad 40 tisíc Kč (viz graf č. 2.7). Naproti tomu s méně než 20 tisíci 
Kč musí vyjít necelá 2 % rodin s oběma výdělečně činnými rodiči. Pokud pracuje pouze 
jeden z rodičů, příjmy domácnosti poměrně významně poklesnou. Celková příjmová 
situace takovýchto úplných rodin je však stále lepší než v případě výdělečně činných 
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samostatně žijících rodičů. Ti v sedmi případech z deseti nepřekročí třicetitisícovou 

hranici. Častěji se jedná o ženy, muži se svým celkovým příjmem spadají spíše do 
vyšších příjmových intervalů. Naprosto odlišná je situace nepracujících samoživitelů. 
Příjmy tří čtvrtin z nich, tvořené hlavně sociálními dávkami, se pohybují pod 
dvacetitisícovou hladinou. 

 

Graf č. 2.7 Příjmová struktura rodin podle přítomnosti dalších osob 
v domácnosti a podle ekonomické aktivity rodičů (v %) 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

S počtem dětí v rodině se celkový příjem domácnosti mírně zvyšuje. Ve 
dvoudětné rodině k tomu přispívá hlavně výdělečná činnost (obou) rodičů (oba rodiče 
pracují v 82 % dvoudětných rodin, resp. v 67 % jednodětných a 76 % vícedětných 
rodin), ve vícedětných rodinách spíše sociální dávky (vyplývající především z péče o 
děti), příp. příjmy dalších osob. 

Sociální příjmy jsou vedle příjmů pracovních podstatným zdrojem rodinného 
rozpočtu, i když jejich výše se může značně lišit od řádově stokorun (například u 
přídavku na dítě) do řádově tisíců až desetitisíců (např. u peněžité pomoci v mateřství, 
rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení či důchodu). Alespoň jednu z uvedených 
sociálních dávek12 pobírala každá druhá oslovená rodina. Častějšími příjemci 
sociálních dávek byli rodiny nesezdaných párů a samoživitelů (necelé dvě třetiny 
z nich), rodiny manželských párů je pobíraly ve více než jedné třetině případů (38 %). 

Za častějším čerpáním dávek nesezdanými a samoživiteli stojí několik souvisejících 
faktorů, které se odrážejí v jejich nižší ekonomické aktivitě (předně péče o malé děti, 
nezaměstnanost), a tedy i v nižší příjmové úrovni. 

Nejčastěji pobíranou dávkou jsou přídavky na děti. Mezi rodinami 
zúčastněnými ve výběrovém šetření je dostává třetina z nich. To je až dvakrát více než 
ukazují oficiální statistiky. Přídavky pobírá až 46 % rodin se třemi a více dětmi, nejméně 

                                                             
12  Respondenti odpovídali, zda některý člen jejich domácnosti pobírá následující dávky: přídavek na dítě, 

peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, důchod, 

podporu v nezaměstnanosti, příp. jiné dávky. 
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příjemců je ve dvoudětných rodinách (30 %), rodiny s jedním dítětem je čerpají z jedné 

třetiny (35 %). Typ rodiny se zde stejně jako u dalších dávek projevuje jako základní 
diferencující faktor (tabulka č. 2.6). Výše zmíněné rozdíly z hlediska počtu příjemců 
přídavku podle počtu dětí platí spíše jen pro manželské páry, u samoživitelů 
a  nesezdaných totiž podíly rodin čerpajících přídavek na dítě s počtem dětí v rodině roste. 
Se zvyšujícím se věkem nejmladšího dítěte v rodině příjemců přídavku na dítě ubývá. 
S příjmem domácnosti podíl příjemců přídavku na dítě podle očekávání klesá. V rodinách 

s příjmem do 20 tisíc Kč je pobírá 73 %, v rodinách s příjmem mezi 20 a 30 tisíci Kč 
60 % a v rodinách s příjmem mezi 30 a 40 tisíci Kč 37 % rodin. Naopak, poněkud 
zarážející je fakt, že přídavek na dítě dostává dle deklarací respondentů i zhruba desetina 
rodin s vyššími příjmy.13 

Vyšší podíl nesezdaných rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené ve 
srovnání s rodiči samoživiteli nebo těmi žijícími v manželství se odráží ve vyšším podílu 
příjemců dávek z důvodu péče o malé dítě. Příspěvek na bydlení reflektující vyšší zatížení 

domácnosti náklady na bydlení v relaci k disponibilním příjmům, příp. dávky hmotné 
nouze náleží rovněž častěji nesezdaným a samoživitelům. Starobní nebo jiné důchody 
přispívají k navýšení rodinného rozpočtu opět zmiňovaným dvěma typům rodin, což 
souvisí s častější přítomností dalších osob (především prarodičů) v těchto rodinách. 

 

Tabulka č. 2.6 Příjemci vybraných sociálních dávek podle typu rodiny (v %) 

 manželé s dětmi nesezdaní s dětmi samoživitelé celkem 

přídavek na dítě 25,5 40,8 56,2 35,1 

peněžitá pomoc v mateřství 4,4 11,8 4,5 5,3 

rodičovský příspěvek  15,0 33,7 18,3 18,1 

příspěvek na bydlení 3,9 13,0 26,1 10,6 

dávky hmotné nouze 0,8 4,7 10,7 3,8 

důchod 3,3 6,5 11,8 5,8 

podpora v nezaměstnanosti 1,6 4,7 3,1 2,3 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Kromě rodin, které dostávají přídavky na své děti (viz tabulka č. 2.6), se ještě 
8 % z těch, které je nepobírají, domnívá, že vzhledem ke svým příjmům by na 
ně mělo nárok. Dvě třetiny těchto rodin přitom deklarují potíže vyjít s příjmem. 
Nesezdaní a samoživitelé o možném nároku uvažují častěji (12 %, resp. 17 %) než 
respondenti žijící v manželství (5 %). Většina (43 %) z těchto potencionálních příjemců 
o přídavky na děti již žádala, ale neúspěšně, nebyly jí přiznány. Pro ostatní bylo tím 
hlavním důvodem, proč o ně nežádali (v pořadí od nejčastěji zmiňovaného důvodu): 
necítím se být sociální případ, složitost a časová náročnost vyřízení žádosti, nízká 
hodnota přídavku a neznalost, kde a jak požádat. 

Významným zdrojem příjmů, zvláště pro samoživitele, je výživné. Nárok na 
výživné uplatňuje 36 % samoživitelů a 70 % jejich dětí. Jen v polovině případů 

                                                             
13  Propočteme-li výši příjmu pro nárok na přídavek na děti pro úplnou rodinu se třemi dospívajícími dětmi, tj. 

jednu z nejvyšších možných částek, dospějeme k částce téměř 36 tisíc Kč (13 320 * 2,7 = 35 964). Rodiny 

s příjmem nad 40 tisíc by tak teoreticky neměly mít na přídavky nárok, přitom mezi rodinami v této příjmové 

kategorii se k příjemcům přídavku přihlásili i rodiče jednoho nebo dvou dětí. Na „vině“ by ještě mohlo být 
nadhodnocení skutečných příjmů domácnosti. V každém případě vysvětlení těchto nesrovnalostí je poměrně 

těžké a zpětné ověření nereálné. 



2. Sociálně-ekonomická situace rodin s dětmi a vliv finančních nástrojů z pohledu rodičů 
nezaopatřených dětí 

 

 
 

54 

však dostávají alimenty pravidelně každý měsíc a v dané výši. Nejčastějším 

nešvarem je nepravidelnost plateb. 

Kvůli horší příjmové situaci mívají samoživitelé a v menší míře i 
nesezdaní větší potíže vyjít s příjmem. Velké nebo určité obtíže deklaruje celkově 
75 % samoživitelů a 55 % nesezdaných. Mezi manželi naopak převažují rodiny, které 
s příjmem vyjdou téměř nebo zcela bez obtíží (61 %). Existence příjmů z výdělečné 
činnosti je zásadním faktorem ovlivňujícím celkové hospodaření a schopnost spořit. 

V úplné rodině umožňuje spořit a zlepšuje možnosti vyjít s příjmem ekonomická aktivita 
obou partnerů, u samoživitelů je zásadní jejich výdělečná činnost. Větší potíže vyjít 
s příjmem deklarují rodiče tří a vícedětných rodin oproti rodinám s méně dětmi. 

Celkově dvě třetiny rodin s dětmi dokáží měsíčně pravidelně spořit 
(23 %) nebo ušetřit nějakou částku alespoň občas (45 %), třetině se to nedaří 
vůbec (32 %). S růstem příjmu domácnosti schopnost spořit výrazně roste, přičemž 
zatímco u středně příjmových skupin (mezi 30 a 50 tisíci Kč) převládá ještě spíše 
nepravidelné spoření, rodiny s vyššími příjmy již častěji dokáží spořit pravidelně. I proto 
nejčastěji spoří manželské páry (79 %), zatímco samoživitelům a nesezdaným se to 
nedaří (53 %, resp. 40 %). Z hlediska počtu dětí je spoření nejproblematičtější u rodin 
se třemi a více dětmi. Rodiny s příjmem do 20 tisíc Kč neušetří nic ve třech čtvrtinách 
případů. Do této příjmové kategorie přitom spadá třetina samoživitelů, uspořit alespoň 
nějakou částku měsíčně se podaří jen necelé pětině z nich. 

2.3.2 Daňové úlevy 

V rámci daňové podpory rodin s dětmi si mohou pracující rodiče snížit svou 
daňovou povinnost o částku reflektující počet nezaopatřených dětí v rodině. Slevy na 
dani na dítě se v posledních několika letech navyšovaly a od roku 2015 navíc umožňují 

rodičům s více dětmi odečíst vyšší částku na druhé a třetí nebo další dítě v rodině. Pro 
uplatnění daňového zvýhodnění se musí jednat o takzvaně vyživované dítě, které žije 
s poplatníkem ve společné domácnosti, je nezaopatřené (do 26 let, pokud studuje) 
a  musí být poplatníkovo vlastní, osvojené, v náhradní péči, příp. se může jednat o vnouče, 
nemají-li jeho rodiče příjmy z pracovní činnosti.  

Desetina manželských párů, resp. rodičů žijících v manželství, neuplat-
ňuje slevy na dani na dítě, mezi nesezdanými páry je to pětina, stejně jako 
v případě samoživitelů. Ekonomická neaktivita, resp. neexistence pracovního příjmu, 
který zakládá nárok na daňové zvýhodnění na dítě, přitom není vždy tím hlavním 
důvodem. V úplných rodinách je mezi těmi, kdo nevyužívají daňových úlev, až 70 % 
rodin, ve kterých jsou oba rodiče výdělečně činní. Pracující samoživitelé neuplatňují 
daňové zvýhodnění na dítě v desetině případů. Skutečné příčiny nečerpání daňových slev 
však nebyly v šetření zjišťovány. Z hlediska počtu vychovávaných dětí nejsou daňové 

úlevy na děti využívány spíše v rodinách s jedním dítětem (12 %) než v rodinách s více 
dětmi (7 %). 

Nejčastěji uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě jen jeden z rodičů, 
zpravidla otec (viz tabulka č. 2.7). Mezi nesezdanými páry jsou však až dvakrát častěji 
(oproti manželským párům) v tomto směru tou hlavní osobou ženy. Partneři žijící 
nesezdaně nesdílejí tak často společné finance jako manželé14 a větší potřeba určité 

finanční nezávislosti tak může přispívat k tomu, že ženy si toto zvýhodnění chtějí uplatnit 
samy. To podporuje i skutečnost, že v rodinách, kde jsou v současnosti hlavní osobou 

                                                             
14  Viz např. Hamplová (2015). 
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uplatňující daňové zvýhodnění na dítě ženy, si rodiče mezi sebou výrazně častěji 

převáděli nárok na toto zvýhodnění než v rodinách, kde je příjemcem slevy na dani muž 
(viz tabulka č. 2.8). 

Poněkud zarážející jsou případy uplatňování daňových slev u samoživitelů druhým 
rodičem nebo oběma rodiči. Jedním z vysvětlení může být, že rodiče mají dítě/děti ve 
střídavé péči, kdy si slevu uplatňují „napůl“, resp. každý po část roku. Konkrétní příčiny 
bohužel data nespecifikují. Nicméně samoživitelé až ve čtvrtině případů ze všech uvedli, 

že někdy si mezi sebou jako rodiče převáděli nárok na slevy na dani na dítě, přičemž 
tou hlavní okolností nebyl návrat po rodičovské dovolené (jako v případě úplných rodin), 
ale jiné příležitosti. 

 

Tabulka č. 2.7 Kdo za rok 2018 uplatňuje slevu na dani na dítě (v %) 

 manželé s dětmi nesezdaní s dětmi žena samoživitelka muž samoživitel 

oba rodiče 13,2 10,7 6,5 10,1 

jen žena 11,6 20,7 71,1 1,3 

jen muž 64,9 48,5 1,1 73,4 

nikdo  10,3 20,1 21,3 15,2 

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

N 881 169 277 79 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Poměrně překvapivý je nezanedbatelný podíl rodin, ve kterých o slevu na 
dani na děti žádají oba rodiče. Trochu častěji se takto chovají rodiče z vícedětných 
rodin15, výjimečné to však není ani v rodinách jedináčků. Rodiče si mohou jednotlivé děti 
mezi sebou „rozdělit“ a každý uplatnit slevu na dani (alespoň) na jedno dítě. Nebo může 
každý čerpat slevu na dani jen po část roku. Převádění nároků na slevy na dani na děti 
je přitom v těchto rodinách poměrně časté (viz tabulka č. 2.8). Této možnosti využila 
více než třetina manželských párů. K převádění nároků dochází většinou v době návratu 
pečujícího rodiče po rodičovské dovolené do práce, méně často při jiných příležitostech. 

 

Tabulka č. 2.8 Převáděli jste někdy jako rodiče mezi sebou nárok na slevy na 
dani na děti? (v %) 

 kdo uplatňuje slevy na dani na děti 
celkem 

oba rodiče jen žena jen muž nikdo 

manželé 
s dětmi 

ano 36,2 28,4 8,7 4,4 14,2 

ne 63,8 71,6 91,3 95,6 85,8 

N 116 102 572 91 881 

nesezdaní 
s dětmi 

ano 11,1 28,6 7,3 - 10,7 

ne 88,9 71,4 92,7 100,0 89,3 

N 18 35 82 34 169 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

                                                             
15  V rodinách s více dětmi může být důvodem uplatňování slev oběma rodiči také existence stropu na daňový 

bonus, čemuž se rodiče právě rozdělením slev na jednotlivé děti mezi sebe snaží vyhnout. Obecně však 
otázkou zůstává, zda v některých případech nedochází ke zneužívání a uplatňování daňových úlev oběma 

rodiči na stejné dítě/děti. 
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Změny, které nastaly v případě částek daňového zvýhodnění na dítě počínaje 

rokem 2015, byly poměrně výrazné, především pak pro rodiny s více dětmi. Díky 
každoročnímu navyšování částek slev na dani na dítě a nastavení různých (vyšších) 
částek podle pořadí dítěte v rodině tak například rodič vychovávající 3 děti snížil svůj 
daňový základ v roce 2018 o 50 % více než v roce 2014. Přestože v meziročním 
vyjádření se jednalo o navýšení v řádu jedné až tří stokorun měsíčně v závislosti na 
počtu dětí, pokusili jsme se zjistit, nakolik si toho příjemci ve svých příjmech povšimli. 

Nutno ještě poznamenat, že v dotazníku nebyly zjišťovány změny pracovního příjmu 
jako takového. V souvislosti s hospodářským oživením a růstem průměrných mezd 
v posledních dvou letech pak pro některé rodiče nemusí být vždy snadné rozeznat 
jednotlivé složky navýšení mzdy. 

Nicméně podstatné navýšení příjmů v souvislosti se změnami částek slev 
na dani na dítě zaznamenalo jen 5 % dotázaných, které slevy uplatňují.16 
V rodinách pečujících o tři a více dětí to vzhledem k uskutečněným valorizacím a 

úpravám mělo výrazný vliv na zvýšení příjmů u 9 % příjemců, u rodičů jedináčků ve 
4 %. S počtem dětí rostl, i když tentokrát jen nepatrně, rovněž podíl rodičů, kteří zvýšení 
svých příjmů sice zaznamenali, ale ne moc významné (46 % u rodin s jedním dítětem, 
50 % u tří a vícedětných rodin). Ostatní rodiče uvedli, že si navýšení příjmů prakticky 
vůbec nevšimli (50 %, resp. 41 %). Čerpají-li slevy na dani na dítě v současnosti ženy 
nebo oba rodiče, pak je navýšení příjmů v důsledku úprav dílčích částek spíše zřetelné, 

i když se nejedná o výraznou změnu. 

Kromě nároku na daňové zvýhodnění, resp. slevu na dani na dítě vzniká rodiči 
s nízkou daňovou povinností a ročními příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální 
mzdy, nárok na vyplacení tzv. daňového bonusu. Jeho souhrnná suma je však omezena 
určitou částkou (od roku 2012 do současnosti ve výši 60 300 Kč ročně). To znamená, 
že zatímco ještě v roce 2014 mohla plně vyčerpat daňový bonus rodina se čtyřmi dětmi, 
v roce 2018 postačí maximálně stanovená suma nejvýše na tři děti. Z tabulky č. 2.7 je 
zřejmý podíl domácností, které za rok 2018 uplatňují slevu na dani na dítě.17 Nárok na 
daňový bonus deklarovala téměř polovina z nich (46 % manželů, 42 % nesezda-
ných a 48 % samoživitelů), ostatní podle vlastního vyjádření nárok nemají nebo si tím 
nejsou jistí. Vyšší počet dětí v rodině zvyšuje pravděpodobnost čerpání bonusu, přede-
vším v neúplných rodinách (42 % samoživitelů s jedním dítětem a 63 % samoživitelů 
se třemi a více dětmi čerpá daňový bonus, v úplných rodinách se uvedené podíly zvyšují 
s menší dynamikou ze 42 % na 52 %). To je poměrně vysoký podíl, nicméně, ne tak 

nepravděpodobný. U rodiče pečujícího o jedno dítě vzniká nárok na daňový bonus, jsou-
li jeho hrubé příjmy nižší než 16 tisíc Kč měsíčně, u rodiče se dvěma dětmi má-li příjem 
do 25 tisíc Kč a u rodiče se třemi dětmi s příjmem zhruba do 34 tisíc Kč. 

Manželské páry mohou na rozdíl od nesezdaných partnerů uplatnit ještě slevu 
na dani na manžela nebo manželku s nízkými nebo nulovými příjmy. Za rok 2018 
se chystá uplatnit slevu na dani na manželku až třetina všech manželů dotázaných ve 

výběrovém šetření. Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly 2.1, v 81 % manželských párů 
pracují oba rodiče, v 19 % pouze jeden z nich. Nízké příjmy jsou důvodem uplatnění 
této slevy pro necelou čtvrtinu (23 %) rodin, ve kterých pracují oba manželé. Hlavními 
nositeli této slevy jsou však ti, jejichž manželka (mnohem častěji než manžel) není 
výdělečně činná, a to zpravidla z důvodu péče o dítě. V manželských rodinách 

                                                             
16  Na tuto otázku odpovídali všichni respondenti, 9 % uvedlo, že slevy na dani na děti neuplatňuje. Ostatní 

(N=1 280) se vyjadřovali k tomu, do jaké míry zvýšení daňových slev zaznamenali ve svých příjmech. 
17  Pro manželské páry s dětmi je zde N=790, pro nesezdané N=135 a pro samoživitele N=285. Pro úplné 

rodiny s jedním dítětem je N=285, se dvěma dětmi N=424 a se třemi a více dětmi N=216, pro neúplné 

rodiny N=187, resp. N=71 a N=27).  
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s jedním výdělečně činným rodičem uplatňuje slevu na dani na manžela/ku až 

77 % dotázaných. 

Rodiče pečující o dítě předškolního věku, resp. o dítě, které navštěvuje předškolní 
zařízení, si ve svém ročním daňovém přiznání mohou uplatnit ještě další slevu (za 
umístění dítěte) a zohlednit tak náklady na školné spojené s docházkou dítěte do daného 
zařízení. Roční výše této slevy je limitována měsíční výši minimální mzdy. Vzhledem 
k výši školného ve veřejných mateřských školách lze předpokládat, že většina rodičů si 

náklady na školné uplatní zcela a maximální možnou výši slevy ani nevyčerpá. Naopak, 
rodičům dětí v soukromých zařízeních „vystačí“ sleva na „školkovném“ na uhrazení jen 
jedné až dvou měsíčních plateb.18 

Zhruba dvě pětiny výběrového souboru představují rodiče, kteří pečují alespoň o 
jedno dítě šestileté nebo mladší (N=546). V téměř dvou třetinách (62 %) těchto rodin 
toto dítě navštěvuje nějaké zařízení péče o děti. Slevu na dani za umístění dítěte 
v předškolním zařízení uplatňuje 48 % rodičů těchto dětí. Muži tuto slevu vkládají 
do svého daňového přiznání více než dvakrát častěji oproti ženám. Mají totiž zpravidla 
vyšší příjmy, častěji jsou i výdělečně činní a vzhledem k tomu, že slevu na „školkovném“ 
nelze překlopit do bonusu obdobně jako je tomu u slevy na děti, s větší pravděpodob-
ností ji ze svého daňového základu budou moci odečíst celou. V rodinách s více dětmi 
se vyskytly i případy, byť spíše výjimečné, kdy se partneři o slevu na „školkovném“ 
podělí, resp. každý z nich si uplatní danou slevu (alespoň) na jedno dítě. 

2.3.3 Vybrané výdaje rodin s dětmi a obtíže s jejich hrazením 

Cílem zařazení této podkapitoly bylo dokreslit příjmovou situaci rodin s dětmi 
a  posoudit vliv, jaký může mít počet dětí na možnosti rodiny hradit více či méně běžné 
výdaje, příp. výdaje úzce provázané s přítomností dětí v rodině. 

Na míru obtížnosti vycházení s příjmem má na jedné straně vliv samotná výše 
příjmů, na straně druhé náročnost běžných i méně častých výdajů. Ve výběrovém šetření 
měli dotázaní zhodnotit, nakolik zvládají hradit dvě základní a většinou nejnákladnější 
složky výdajů (bydlení a potraviny), další dvě poměrně běžné položky (oblečení a obuv 
a léky a zdravotní potřeby) a volnočasové aktivity, které v rodinách s dětmi patří 
k poměrně častým výdajům. Obtížnost s hrazením vybraných položek se přitom promítá 
do celkových obtíží při nakládání s celkovým příjmem domácnosti. Nejmenší obtíže 
deklarovali rodiče s placením potravin a potřeb spojených se zdravím. Tři 
čtvrtiny rodin je zvládají hradit (poměrně) snadno (viz graf č. 2.8). Ve velmi tíživé 
situaci se však ocitají 3 % rodin, kterým nákup potravin činí velké obtíže. 
Většinou totiž mají problém i s uhrazením ostatních položek a celkové vycházení s příjmy 
pro ně bývá dosti obtížné. Jedná se převážně o rodiny žijící v nájemním bytě, často jsou 
to rodiny zatížené splácením půjček a rodiny čerpající sociální dávky. Převládají mezi 

nimi samoživitelé, kteří se potýkají s těmito těžkostmi i přesto, že jsou často výdělečně 
činní. 

 

                                                             
18  Podrobněji k nákladům spojeným s docházkou dětí do předškolního zařízení a k uplatnění slevy na 

„školkovném“ viz např. Kuchařová a kol., 2016, 2017, Höhne a kol., 2016. 
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Graf č. 2.8 Obtíže s úhradou následujících výdajů (v %) 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Relativně větší obtíže mají rodiny s nákupem oblečení a obuvi 
a  s úhradou nákladů na bydlení – více než třetině rodin činí velké/určité obtíže. 

Vzhledem k absolutně i relativně (v poměru ke svým příjmům) nižším výdajům na 
bydlení se do této kategorie zařadilo „jen“ 24 % rodin bydlících ve vlastním bytě a 16 % 
rodin vlastnících rodinný dům. Nositeli těchto obtíží jsou hlavně nájemníci bytů, neboť 
s velkými obtížemi hradí náklady na bydlení zhruba čtvrtina a s určitými obtížemi další 
polovina rodin bydlících v nájmu. Ve větší míře (v součtu 54 %) tak těmto potížím čelí 
samoživitelé, kteří jsou častými obyvateli nájemních bytů. Z hlediska počtu dětí udávají 

větší obtíže s úhradou nákladů na bydlení rodiny se třemi a více dětmi ve srovnání 
s rodinami s jedním nebo dvěma dětmi. Tzv. úspory z počtu, které by zde mohly být 
relevantní, se však neprojevují, do rostoucího zatížení rozpočtu výdaji na bydlení se tak 
spíše promítají vyšší náklady rodin na energie, vodu apod., které se s počtem členů 
domácnosti zvyšují. Vyšší počet dětí v rodině a přítomnost dítěte mladšího školního věku 
se negativně promítá do obtížnosti hradit nákupy oblečení a obuvi. 

Z pěti vybraných položek se jako nejnákladnější jeví zaplacení volnočaso-

vých aktivit, s čímž má nějaké potíže téměř každá druhá oslovená rodina. Zaplatit 
zájmové aktivity pro tři a více dětí potažmo pro celou vícedětnou rodinu je mnohem 
složitější než v rodinách s méně dětmi (velké/určité obtíže uvádí 61 % rodin se třemi a 
více dětmi v porovnání se 44 % rodin s jedním nebo dvěma dětmi). Ve složitější situaci 
jsou v tomto směru také rodiny vychovávající alespoň jednoho školáka, u nichž bývá 
zájem o různé volnočasové aktivity častější a mnohdy i nákladnější než v případě rodin 

s předškolními dětmi. 

Právě volnočasové aktivity dětí co do výdajů zatěžují rodiny ve srovnání s jinými 
výdaji vázanými na děti rodiny nejvíce (viz graf č. 2.9). Mezi ty nejnáročnější 
z hlediska rozpočtu domácnosti patří platby za jednorázové aktivity dětí (jako 
např. školu v přírodě, lyžařský výcvik, prázdninové tábory, studijní pobyty), ale i platby 
za jejich pravidelné volnočasové aktivity (tj. zájmové kroužky, kurzy apod.). 
S jejich úhradou má potíže více než třetina všech dotázaných rodin s dětmi. S počtem 
dětí v rodině se problémy s jejich zaplacením zhoršují (velké/určité obtíže s platbou 
jednorázových aktivit uvádí až 52 % rodin se třemi a více dětmi oproti 31 % 
jednodětných rodin, resp. s platbou pravidelných aktivit 49 % oproti 29 %). Z hlediska 
věku dítěte tyto výdaje nejvíce zatěžují rodiny se školou povinnými dětmi, zejména pak 
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v případě jednorázových pobytů v průběhu školního roku nebo o prázdninách. Zhruba 

jedna desetina všech dotázaných rodin výdaje na tyto aktivity nemá, častěji se jedná o 
rodiny s dítětem v předškolním věku (třetina z nich). V kategorii jednorázových aktivit 
je i relativně největší podíl (3 %) rodin, které daný výdaj nemají z finančních důvodů. 
Do této kategorie se přitom nejčastěji řadily tří- a vícedětné rodiny (6 % ze všech 
vícedětných rodin). 

 

Graf č. 2.9 Obtíže s úhradou vybraných výdajů týkajících se dětí (v %) 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Třetina dotázaných rodičů uvedla obtíže s hrazením dětského oblečení a obuvi. 
Větším potížím opět čelí rodiny se třemi a více dětmi a především samoživitelé (41 %, 
resp. 57 %). Rodiče, kteří vychovávají své děti sami, bez partnera, přitom 
vyjadřují větší obtíže u všech sledovaných výdajových položek. Výdaje spojené 

s docházkou dětí do školy nebo předškolního zařízení (školné, stravné, školní pomůcky 
aj.) nemá čtvrtina rodin s nejmladším dítětem předškolákem, ty, které je mají, je 
v 75 % hradí spíše bez obtíží. Za to rodiny s nejmladším dítětem ve věku 6-15 let mají 
nějaké platby spojené se školní docházkou dětí až na výjimky všechny, pro 28 % z nich 
je jejich úhrada poměrně obtížná. Podobně platí nějakou částku spojenou se školními 
povinnostmi dětí všechny tří- a vícedětné rodiny. S velkými/určitými obtížemi je hradí 
32 % z nich, rodiny s méně dětmi je zvládají hradit snáze. Výdaje týkající se zdraví dětí 
se zdají být v porovnání s předchozími položkami nejméně problematické. Zcela bez 
obtíží je hradí více než polovina rodin, více než čtvrtina přiznává jen mírné potíže. Má-
li však některé z dětí dlouhodobé zdravotní potíže, má velké/určité problémy s jejich 
zaplacením až 40 % rodin. 

Každá druhá rodina (54 %) z výběrového šetření splácí v současnosti 
nějakou půjčku. Nejčastěji se jedná o úvěry spojené s bydlením (34 %) nebo 
o spotřebitelské úvěry na pořízení předmětů dlouhodobé spotřeby (28 %; např. 
pračky, lednička, auta). Stávající bydlení financuje prostřednictvím hypotéky nebo úvěru 
ze stavebního spoření téměř polovina vlastníků bytu nebo domu a čtvrtina „majitelů“ 
družstevního bytu. S počtem dětí v rodině zatížení hypotékou roste, s věkem dětí 

4,6

5,6

11,3

13,3

20,6

27,4

29,0

26,8

27,4

28,7

29,4

24,6

21,8

52,3

37,9

36,8

28,0

23,8

9,3

10,8

13,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zdraví dětí

docházka dětí do školy

dětské oblečení a obuv

pravidelné volnočasové aktivity dětí

jednorázové aktivity dětí

jak zvládáte hradit tyto výdaje:

s velkými obtížemi s určitými obtížemi

téměř bez obtíží zcela bez obtíží

výdaj si nemůžeme dovolit výdaj nemáme z jiných důvodů



2. Sociálně-ekonomická situace rodin s dětmi a vliv finančních nástrojů z pohledu rodičů 
nezaopatřených dětí 

 

 
 

60 

skokově klesá, přičemž ke „skoku“ dochází v rodinách s dospívajícími dětmi: zatímco 

půjčku spojenou s bydlením splácí 48 % rodin s nejmladším dítětem do 15 let věku 
bydlících ve vlastním/družstevním bytě, z rodin se staršími dětmi ji splácí 24 %. Lze 
usuzovat, že řada rodin s dospívajícími dětmi vlastnících byt, hypotéku pravděpodobně 
již splatila. Hypotéku si častěji mohou dovolit rodiny s příjmem nad 30 tisíc Kč, naproti 
tomu rodiny s nižšími příjmy na ni často nedosáhnou. Na druhou stranu bývají hůře 
situované rodiny častějšími příjemci spotřebitelských půjček (nějaký spotřebitelský úvěr 

splácí 38 % z nich). Splátkami spotřebitelského úvěru je přitom vázána téměř polovina 
rodin žijících v nájmu. Rodiny bydlící ve vlastním bytě nebo domě a rodiny s příjmy nad 
50 tisíc Kč využívají spotřebitelské úvěry „jen“ z 20 %. Podobně jako v případě hypoték 
se míra využívání půjček na pořízení předmětů dlouhodobé spotřeby zvyšuje s počtem 
dětí v rodině. 

Necelá 2 % rodin si vzala půjčku za účelem zajištění svých základních 
životních potřeb (potravin, oblečení, drogerie apod.). Pro většinu těchto rodin se 

přitom nejedná o jedinou půjčku, ale o kombinaci s jinými účelovými půjčkami. Deklaro-
vané obtíže při vycházení s příjmem pak jen potvrzují složitou finanční situaci těchto 
domácností. Kromě uvedených půjček za konkrétním účelem doplnilo kolem 1 % 
respondentů ještě zdroj jiných půjček (exekuce, podnikání, na zaplacení dluhu, 
dovolená, školné nebo i nájemné). Obecně právě kumulace půjček, se kterou se 
potýká pětina rodin, které mají nějakou půjčku, významně ztěžuje rodinám 

hospodaření s příjmy. 

2.3.4 Bydlení 

Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole 2.1 a v tabulce č. 2.2, bytová situace se 
výrazně liší v závislosti na typu rodiny. Vlastnická forma jasně dominuje mezi 

manželskými páry (71 % jich žije ve vlastním bytě nebo domě), nesezdaní a 
samoživitelé vlastní své byty či domy mnohem méně, relativně častěji totiž žijí 
v nájemním bytě. Nájemní byty obývají výrazně častěji hůře příjmově situované 
rodiny (polovina rodin s příjmy do 20 tisíc Kč, třetina rodin s příjmy do 30 tisíc Kč ve 
srovnání s 2-3 % rodin s příjmy 50 a více tisíc Kč). Na druhou stranu přes 80 % rodin 
s příjmy od 50 tisíc Kč výše své byty nebo domy vlastní. Zatímco pořízení vlastního bytu 
je nákladnější z hlediska počáteční investice a z pohledu nutnosti případných splátek a 

vyžaduje tak vyšší disponibilní příjmy, nájemní forma bydlení reprezentuje spíše lacinější 
formu z hlediska pořízení, o to více zatěžující však bývají pravidelné měsíční platby. 

Družstevní byty obývá zhruba desetina rodin s dětmi, a to bez ohledu na typ 
rodiny. Nejméně časté je bydlení u rodičů nebo jiných příbuzných (s výjimkou vyššího 
zastoupení samoživitelů) a jiná forma bydlení. 

Obraz o bytové situaci dotvářejí různé kvalitativní ukazatele, jako např. počet 

obytných místností, s čímž souvisí i celková spokojenost s bydlením. Rodiny s dětmi 
obývají nejčastěji byty se třemi (37 %) a čtyřmi (22 %) místnostmi, v menších 
bytech žilo 20 % rodin, naopak ve větších zbývajících 21 %. K největším bytům patří 
rodinné domy (průměrně 4,7 místností). Poměrně prostorné je i bydlení u rodičů či 
jiných příbuzných (průměrně 3,6 místností, což často mohou být právě rodinné domy, 
častěji zde žijí vícečlenné, smíšené rodiny), ale i byty v osobním vlastnictví (průměrně 

3,3 místnosti). Nájemní byty patří k nejmenším (průměrně 2,5 místností). Vzhledem 
k rozložení vybraných typů rodin do jednotlivých forem bydlení není překvapivé, že 
manželské páry obývají větší byty než nesezdaní i než samoživitelé. Průměrný počet 
obytných místností se zvyšuje s počtem dětí v rodině. Nicméně ve vícedětných rodinách 
jeden pokoj častěji sdílí více osob než v rodinách s jedním dítětem. Rovněž z tohoto 
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pohledu jsou rodinné domy mnohem prostornější než ostatní formy bydlení, především 

než nájemní byty. S rostoucím příjmem rodiny se zlepšují kvalitativní ukazatele bytu. 
Příjmová situace tak do jisté míry umožňuje zlepšit kvalitu bytu co do počtu místností 
nebo vůbec zajistit větší byt. 

Spokojenost s bydlením lze sledovat prostřednictvím několika indikátorů. 
S vybranými ukazateli je převážně spokojeno přes 80 % rodičů (viz graf č. 2.10). 
Nejvíce jsou rodiče spokojeni s bezpečností místa bydliště a s dopravní dostupností z 

hlediska dojížďky do zaměstnání, do školy apod. Lépe hodnotí zajištění bezpečnosti 
obyvatelé nejmenších obcí do 10 tisíc obyvatel, nejméně naopak rodiče žijící ve velkých 
městech. Ve městech nad 100 tisíc obyvatel rodiče naopak oceňují jejich infrastrukturu 
a zlepšující se dopravní dostupnost, v čemž mají určité rezervy nejmenší obce. V případě 
spokojenosti s životním prostředím v okolí bytu zohledňující např. hluk, prašnost či 
charakter okolí domu, není závislost na velikosti místa bydliště tak jednoznačná. Rozdíly 
ve spokojenosti však v tomto případě úzce souvisí s typem bytu, neboť rodiče žijící ve 

vlastních domech (i bytech) jsou mnohem spokojenější než ti žijící v bytech družstevních 
a nájemních. Z hlediska druhu bytu se pak obdobně dělí spokojenost i s dalšími atributy 
bydlení. 

 

Graf č. 2.10 Spokojenost s vybranými charakteristikami bydlení (v %) 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

S příjmovou situací rodiny souvisí spokojenost s vybaveností bytu, kdy vyšší 
příjmy umožňují byt lépe vybavit. O dost méně jsou s vybaveností bytu spokojeni rodiče 
žijící v nájemních bytech, do čehož se samozřejmě promítá i horší životní úroveň těchto 

domácností. Nejméně spokojeni jsou dotázaní rodiče s prostorem svého bytu. 
V návaznosti na výše popsanou kvalitu bytu z hlediska počtu místností je zde zřejmá 
souvislost s příjmovou situací a s typem bytu. Míra spokojenosti roste s počtem obytných 
místností v bytě. V bytech s pěti a více místnostmi nenajdeme nespokojené obyvatele, 
naproti tomu v bytech se dvěma pokoji je s dostatkem prostoru spokojen jen každý 
druhý rodič. Nedostatek prostorového komfortu více trápí ještě rodiny žijící v bytech 
rodičů nebo jiných příbuzných. 
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2.4 Návrat na trh práce po rodičovské dovolené z hle-

diska reflexe systému finanční podpory rodin s dětmi 

O časování a formě návratu na trh práce po rodičovské dovolené se rodiče 
rozhodují podle několika základních kritérií včetně zohlednění stávající ekonomické 
situace rodiny nebo s ohledem na možnosti vzájemné pomoci v širší rodině. Rodiče řeší, 

v kolika letech věku dítěte začít pracovat a v jaké formě, tj. zda na plný nebo částečný 
pracovní úvazek, zda samostatně podnikat nebo pracovat jen příležitostně (k tomu viz 
např. Paloncyová a kol., 2013; Vohlídalová, Formánková, 2012; Kuchařová a kol., 2017). 
V řadě výzkumů (Kuchařová a kol., 2016; Křížková a kol., 2005; Dudová, Hašková, 
2014) se ukázalo, že finanční aspekty nejsou těmi stěžejními pro rozhodování o návratu 
do zaměstnání a že hrají větší roli hlavně v rodinách s nižšími příjmy. Obecně zde 
mívají velký vliv preference ohledně rodičovské péče o děti nebo profesní 

aspirace rodičů. 

Chceme-li se tedy ptát na to, jak lidé vnímají roli rodinných dávek, 
a  konkrétně přídavku na dítě, a dalších forem finanční podpory rodin s dětmi 
v rozhodování o jejich výdělečné činnosti a o tom, jak kombinovat péči o malé 
děti se zaměstnáním, je vhodné zohlednit celkový kontext rozhodování. Tato 
kapitola se zaměřuje na časování rodičovské dovolené a motivy volby jejího trvání 
v zájmu přiblížení toho, jak tato volba může obecně souviset s uvažováním o předpo-
kládaných finančních aspektech návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, z čehož 
by bylo možné odvodit, zda v této životní situaci rodiny může hrát nějakou roli i 
nastavení (rodičovského příspěvku a) přídavku na dítě. 

2.4.1 Délka rodičovské dovolené (celodenní péče o dítě) 

Vzhledem k dnešní slabé vazbě mezi rodičovskou dovolenou, pobíráním rodičov-
ského příspěvku a zaměstnáním rodičů jsme se ptali na všechny relevantní ukazatele – 
dobu rodičovské dovolené, dobu pobírání příspěvku a věk dítěte při nástupu pečujícího 
rodiče do zaměstnání. Pro jednoduchost jsme zjišťovali pouze zkušenost s péčí o 
nejmladší dítě. Z důvodu eliminace nepřesných odpovědí kvůli delší době od poslední 
rodičovské dovolené jsme tyto otázky kladli jen respondentům, jejichž nejmladšímu 
dítěti není více než 10 let (týkalo se 756 respondentů, tj. 54 % ze všech dotázaných). 
Protože v 96 % využily rodičovskou dovolenou ženy, prezentujeme zde výsledky 
souhrnně za pečujícího rodiče bez rozlišení, zda šlo o matku nebo otce, příp. souhrnně 
hovoříme o ženách. 

Celkové finanční dopady toho, že je žena na rodičovské dovolené, dnes již tolik 
nezávisí na její délce, vzhledem k tomu, že od roku 2012 je stanoven celkový nárok na 

jednotnou sumu 220 000 Kč za celou dobu pobírání. Pravidla nároku však určují 
(maximální) měsíční výši příspěvku (Höhne, 2017), a tedy reálný měsíční rodinný 
rozpočet domácnosti. Je tedy důležité znát chování rodičů ohledně využívání 
rodičovské dovolené, kdy rodičovský příspěvek je jen dílčí kompenzací ušlého 
nebo potenciálního výdělku, chceme-li odvodit zda, příp. nakolik, rodiče zohledňují 
to, jak změna ve zdrojích příjmů rodiny ovlivní příjmovou situaci rodiny. Tato změna má 
však celou škálu variant. Po návratu pečujícího rodiče na trh práce má rodina (obvykle) 

dva pracovní příjmy místo dosavadního jednoho, ubyde rodičovský příspěvek (je-li 
vyčerpána celková suma), část rodin může získat nárok na přídavek na dítě, ale jiné 
rodiny o něj mohou naopak přijít, rodina může přijít o daňovou slevu na manželku (jsou-
li rodiče sezdáni a tuto slevu předtím uplatňovali). Nárok na přídavek na dítě může spíše 



2. Sociálně-ekonomická situace rodin s dětmi a vliv finančních nástrojů z pohledu rodičů 
nezaopatřených dětí 

 

 

63 

vzniknout, když rodič dobere rodičovský příspěvek, ale současně z nějakého důvodu 

nepracuje. 

Této variabilitě neodpovídá zjištění, že strategie ohledně čerpání rodičovské 
dovolené jsou spíše univerzální. Opět se potvrdilo to, co je známo z dřívějších výzkumů 
(viz např. Paloncyová a kol., 2014; Kuchařová, Peychlová, 2016), že převážná část 
rodičů si vybírá tříletou rodičovskou dovolenou (72 %) a nadpoloviční většina 
pobírá po stejnou dobu rodičovský příspěvek (56 %). Doba návratu do zaměstnání je 

různorodější, tedy nesouvisí vždy s využitou délkou rodičovské a dobou pobírání 
příspěvku (tabulka č. 2.9). Dvouletou rodičovskou dovolenou mělo 12 % dotázaných 
a  takto dlouho pobíralo rodičovský příspěvek 9 % rodičů, zatímco 22 % jej pobíralo 
4  roky, tedy o rok déle, než jim končil nárok na rodičovskou dovolenou. Data ukazují, 
že dvoutřetinová většina s ukončením pobírání rodičovského příspěvku současně 
nastupuje do práce, 16 % rodičů začíná pracovat ještě při čerpání příspěvku a 19 % 
rodičů je nějaký čas bez příspěvku i bez práce (N celkem 617). V té posledně zmiňované 

skupině by se potenciálně mohli objevit noví žadatelé o přídavek na dítě. 

Jinými slovy, maximální možnou délku (3 roky) tráví na rodičovské 
dovolené téměř tři čtvrtiny rodičů, po maximální možnou dobu čtyř let pobírá 
rodičovský příspěvek necelá čtvrtina rodičů, protože více než polovina rodičů volí 
délku tři roky. Do zaměstnání se vrací necelá polovina rodičů tři roky po narození 
dítěte, zatímco po delší době zhruba čtvrtina rodičů (v tom více než desetina ve čtyřech 

letech věku dítěte). 

Tato fakta především znamenají, že někteří rodiče malých dětí se věnují celodenní 
péči o děti déle (než jen po dobu rodičovské dovolené), ač je k tomu podmínky nároku 
nenutí a znamená to pro ně nižší rodičovský příspěvek. Takový rodičovský příspěvek 
sice může zvyšovat šanci na nárok na přídavek na dítě, ale lze dost pochybovat, že by 
bylo u rodičů obvyklé brát to v potaz při úvahách o rozvržení rodičovské dovolené. 

 

Tabulka č. 2.9 Čerpání rodičovské dovolené, rodičovského příspěvku a nástup 
do zaměstnání (vybrané statistiky v měsících věku nejmladšího dítěte) 

  

Do jakého věku 
nejmladšího dítěte rodič 

čerpal (plánoval čerpat) 

rodičovskou dovolenou 

Do jakého věku 
nejmladšího dítěte rodič 

pobíral (plánoval pobírat) 

rodičovský příspěvek 

V jakém věku dítěte 
rodič nastoupil 

(plánoval nastoupit) 

zpět do zaměstnání 

průměr 31,7 35,5 34,3 

median 36 36 36 

modus 36 36 36 

minimum 2 1 0 

maximum 36 48 96 

N 731 699 662 

Pozn.: Tyto otázky byly položeny jen respondentům, kteří se s partnerem na rodičovské dovolené nevystřídali. 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Vzhledem k uvedené naprosté převaze preferencí a voleb tříleté rodičovské 
dovolené (celodenní rodičovské péče o dítě po jeho narození) nenacházíme statisticky 

významné odlišnosti v uvedených ukazatelích podle vzdělání respondenta či jeho 
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věku a podle věku nejmladšího dítěte (k němuž se tyto otázky vztahují)19. Přesto jisté 

odlišnosti zaznamenány byly. Především se trochu jinak chovají vysokoškolsky vzdělaní 
rodiče a lidé s úplných středním odborným nebo všeobecným vzděláním (graf č. 2.11). 
Vracejí se do zaměstnání dříve, než lidé s nižším vzděláním. Jejich motivace k dřívějšímu 
návratu oproti rodičům s nižším vzděláním, kteří mívají obvykle nižší příjmy, těžko 
souvisí s úvahami o lepším využití sociálního systému, roli spíše hrají profesní aspirace 
a vyšší úroveň tzv. ušlého příjmu. 

 

Graf č. 2.11 Nástup do zaměstnání po narození dítěte – délka celodenní péče 
v měsících podle vzdělání respondenta 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Vzdělání se projevuje výrazněji u důvodů, proč matka volila kratší rodičovskou 
dovolenou než obvyklé tři roky. Jak ukazuje graf č. 2.12, lidé s nejnižším vzděláním, 
tedy pravděpodobně nízkým socioprofesním statusem, podřizují volbu kratší 
délky rodičovské dovolené finančním podmínkám rodiny v polovině případů. 
Také  pro lidi s dělnickou kvalifikací s maturitou je dosažení dvou pracovních příjmů 
v rodině důležitá motivace k návratu do zaměstnání. Naproti tomu rodiče s vysokoškol-
ským či s vyšším odborným vzděláním jsou více než jiní motivováni dalšími důvody, 
mezi nimiž převažují profesní ambice nebo dobrá pracovní příležitost nebo i deklarace 
toho, že to tak plánovali od narození dítěte. Lze předpokládat, že v takových plánech 
hrají profesní ambice a plány rovněž roli. 

Celkově mezi důvody podprůměrné doby strávené na rodičovské dovolené mírně 

převládá možnost nastoupit do „zajímavého“20 zaměstnání nebo ambice neztratit 
kontakt s profesí či zaměstnáním (44 %) před finančními důvody (34 %). Jiné důvody 
deklarovalo 22 % dotázaných. 

 

                                                             
19  Nemáme k dispozici údaje o příjmové situaci rodiny v době, kdy řešila ukončení rodičovské dovolené, 

korelace se současnou úrovní (jež ovšem může být velmi odlišná) zjištěna nebyla. 
20  Ve smyslu zaměstnání vyhovujícího (i rodiči malého dítěte) náplní práce, mzdou, pracovní dobou apod. 
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Graf č. 2.12 Důvody rodičů pro to, aby začali pracovat před dosažením tří let 

věku jejich nejmladšího dítěte, podle vzdělání (podíly v %) 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

U těch, kteří volili delší dobu celodenní rodičovské péče než 3 roky, převažuje 
jako důvod přání pečovat o dítě osobně co nejdéle (50 % dotázaných). Další důvody, tj. 
bariéry ve dvou základních strukturálních podmínkách, se vyskytují obdobně často: 
nemožnost sladit nároky zaměstnání s péčí o dítě nebo vůbec najít vhodné zaměstnání 
ve 26 % a nedostupnost zařízení denní péče o děti ve 24 %. 

Podobně jako v individuální rovině, neprokazují naše data souvislost ani se 
strukturálními podmínkami, tedy v našich datech vztah mezi časováním návratu do 
zaměstnání po rodičovské dovolené a socioekonomickými podmínkami v různých krajích. 
Závislost délky přerušení zaměstnání na kraji je sice poměrně vysoká, ale rozdíly 
„nekopírují“ socioekonomické rozdíly krajů (nutno poznamenat, že jednotliví ukazatelé, 
jako mzdy, příjmy domácností, míra nezaměstnanosti, nejsou vždy konzistentními 
ukazateli situace v krajích; viz ČSÚ, 2018b). Je obtížné říci, jakou roli tu hrají strukturální 
podmínky, např. míra (ne)zaměstnanosti v krajích, a tím podmínky pro návrat po 
rodičovské dovolené do zaměstnání, nebo deficity v nabídce míst v mateřských školách. 

Jistá závislost zde je, ale důvody se mohou vzájemně překrývat vzhledem ke 
způsobu dotazování21. Data šetření Finanční podpora rodin s dětmi 2018 navíc zahrnují 

nevelké počty představitelů jednotlivých krajů. Lze tedy jen s jistou mírou spolehlivosti 
zmínit jedno ze zjištění, že tři roky přerušení zaměstnání, tedy obvyklou délku rodičovské 
dovolené, nejčastěji deklarují rodiče v Královéhradeckém a Olomouckém kraji 
(s  relativně lepšími sociálně-ekonomickými ukazateli), nejméně často v Karlovarském 
a  Zlínském kraji (vykazující spíše horší ukazatele). 

Celkem neočekávané zjištění je, že zde nehraje roli velikost místa bydliště, 
protože by se dalo předpokládat, že v menších obcích by matky mohly zůstávat pečovat 
déle, protože tam může být jak horší dostupnost zařízení nerodinné péče o děti, tak 
omezenější prostor pro volbu zaměstnání umožňujícího co možná bezproblémové 
slaďování rodičovské péče a zaměstnání. I toto zjištění přispívá k názoru, že 
rozhodování o délce celodenní rodičovské péče o nejmladší děti je jen zčásti 
ovlivněno strukturálními podmínkami a hodně podléhá osobním preferencím. 

                                                             
21  Dotázaní rodiče vybírali jen jednu hlavní možnost z pěti předložených, příp. mohli zvolit „jiný důvod“ a ten 

uvést, takže tam, kde je současně nedostatek pracovních míst i míst v mateřských školách apod., tam 

respondent uvedl jen jeden faktor. 
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2.4.2 Obtíže při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené 

(celodenní péči) 

Z konfrontace přání a plánů rodičů s možnostmi danými strukturálními a institu-
cionálními podmínkami vznikají často obtížně řešitelné situace. Hlavní z nich zde 
zmíníme. Nemají blízkou souvislost s daňově dávkovým systémem, ale se strategiemi 

vedoucími k zajištění určitých životních podmínek rodin, na něž má tento systém 
reagovat. 

Rodiče především řeší rozsah ekonomické aktivity každého z rodičů a jejich 
kombinaci. Data šetření Finanční podpora rodin s dětmi 2018 potvrdila opakovaná 
zjištění, že se matky po rodičovské dovolené převážně vracejí do zaměstnání na 
plný úvazek22 (i z důvodů ne vždy vstřícného přístupu zaměstnavatelů, jak je uvedeno 
dále). Z těch, které začaly pracovat,23 nastoupilo na plný úvazek 67 %, na zkrácený 

úvazek 23 % a necelých 7 % začalo samostatně podnikat. 

Celkové zastoupení rodičů pracujících na zkrácený úvazek v době, kdy pečují 
o  malé děti, není vysoké, ač je vyšší než v celé populaci. Tabulka č. 2.10 ukazuje podíly 
rodičů pečujících o malé dítě, kteří měli kratší úvazek, podle věkové kategorie dětí. 
Podobně ukazuje také podíly rodičů pracujících z domova, které jsou s výjimkou 
nejmenších dětí ještě nižší. Zkrácené úvazky se nejvíce vyskytují při péči o děti 

ve věku 3-6 let, u starších dětí podíl této formy zaměstnání klesá. Pouze 
v rodinách s nejmladším dítětem do tří let existují rozdíly mezi muži a ženami, které obě 
formy flexibility využívají častěji. Práce z domova je nejčastější u nejmenších dětí 
a  s jejich věkem se snižuje. Z jiných výzkumů víme, že poptávka po kratších úvazcích 
nebývá vždy uspokojena (např. Paloncyová a kol., 2014). 

 

Tabulka č. 2.10 Podíly rodičů, kteří pracovali v době péče o malé děti na zkrácený 
úvazek a kteří pracovali z domova (v %) 

 dítě do 3 let věku dítě ve věku 3-6 let dítě ve věku 7-10 let 

práce na zkrácený úvazek 8,2 13,9 6,6 

práce z domova 10,2 8,6 5,7 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

 Obtíže při návratu matek do zaměstnání se v ČR často skloňují v souvislosti 
s relativně dlouhou rodičovskou dovolenou a v důsledku toho se zastaráváním 
pracovních dovedností a znalostí. Zmiňují se též časté obstrukce ze strany (původních) 
zaměstnavatelů. Položili jsme proto několik otázek k tomuto tématu. Podle odpovědí 
respondentů se celkově situace nejeví zvlášť kritická. Největší problémy činil návrat 
na původní pracovní pozici, ale byl jako problematický deklarován jen o málo častěji než 
několik dalších okolností. 

 Podle našich zjištění přináší nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené 
na zkrácený úvazek větší problémy, než v případě nástupu na celý úvazek. To 

                                                             
22  Otázky týkající se vybraných opatření na podporu slaďování rodinných rolí a zaměstnání byly opět kladeny 

rodičům, kteří mají alespoň jedno dítě ve věku do 10 let. Zajímali jsme se jen o ty nástroje, které jsou v 

této souvislosti považovány za stěžejní, tj. dva typy upravených pracovních režimů a zařízení denní péče o 
děti. 

23  N=524. Téměř třetina dotázaných s dítětem mladším deseti let ještě setrvávala v době šetření na rodičovské 

dovolené. 
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může být jedna z bariér vedoucích k nízkému zájmu o zkrácené úvazky, vedle jejich 

současně nižší finanční přitažlivosti. Tabulka č. 2.11 ukazuje problémy při návratu do 
zaměstnání, jež jsou nejvíce podmíněné výší úvazku, na který rodič nastupoval. Je to 
svého druhu obraz bariér, které zaměstnavatelé staví rodičům malých dětí chtějících se 
při zaměstnání věnovat dostatečně i svým dětem. A ukazatel toho, že limitované 
šance rodičů po rodičovské dovolené uplatnit se v zaměstnání podle svých 
představ bývají silným faktorem konkurujícím rozhodování podle finančních 

efektů návratu do zaměstnání. 

 Prosazování většího zpřístupnění práce na zkrácený úvazek pro matky (rodiče) 
malých dětí je společné téma zainteresovaných politiků, odborníků a rodičů již řadu let. 
Pokud se podaří zvýšit podíly těchto úvazků mezi rodiči, může to změnit i požadavky na 
koncepci přídavku na děti a daňových úlev. 

  

Tabulka č. 2.11 Nakolik rodič narážel na vybrané problémy při návratu do 
zaměstnání – problémy nejvíce podmíněné výší úvazku, na který rodič 
nastupoval (podíly v %) 

pracovní úvazek těch, kteří 

začali pracovat 

Nakolik rodič narážel na problémy při návratu do zaměstnání 

zásadně částečně vůbec ne 

málo vstřícný přístup zaměstnavatelů 

 plný úvazek 5,2 23,4 71,4 

 zkrácený úvazek 10,7 40,2 49,1 

 celkem 6,6 27,7 65,7 
 obtížný návrat na stejnou pracovní pozici 

plný úvazek 9,9 26,4 63,7 

zkrácený úvazek 11,3 43,4 45,3 

celkem 10,2 30,7 59,0 
 obtížný návrat k původnímu zaměstnavateli 

plný úvazek 8,3 26,0 65,7 

zkrácený úvazek 9,0 49,0 42,0 

celkem 8,5 31,6 60,0 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Lze předpokládat, že (bez)problémovost nástupu do zaměstnání závisí mj. na 
tom, jaké je v té době stáří dítěte, s nímž byl rodič na rodičovské dovolené. Tento 
faktor má vliv především na šanci návratu k původnímu zaměstnavateli nebo na původní 
pozici. V obou případech je situace nejsložitější při tříleté a delší rodičovské 
dovolené a nejméně potíží je deklarováno při rodičovské dovolené dvouleté. 

Obdobně to platí o (ne)vstřícnosti jednání nadřízeného. Naopak, na neodpovídající 
finanční ohodnocení poukazují zejména rodiče vracející se do zaměstnání do dvou let 
dítěte, podobně pak ti, kdo se vracejí po třech letech věku dítěte. 

Ověřovali jsme také vliv často ve veřejném diskursu zmiňovaného faktoru 
prodlužujícího dobu nechtěného přerušení kariéry matek kvůli péči o malé děti, kterým 
je (ne)dostupnost zařízení denní péče a vzdělávání dětí. Oproti obecné, i výzkumy 
prokázané, zkušenosti s obtížným získáním místa v zařízení denní péče o děti hlavně 

v případě dětí mladších dvou let, se však v šetření Finanční podpora rodin s dětmi 2018 
neukazují rozdíly podle věku tak markantní (i z důvodu nižšího zájmu o nerodinnou péči 
o děti do dvou let). Navíc s nedostupností mateřských škol a podobných zařízení se 
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naopak nejvíce při nástupu do zaměstnání potýkali rodiče dětí starších tří let (graf č. 

2.13). 

 

Graf č. 2.13 Do jaké míry naráželi rodiče při nástupu do práce na nedostupnost 
mateřských škol a podobných zařízení, podle věku nejmladšího dítěte (v %) 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Data šetření se nevymykají  poznatkům o využívání nerodinné péče plynoucích 
z výzkumů realizovaných v posledních letech (např. Paloncyová a kol., 2014). To 
znamená převahu využívání služeb mateřských škol, a to především u dětí starších tří 
let. Nicméně téměř čtvrtinový podíl deklarací respondentů, že děti mladší tří let 
navštěvují mateřskou školu, naznačuje jistý posun a úspěšnost snah začlenit už tyto 
děti do vzdělávání v mateřských školách (tabulka č. 2.12). Naproti tomu podíl 
respondentů se zkušeností, že jejich dítě starší tří let docházelo (dochází) do mateřské 

školy, se jeví jako nízký (v porovnání se školskou statistikou24). 

 

Tabulka č. 2.12 Podíly rodičů, kteří využívali v době péče o předškolní děti 
nějakou formu nerodinné péče (v %) 

 
dítě do 3 let 

věku 
dítě ve věku  

3-6 let 
služby péče o nejmenší děti (dětská skupina, jesle apod.) 4,0 2,0 

mateřská škola 23,5 67,6 

služby na hlídání dětí (placené chůvy, doprovázení dětí  
na kroužky apod.) 

4,2 5,8 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

                                                             
24  Viz např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ 

statistika-skolstvi/statisticke-vystupy-a-analyzy).  
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2.4.3 Vliv slevy na dani na manžela/ku na návrat do práce po 

rodičovské dovolené  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3.2, manželské páry mohou v rámci daňové 
podpory uplatnit slevu na dani na manžela nebo manželku bez pracovních příjmů, příp. 
s ročními příjmy do 68 000 Kč. Přestože přítomnost dítěte v rodině není podmínkou pro 

její uplatnění, bývají rodiny s dětmi jejími hlavními příjemci (viz Kuchařová a kol., 
2017). K uplatnění této slevy dochází nejčastěji v rodinách jen s jedním výdělečně 
činným rodičem. Důvodem setrvání druhého rodiče, zpravidla matky, mimo trh práce je 
téměř výlučně péče o děti. 

Některé studie poukazují na demotivační charakter tohoto opatření při návratu 
žen do práce po době strávené celodenní péčí o dítě (viz kapitola 1.1.3 a Šatava, 2016a). 
Nakolik to tak ženy, potažmo oba rodiče vnímají, jsme se pokusili zjistit i v provedeném 

šetření. Rodičů, kteří mají v současnosti alespoň jedno dítě mladší deseti let (54 % ze 
všech dotázaných rodičů), jsme se ptali, zda v době, kdy jeden z rodičů celodenně 
pečoval o dítě, uplatňoval druhý, pracující rodič slevu na dani na (nepracujícího) 
manžela/ku.25 

Povědomí o existenci slevy na dani na manžela/ku a její uplatnění je 
mezi sezdanými rodiči (v rané fázi rodičovství) vysoké (tabulka č. 2.13). Slevu 

uplatnily téměř tři čtvrtiny manželských párů, o této možnosti nevěděla jen necelá 
desetina párů. Mezi důvody, proč nebyla sleva využita, převažovalo nesplnění podmínek 
(13 %), za čímž lze velmi pravděpodobně vidět nedodržení příjmové hranice pro nárok 
na slevu (např. kvůli možnému přivýdělku pečujícího rodiče nebo pobírání sociálních 
dávek v roční výši přesahující stanovený limit), ale zřejmě i nemožnost uplatnění této 
slevy u samostatně výdělečně činných osob využívajících výdajových paušálů. 

 

Tabulka č. 2.13 Uplatňujete/uplatňovali jste v době celodenní péče o dítě slevu 
na dani na manžela/ku (podíly v %) 

 
ano 

ne, nejsme 
(nebyli jsme) 

manželé 

ne, nevěděli 
jsme o této 

možnosti 

ne, nesplnili 
jsme podmínky 

nároku 

ne, z jiných 
důvodů 

manželé 72,3 0,4 8,4 12,9 6,0 

samoživitelé 18,1 50,0 10,2 7,2 14,5 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Necelá pětina rodičů žijících v době výzkumu samostatně pouze s dětmi uvedla, 
že slevu na dani na manžela uplatnila. Ač se to může zdát nelogické, bližší rozbor 
porovnávající věk nejmladšího dítěte s délkou jejich osamělého rodičovství potvrdil, že 
je to možné, neboť většina z nich je v pozici samoživitele kratší dobu, než je jejich 
nejmladšímu dítěti. Dítě se tak pravděpodobně narodilo do úplné manželské rodiny 
a  nárok na slevu mohl být uplatněn. Podobně lze vysvětlit i podíly u variant nevěděli 
jsme o této možnosti a nesplnili jsme podmínky nároku. Osamělé rodičovství počínaje 
hned narozením dítěte nebo počáteční život v nesezdaném soužití s druhým rodičem 

                                                             
25  Jak již bylo uvedeno výše, rodičů, kteří mají v současnosti alespoň jedno dítě mladší deseti let, je mezi 

dotázanými 756 (54 %). Zastoupení jednotlivých typů soužití je zde obdobné jako v celém souboru: 456 

manželských párů, 125 nesezdaných, 166 samoživitelů (61,5 %, 16,5 %, 22,0 %). 
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dítěte stojí v pozadí nejčastějšího důvodu nevyužívání slevy na dani, a to neexistenci 

manželství. 

Rodiče dětí mladších deseti let, kteří v době celodenní péče o děti uplatňovali 
slevu na dani na manžela/ku a po této době se již vrátili do práce, měli posoudit, nakolik 
při svém rozhodování o návratu na trh práce brali v úvahu případnou ztrátu 
této slevy.26 Až 78 % z nich to nijak neřešilo. Dalších 19 % to sice zvažovalo, ale 
jejich rozhodnutí pracovat to nijak neovlivnilo. Jen zbývající 3 % rodičů přiznala, 

že případnou ztrátu slevy na dani na nepracující manželku hodně řešila a matku to 
odrazovalo od návratu do práce. Rodiče tak v souvislosti s ukončením rodičovské 
dovolené a návratem na trh práce spíše „řeší“ možnosti převedení nároku na uplatnění 
daňového zvýhodnění na dítě (viz kapitola 2.3.2). 

Přestože se statisticky významně neprokázaly odchylky v míře zvažování 
možného zániku nároku na slevu na dani na manželku ve vztahu k formě úvazku, na 
který rodič po době strávené celodenní péčí o děti nastoupil, relativně větší tendence 
zvažovat případnou ztrátu této slevy, i když bez pociťovaného vlivu na konečné 
rozhodnutí pracovat, uváděli rodiče, kteří po době strávené péčí o dítě začali pracovat 
na zkrácený úvazek. Nutnost, příp. přání pracovat tak zřejmě zastínilo finanční aspekt 
vyplývající z porovnání výše daňové slevy a možného výdělku. 

  

Tyto dílčí kapitoly poukázaly na celkové okolnosti a faktory ovlivňující návrat 
pečujícího rodiče po rodičovské dovolené na trh práce, tedy v případě úplných rodin 
přechod na dvoupříjmový model rodiny z jednopříjmového, v neúplných rodinách pak 
na přechod z (převážné) závislosti na rodinných dávkách k modelu kombinovaných 
příjmů, s větší či menší rolí příjmu pracovního. Tyto obecné modely nabývají 
v konkrétních rodinách celou škálu podob závisejících na velikosti pracovních příjmů, 
což zase závisí na formách zaměstnání a služeb pro zaměstnané rodiče, jak byly 

z hlavních hledisek popsány výše. Z toho, co bylo zjištěno ze šetření Finanční podpora 
rodin s dětmi 2018 a jeho komparace s obdobnými výzkumy, lze souhrnně v bodech 
odvodit tyto závěry: 

- Dlouhá rodičovská dovolená, většinou 3 roky, ale z velké míry na základě vlastní 
volby. 
 

- Dopad tohoto faktu na obtížnost a směr27 návratu do zaměstnání. 
 

- Proti požadavkům malý rozsah využívání zkrácených úvazků rodiči. 
 

- Ve struktuře faktorů ovlivňujících strategie ukončení rodičovské dovolené hrají 
důležitou roli osobní důvody, nicméně vlastní plány se podřizují i strukturálním a 
institucionálním podmínkám. 
 

- Finanční souvislosti/dopady návratu nejsou určujícími pro volené strategie, resp. hrají 

různou roli v rodinách s různou materiálně-finanční situací. 

  

                                                             
26  N = 284. 
27  Míněna úspěšnost návratu k původnímu zaměstnavateli, zde uvedena jen hodnocení obtížnosti návratu. 
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2.5 Hodnocení rodinné politiky 

Obecně se uznává, že jedním z předpokladů efektivity opatření rodinné 
politiky je to, jak jsou tato opatření, ale i obecné cíle státní rodinné politiky, 
vnímány a sdíleny těmi, kdo jsou jejími objekty, tedy rodinami a rodiči. Přitom je však 
třeba mít na paměti, že jsou to témata pro běžnou populaci poněkud abstraktní, 

takže je pro ni obtížné se k nim podrobněji vyjadřovat a konkrétně vyhodnoco-
vat jednotlivá opatření, a to navzdory tomu, že jejich dopady jsou vnímány 
v každodenním životě. Podle zkušeností se zkoumáním postojů lidí k rodinným 
dávkám a dalším opatřením rodinné politiky lidé i v odpovědích na otázky o jednotlivých 
dávkách spíše promítají svou zobecněnou zkušenost a očekávání ohledně přímé finanční 
pomoci.28 

V tomto šetření jsme se proto dotazovali především na názory na úlohu 

jednotlivých systémů v rámci celkové finanční a materiální podpory rodin a na 
postoje k těm aspektům rodinné politiky, které přímo či nepřímo souvisejí 
s hospodařením rodin a finanční podporou státu rodinám a domácnostem. Zahrnuli 
jsme i názory ohledně nastavení rodinných dávek, včetně konkrétních otázek na 
přídavek na dítě a na daňové úlevy (viz část 2.5.2). 

2.5.1 Názory a postoje k obecným a koncepčním aspektům 

rodinně-politických opatření na podporu rodin s dětmi 

Na vztahy systémů jsme se ptali prostřednictvím tzv. sémantického diferenciálu, 
který zjišťuje rozložení názorů mezi dvěma názorovými póly, a použili jsme sedmibodo-
vou škálu. Předložili jsme čtyři takové dvojice konfrontující zájem o finanční 

a  nefinanční pomoc rodinám a konkrétně pak zájem o dávky nebo daňové úlevy 
(viz tabulka č. 2.14). U všech čtyř byly zjištěné postoje více či méně rozloženy po celé 
šíři škály, což vyjadřují i průměrná skóre uvedená v tabulce, pohybující se blízko střední 
hodnoty. Větší příklon k jedné straně škály byl pouze v jednom případě, kde byly 
příznivěji hodnoceny finanční formy státní podpory rodin oproti těm nefinančním. 

Finanční podpora jako celek je tedy dlouhodobě (porovnali jsme výsledky 

s minulými výzkumy29) reflektována jako do jisté míry základní oblast pomoci 
rodinám. Pokud jde o srovnání rodinných dávek proti daňovým úlevám, druhé 
jsou přijímány jako nástroj pomoci o něco více.  

 

                                                             
28  Pro „běžného“ rodiče je i snazší se vyjadřovat k rodinným dávkám obecně, než k jednotlivým dávkám, 

a  podobně i k opatřením působícím nepřímo, jako jsou daňové úlevy. Např. ve výzkumu vícedětných rodin, 
realizovaném ve VÚPSV, v. v. i. v roce 2018, na otázku, jaký přínos pro rodinu znamenaly rodinné dávky, 

neumělo odpovědět 4 % dotázaných, zatímco na otázku o přínosu daňových úlev 7 % (v dané baterii otázek 

se podíl odpovědí „neumím posoudit“ pohyboval mezi 4-7 %). Ve výzkumu socioekonomické situace rodin 

s dětmi (Kuchařová a kol., 2016) na obecné otázky o koncipování rodinné politiky neumělo odpovědět 

necelých půl procenta dotázaných, ale na otázky o žádoucí úpravě jednotlivých rodinných dávek se podíly 
odpovědí „nevím“ pohybovaly mezi 8-16 %, v baterii otázek o šířeji definovaných opatřeních rodinné 

politiky byl podíl odpovědí „nevím“ jen 3-8 %. 
29  Viz např. Kuchařová, 2012; Kuchařová a kol., 2016; 2018; CVVM, 2017. 
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Tabulka č. 2.14 Názory na vybrané formy opatření rodinné politiky pro rodiny 

s dětmi – průměrné hodnoty na sedmibodové škále 

1 průměr 7 

Podporovat rodiny s dětmi sociálními 
dávkami. 

4,13 Poskytovat rodinám s dětmi daňové úlevy. 

Rodinám s předškolními dětmi 
především poskytovat peněžní 

podporu. 

4,07 
Rodinám s předškolními dětmi především pomáhat 
službami (např. mateřské školy). 

Rodinám se školními dětmi 

především poskytovat peněžní 
podporu. 

3,94 

Rodinám se školními dětmi především pomáhat 

službami (např. družiny, zajištění volnočasových 
aktivit). 

Všechny rodiny podporovat 

především finančně. 
3,42 

Pomáhat rodinám nefinančními formami (např. podpora 
flexibilních pracovních úvazků, vzdělávání dětí, 

bezpečnosti dětí, nabídka služeb pro rodiny a jiné). 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Pro ilustraci výsledků jsme v zájmu přehlednosti výsledky převedli na pětibodo-
vou škálu (sloučením hodnot jednak 2 a 3 a jednak 5 a 6). Graf č. 2.14 ukazuje porovnání 
dvojice názorů, v nichž byla požadována volba mezi základními okruhy pomoci: za prvé 
mezi finančními a nefinančními, tj. formou služeb apod.; za druhé v rámci finanční 
pomoci volba mezi dávkami a daňovými úlevami. Konfrontace peněz a služeb vyšla 
asymetricky ve prospěch peněz. Konfrontace dvou forem finanční pomoci vyšla téměř 
symetricky. Lze to interpretovat jako obdobnou významnost obou forem pomoci pro 
rodiny, nebo jako důsledek toho, že je význam každé z nich odlišný pro různé typy rodin 
z hlediska jejich sociodemografického složení a socioekonomické úrovně (podrobněji 
v části 2.5.2). Z tohoto pohledu se finančním opatřením státu vůči rodinám věnuje na 
základě modelace daňově dávkových systémů kapitola 3. Zde se jen stručně podíváme, 

jak se vyjadřují dotázaní představitelé různých typů rodin. 

 

Graf č. 2.14 Preference rodinných dávek vs. daňových úlev a finanční vs. 
nefinanční podpory pro rodiny (v %) 

 

Pozn.: sedmibodová škála (sloučením hodnot jednak 2 a 3 a jednak 5 a 6) převedena na pětibodovou 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 
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Že jde v zásadě o dlouhodoběji zjišťovaný (ohledně velké variability názorů) 

a  současně sociálně diferencovaný postoj30, ukazují srovnání s jinými výzkumy z posled-
ních let (tabulka č. 2.15). Toto srovnání naznačuje, že obecně zhruba čtvrtina rodičů 
nemívá vyhraněný názor na volbu mezi rodinnými dávkami a daňovými úlevami. 
Nejméně jich je v aktuálním výběrovém souboru Finanční podpora rodin s dětmi 2018, 
možná i proto, že otázka byla položena na konec dotazníku s řadou otázek právě na 
dávky a daně. Mírná převaha je pak spíše na straně daní než na straně dávek.   

 

Tabulka č. 2.15 Preference rodinných dávek vs. daňových úlev z dat různých 
šetření VÚPSV, v. v. i. 

 
název a rok šetření 

upravená škála *) 

1 - dávky 2 3 4 5 - daně 

A Finanční podpora rodin s dětmi 2018 13,7 24,6 17,7 27,0 17,0 

B 
Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu 

2016 
11,6 23,9 27,2 19,4 17,9 

C Rodiny s dětmi v ČR 2015 14,2 19,3 25,4 24,9 16,1 

Pozn.: * U všech šetření byla pro přehlednost sedmibodová škála převedena (sloučením hodnot jednak 2 a 3 

a jednak 5 a 6) na pětibodovou škálu. Soubory se liší kromě roku realizace také strukturou výběrových 
souborů: A: respondenty byli rodiče dětí ve věku 0-26 let; B: respondenty byli rodiče dětí ve věku 7-19 let; 

C: respondenty byli rodiče s 1-2 dětmi ve věku do 15 let 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 (A); Kuchařová a kol., 2018 (B); Kuchařová a kol., 2016 (C) 

 

Podívejme se tedy, jak jsou tyto názory diferencovány v rámci tohoto souboru. 
Diferencují takové individuální faktory, jako je vzdělání či věk respondenta. S rostoucím 
vzděláním a také věkem roste podpora daňových úlev. S tím souvisí to, že rodiče malých 

dětí spíš požadují dávky, zatímco rodiče starších dětí preferují daňové úlevy. 

Také zjišťujeme nápadné rozdíly mezi jedinci žijícími v páru a samoživitelkami 
(samoživiteli)31 a podobně též mezi rodinami lišícími se mírou ekonomické aktivity. 
Nejzřetelnější jsou názorové rozdíly mezi zaměstnanými a ekonomicky neaktivními 
samoživiteli. Samoživitelé bez pracovního příjmu např. jednoznačně preferují rodinné 
dávky před daňovými úlevami (pro dávky se celkem vyslovilo 83 % z nich, krajní bod 
škály volilo 57 %, v případě zaměstnaných samoživitelů to bylo „jen“ 35 %, resp. 17 %). 

Zaměstnaní osamělí rodiče však nedávají zcela přednost daňové podpoře, jejich názory 
jsou rovnoměrně rozptýleny po celé škále (graf č. 2.15). V úplných rodinách je závislost 
postojů na míře ekonomické aktivity (oba partneři  pracují  vs. jeden  nepracuje) méně 
zřetelná. 

 

                                                             
30  Podle doposud nepublikovaných dat ze dvou šetření VÚPSV, v. v. i., realizovaných v roce 2018 na 

vícedětných (3 a více dětí) a rekonstituovaných rodinách, se rodiče z těchto rodin vyslovují zřetelně více 
ve prospěch daňových úlev oproti dávkám. 

31  Pokud to není v textu výslovně uvedeno, nerozlišujeme zde (v rámci neúplných rodin) mezi ženami 

samoživitelkami a muži samoživiteli, resp. hovoříme souhrnně za samoživitele. 
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Graf č. 2.15 Preference rodinných dávek vs. daňových úlev podle ekonomické 

aktivity samoživitele (v %) 

 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

 Statisticky nejvýznamnější jsou rozdíly postojů mezi kraji, ač je obtížné je 
vysvětlit. Na stranu dávek se kloní lidé žijící v Kraji Vysočina, v Karlovarském, Králové-
hradeckém a Libereckém kraji. Na stranu daňových úlev pak obyvatelé Pardubického 
kraje, Hl. města Prahy, Středočeského a Olomouckého kraje, které snad lze 
zjednodušeně charakterizovat jako lépe prosperující. 

V případě srovnání preferencí mezi podporou finanční obecně a ve formě služeb 
zaměřených na rodiny s předškolními a školními dětmi vykazují výsledky opět téměř 
symetrické rozložení, a to současně bez velkých odlišností mezi uvedenými věkovými 
kategoriemi dětí. Lze to považovat za další podporu hypotézy, že finanční podpora rodiny 
jako celek má sama o sobě omezený potenciál ovlivňovat chování rodičů obdobně 
v různých fázích rodinného cyklu (srov. Höhne, Kuchařová 2016). Totéž však zřejmě 
platí o službách pro rodiny v širokém pojetí (nemusí to platit pro jednotlivé formy 

služeb). 

 Tato zjištění celkově vyznívají tak, že rodiny s dětmi požadují a spoléhají se 
na finanční pomoc státu, byť ji nevnímají jako jedinou možnou či žádoucí. Je 
zřejmé, že někteří rodiče rozlišují přínos dávek a daňových úlev pro jejich rodinu a 
dokáží vyslovit své preference (zřetelně celkem cca 30 % dotázaných volících krajní 
body postojové škály). Je ale otázkou, nakolik ti, co upřednostňují dávky, rozlišují co do 

významu a úlohy různé rodinné dávky. Proto nás dále zajímalo, jak si lidé konkrétněji 
představují pomoc rodinám s dětmi (zde celkově, v části 2.5.2 konkrétně prostřednic-
tvím přídavku na dítě).  

Z názorů uvedených v tabulce č. 2.16 lze odvodit jejich požadavky na koncipování 
finanční podpory rodinám, v užším pojetí koncipování přídavků na děti, pokud bychom 
je považovali z hlediska adresátů za komplexní rodinné dávky, zřejmě nejkomplexnější 
v dnešním systému. Vyšli jsme z otázky na hodnocení celkové koncepce, konkrétně 
cílenosti, finanční podpory. Respondenti v našem šetření si představují spravedlnost 
v této oblasti zhruba tak, že všechny rodiny budou podporovány stejně nebo 
budou trochu zvýhodněny rodiny s objektivně nižšími příjmy nebo vyššími 
výdaji. Zcela zřetelnou zjištěnou výjimkou je jasně volená zvýšená finanční podpora 
rodinám se zdravotně postiženým dítětem. Jinak je především podporováno zvýhodnění 
rodin ohrožených chudobou. Naopak by podle názorů respondentů neměl být ve finanční 

podpoře kladen rozdíl především mezi rodinami sezdaných a nesezdaných párů. K tomu 
se přiklání jak většina sezdaných rodičů (69 %), tak i většina nesezdaných (81 %). 

   

17,1%

57,1%

17,4%

25,4%

11,3% 15,4%

7,9%

13,3% 11,6% 14,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pracuje

nepracuje

1 - dávky 2 3 4 5 6 7 - daně



2. Sociálně-ekonomická situace rodin s dětmi a vliv finančních nástrojů z pohledu rodičů 
nezaopatřených dětí 

 

 

75 

Tabulka č. 2.16 Odpovědi na otázku „Měl by stát finančně podporovat některé 

typy rodin s dětmi více oproti jiným? Měl by podporovat následující typy rodin 
více, stejně nebo méně?“ (v %) 

 mnohem 

více 

o něco 

více 

všechny 

stejně 

spíše 

méně 

rodiny se 3 a více dětmi oproti rodinám s méně dětmi 18,4 37,1 43,1 1,4 

neúplné rodiny oproti úplným rodinám 20,2 38,7 40,4 0,7 

rodiny s nízkými příjmy oproti rodinám s vyššími příjmy 21,2 43,1 34,7 1,0 

rodiny s dětmi sezdaných párů oproti párům nesezdaným 7,3 16,5 70,6 5,6 

rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním oproti 
ostatním rodinám 

44,0 37,3 18,7 0,0 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Shrneme-li to, je celkově požadováno, aby systém dávek částečně 
reflektoval jen obzvláště znevýhodňující okolnosti života rodin různých 
sociálních charakteristik. 

 Zda se lidé domnívají, že by měly být zohledňovány i detailnější rozdíly mezi 
rodinami s dětmi, jsme zjišťovali otázkou na reflektování rozdílných nákladů na děti 
různého věku (tabulka č. 2.17). Vycházíme z toho, že dnešní konstrukce přídavku na 
dítě věk dítěte zohledňuje a chtěli jsme si ověřit, jak to koresponduje s názory rodičů. 
Ty se liší a představují téměř normální rozložení, s mírným příklonem k zohledňování 
věku (srov. s trochu odlišnými názory na obdobnou otázku v případě přídavku na dítě a 
daňových úlev v části 2.5.2). Názory jsou částečně, ne však silně, ovlivněny vzděláním 
respondenta (tabulka č. 2.17). Slabá je podmíněnost mírou zaměstnanosti (pouze) 
v úplných rodinách, a to ve smyslu větší tendence k polarizaci názorů v rodinách s pouze 
jedním zaměstnaným rodičem (snad jde o výraz hledání, co je pro rodinu bez 

dostatečných pracovních příjmů nejefektivnější finanční pomocí, když není snadné 
odhadovat dopady /ne/existence věkového kritéria). Zohlednění věku dětí 
v rodinných či sociálních dávkách více podporují ti, kteří přikládají dávkám 
větší význam (před službami pro rodiny), a to jak u předškolních, tak u školních 
dětí. 

  

Tabulka č. 2.17 Má se finanční podpora rodin s dětmi lišit podle věku dítěte? 
Názory celkem (podle vzdělání a podle ekonomické aktivity rodičů, v %) 

 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

celkem 20,8 35,1 34,0 10,1 

podle vzdělání: 

bez maturity 26,8 31,6 32,4 9,2 

vyučení s maturitou 15,5 41,3 31,6 11,7 

úplné střední vzdělání s maturitou 17,0 38,6 35,3 9,1 

vyšší odborné a vysokoškolské 21,7 31,0 35,7 11,6 

podle ekonomické aktivity rodičů: 

oba rodiče pracují (úplná rodina) 20,3 34,5 37,7 7,6 

jeden rodič pracuje (úplná rodina) 17,7 38,7 30,2 13,3 

samoživitel/ka pracuje 22,5 35,5 29,7 12,3 

samoživitel/ka nepracuje 28,6 30,2 25,4 15,9 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 
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Rodičů, kteří souhlasili s tím, že se má v rodinných dávkách zohledňovat věk 

dítěte (N celkem 786, tj. 56 %), jsme se dále ptali, kterou věkovou kategorii více 
podpořit. Zatímco odborníci (většinou) zastávají názor a relevantní analýzy to potvrzují, 
že náklady na děti s jejich věkem rostou, dotázaní rodiče vidí tuto věc jinak. Zřejmě ji 
hodnotí optikou ovlivněnou tím, že jako jeden celek vnímají příjmy domácnosti, náklady 
(na děti) a celkovou finanční situaci domácnosti (její finanční „dostatečnost“). Ta je 
v případě nejmladších dětí v rodině, a tedy většinou nejmladších rodičů, nejproblé-

movější. Podle odpovědí respondentů by totiž měly být nejvíce podpořeny 
rodiny s dětmi do tří let, avšak názory se štěpí. Je tu vysoký podíl odpovědí na 
straně nejvyšší podpory této věkové kategorii dětí a současně je také dost 
vysoké zastoupení názorů, že by tyto děti měly být podporovány nejméně. 
Názory mohou být ovlivněny i reálnou zkušeností rodičů se současným systémem dávek 
zřetelně nadhodnocujícím peněžní podporu nejmladších dětí. 

Názory na to, zda poskytovat vyšší podporu rodinám s nejstaršími dětmi se opět 

dělí na dva póly. Nejčastější jsou deklarace rodičů, že by měly být podporovány nejméně, 
vysoký je současně podíl rodičů naopak podporujících nejvyšší finanční pomoc pro 
nejstarší děti. Rodiny s dětmi ve věku 3-6 a ve věku 6-15 let byly nejčastěji voleny na 
2. nebo 3. místě s obdobně silnými preferencemi, ale prvně jmenovaný typ rodiny získal 
celkově podporu nejnižší, protože byl zdaleka nejméně často uváděn na prvním místě. 

V tabulce č. 2.18 je uvedeno i souhrnné vyhodnocení zjištěných názorů 

prostřednictvím pořadí podle získaných voleb preferenčního finančního dotování rodin 
dávkami v závislosti na věku dětí. Takto aritmeticky zjištěné pořadí nevykazuje velký 
rozdíl mezi požadovanou mírou podpory dětí nejmladších a dětí ve školním věku. Jde o 
celkem srozumitelné vyhodnocení nákladnosti potřeb dětí v těchto fázích dětství. Dost 
obtížně se nicméně hledá vysvětlení pro „upozadění“ rodin s dětmi tzv. předškoláků. Je 
však třeba mít na paměti, že bylo po respondentech požadováno relativní hodnocení, 
tedy vlastně vždy hodnocení každé ze čtyř věkových kategorií dětí v porovnání 
s ostatními. Zjištění tedy neodrážejí vnímání velikosti rozdílů mezi finančními náklady 
pro rodiny na tyto kategorie dětí. 

V odpovědích se částečně projevuje věk dětí dotázaných rodičů. Především rodiče 
s nejmladšími dětmi v rodině zřetelně upřednostňují vyšší podporu právě jim. Ti, kteří 
mají jen děti školního a vyššího věku, sice také mají tendenci preferovat věkové 
kategorie odpovídající věku jejich dětí, ne však tolik zřetelně. 

 

Tabulka č. 2.18 Pořadí věkových kategorií dětí podle názorů na to, jak by měla 
být odstupňována výše finanční podpory (podíly v %) 

 
věk dítěte 

do 3 let 3-6 let 6-15 let 15-26 let 

1. pořadí 43,1 6,2 16,0 34,6 

2. pořadí 13,1 37,0 36,8 13,1 

3. pořadí 13,6 36,1 39,2 11,8 

4. pořadí 30,2 20,6 8,0 40,5 

průměrná pořadí 2,31 2,71 2,39 2,58 

celkové umístění podle respondenty  

deklarovaných priorit 
1. 4. 2.  3. 

Pozn.: 1. pořadí značí nejvyšší podporu, 4. pořadí nejnižší podporu; N=786 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 
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 Jak bylo uvedeno výše, rodiče sice dávají přednost finanční podpoře od státu, ale 

uznávají potřebnost a význam i dalších forem pomoci. Proto jsme se ptali na hodnocení 
potřebnosti vybraných opatření rodinné politiky ve prospěch dětí. U každé z vybraných 
položek, představujících jednotlivé formy společenské pomoci rodinám s dětmi, měli 
dotázaní uvést, nakolik je považují za potřebné. Při tomto způsobu dotazování mají 
respondenti tendenci považovat vše za důležité a je pro ně obtížné důležitost 
jednotlivých položek více odstínit, ale oproti např. jen výběru několika nejdůležitějších 

dává tento způsob možnost se vyjádřit ke všem. Toto metodologické omezení se odráží 
v tom, že vyjádřené postoje se v míře souhlasu, zejména v druhé až šesté položce, příliš 
neliší (tabulka č. 2.19, položky jsou uspořádány podle získaného pořadí vzestupně od 
nejžádanějších opatření k nejméně žádaným). 

 

Tabulka č. 2.19 Preference opatření rodinné politiky mimo dávkový a daňový 

systém (v %) 

poř.  položka - opatření 
určitě 

ano 

spíše 

ano 

spíše 

ne 

určitě 

ne 
průměr 

1 Zvýšit dostupnost bydlení pro mladé rodiny 56,8 37,5 4,3 1,4 1,50 

2 Zvýšení kapacit veřejných mateřských škol 47,9 41,9 8,4 1,8 1,64 

3 

Zavedení nároku na 1-2 dny placeného volna 

měsíčně navíc pro rodiče dětí do 10 let na 
rodičovské záležitosti 

49,1 39,5 8,9 2,4 1,65 

4 
Rozšíření nabídky finančně dostupných aktivit 
pro školní děti v době prázdnin 

46,3 43,2 8,4 2,1 1,66 

5 
Rozšíření nabídky finančně dostupných 
kroužků a dalších organizovaných aktivit pro 

děti a mládež 

44,3 45,0 8,6 2,1 1,68 

6 
Zvýšení dostupnosti částečných úvazků  

a pružné pracovní doby pro rodiče s dětmi 
44,2 45,3 7,9 2,6 1,69 

7 Zvýšení kapacit školních družin 37,1 47,6 12,3 3,0 1,81 

8 
Přispívat rodinám s dětmi na úhradu nákladů 
na bydlení 

38,0 42,1 15,5 4,3 1,86 

9 
Zvýšení kapacit zařízení péče o děti do 3 let 
(jesle, dětská skupina apod.) 

34,6 42,5 17,3 5,6 1,94 

10 Častější preventivní lékařské prohlídky dětí 23,0 43,2 25,1 8,7 2,19 

11 
Zavedení zákonného nároku na docházku do 
mateřské školy, dětské skupiny apod. od  

2 let dítěte 

27,6 34,0 24,0 14,4 2,25 

Pozn.: průměr na škále: 1. „určitě ano“ až 4. „určitě ne“ 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

V souladu se zjištěními jiných výzkumů (např. Kuchařová a kol., 2016; 2018) 
vystupuje výrazně do popředí zájem o podporu bydlení rodin s dětmi, 
nepochybně založený na současné nepříznivé situaci v (ne)dostupnosti a rostoucí 
nákladnosti bydlení, zejména pro mladé rodiny. Tuto položku také nejvíce oceňují lidé 
mladší, s menšími dětmi, z rodin bez pracovních příjmů, ale také lidé s nižší úrovní 
vzdělání. Lze vyslovit hypotézu, že v uvažování lidí tato potřeba může převážit nad 
vnímáním významu rodinných dávek pro rozhodování o rodinných plánech. Lze to 
vnímat i jako podnět do diskuse o stávajících formách finanční podpory rodin v oblasti 
bydlení, mj. ve vztahu k ostatním nepojistným dávkám pro rodiny, tedy i k diskusi o 
celkové koncepci dávek pro rodiny s dětmi. 
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Názory jsou převážně podobné napříč všemi sledovanými typy rodin a socio-

demografickými charakteristikami dotázaných. Nejvíce je diferencuje věk nejmladšího 
dítěte, kdy celkem logicky rodiče více vyzdvihují vhodnost opatření, které odpovídá 
potřebám jejich dětí. To znamená, že rodiče nejmladších dětí kladou důraz na dostupnost 
mateřských škol či zařízení pro děti mladší tří let, zatímco rodiče školních dětí zdůrazňují 
dostupnost školních družin a kroužků pro děti. Rodiče nejmladších dětí častěji než jiní 
požadují také placené volno na péči o děti do 10 let věku a rozšířit nabídku zkrácených 

úvazků. 

Věk respondenta velkou roli nehraje, pouze ti mladší projevují o něco vyšší zájem, 
vedle již zmíněného bydlení, o preventivní lékařské prohlídky dětí. Vzdělání respondenta 
se projevuje větším zájmem o podporu bydlení a dostupnosti mateřských škol vyjadřo-
vaným lidmi s nízkým vzděláním. Míra ekonomické aktivity má větší vliv v úplných 
rodinách, kde páry s jedním pracovním příjmem požadují spíše, než ti ostatní, podporu 
mateřských škol a dostupnosti částečných úvazků a pružné pracovní doby, pro páry 

obou zaměstnaných partnerů je výrazněji žádoucí zajištění náplně volného času školních 
dětí. Respondenti z neúplných rodin, kteří nejsou zaměstnaní, více, než ti vydělávající, 
požadují podporu bydlení a také větší dostupnost zařízení denní péče pro děti mladší tří 
let. 

2.5.2 Přídavky na děti a daňové úlevy na děti 

Přídavky na děti 

Přídavky na děti jsou v současnosti zacíleny na rodiny s nízkými příjmy, tj. do 
2,7násobku jejich životního minima. Že by to tak mělo zůstat i nadále, resp. že by 
přídavky na děti měly být vypláceny pouze nízkopříjmovým rodinám s dětmi, se domnívá 
zhruba čtvrtina (27 %) dotázaných rodičů. Naproti tomu k plošnému vyplácení by se 

přiklonila třetina (32 %) rodičů. Největší podíl dotázaných (37 %) by tyto dva „póly“ 
zmírnil, neboť by zvolil vyplácení přídavků na děti všem rodinám s dětmi kromě těch 
nejbohatších. Požadavek na rozšíření okruhu příjemců přídavku na dítě alespoň 
do středně příjmových skupin rodin s dětmi je tak poměrně silný. Naopak pro 
zrušení přídavků na děti se vyjádřila necelá 4 % dotázaných rodičů. 

V názoru na zacílení přídavků na děti se neprojevil vliv základních socio-
demografických charakteristik (typ rodiny, věk, vzdělání, ekonomická aktivita rodičů). 
Rozdíly se ukázaly podle počtu dětí v rodině: zatímco rodiče jedináčků častěji preferují 
plošné vyplácení přídavku všem rodinám s dětmi (35 %), rodiče tří a více dětí více 
upřednostňují vyplácení přídavků všem rodinám s výjimkou těch nejbohatších. Přídavky 
i pro středně příjmové rodiny by uvítala rovněž většina (48 %) rodičů, kteří v současnosti 
přídavky čerpají. Ti, kdo je nedostávají, nemají jednoznačnou preferenci a ve vyšší míře 
volí jak plošné přídavky, tak přídavky jen pro nízkopříjmové rodiny i případné zrušení 

jejich vyplácení.  

Poměrně významně se v této otázce projevuje vliv stávající příjmové situace. 
Bereme-li v úvahu příjem těch domácností, které jeho výši uvedly, pak zástupci rodin 
s příjmy nad 50 tisíc Kč častěji uvádějí, že přídavky by neměly být vůbec vypláceny 
(8 %) nebo by naopak měly být vypláceny všem (39 %). Na druhou stranu vyplácení 
přídavků i rodinám s vyššími příjmy, kromě těch nejbohatších, by ve větší míře uvítaly 

jak rodiny nízkopříjmové s příjmem do 20 tisíc Kč (45 %), tak rodiny se středně 
vysokými příjmy mezi 30 a 40 tisíci Kč (44 %). Preference zacílení podpory pouze na 
nízkopříjmové rodiny byla u všech příjmových kategorií velmi podobná a nevykázala 
významnější rozdíly. 
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Výše přídavku na dítě je v současném systému diferencována podle věku dítěte. 

Zda by to tak mělo zůstat nebo by se měl rozlišovat (také) počet dětí v rodině, se pokusili 
zodpovědět rodiče, kteří se vyjádřili pro vyplácení přídavků na děti (96 % všech 
dotázaných rodičů). Většina z nich se domnívá, že alespoň jedno z těchto kritérií by mělo 
být použito, proti je pouze 8 % rodičů. Rozložení odpovědí na sedmibodové škále 
ukazuje jen mírnou preferenci spíše věku dětí než jejich počtu při stanovení výše 
přídavku na dítě, zohlednit obě kritéria rovnocenně by si přálo 28 % rodičů 

(tabulka č. 2.20). Zatímco věk dětí v rodině se neprokázal jako diferencující, počet 
vychovávaných dětí podle očekávání ano. S vyšším počtem dětí v rodině totiž výrazně 
narůstá příklon ke kritériu počtu dětí, a to na úkor věku dětí. Pro zohlednění (spíše) počtu 
dětí ve výši přídavku na dítě se vyslovila až jedna polovina rodičů z vícedětných rodin, 
krajní pól „7“ na škále zvolilo 18 % rodičů tří a více dětí. 

 

Tabulka č. 2.20 Co by mělo být spíše zohledněno při stanovení výše přídavku na 
dítě (podíly v %) 

 1 – věk dětí 2 3 4 5 6 7 – počet dětí 

celkem  
13,8 10,6 13,3 28,2 13,9 12,8 7,4 

37,6 28,2 34,2 

podle počtu dětí v rodině: 

1 dítě 43,4 29,9 26,7 

2 děti 37,9 28,4 33,7 

3 a více dětí 25,9 24,3 49,8 

Pozn.: N = 1 249 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Rodiče, kteří se vyjadřovali ke kritériím ovlivňujícím výši přídavku na dítě (96 % 
všech dotázaných rodičů), měli dále posoudit i jeho výši. Základní výše přídavku na dítě 
se za posledních deset let v podstatě nezměnila (v závislosti na věku dítěte činí 500-
700 Kč), pomineme-li jisté navýšení od roku 2018 jen pro „pracující“ rodiče (na 800-
1 000 Kč).32 Pro zachování přídavků na děti v tomto intervalu (500-1 000 Kč), příp. ještě 
v nižší hodnotě se vyslovila necelá pětina (18 %) dotázaných rodičů. Ostatní se 
domnívají, že by přídavky na děti měly být vypláceny ve vyšší částce, výjimečné 
není ani několikanásobné navýšení jejich hodnoty oproti dnešku (viz tabulka č. 2.21). 
Vezmeme-li v úvahu zacílení přídavků na děti, pak se jako statisticky významná ukazuje 
relativně vyšší preference vyplácet přídavky pouze nízkopříjmovým rodinám ve výši 
1 500-2 000 Kč nebo do 1 000 Kč. 

 

Tabulka č. 2.21 V jaké měsíční výši by měl být vyplácen přídavek na dítě (podíly 
v %) 

 do 500 Kč 500-1 000 Kč 
1 000-1 500 

Kč 

1 500-2 000 

Kč 

více než 2 000 

Kč 

celkem 2,2 16,2 25,4 27,0 29,2 

Pozn.: N = 1 355 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

                                                             
32  Blíže viz kapitola 1.3 a 1.4. 
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Vliv sociodemografických charakteristik na stanovení výše přídavku na dítě byl 

prokázán v několika aspektech, přičemž společným znakem je preference vyšších 
částek rodiči s nižším socioekonomickým statusem. Například samoživitelé nebo 
nesezdaní rodiče byli významně častěji pro přídavky nad 2 000 Kč (34 %, resp. 38 %), 
stejně jako rodiče se základním vzděláním (35 %) nebo rodiče s rodinným příjmem 20 
až 30 tisíc Kč (34 %). Do této kategorie se častěji zařadili dotázaní z úplných rodin 
s jedním nepracujícím rodičem (34 %). Naproti tomu ve dvoupříjmových domácnostech 

nejčastěji volili variantu 1 500-2 000 Kč (29 %). Obdobné diference jsou zřejmé u 
samoživitelů v závislosti na jejich ekonomické aktivitě, nebyly však statisticky význam-
né. Přídavky v nejvyšších částkách by dále preferovali hlavně ti, kteří se více přiklánějí 
k finanční podpoře rodin s dětmi a v jejím rámci upřednostňují sociální dávky. Naopak 
rodiče, kteří dávají přednost spíše nefinančním formám pomoci a v rámci peněžní 
podpory spíše daňovým úlevám, častěji navrhují přídavky do 1 000 Kč. Pokud rodiče 
považovali za žádoucí zohlednit při stanovení výše přídavků na děti rovnoměrně věk a 

počet dětí, pak se nejčastěji (36 %) klonili k částkám nad 2 000 Kč. Při zohlednění spíše 
jen věku dítěte uváděli mnohem častěji (31 %) přídavky ve výši 1 000-1 500 Kč. 

 

Daňové úlevy na děti 

Hlavním nástrojem daňové podpory rodin s dětmi je daňové zvýhodnění na dítě 
vyplácené ve formě daňové slevy, daňového bonusu nebo v kombinaci obou 
instrumentů.33 Na rozdíl od přídavku na dítě, který se ve své výši liší podle věku dítěte, 
daňové úlevy na děti berou v potaz počet dětí v rodině. Nakolik by bylo vhodné zohlednit 
obě tato kritéria ve stanovení daňové slevy na dítě bylo podobně jako v případě přídavku 
na dítě zjišťováno mezi dotázanými rodiči. Jen necelá 2 % dotázaných rodičů se 
domnívají, že daňová sleva by neměla být stanovena vůbec. Dalších 9 % rodičů 
nepokládá za vhodné ani jedno z uvedených kritérií. Naprostá většina rodičů (89 %) se 

pak svým názorem zařadila do jedné ze sedmi kategorií na škále, kdy jeden pól 
představoval věk dětí a druhý pól počet dětí (tabulka č. 2.22). 

Nadpoloviční většina rodičů, kteří vybírali mezi věkem a počtem dětí, je 
(spíše) pro zachování současného stavu, tedy preferuje spíše kritérium počtu 
dětí. Nezanedbatelný však není ani postoj necelé pětiny rodičů, kteří by při stanovení 
daňové slevy zohlednili jak věk, tak počet dětí. Stejně jako u přídavku na dítě se 
preference zohlednění počtu dětí v daňové slevě zvyšuje s jejich počtem v rodině 
(tabulka č. 2.22). Rodiče více dětí si tak zřejmě uvědomují výhodnost současného 
nastavení daňových úlev. Porovnáme-li vzájemně nastavení kritérií pro přídavky na 
děti a pro daňové slevy, pak se právě rodiče tří a víc dětí více přiklánějí k počtu dětí 
jako převažujícímu kritériu pro přídavky i pro daňové slevy. 

 

                                                             
33  Pro zjednodušení je pro daňové zvýhodnění na dítě v této části využíván pojem „daňové úlevy/slevy na 

děti“. 
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Tabulka č. 2.22 Co by mělo být spíše zohledněno při stanovení daňové slevy na 

dítě (podíly v %) 

 1 – věk dětí 2 3 4 5 6 7 – počet dětí 

celkem 
11,5 8,3 9,1 17,9 21,8 14,8 16,5 

28,9 17,9 53,2 

podle počtu dětí v rodině: 

1 dítě 33,3 18,4 48,3 

2 děti 28,7 18,7 52,6 

3 a více dětí 20,4 15,0 64,6 

Pozn.: N = 1 247 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Při vzájemném porovnání hlediska věku a počtu dětí pro stanovení přídavku na 
dítě a daňové slevy na dítě se ukazuje poměrná vysoká shoda v názorech na uplatnění 
stejného kritéria v obou nástrojích finanční podpory (tabulka č. 2.23). Jednotlivé podíly 
však současně poukazují na jistou roztříštěnost názorů, jinými slovy nelze z nich vyvodit 
jednoduchý závěr o použití jednoho kritéria pro jedno opatření a druhého kritéria pro 
druhé opatření. Spíše to naznačuje potřebu určité kombinace obou kritérií při stanovení 

obou opatření. Současně je třeba podotknout, že pro rodiče může být obtížné tato 
kritéria takto detailně posuzovat. Až dvě třetiny rodičů, kteří se vyjádřili ke 
konkrétnímu nastavení obou opatření (84 % všech dotázaných rodičů), uvádějí stejné 
kritérium pro obě tato opatření (viz údaje na diagonále v tabulce č. 2.23). Mezi těmi, 
kteří by pro každé opatření upřednostnili jiné kritérium, výrazně převažují ti, kteří se u 
daňové slevy kloní (spíše) ke kritériu počtu dětí, příp. k oběma kritériím napůl, ale 
v případě přídavku na dítě dávají přednost (spíše) věku dětí, příp. oběma napůl (viz 

údaje nad diagonálou v tabulce č. 2.23), než naopak. 

 

Tabulka č. 2.23 Vzájemné zohlednění kritéria věku a počtu dětí při stanovení 
přídavku na dítě a daňové slevy na dítě (podíly v %) 

 

kritérium pro stanovení daňové slevy na dítě 

(spíše) věk 

dětí 

věk i počet 

dětí 

(spíše) 

počet dětí 
celkem 

kritérium pro 
stanovení 

přídavku na dítě 

(spíše) věk dětí 24,6 4,6 8,9 38,0 

věk i počet dětí 2,6 11,5 14,8 28,9 

(spíše) počet dětí 1,8 1,9 29,4 33,1 

celkem 28,9 18,0 53,1 100,0 

Pozn.: N = 1 175 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Výše daňové slevy na dítě činí pro rok 2018 měsíčně 1 267 Kč na jedno dítě, 
1 617 Kč na druhé dítě a 2 017 Kč na třetí (příp. další) dítě. Obdobně jako u výše 
přídavku na děti jsme v dotazníkovém šetření zjišťovali, v jaké výši, resp. v jakých 
intervalech by se měla pohybovat daňová sleva na dítě (tabulka č. 2.24). Jen jedno 

procento rodičů v této otázce řeklo, že by daňová sleva neměla být stanovena vůbec. 
Ostatní by s velkou převahou uvítali navýšení slevy na dítě na více než 2 000 Kč. 
Nicméně do intervalu od jednoho do dvou tisíc Kč, ve kterém se nacházejí dnešní platné 
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hodnoty, se zařadila polovina dotázaných. Pro výrazné snížení částek na méně než 1 000 

Kč je 7 % rodičů. 

 

Tabulka č. 2.24 Jak vysoká by měla být sleva na dani na dítě (měsíčně, podíly 
v %) 

 do 1 000 Kč 1 000-1 500 Kč 1 500-2 000 Kč více než 2 000 Kč 

celkem 7,3 20,1 30,0 42,6 

Pozn.: N = 1 391 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

 

Vliv sociodemografických charakteristik dotázaných rodičů na stanovení výše 

daňové slevy na dítě není na rozdíl do přídavků na děti tak markantní. Nicméně podobně 
jako u přídavků na děti se zde projevil vliv ekonomické aktivity rodičů. Ve dvoupříjmo-
vých úplných rodinách a v rodinách pracujících samoživitelů se statisticky významně 
vyděluje preference daňových úlev ve výši 1 500-2 000 Kč, kdežto v úplných rodinách 
s jedním výdělečně činným rodičem je silná převaha částek nad 2 000 Kč a v rodinách 
nepracujících samoživitelů je oproti ostatním relativně vyšší preference částek do 1 000 
Kč. Pokud by se při stanovení slevy na dani na dítě měl brát v úvahu rovnoměrně věk i 

počet dětí, pak by rodiče uvítali nastavení její částky nad 2 000 Kč, naproti tomu 
v případě upřednostnění (spíše) počtu dětí (jako hlavního kritéria), by jim relativně 
častěji „stačila“ částka 1 500-2 000 Kč. 

Srovnáme-li vzájemně požadovanou výši přídavku na dítě a daňové slevy na dítě, 
byla by lehce nadpoloviční většina (55 %) dotázaných rodičů pro stanovení obou 
částek ve zhruba stejné výši, resp. ve stejném intervalu (viz údaje na diagonále 

v tabulce č. 2.25). Třetina (36 %) rodičů by měla raději vyšší daňové slevy než 
přídavky na dítě, naopak jen desetina (9 %) rodičů by chtěla spíše vyšší 
přídavky na dítě oproti daňové slevě. Porovnáme-li uvedené preference s postoji 
k zaměření finanční podpory státu, pak poskytování vyšších daňových slev než přídavků 
na děti upřednostňují častěji ti, 

 

- kteří se více přiklánějí k podpoře skrze daňové úlevy (než přes sociální dávky), 
 

- kteří při stanovení daňové slevy na dítě hlasují spíše pro kritérium počtu dětí (než 
věku dětí), 
 

- kteří spíše nesouhlasí s tím, že by se finanční podpora rodin s dětmi měla lišit podle 
věku dětí. 

Naproti tomu za vyšší přídavky na děti (oproti daňovým úlevám) se častěji staví 
rodiče, kteří je v současnosti pobírají a podle kterých by měly být vypláceny všem 

rodinám s dětmi kromě těch nejbohatších. 
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Tabulka č. 2.25 Vzájemné porovnání požadované výše přídavku na dítě a daňové 

slevy na dítě (podíly v %) 

 

jaká by měla být výše daňové slevy na dítě 

do 
1 000 Kč 

1 000-
1 500 Kč 

1 500-
2 000 Kč 

více než 
2 000 Kč 

celkem 

jaká by měla 
být výše 

přídavku na 
dítě 

do 1 000 Kč 5,0 5,6 4,0 3,9 18,5 

1 000-1 500 Kč 1,4 11,1 8,0 4,7 25,2 

1 500-2 000 Kč 0,6 2,6 14,5 9,4 27,1 

více než 2 000 Kč 0,3 0,6 3,7 24,5 29,1 

celkem 7,3 19,9 30,3 42,5 100,0 

Pozn.: N = 1 343 

Zdroj: Finanční podpora rodin s dětmi 2018 

2.6 Shrnutí 

Partnerství a rodičovství 

Mezi okolnostmi vstupu do manželství mají váhu i jiné než jen finanční aspekty 
(např. přání narození dětí do manželství, právní záruky). Podobně je tomu při rozhodo-
vání o založení rodiny či o dalším dítěti v rodině, kdy jsou finanční dopady důležitou 
okolností, ale jen v některém kontextu dalších souvislostí se mohou stát stěžejním 
faktorem. 

Finance mají vliv spíše u hůře situovaných jedinců či partnerů. Vdané/ženatí 
spatřují v manželství oproti nesezdanému soužití mj. finanční výhody, pro nesezdané 
naopak není z finančního hlediska výhodnější žádná z forem soužití, příp. vidí finanční 

výhody spíše ve svazku bez sňatku. Na finanční výhodnosti úplné rodiny (oproti neúplné) 
se shodne většina manželů, nesezdaní o poznání méně, nicméně stále většinově. Rovněž 
samoživitelé se častěji kloní k tomu, že žít v úplné rodině je finančně výhodnější. 

Rodiče jsou si vědomi možného zhoršení finanční situace rodiny po narození 
dítěte, současně si většinou nepřipouštějí, že by to nezvládli. V této souvislosti dosti 
spoléhají na pracovní příjem muže, částečně na další zdroje (finanční pomoc státu, 
prarodičů, příp. příjem ženy jako pečujícího rodiče). 

 

Příjmy a výdaje rodin 

Příjmová situace manželských párů je díky častější ekonomické aktivitě obou 
rodičů lepší než u nesezdaných párů nebo samoživitelů, což se odráží i v lepších 
možnostech rodiny vyjít s příjmem nebo spořit. Přítomnost dalších osob v rodině 

(prarodiče, zaopatřené dítě) finanční situaci domácnosti zpravidla zlepšuje, zejména 
mezi samoživiteli. Rodiče žijící nesezdaně nebo osaměle jsou tak častějšími příjemci 
sociálních dávek (vázanými na péči o dítě nebo v důsledku nižších příjmů). Pro 
samoživitele je významným zdrojem příjmů výživné, jen polovina z nich jej však 
dostává pravidelně ve stanovené výši. 

V rámci běžných výdajů, které byly u rodin sledovány, deklarují rodiče relativně 

větší potíže s uhrazením nákladů na bydlení a oblečení a obuvi. V rodinách se třemi a 
více dětmi nebo v rodinách žijících v nájemním bytě (častěji tak mezi samoživiteli) jsou 
přitom pociťované obtíže mnohem závažnější. Problematickým se dále jeví zaplacení 
volnočasových aktivit, jak celkově rodinných, tak těch vázaných přímo na děti. 
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Každá druhá rodina z výběrového šetření splácí nějakou půjčku, nejčastěji 

spojenou s bydlením nebo na pořízení předmětů dlouhodobé spotřeby. Kumulace půjček, 
se kterou se potýká pětina rodin, které mají nějakou půjčku, významně ztěžuje 
hospodaření s příjmy. 

 

Rodičovská dovolená a návrat na trh práce 

Preference domácí rodičovské péče o malé děti stále přetrvává. Tři čtvrtiny rodičů 
čerpají tříletou rodičovskou dovolenou, rodičovský příspěvek pobírá po stejnou dobu 
nadpoloviční většina rodičů, maximálně do čtyř let věku dítěte jej dostává necelá 
čtvrtina. Rodiče s nižším vzděláním jsou pro dřívější návrat na trh práce motivováni spíše 
finančními důvody (potřebou příjmu), u středoškoláků s maturitou a zejména u rodičů 
s vyšším vzděláním hrají větší roli profesní ambice nebo dobrá pracovní příležitost. 
Rozhodování o délce rodičovské péče je zčásti ovlivněno také strukturálními podmínkami 
(dostupnost služeb, možnosti sladění práce a rodiny) a hodně podléhá osobním 
preferencím. 

Matky se po rodičovské dovolené vracejí do práce převážně na plný úvazek. 
Častěji na určité obtíže spojené s tímto návratem však narážejí matky nastupující na 
částečný úvazek. Limitované šance rodičů po rodičovské dovolené uplatnit se na trhu 
práce podle svých představ bývají silným konkurentem finančních efektů spojených 

s návratem. 

 

Rodinná politika 

Očekávání od rodinné politiky se mění spolu s měnícími se potřebami rodin 
v průběhu rodinného cyklu. Finanční podpora jako celek je dlouhodobě reflektována jako 
základní oblast pomoci rodinám. Pokud jde o srovnání rodinných dávek proti daňovým 
úlevám, druhé jsou přijímány jako nástroj pomoci o něco více. Záleží však, v jaké 
konkrétní situaci se lidé nacházejí (např. ženy na rodičovské dovolené vyzdvihují více 
roli dávek). 

Respondenti v našem šetření si představují spravedlnost v této oblasti zhruba 
tak, že všechny rodiny budou podporovány stejně nebo budou trochu zvýhodněny rodiny 
s objektivně nižšími příjmy (ohrožené chudobou) nebo vyššími výdaji. Zcela zřetelnou 

zjištěnou výjimkou je jasně volená zvýšená finanční podpora rodinám se zdravotně 
postiženým dítětem. Naopak by podle názorů respondentů neměl být ve finanční podpoře 
kladen rozdíl mezi rodinami sezdaných a nesezdaných párů. 

Nejednotné byly názory rodičů na zohlednění věku dítěte v rámci státní finanční 
podpory. Pokud se ale pro kritérium věku vyslovili, nepotvrdilo se zcela jednoznačně 
očekávání vyšší podpory se zvyšujícím se věkem dítěte. Jejich postoje mohou být 

ovlivněny i reálnou zkušeností rodičů se stávajícím systémem dávek zřetelně nadhodno-
cujícím peněžní podporu nejmladších dětí. Částečný vliv měl současný věk dětí, 
především v rodinách s nejmladšími dětmi, které významně častěji dávají přednost vyšší 
podpoře právě jim. Ti, kteří mají děti školního a vyššího věku, mají obdobnou tendenci 
upřednostňovat tyto věkové kategorie, ne však tolik zřetelně. 

Rodiče dávají přednost finanční podpoře od státu, ale uznávají potřebnost 

a  význam i dalších forem pomoci. V souladu s jinými výzkumy vystupuje výrazně do 
popředí zájem o podporu bydlení rodin s dětmi, nepochybně založený na současné 
nepříznivé situaci v (ne)dostupnosti a rostoucí nákladnosti bydlení, zejména pro mladé 
rodiny. 
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Přídavky na děti 

Jedná se o nejčastěji pobíranou dávku v rodinách s dětmi. Nejméně příjemců je 
v rodinách (manželů) se 2 dětmi, nejvíce u vícedětných. S počtem dětí počet příjemců 
roste u nesezdaných a samoživitelů. S věkem dítěte počet příjemců klesá. Relativně 
nízkou míru nevyužívání přídavků na děti ilustruje fakt, že jen 8 % z těch, kdo je 
nepobírají, se domnívá, že na ně mají nárok. Z šetření vyplynul požadavek na rozšíření 
okruhu příjemců přídavků na děti alespoň do středně příjmových skupin. 

Nejen pro odborníky, ale i pro laiky je složité zvolit to správné kritérium při 
stanovení výše přídavku na dítě. Mezi rodiči jsou dost nejednotné názory na určení 
kritéria (věk, počet dětí), největší shoda je na střední variantě (obě tak napůl), s počtem 
dětí v rodině sílí příklon ke kritériu počtu dětí. O tom, že současná výše přídavků na děti 
je nízká, svědčí názory cca 80 % dotázaných rodičů, podle kterých by se měly navýšit, 
mnohdy několikanásobně oproti dnešku. Vyšší částky preferují spíše rodiče upřednost-
ňující sociální dávky před daňovými úlevami a rodiče s nízkým socioekonomickým 
statusem, tedy ti více závislí na rodinných dávkách. Dávají-li rodiče přednost nefinanč-
ním formám podpory a v rámci peněžní podpory spíše daňovým úlevám, častěji souhlasí 
s dnešní úrovní přídavků na děti (v jejich rodinných příjmech dávky hrají spíše okrajovou 
roli oproti příjmům pracovním). 

 

Daňové úlevy 

Daňové zvýhodnění na dítě je rodinami hojně využíváno, v úplných rodinách je 
nejčastěji uplatňuje otec, v párech žijících nesezdaně je relativně vyšší podíl žen ve 
srovnání s manželskými páry. Výjimečné nejsou ani případy, kdy zvýhodnění uplatňují 
oba rodiče, nebo případy převádění nároků na slevy na dani mezi rodiči. Nárok na daňový 
bonus deklaruje necelá polovina rodin. S vyšším počtem dětí pravděpodobnost čerpání 

bonusu roste. Převádění nároků na slevy na děti mezi rodiči nastává většinou v době 
návratu pečujícího rodiče po rodičovské dovolené do práce, méně často při jiných 
příležitostech. 

Od roku 2015 se zvyšovaly částky slev na dani na dítě, především pro děti 
vyššího pořadí. Dle deklarací dotázaných rodičů ale v posledních třech letech podstatné 
navýšení příjmů zaznamenalo jen 5 % dotázaných (9 % vícedětných). 

Nadpoloviční většina rodičů je spíše pro zachování současného kritéria počtu dětí 
(oproti věku dětí) při stanovení výše daňového zvýhodnění. S počtem dětí v rodině tato 
preference zesiluje, rodiče více dětí si tak zřejmě uvědomují výhodnost současného 
nastavení. Polovině dotázaných rodičů v zásadě vyhovuje stávající výše daňových slev. 
Nicméně přání navýšit tuto slevu (nad 2 000 Kč) je poměrně časté (43 %). Zhruba 
polovina rodičů by byla pro stanovení přídavků na děti a daňové slevy na děti ve stejné 
výši (ve stejném intervalu), třetina by volila vyšší daňové slevy a desetina naopak vyšší 
přídavky na děti. Rodiče, kteří dávají v rámci finanční podpory rodin s dětmi přednost 
daňovým úlevám před sociálními dávkami, se mnohem častěji vyslovují pro vyšší daňové 
slevy oproti přídavkům na děti. Naproti tomu, upřednostňují-li sociální dávky, nastavili 
by obě opatření na stejnou výši, příp. by zvolili vyšší přídavky na děti. 

Slevu na dani na manžela/ku chce za rok 2018 uplatnit celkově třetina 
manželských párů. V rodině, kde jeden z manželů nepracuje, zažádají o slevu až tři 
čtvrtiny z nich. Důvodem nevýdělečné činnosti je zpravidla péče o dítě předškolního 
věku. Demotivační charakter této slevy při vstupu rodiče na trh práce po rodičovské 
dovolené si dotázaní rodiče nepřipouštějí: 78 % rodičů případnou ztrátu této slevy vůbec 
neřeší, 19 % ji sice zvažuje, ale rozhodnutí pracovat to nijak neovlivní, jen 3 % rodičů 
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přiznala, že to hodně řešili a matku to odrazovalo od nástupu do práce. Rodiče v této 

souvislosti spíše řeší převod nároku na daňové zvýhodnění na dítě mezi sebou. 

Slevu na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení uplatňuje zhruba 
polovina rodičů, jejichž dítě nějaké zařízení navštěvuje. Častěji ji uplatňuje muž (kvůli 
vyšším zdanitelným příjmům), nicméně v rodinách s více dětmi se mohou rodiče o tuto 
slevu „podělit“ na jednotlivé děti. 
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3. Modelace daňově dávkových systémů v České 

republice 

Simulační modelování je metoda, která umožňuje zkoumat různé scénáře 
nastavení veřejných politik a jejich dopadů na sledovanou skutečnost. Jak však uvádí 
Disman (2008) či Lindgren a Klevmarken (2008), každá simulace do jisté míry 
zjednodušuje realitu. Obecný princip simulačního modelování můžeme vyjádřit pomocí 
vztahu vstupních a výstupních veličin (Y) simulačního modelu (T). Mezi vstupní veličiny 
řadíme nastavení systému/politiky (P) a charakteristiku prostředí, zejména pak 
charakteristiku populace (Z). 

𝑌 = 𝑇 (𝑃, 𝑍) 

Simulační modelování můžeme rozdělit na dva základní typy: simulace typových 
či modelových jednotek a mikrosimulační modelování. Výhodami použití simulace 
modelových domácností je mimo jiné nižší náročnost na vstupní data, rychlost 
dostupných výsledků (Bourguignon, Spadaro 2006, Gál a kol. 2009, Müller, Sureth 
2009). Avšak hlavním důvodem zvolení tohoto přístupu, je možnost bližšího zaměření 
se i na specifické (méně typické) domácnosti a taky možnost simulovat méně časté 
situace (či naopak širokou varietu situací), ve kterých se tyto domácnosti nachází. Tyto 
domácnosti jsou totiž ve výběrových šetřeních často podreprezentované nebo se vůbec 
v šetřeních nenachází. Pokud pak tato šetření vstupují do konstrukce mikrosimulačního 
modelu, tyto domácnosti (či životní situace) nejde modelovat 

Výstupy modelu TAXBEN může zadavatel využít v několika směrech. Jednak má 
možnost si sám definovat domácnosti, pro které ho dopady politik zajímají; kromě 
retrospektivního srovnání politik má možnost definovat vlastní set reformních opatření 
a ty pomocí modelu vyhodnotit. Současně mu model a jeho výsledky umožní srovnání 
s již publikovanými zahraničními i národní studiemi. Jako příklad simulačního modelu, 
který umožňuje komparaci pro více typů rodin (přičemž se nesleduje jejich reprezen-
tativnost) je model Taxing Wages od OECD (2018). Naopak, pěkným příkladem využití 
mikrosimulačních modelů jsou studie EUROMODu (např. Mantovani, 2018, rovněž viz 
kapitola 1.2). Příkladem mikrosimulačního modelu v podmínkách ČR je model TAXBEN, 

jehož metodika je popsaná v Dušek a kol. (2013a) a na jehož základě vznikly studie 
Dušek a kol. (2013b) nebo Dušek a kol. (2015).  

3.1 Popis simulačního modelu TAXBEN 

Pro modelace daňově dávkového systému České republiky byl použit simulační 
model TAXBEN (verze 2.3)34. Jedná se o simulační model, jehož základní jednotkou jsou 
domácnosti, které si zvolí uživatel modelu na začátku modelace. Konstrukce modelu 
předpokládá racionálně se chovajícího jedince či domácnost. Racionalita v našem pojetí 
znamená, že domácnost platí daně tak, jak jí ukládají příslušné zákony a že žádá o 
všechny dávky, na které má ve své situaci nárok. Nastavení modelu TAXBEN zachycuje 

                                                             
34  Název TAXBEN je v oblasti (mikro)simulací velmi častý, jako zkratka pro nastavení souvztahu daňových 

(TAX) a dávkových (BENEFIT) nástrojů. Tento název je také často modelům přiřazován, pokud autoři sami 

nezvolí jiný název. Je tedy velmi důležité u takto pojmenovaného modelu sledovat i autory modelu. Zde se 
jedná o simulační model vytvořený a spravovaný zaměstnanci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, 

v. v. i. a Masarykovy univerzity. 
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roky 2008 až 2018 s možností vytvoření „dummy year“ pro testování úprav daňového 

a sociálního systému. 

V následující podkapitole jsou popsány proměnné, které vstupují do modelu, 
a diskutovány parametry daňově dávkového systému, které jdou v modelu hůře 
nastavit a které proto musely být zjednodušeny nebo vypuštěny. Podrobnější popis 
výstupů modelu pro vybrané typové rodiny je potom uveden v další samostatné 
podkapitole. 

 

Model TAXBEN je založen na prostředí Microsoft Excel a obsahuje několik typů listů: 

1. list „vyber“: je listem, na němž uživatel modelu vybírá/definuje charakteristiky 
domácnosti, pro které má být analýza zpracována; dále také uživatel vybírá až 3 
roky, pro které bude modelace provedena; 

2. list „parametry“: je listem shrnujícím parametry nastavení daňového a dávkového 
systému v období 2008-2018 a testovacího roku X; 

3. listy „2008“ až „2018“, testovací rok „X“, legalizace příjmů „2018b“: listy, na nichž 
jsou prováděny simulace daní a dávek pro vybrané domácnosti; tyto listy tvoří 
zdrojová data pro list „shrnuti“ a „vystupy“; více k některým odlišnostem v konstrukci 
daní a dávek v kapitole 3.1.3; 

4. list „shrnuti“: je listem shrnujícím tabulkové výstupy ze simulovaných let 2008-2018 
a roku X a tvoří tak podklad pro grafický list „vystupy“; 

5. list „vystupy“: je listem grafických výstupů ze simulovaných let 2008-2018 a roku 
X. 

Uživatel tedy vstupuje do modelu přes list „vyber“, ostatní listy jsou zamčené a 

chráněné heslem proti editaci. 

3.1.1 Proměnné, které vstupují do modelu TAXBEN 

Existuje velmi mnoho kombinací typů domácností a jejich socioekonomických 
charakteristik. Model se zaměřuje na ty z nich, které mají přímou návaznost na daňově 
– dávkové nastavení systémů v České republice. Uživatel provádí výběr domácnosti 

na listu „vyber“. Definuje následující charakteristiky domácnosti:  

1. Výběr roků pro analýzu: analýza umožnuje sledovat až tři roky v rozmezí let 2008-
2018. Není nutno sledovat všechny 3 roky, mohou být zadány pouze dva nebo jeden. 

2. Výběr velikosti a složení sledované domácnosti: analýza předpokládá, že 
v domácnosti je alespoň jedna dospělá osoba. Pokud je v domácnosti druhá dospělá 
osoba, je potřeba ještě označit, jestli jsou tyto osoby v manželském vztahu nebo 

nikoli, v každém případě se jedná o úplnou rodinu. V domácnosti se může vyskytovat 
i třetí dospělá osoba. Ta může reprezentovat například dospělé dítě či prarodiče. 
Model umožňuje zadat uživateli přítomnost až 8 dětí. Pokud se v domácnosti nacházejí 
nezaopatřené děti, zadává uživatel jejich věk.  

3. Výše a typ příjmu jednotlivých dospělých osob v domácnosti: uživatel nejdříve 
definuje typ příjmu: pracovní (zaměstnanecký) příjem či sociální příjem (důchod, 

rodičovský příspěvek). U jedné osoby v domácnosti lze zadat i příjem nelegální. Toto 
nové nastavení modelu umožňuje řešit otázky legalizace příjmu či neoprávněné 
čerpání sociálních dávek. Pokud je u první dospělé osoby vybrán typ příjmu pracovní, 
model zachycuje variantní pracovní příjem. Výpočty fungují pro interval 0 % až 
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200 % průměrné mzdy daného roku. V případě ostatních dospělých osob či jiného 

typu příjmu než pracovního je potřeba výši příjmu nastavit napevno. 

4. Výběr typu bydlení: model vyžaduje nastavit, v jak velkém městě z hlediska počtu 
obyvatel domácnost bydlí, příp. zda bydlí v Praze a o jaký typ bydlení se jedná. V této 
verzi modelu je možné volit mezi vlastnickým bydlením (včetně družstevního), 
bydlením nájemním a ubytovnou. 

5. Zadání nákladů na bydlení: uživatel uvede skutečné náklady na bydlení sledované 
domácnosti pro každý rok analýzy. Může také volit zadání skutečných nákladů jako 
procento normativních nákladů na bydlení. 

6. Zadání nákladů na mateřskou školu (či obdobná zařízení): poslední oblastí, 
která vstupuje do modelu. Zde je nutno zadat měsíční náklady spojené s mateřskou 
školou (či obdobným zařízením) spolu s počtem dětí, které tato zařízení navštěvují. 

Celkem je tak potřeba zadat 8-27 položek a model nabídne výstupy pro žádané 
zadání.35 Model nyní počítá s nastavením daňového a dávkového systému od roku 2008 
do roku 2018. Model je navíc připraven na alternativní nastavení roku X pro posouzení 
reforem, které dosud nebyly navrženy. 

3.1.2 Metodika výpočtu ukazatelů sledujících pracovní motivace 

systémů 

Pobídkovost daňového a sociálního systému je zkoumána s využitím indikátoru 
METR (marginal effective tax rate), v textu je pro něj též použito termínu implicitní 
daňová sazba. Hodnocení provádíme na modelových domácnostech, viz předcházející 
část textu. Při výpočtech sledujeme: 

1. dopad změny výše pracovního příjmu o 1 % průměrné mzdy na výši odváděných daní 
a výši přijímaných sociálních dávek. V tomto případě používáme ukazatel mezní 
efektivní daňové sazby v případě malé změny příjmu – dále jen METR(lw), 

2. dopad změny rozhodnutí přijmout práci po období neaktivity. Zde nepředpokládáme, 
že se jedná o osobu, které končí nemocenská nebo rodičovský příspěvek. Spíše 
předpokládáme případ, že osoba, na kterou je po roce 2008 aplikováno existenční 
minimum, se rozhodne vstoupit na trh práce. Její motivaci to učinit sledujeme pomocí 
indikátoru METR(in), 

3. úroveň čistého příjmu domácnosti jako podíl na průměrné hrubé mzdě. 

Způsob výpočtu sazeb METR ukazuje rovnice č. 1, kde čistý příjem domácnosti 
(CPP) se skládá z hrubých pracovních příjmů (HPP) snížených o sociální a zdravotní 
pojistné (SZP) a daň z příjmů (DP) a zvýšený o sociální dávky. Ty se skládají z dávek 

státní sociální podpory: přídavky na dítě (PnD), sociální příplatek (SP), příspěvek na 
bydlení (PnB) a z dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí PnŽ a doplatek na bydlení 
DnB). Případné jiné daně a sociální příjmy nebudeme uvažovat. Blíže k metodice výpočtu 
sazeb METR viz zpráva Jahody (2006). Pro výpočet METR sazeb je určující, jaký je 

                                                             
35  Model má (ve verzi TAXBEN 2.3) kromě tabulkových výstupů také přibližně 30 předem definovaných 

grafických výstupů. S ohledem na snadnější čitelnost grafů srovnávající variantní nastavení modelu 
(pracovní příjem osoby č. 1 se může pohybovat mezi 0 – 200 % průměrné mzdy) volíme u některých grafů 

formát osy X v Kč (nikoliv jako % průměrné mzdy). Tento přístup však přináší jednu zdánlivou nevýhodu. 

Křivky jednotlivých let mají rozdílné konce. Tento fakt je způsobený růstem průměrné mzdy mezi lety 2008 
až 2018. Upozorňujeme tedy na tento limit, který by mohl potenciálně pro čtenáře znamenat drobnou 

nejasnost při interpretaci grafů. 
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přírůstek čistých peněžních příjmů domácnosti (CPP* - CPP), pokud se zvýší pracovní 

příjem nebo pokud se osoba rozhodne vstoupit na trh práce po období neaktivity (HPP* 
- HPP). 

𝑀𝐸𝑇𝑅 =
(𝐻𝑃𝑃∗−𝐻𝑃𝑃)−(𝐶𝑃𝑃∗−𝐶𝑃𝑃)

(𝐻𝑃𝑃∗−𝐻𝑃𝑃)
= 1 −  

(𝐶𝑃𝑃∗−𝐶𝑃𝑃)

(𝐻𝑃𝑃∗−𝐻𝑃𝑃)
                              (1) 

3.1.3 Způsob modelace příjmů z šedé ekonomiky 

Při hodnocení dopadů příjmů z šedé ekonomiky je nutné vycházet z dané úrovně 
příjmů takové osoby. Současně je potřeba znát, jaké jsou motivace a rizika obou stran 
trhu práce, abychom mohli pochopit, jaké volby řeší, pokud se rozhodnou tento pracovní 
„kontrakt“ legalizovat. Níže uvádíme výběr faktorů, které souvisejí s motivacemi a riziky 

práce na černo. Podrobnější diskusi lze nalézt ve Fassman (2007: 205). 

 

Motivace zaměstnavatele 

• Potenciálně nižší náklady práce (není nutné zohledňovat daňové náklady práce). 
 

• Vysoká flexibilita při variabilní poptávce po práci. 

 

Motivace pro zaměstnance 

• Potenciálně vyšší čistý příjem (není nutné zohledňovat daňové náklady práce). 
 

• Vysoká flexibilita nabídky práce. 
 

• Příjmy z této aktivity nevstupují do rozhodných příjmů pro určení nároku a výše 
sociálních dávek. 
 

• V případě exekuce příjmy z této aktivity nevstupují do exekučního řízení. 
 

Riziko zaměstnavatele 

• Porušuje zákoník práce. 
 

• Vede dvojí účetnictví (dodatečné náklady). 
 

Riziko zaměstnance 

• Nevzniká mu nárok na pojistné sociální dávky. 
 

• Porušuje zákon – může přijít trest ve formě doplacení daní a zpětné odebrání (již 
zkonzumovaných) sociálních dávek (dluh). 
 

• Riziko úrazu – není chráněný. 

Pro posouzení možnosti zaměstnance legalizovat své příjmy vycházíme zejména 
z nákladů práce, které jsou s oběma formami spojené. Pro snadné uchopení finanční 
situace následující tabulka ukazuje příjmovou situaci osoby, která se rozhodne 
legalizovat příjem. Pro zjednodušení uvažujeme, že zaměstnanec nemá rodinu (není 
nutné zahrnout příslušné daňové úlevy). Následující tabulka č. 3.1 tak ukazuje pět 
situací zaměstnání osoby. První a pátý příklad odpovídá legálnímu zaměstnání, druhý 
až čtvrtý příklad zaměstnání nelegálnímu. 
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Tabulka č. 3.1 Srovnání příjmů a daňových odvodů v případě legálního 

a nelegálního zaměstnání 

 legální nelegální 1 nelegální 2 nelegální 3 legalizace 

náklady práce 26 800 20 000 26 800 24 000 24 120 

náklady nelegální činnosti 
(25 % z nákladů práce) 

 5 000 6 700 6 000  

SZP zaměstnavatel (34 %) 6 800    6 120 

hrubá mzda 20 000    18 000 

SZP zaměstnanec (11 %) 2 200    1 980 

DPFO (15 % + 2 070 Kč) 1 950    1 550 

čistá mzda 15 850 15 000 20 100 18 000 14 470 

Zdroj: vlastní tvorba s využitím daňových zákonů ČR 

 

V případě nelegálního zaměstnání (bez řádných daňových odvodů) předpoklá-
dáme, že s touto formou zaměstnání jsou na straně zaměstnavatele spojeny dodatečné 
náklady ve výši 25 % nákladů práce. Nejde o náklady v daňovém slova smyslu, ale o 
náklady na „zakrytí“ této činnosti. Konstanta 25 % byla zvolena jako expertní odhad, 
v realitě bude její výše u různých zaměstnavatelů různá. 

Je přitom zřejmé, že čím nižší jsou dodatečné náklady spojené s nelegálním 
zaměstnáváním, tím vyšší jsou pobídky zaměstnavatelů tyto typy pracovních kontraktů 
se zaměstnanci uzavírat. Na výši těchto nákladů má vliv jak oblast, ve které podnik 
operuje (větší X menší firma, oblast služeb X oblast výroby; převážně hotovostní platby 
X převážně bezhotovostní platby), tak legislativní prostředí státu a schopnost orgánů 
veřejné správy vymáhat právo. 

V modelovém příkladu má zaměstnanec legální zaměstnání s hrubou mzdou ve 

výši 20 000 Kč a čistou mzdou 15 850 Kč. V případě, že stejný jedinec bude práci 
vykonávat bez řádného zaměstnaneckého poměru („práce na černo“ bez daňových 
odvodů), uvažujeme o třech možných variantách domluvy mezi zaměstnancem 
a  zaměstnavatelem: 

1. NELEGÁLNÍ 1: Osoba dobrovolně přistoupí na celkově nižší čistý příjem, který není 
nikde evidován (a nevstupuje tedy třeba do posuzování nároků na testované sociální 

dávky). V této variantě realizuje veškeré úspory zaměstnavatel. Zaměstnanec bude 
mít pravděpodobně nárok na vyšší testované dávky, do budoucna se však připravuje 
o nároky na dávky pojistné. Toto konstatování přitom platí i pro varianty následující. 

2. NELEGÁLNÍ 2: Po započtení dodatečných nákladů nedochází na straně zaměstnava-
tele k žádné úspoře v nákladech práce. Tato varianta je výhodná zejména pro 
zaměstnance, jelikož mu umožňuje získat mnohem vyšší čistý příjem než by měl 

v případě legálního zaměstnání. Tuto variantu považujeme spíše za teoretickou. 

3. NELEGÁLNÍ 3: Tato varianta leží někde uprostřed mezi předchozími dvěma varian-
tami. Nelegální zaměstnání a neplacení příslušných daňových odvodů znamená jak 
vyšší čistý příjem zaměstnance, tak nižší mzdové náklady zaměstnavatele. Poměr, 
jakým se o úsporu daní podělí zaměstnanec a zaměstnavatel, je neznámý – v této 
variantě jsme zvolili poměr přibližně 1:1. 

Pokud existuje dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o takovém 
zaměstnání, které není spojeno s uzavřením řádné smlouvy podle zákoníku práce a není 
spojeno se standardními daňovými odvody z vykonané práce, domníváme se, že ve 
srovnání s legálním zaměstnáním by se jednalo nejspíš o zaměstnání typu NELEGÁLNÍ 
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1 (v případě nekvalifikované práce nebo práce, která má nahodilou činnost) či typu 

NELEGÁLNÍ 3 (v případě málo kvalifikované práce nebo dlouhodobější spolupráce). 
Zaměstnání typu NELEGÁLNÍ 2 nepředpokládáme, protože není spojeno s výhodami pro 
zaměstnavatele (pokud za výhodu neuvažujeme skutečnost, že takový zaměstnanec 
není pod ochranou zákoníku práce – např. výpovědní lhůta, zákonná dovolená atd.). 

Pokud se nelegální typ zaměstnání rozhodneme zlegalizovat (poslední sloupec 
tabulky), tato činnost by ideálně neměla být pro zaměstnance spojena s poklesem 

čistého příjmu a pro zaměstnavatele s růstem celkových nákladů práce. Legalizaci 
činnosti však můžeme nahlížet i jako ukončení nelegálního typu zaměstnání u jednoho 
zaměstnavatele a uzavření řádné pracovní smlouvy u jiného zaměstnavatele za jiných 
mzdových podmínek. V tomto případě bychom očekávali, že čistý příjem zaměstnance 
z legálního zaměstnání bude přibližně stejný, jako byl příjem ze zaměstnání nelegálního. 

Je přitom evidentní, že tak, jako existují důvody pro nelegální zaměstnání na 
straně zaměstnance, stejně tak existují i důvody tuto činnost ukončit a přejít do 
zaměstnání legálního. Zcela jinou motivaci má osoba, která byla nelegálně zaměstnána 
pouze krátkou dobu a která tento typ kontraktu brala jako způsob zvýšení příjmu 
domácnosti do doby, než se jí naskytne legální práce dle jejích preferencí (výše příjmu, 
obor, regionální kontext). Naopak, jinou motivaci má osoba, u které majoritu příjmů 
tvoří sociální dávky, o které by vstupem do legálního zaměstnání mohla přijít, nebo 
osoba v exekuci, u které legální zaměstnání nepovede k růstu čistých příjmů domác-

nosti. Výše naznačené motivace nehrají pro účely dalšího modelování zásadní roli. Model 
zkoumá efekty legalizace zaměstnání a s využitím konceptu efektivního zdanění 
diskutuje, jestli pobídky pro legalizaci příjmu jsou spíše silné nebo slabé. Současně 
zkoumá, jaké jsou souhrnné dopady na veřejné finance (nezaplacené daně z práce a 
vyplacené nepojistné sociální dávky u zkoumané domácnosti), pokud jedinec má 
nelegální příjem, který by mohl být nahrazen legálním zaměstnáním. 

Pro účely modelování je racionální předpokládat, že přechodem 
z nelegálního zaměstnání do zaměstnání legálního by nemělo dojít k zásadní 
změně čistých příjmů sledované osoby. Z praktických důvodů proto předpokládáme, 
že nelegální příjem má pouze jedna osoba v domácnosti – buď dospělá osoba č. 1 nebo 
č. 2 nebo č. 3. Při přechodu do zaměstnání osoby č. 1 se vyhýbáme spekulaci36, jaký 
legální příjem by osoba mohla získat a raději modelujeme variantní nastavení příjmu. 
Je poté jenom na čtenáři, aby si vybral svou preferovanou úroveň příjmu. V případě, 
kdy nelegální příjem má osoba č. 2 a č. 3, předpokládáme, že legalizací práce získá 
osoba hrubý příjem ve stejné výši, jako byla před tím hodnota nelegálního příjmu. To 
přibližně kopíruje výše popsanou NELEGÁLNÍ 3 a následnou legalizaci. 

Možnosti modelovat situace, kdy nelegální příjem má v domácnosti více osob, 
jsou výrazně horší. Pokud mají nelegální příjem například dvě osoby, dojde k legalizaci 
příjmu u první osoby nebo u druhé osoby nebo u obou dvou (3 kombinace). S růstem 

počtu nelegálních příjmů roste i počet kombinací. Druhou komplikací modelování 
nelegálního příjmu u více osob je omezení explikačních možností výsledků modelu. 

                                                             
36  Mohli bychom třeba předpokládat, že změna nelegální --> legální je realizována v následujících dvou 

variantách. (1) Zaměstnavatel zaměstná osobu za hrubou mzdu stejnou, která před tím odpovídala čistému 

nelegálnímu příjmu. Tato situace není spojena s nárůstem mzdových nákladů zaměstnavatele (ušetří 
náklady související s legalizací předchozí činnosti, ale začíná za zaměstnance odvádět SZP). V této situaci 

klesá čistý příjem zaměstnance o téměř 20 %. (2) Alternativně by šlo předpokládat, že zaměstnavatel 

zaměstná osobu za hrubou mzdu ve výši 120 % předchozího čistého nelegálního příjmu. Tato situace je 
spojena s  árůstem mzdových nákladů zaměstnavatele o 20 % a mírným poklesem čistého příjmu 

zaměstnance o necelá 4 %. 
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3.1.4 Přijatá zjednodušení nastavení daňově dávkového systému 

V systému je pracováno pouze s vybranými daňově odpočitatelnými položkami, 
a to na poplatníka; na manželku ve společné domácnosti s vlastními příjmy nižšími než 
hodnota stanovená v zákoně (závislé na daném roku); na vyživované dítě či děti 
v domácnosti; a od roku 2015 nová daňová sleva vztahující se k nákladům na mateřkou 
školu (či obdobné zařízení). Pro část daňového zvýhodnění na dítě, tzv. daňový bonus 

na dítě, je stanoven maximální a minimální roční limit, v modelu je pro zjednodušení 
počítáno jen s limitem v maximální výši. 

Modelace daňových a dávkových nástrojů probíhá na měsíční bázi, proto jsou 
roční hodnoty odpočitatelných položek a daňových slev přepočítány na měsíční hodnotu 
(i v případě, kdy by byly jinak zúčtovávány pouze ročně). Rovněž tak výpočty 
rozhodných příjmů pro stanovení nároku a výše sociálních dávek jsou zjednodušeny 

na měsíční bázi. 

Oproti realitě model nepracuje (současná verze nemá implementované příslušné 
vzorce) s existencí stropu na sociální a zdravotní pojištění, ani s možností uvalit solidární 
daň na více vydělávající poplatníky (platící od roku 2013). Tato zjednodušení nemají vliv 
na výsledek, jelikož záměrem modelu je počítat s domácnostmi, kde ekonomicky aktivní 
osoba má příjmy v rozmezí 0-200 % průměrné mzdy. V takto definovaném příjmovém 

pásmu nejsou výše uvedené instituty aplikovány. 

Také dávkový systém je oproti realitě zjednodušený. V modelu je pracováno 
s těmito vybranými dávkami ze systému státní sociální podpory a dávek hmotné nouze: 
přídavek na nezaopatřené dítě, sociální příplatek (do roku 2011), příspěvek na bydlení 
a dávky hmotné nouze - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. 

Jako příjmy domácnosti jsou brány pouze z hlavního zaměstnaneckého poměru 

a vybrané dávky ze sociálního systému. Model neřeší věk dospělých osob, souběh 
případných ostatních životních událostí, které by měly vliv na čisté příjmy domácnosti 
např. mateřství, nemocenská, nezaměstnanost apod. U členů domácnosti neřeší zdra-
votní způsobilost, tedy zvýhodnění v daňovém i dávkovém systému. V této verzi 
(TAXBEN 2.3) dospělé osoby mohou mít kromě zaměstnaneckého pracovního příjmu i 
příjem z důchodu nebo rodičovského příspěvku. Ty ale model nevypočítává, jsou 
zadávány uživatelem modelu. 

Speciální část modelu umožňuje pracovat s nelegálními příjmy v případě první 
osoby a dopady jejich transformace na příjmy legální. V případě osoby, která má 
nelegální nebo nulové příjmy z ekonomické aktivity (nepracuje, i když by mohla, 
současně není příjemcem pojistných sociálních dávek nebo rodičovského příspěvku), 
využíváme možnosti přiznat této osobě pouze existenční minimum. Proto pro stanovení 
dávek hmotné nouze je částka živobytí takovéto osoby vždy (ve všech letech 

analýzy) rovna existenčnímu minimu. Toto nastavení nám umožňuje lépe posoudit 
dopady (pobídky) změny ekonomické aktivity jedince 

V modelaci všechny domácnosti platí daně i vyměřené sociální a zdravotní 
pojištění ve výši dané zákonem, model nezohledňuje daňové úniky či dlužné částky na 
sociálním a zdravotním pojištění. Domácnostem jsou přiřazeny všechny dávky, na které 
domácnost má dle zákona nárok, neřeší tedy problém označovaný jako tzv. non take-

up37.  

                                                             
37  Pojmem „non-take-up“ je označovaná situace, kdy domácnost nečerpá sociální dávky, na které má 

vzhledem ke své socioekonomické charakteristice nárok. I když simulační modely jsou konstruovány za 
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Mezi roky 2013-2015 byl zaveden 2. důchodový pilíř, který měl vliv na výši 

procentní sazby sociálního pojištění, v modelu však tato změna není zavedena, je tedy 
počítáno s poplatníky, kteří i nadále zůstávají pouze ve státním 1. pilíři. 

Čisté příjmy sledovaných domácností pro rok 2018 srovnáváme s hranicí chudoby 
AROP dle definice Eurostatu. Dnes (leden 2019) máme dostupná mikrodata šetření SILC 
2017, která obsahují příjmy za rok 2016 a definují hranici chudoby AROP pro rok 2016. 
Pro potřeby analýzy jsme hranici chudoby vybraných domácností za rok 2016 

extrapolovali na hranici chudoby pro rok 2018. Při této simulaci jsme vycházeli ze 
změny příjmů domácností mezi roky 2016 a 2018. Je zřejmé, že až bude zveřejněna 
hranice příjmové chudoby domácností za rok 2018 (a to bude v horizontu 18 měsíců), 
bude skutečná hranice chudoby nepatrně odlišná od námi aproximované. Tato „chyba“ 
však nemá vliv na možnou interpretaci výsledků. 

Výše uvedená zjednodušení modelu a výpočtu daní a dávek jsou dělány z důvodů 
lepšího uchopení daňově dávkových nástrojů a s ohledem na lepší možnosti prezentace 
a popisu výsledků modelu. Domníváme se, že přijatá zjednodušení neovlivňují zásadně 
výsledky modelu. 

3.2 Výběr modelových rodin 

Jak bylo popsáno v kapitole 3.1 model TAXBEN umožňuje variantní nastavení dle 
potřeb uživatele. Výběr modelových rodin jednak respektuje nejvyšší četnostní 
zastoupení v populaci (na základě výběrového šetření EU-SILC 2017, viz příloha), do 
výběru ale byly přidány i domácnosti s menší četností, vyjadřující specifické situace 
(nelegální práce či velké domácnosti). V návaznosti na nastavení daňově dávkových 
systémů v České republice byly domácnosti vybírány podle: velikosti a složení 

domácnosti, typu bydlení a velikosti obce, kde domácnost bydlí. 

Jak je z tabulky č. 3.2 zřejmé, námi vybrané domácnosti reprezentují cca 98,8 % 
domácností s dětmi dle šetření SILC 2017. Snažili jsme se též o takový výběr 
domácností, které umožňuje jejich vzájemné porovnání. V návaznosti na nastavení 
daňově dávkových systémů v České republice byly další charakteristiky domácnosti 
stanoveny s ohledem na: charakter příjmů dospělých osob, typ bydlení a velikost obce, 
kde domácnost bydlí. 

 

                                                             
předpokladu, že domácnosti sociální dávky čerpají, je možné je modifikovat způsobem, který zahrne non-

take-up do výsledků modelu. 
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Tabulka č. 3.2 Výběr modelových rodin 

 
typ 

rodiny* 
četnost 
v SILC 

věk dětí 
příjem osoby 

č. 1 
příjem osoby 

č. 2 
příjem 

osoby č. 3 
typ 

bydlení 
velikost 

obce 
NB jako 

NNB 

1 1+0+1 7,3 % 2 RP 7600 - - N Brno 100 % 

2 1+0+2 3,6 % 2, 6 % AW - - V 100 000 60 % 

3 1+1+2 2,8 %** 4, 6 % AW - 
důchod 

11 000 
V 5 000 50 % 

4 2+0+1 29,1 % 2 % AW RP 7 600 - N Brno 90 % 

5 2+0+2 

34,0 % 

2, 6 % AW 
80 % AW 2014 

(20 000) 
- V 100 000 60 % 

6 2+0+2 2, 6 
NP= 80 % AW 
2014 (20 000) 

pravidelný 

RP 7 600 - V 100 000 60 % 

7 2+0+3 7,8 % 6, 10, 15 % AW 
NP = 40 % AW 
2014 (10 000) 

nepravidelný 

- V 5 000 50 % 

8 2+1+2 

14,2 %** 

10, 15 % AW 
80 % AW 2014 

(20 000) 

důchod 

11 000 
V 20 000 60 % 

9 2+1+6 
2, 4, 6, 

8, 10, 12 

NP = 40 % AW 

2014 (10 000) 
nepravidelný 

RP 7 600 
důchod 

11 000 
V 90 000 80 % 

10 2+1+6 
2, 4, 6, 

8, 10, 12 

NP = 40 % AW 
2014 (10 000) 

nepravidelný 

RP 7 600 
důchod 

11 000 
N 90 000 110 % 

Pozn.: NB = náklady na bydlení; NNB = normativní náklad na bydlení; AW = průměrná mzda; RP = rodičovský 
příspěvek; NP = nelegální příjem; N = nájemní bydlení; V = vlastnické bydlení  

* typ rodiny: první číslo = počet dospělých osob (rodičovský pár); druhé číslo = počet ostatních dospělých 

osob; třetí číslo = počet dětí 

** četnost nereprezentuje zastoupení daného typu rodiny ve společnosti, ale četnost smíšených neúplných 
rodin s dětmi (2,8 %) a četnost smíšených úplných rodin s dětmi (14,2 %) 

Zdroj: autoři 

3.3 Výstupy z modelu 

3.3.1 Modelová rodina č. 5 a 6 (úplná rodina, 2 děti)  

Úplné rodiny se dvěma dětmi představují nejčastější typ rodin s dětmi v ČR (viz 
např. tabulka č. 6 v příloze). Dle dat SILC 2017 je téměř 68 % těchto rodin plně 

zaměstnaných (66 % za všechny rodiny s dětmi) nebo částečně zaměstnaných (31 % 
versus 28 % za všechny rodiny s dětmi). Naproti tomu podíl rodin, kde nikdo nepracuje, 
(nezaměstnanost) je pouze kolem 1 % (6 % za všechny rodiny s dětmi). Ve vybraném 
případě je domácnost č. 6 závislá na příjmu z šedé ekonomiky a srovnatelná domácnost 
č. 5 má pak dva příjmy z pracovní aktivity. Analýzu začínáme s domácností, která je ve 
společnosti více zastoupená (domácnost se dvěma příjmy z ekonomické aktivity - č. 5), 
a obrázek této domácnosti doplňujeme o situaci, kdy by byla bez legálních příjmů 

z pracovní aktivity (domácnost č. 6). 
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Definice domácnosti č. 5 (nastavení parametrů modelu): 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018 

• Typ rodiny: 2 dospělé osoby (manželé) a 2 děti ve věku 2 a 6 let 

• Příjem dospělých osob:  

o první osoba má variabilní příjem ve výši 0 – 200 % průměrné mzdy, 

o druhá osoba má pracovní příjem ve výši 20 000 Kč měsíčně (odpovídá cca 80 % 
průměrné mzdy roku 2014). 

• Bydlení: v obci 100 tis., vlastnické bydlení, náklady na bydlení jsou nižší než 
normativní náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 6 779 Kč (60 % normativních nákladů na bydlení), 
náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů 4 291 Kč, 

celkem 11 070 Kč, 

o normativní náklady na bydlení pro vlastnické nebo družstevní bydlení 11 298 Kč. 

• MŠ: mladší dítě navštěvuje veřejnou školku; měsíční náklady (pro účely daňového 
zvýhodnění) jsou 600 Kč 

 

Výše čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Následující graf č. 3.1 ukazuje příjem domácnosti v letech 2008, 2014 a 2018 
za situace, kdy první osoba má variabilní příjem v rozmezí 0 až 200 % průměrné mzdy. 
Z grafu jdou vyčíst tyto skutečnosti: 

• V případě středního příjmu osoby č. 1 (20 000 Kč a více) má na výši čistého příjmu 

rodiny vliv pouze výše daňových zvýhodnění (bude ukázáno níže). 

• V případě nízkých příjmů osoby č. 1 má největší vliv na změnu čistých příjmů rodiny 
změna výše přídavků na děti, ale zejména změna výše příspěvku na bydlení. 

• Tato změna je patrná zejména mezi rokem 2008 a 2014; po roce 2014 došlo pouze 
k drobným úpravám v nastavení systému a čisté příjmy rodiny se pro stejnou úroveň 
příjmů hrubých téměř neliší. 

• Příspěvek na bydlení se změnil s ohledem na změnu výše nákladů souvisejících 
s bydlením (růst o 2 350 Kč mezi roky 2008 a 2018), ale zejména vlivem zvýšení 
částek „nákladů srovnatelných s nájemním bydlením“, které vstupují do výpočtu 
dávky a které se mezi roky 2008 a 2018 zvýšily o 2 400 Kč. Zatímco zvýšené náklady 
na energie zvýší čistý příjem rodiny, ale neovlivní příjem reziduální, „náklady 
srovnatelné“ mají vliv i na růst reziduálního příjmu domácnosti. 

• Vlivem nárůstu dávek směrem k bydlení pro domácnosti s nízkými pracovními příjmy 
není tato domácnost v letech 2014 i 2018 ohrožená příjmovou chudobou (AROP) ani 
pokud osoba č. 1 nepracuje. 
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Graf č. 3.1 Výše čistého příjmu domácnosti č. 5 s ohledem na hrubý pracovní 

příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše přídavků na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Následující graf č. 3.2 ukazuje vliv hrubých příjmů osoby č. 1 na výši přídavků 
domácnosti č. 5. Z grafu jde vyčíst: 

• Maximální výše přídavků v letech 2008 a 2014 je totožná, jelikož výše přídavku je 
v zákoně definována pevnou částkou, která se neměnila. 

• Ke změně maximální částky došlo až v roce 2018 v souvislosti se zavedením 
zvýšeného přídavku pro vymezený okruh domácností (§ 18, odst. 2 zákona o státní 
sociální podpoře). 

• Rozsah domácností, které mají na přídavek nárok, se měnil taktéž. Vlivem navýšení 
částek životního minima v roce 2012 má v roce 2014 na přídavek domácnost s vyšším 
pracovním příjmem osoby č. 1, než tomu bylo v roce 2008. 

• K nárůstu okruhu domácností došlo jak pro absolutní, tak relativní částky – zatímco 
v roce 2008 se nárok ztrácel u příjmu ve výši 22 % průměrné mzdy, v roce 2014 to 
bylo až 25 %. 

• K dalšímu „prodloužení“ nároku došlo v roce 2018, kdy zákonem definovaný 
koeficient podílu rozhodného příjmu a příjmu rodiny byl navýšen z 2,4 na 2,7. Opět 
touto změnou se zvyšuje okruh rodin s nárokem na dávku až po rodiny, kde první 
osoba má pracovní příjmy do 32 % průměrné mzdy. 
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Graf č. 3.2 Výše přídavků na děti domácnosti č. 5 s ohledem na hrubý pracovní 

příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše daňové úlevy na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Následující graf č. 3.3 ukazuje vliv hrubých příjmů osoby č. 1 na výši daňové 
a  dávkové podpory státu rodinám s dětmi (formou daňového zvýhodnění na dítě 

a  přídavků na dítě). Z grafu jde vyčíst: 

• Výše daňového zvýhodnění na děti se mezi roky 2008 až 2018 podstatným způsobem 
navýšila. 

• Důvodem je jednak postupné navyšování částek z let 2010, 2012 a 2018, ale zejména 
vyšší částky zvýhodnění (diferenciace) pro druhé a další dítě v rodině. 

• K diferenciaci výše částek podle pořadí dítěte v rodině došlo poprvé v roce 2015 
a  poté i v letech 2016 a 2017. 

• V případě nízkého příjmu osoby č. 1 čerpá domácnost daňovou úlevu pouze formou 
daňového bonusu. 

• V okamžiku, kdy osoba č. 2 ztrácí nárok na daňovou slevu z titulu nízkého příjmu 
osoby č. 1, je daňová úleva rozdělena mezi slevu a bonus. 

• S dalším rostoucím příjmem osoby č. 1 dochází k tomu, že celá daňová úleva je 
čerpána formou daňové slevy (zde však za předpokladu, že každá ekonomicky aktivní 
osoba uplatní zvýhodnění na jedno dítě). 

 



3. Modelace daňově dávkových systémů v České republice 

 

 

99 

Graf č. 3.3 Výše a struktura daňových úlev na děti (daňové zvýhodnění) 

u domácnosti č. 5 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 
2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše podpory prostřednictví nástrojů rodinné politiky v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1 

Následující graf č. 3.4 ukazuje vliv hrubých příjmů osoby č. 1 na výši podpory 
prostřednictví nástrojů rodinné politiky v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1. Z grafu 
jde vyčíst: 

• Na grafu je vidět, že v případě rodiny se dvěma příjmy dochází ke kombinaci až pěti 
různých daňově dávkových nástrojů, které jsou zaměřeny na příjmovou podporu 
rodin. 

• Již jsme diskutovali daňovou úlevu na děti, která má pro nízkopříjmové domácnosti 
formu daňového bonusu a pro ostatní pak formu daňové slevy. Jedná se jednoznačně 
o nejvýraznější nástroj rodinné politiky, jehož cílem je podpora nezaopatřených dětí. 

• Kombinace daňové podpory formou daňového bonusu a daňové slevy v případě grafu 
výše působí jako nedůležitá (oba nástroje se chovají jako substituty). Je tomu tak ale 
pouze tehdy, pokud nezohledňujeme možné administrativní náklady tohoto opatření 
(hledisko efektivnosti poskytování) a pokud nebereme v potaz rozdílný vliv obou 
nástrojů na výpočet rozhodných příjmů pro nárok a výši vybraných dávek SSP a DHN 
(hledisko distribuce). Je vhodné zmínit i rozdílný vliv na pobídky k práci dílem již 
zmíněného rozdílného dopadu na výpočet rozhodných příjmů, ale taky vlivem 
příjmové podmínky pro nárok na doplatek na bydlení. 

• V případě nízkopříjmových domácností dochází k dodatečné podpoře kombinací 
přídavku na dítě a daňové úlevy na manželku/manžela s nízkými příjmy. Tyto dva 
instrumenty u dotčené domácnosti působí téměř totožně. 

• Potenciál plošného působení má i daňová úleva za umístění dítěte do mateřské školy. 
Tato úleva však nefunguje jako negativní důchodová daň, a proto nastupuje až 
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v okamžiku, kdy končí nárok na daňovou slevu na manželku/manžela s nízkými 

příjmy. 

• Za pozornost ještě stojí skutečnost, že výše v grafu naznačených podpor záleží též 
na optimální distribuci daňových úlev mezi manžely, i když tento aspekt je výraznější 
u domácností s více dětmi. V námi analyzované domácnosti by neměla být „daňová 
sleva na školku“ uplatňována osobou č. 1 s nízkými příjmy (do cca 44 % průměrné 
mzdy), protože by tato nebyla plně využita. 

 

Graf č. 3.4 Výše a struktura finanční podpory (jdoucí za dětmi) u domácnosti č. 
5 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Průměrná efektivní sazba zdanění (AETR) domácnosti v závislosti na hrubém 

příjmu osoby č. 1 – průměrné zdanění a jak je motivuje zvyšovat pracovní 
aktivitu 

Následující graf č. 3.5 ukazuje vliv hrubých příjmů osoby č. 1 na výši průměrné 
efektivní sazby zdanění (AETR) domácnosti. Ukazatel průměrné efektivní sazby zdanění 
(AETR) ukazuje, do jaké míry je pracovní příjem sledované osoby zatížen odvody daňové 
povahy a poklesem sociálních dávek. Tento ukazatel tedy naznačuje, jaké motivaci 

přijmout práci je daná osoba vystavena. Za normálních okolností by tento ukazatel měl 
nabývat hodnot mezi 0 % až 100 %, vlivem společného působení daní a dávek však 
může dosahovat i hodnot záporných (přijetí práce se projeví větším přírůstkem čistých 
příjmů rodiny, než je hrubý příjem) nebo hodnot větších než 100 % (přijetí práce se 
projeví dokonce poklesem čistých příjmů rodiny). Daňově dávkový faktor je pouze 
jedním z mnoha, které ovlivňují motivaci jedinců přijmout práci. Neexistuje přitom jedna 
univerzální procentní hranice, při které by daný jedinec byl vždy demotivován práci 
přijmout. Obecně platí, že ten, kdo přináší rodině hlavní příjem (historicky muž) je méně 
citlivý na daňově dávkové vlivy než osoba přinášející druhý příjem. 
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Graf č. 3.5 Výše efektivní sazby zdanění (AETR) u domácnosti č. 5 s ohledem na 

hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Z grafu jde vyčíst: 

• Sazby AETR mají na grafu velmi podobný průběh, který je dán několika faktory: 

o Sazby v ČR obvykle „startují“ ze záporných hodnot, jelikož vstupem do práce 

dochází ke změně částek živobytí rodiny, a tedy přijetím práce může dojít 
k navýšení sociálních dávek. 

o Již při malých úrovních pracovního příjmu však sazby AETR rychle rostou a mohou 
krátkodobě přesáhnout 100 %. Důvodem je rychlý pokles testovaných sociálních 
dávek (ze 100 Kč hrubého příjmu se stane 27 Kč čistého příjmu). Situace, kdy 
sazby vyletí nad 100 %, je dána buď odnětím nároku na sociální dávku (typicky 
přídavek na dítě, který je v rovině mám/nemám nárok) nebo odnětím nároku na 
daňovou úlevu (typicky úleva na manžela/manželku s nízkými příjmy nebo 
snížením daňového bonusu na dítě). Pokud je domácnost vystavena sazbám AETR 
kolem 100 %, chybí finanční motivace práci přijmout. 

o Pokud je přijatý příjem vyšší než 6 000-10 000 Kč, dochází k pozvolnému poklesu 
sazeb AETR. Domácnost v této fázi již nemá nárok na dávky hmotné nouze nebo 
přídavek na dítě, tempo poklesu je dáno samotným zdaněním pracovních příjmů 
a mírou poklesu příspěvku na bydlení (drobný zlom pro příjem kolem 22 500 Kč 
v letech 2014 a 2018) 

• V grafu je vidět největší rozdíl mezi křivkami AETR pro rok 2008, kdy maximální 
hodnoty ukazatele v letech 2014 a 2018 poklesly pod 100 %, ale současně mají plošší 
průběh. Pokles pod hodnoty 100 % je dán zejména prodloužením příjmového testu, 

kdy druhý z manželů má nárok na daňovou slevu z titulu nízkého příjmu partnera (ke 
změně došlo v roce 2009). Plošší průběh je dán nárůstem nákladů na bydlení 
(doprovázeném růstem normativních nákladů na bydlení), což se projevilo v růstu 
příspěvku na bydlení, a tedy i jeho následné vyšší ztrátě při přijetí placené práce (více 
viz následující graf). 
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Ztráta nároku na sociální dávky 

Následující graf č. 3.6 retrospektivně ukazuje, při jakém hrubém příjmu osoby č. 
1 ztrácí sledovaná domácnost vybrané sociální příjmy. 

 

Graf č. 3.6 Výše pracovního příjmu osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy), kdy 
domácnost č. 5 ztrácí nárok na sociální dávky v letech 2008-2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Z grafu jde vyčíst: 

• Pokud je sledovaná domácnost dvoupříjmová, dochází ke ztrátě nároků na sociální 
dávky již při poměrně nízké úrovni pracovního příjmu. 

• Uvedená domácnost prakticky nemá nárok na dávky hmotné nouze, a pokud ano, 
pak při získání druhého pracovního příjmu tyto ztrácí. 

• Velmi zajímavý, a z pohledu sociální politiky snad i nechtěný, je souběh úrovně 
příjmu, kdy domácnost ztrácí nárok jak na doplatek na bydlení, tak na přídavky na 
dítě. Zejména situace roku 2008 a 2018 ukazuje, že tyto dvě dávky se u modelové 
rodiny chovaly jako substituty. Zvýšení výše dávky a prodloužení příjmového testu u 
přídavku na dítě v roce 2018 vedlo k rychlejšímu odebrání nároku na dávky hmotné 
nouze. To může být nahlíženo z více úhlů pohledu. Pozitivní efekt je, že prodloužením 
nároku na přídavek na dítě odpadne nákladnější testování u DHN. Negativním 
efektem je, že u velké části rodin s nárokem na přídavek na dítě jeho zvýšení 
nevyvolalo růst čistých příjmů rodiny. 

• Po roce 2008 tak jednoznačně pozorujeme růst počtu rodin s nárokem na příspěvek 
na bydlení a taktéž výši dávky u srovnatelných rodin. Tato situace se fakticky láme 

až po roce 2013, kdy dochází k jisté stagnaci nákladů na bydlení (a na ně navázaných 
normativních nákladů na bydlení) a vlivem růstu pracovních příjmů (od roku 2013 do 
roku 2018 došlo k 20% růstu průměrné mzdy) dochází postupně k rychlejší ztrátě 
nároku na tuto dávku. 
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Výše a struktura čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu 

osoby č. 1 (2018) 

Následující graf č. 3.7 ukazuje výši a skladbu čistého příjmu domácnosti pro 
různé úrovně hrubého příjmu osoby č. 1 v roce 2018. Z grafu jde vyčíst: 

• Na rodinu působí celá řada nástrojů, které se pozoruhodně doplňují a vytváří tak mix 
rodinné politiky, kdy sledovaná rodina je příjmově kompenzována za náklady spojené 

s výchovou nezaopatřených dětí. Tato kompenzace má podobu jak daňových 
nástrojů, na které mají nárok všechny rodiny s příjmem z ekonomické aktivity 
a  podobu dávkových nástrojů, na které mají nárok zejména rodiny s nižšími 
pracovními příjmy. 

• Rodina s velmi nízkými příjmy má nárok na dávky hmotné nouze a zejména příspěvek 
na bydlení. Je sice otázka, jestli tyto dávky vždy čerpá, ale jejich případné opomenutí 
nezpůsobí dvoupříjmové rodině zásadní propad v čistých příjmech. 

• Graf ukazuje, že při růstu úrovně hrubého příjmu osoby č. 1 se čisté příjmy 
domácnosti zvyšují téměř proporčně. Jak již bylo naznačeno výše, důsledkem je pak 
absence pastí neaktivity, kdy by domácnost neměla ochotu přijmout pracovní příjem 
nebo přijmout příjem s vyšším výdělkem. 

 

Graf č. 3.7 Výše a struktura čistého příjmu u domácnosti č. 5 s ohledem na hrubý 
pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Výše a složky čistého příjmu Struktura čistého příjmu 

  
Na ose x je příjem osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy) 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Definice domácnosti č. 6 (nastavení parametrů modelu): 

Jelikož pro domácnost bez ekonomické aktivity nemodelujeme variabilní příjem, 
hlavními výstupy nejsou grafy, ale tabulky. Pouze v situaci, kdy modelujeme přechod 
z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání, využíváme k prezentaci grafy. 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018 

• Typ rodiny: 2 dospělé osoby (manželé) a 2 děti ve věku 2 a 6 let 
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• Příjem dospělých osob:  

o první osoba má nelegální příjem ve výši 20 000 Kč, 

o druhá osoba pobírá rodičovský příspěvek (7 600 Kč) a je na rodičovské dovolené. 

• Bydlení: v obci 100 tis., vlastnické bydlení, náklady na bydlení jsou nižší než 
normativní náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 6 779 Kč (60 % normativních nákladů na bydlení), 
náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů 4 291 Kč, 
celkem 11 070 Kč, 

o normativní náklady na bydlení pro vlastnické nebo družstevní bydlení 11 298 Kč. 

• MŠ: mladší dítě nenavštěvuje veřejnou školku  

 

Výše čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Výše čistého příjmu domácnosti č. 6 závisí pouze na sociálních dávkách (viz 
tabulka č. 3.3) a na příjmu z šedé ekonomiky. Jelikož ten je pro analyzované roky 
konstantní, je příjem dán pouze sociálními dávkami. 

 

Tabulka č. 3.3 Výše čistého příjmu modelové domácnosti č. 6 a některé jeho 
části  

 
2008 2014 2018 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

nelegální příjem 20 000 Kč 57,6 % 20 000 Kč 49,7 % 20 000 Kč 49,6 % 

rodičovský příspěvek 7 600 Kč 21,9 % 7 600 Kč 18,9 % 7 600 Kč 18,9 % 

přídavky na děti 1 110 Kč 3,2 % 1 110 Kč 2,8 % 1 710 Kč 4,2 % 

příspěvek na bydlení 3 529 Kč 10,2 % 8 080 Kč 20,1 % 8 115 Kč 20,1 % 

dávky hmotné nouze 682 Kč 2,0 % 3 465 Kč 8,6 % 2 865 Kč 7,1 % 

čistý příjem 

domácnosti 
34 701 Kč 100,0 % 40 255 Kč 100,0 % 40 290 Kč 100,0 % 

       

reziduální příjem 

domácnosti (*) 
30 270 Kč  33 180 Kč  33 511 Kč  

daňové úlevy 0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Poznámka: Reziduální příjem domácnosti je čistý příjem po zaplacení nákladů na bydlení 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

I když má rodina nárok na dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, 
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení), výše těchto dávek nemá na čistý příjem rodiny 
žádný vliv. Příjem ovlivňuje zejména výše nákladů na bydlení a výše životního minima 
(ty determinují dávky hmotné nouze). Vliv dávek státní sociální podpory je dobře vidět 
mezi roky 2014 a 2018, kdy roste výše přídavků na děti, ale na čistý příjem rodiny to 
vliv nemá. Příjem rodiny tak mezi lety 2008 a 2018 ovlivňují zejména rostoucí náklady 
na bydlení. Pokud bychom abstrahovali od těchto výdajů, reziduální příjem domácnosti 
ovlivňuje zejména položka „náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků 
a družstevních bytů“ zůstává prakticky totožný. Na vývoj nákladů na bydlení reaguje 
příspěvek na bydlení, zejména mezi roky 2008 a 2014, kdy se více než zdvojnásobí. 
Opět, vliv na disponibilní příjem domácnosti je mnohem menší. 
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Životní minimum bylo naposledy valorizováno (o cca 8 %) v roce 2012 – jeho 

hodnota tak mezi roky 2008 a 2018 zůstává téměř totožná. Vedle nákladů na bydlení je 
toto druhý faktor, který ovlivnil stagnaci příjmů domácnosti č. 6. 

 

Vliv legalizace příjmů první dospělé osoby na čistý příjem domácnosti 

Jak ukazuje graf č. 3.8, legalizace příjmů první dospělé osoby může mít na čistý 

příjem domácnosti negativní vliv. Pokud osoba č. 1 začne pracovat za nízký příjem (a 
přichází tak o příjem z šedé ekonomiky), celkové příjmy domácnosti to poznamená 
negativně. Až do úrovně příjmů 131 % průměrné mzdy tak můžeme hovořit o tom, že 
vliv legalizace práce na čistý příjem domácnosti je záporný. Ukažme si to na příkladu 
osoby, která přijímá legální práci, za kterou jí náleží hrubá mzda 40 000 Kč. Při 
zohlednění daňového zvýhodnění na dítě bude výše čisté mzdy rovna 33 000 Kč. Tato 
úroveň mzdy je tedy mnohem vyšší než předchozí nelegální příjem 20 000 Kč, ale vlivem 
ztráty příjmově testovaných dávek je čistý vliv této úrovně příjmu na příjem rodiny 390 
Kč.  

 

Graf č. 3.8 Vliv legalizace příjmu osoby č. 1 na čistý příjem domácnosti (levá 
osa) a efektivní daňovou sazbu (pravá osa) v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Analogicky lze vliv legalizace příjmu první osoby posoudit s využitím konceptu 
efektivního zdanění. Ten ukazuje ochotu první osoby nahradit nelegální příjem legálním. 
Hodnota 100 % a více pak říká, že domácnost z takové změny finančně tratí a finanční 
motivace neexistuje (nehodnotíme přitom otázku jiných motivací – důchodové a 
nemocenské pojištění, vyhnutí se postihům, větší pracovněprávní ochranu atd.). Čím 

více hodnoty efektivní daňové sazby klesají pod úroveň 100 %, tím je jedinec více 
finančně motivován legální práci přijmout. 

Pokud bychom měli vzít v potaz i jiné aspekty legalizace příjmů než jenom 
finanční a pokud bychom byli ochotni vlivem legalizace připustit pokles čistého příjmu 
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rodiny o 5 000 Kč, pak osoba č. 1 v domácnosti je motivována přijmout legální příjem 

pouze tehdy, pokud jeho výše přesáhne 100 % průměrné mzdy v ekonomice. 

 

Vliv legalizace příjmů první dospělé osoby na veřejné finance 

Zatímco legalizace nelegálního příjmu má negativní dopad na finance rodiny ve 
většině případů, z pohledu státu je tato situace přesně opačná. Legalizace pracovních 

příjmů je obecně doprovázena růstem daňových výnosů a poklesem výdajů na sociální 
dávky. Určitou výjimkou je práce za velmi nízké příjmy, kdy vlivem daňových bonusů 
může dojít k nižším daňovým výnosům státu (v daňových příjmech nezohledňuje sociální 
a zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem). Dá se však říci, že v této situaci se 
rodina stejně nechce vyskytovat, protože přínos legalizace na její čistý příjem by byl 
vysoce negativní. Rodina s rostoucím legálním příjmem postupně ztrácí nárok na sociální 
dávky a rostou její daňové odvody. 

 

Graf č. 3.9 Vliv legalizace příjmu osoby č. 1 na daňové odvody a čerpání 
sociálních dávek rodinou v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše uvedené skutečnosti ukazuje předchozí graf č. 3.9. Na příkladu osoby, která 
začne pracovat za měsíční příjem 40 000 Kč (odpovídá 132 % průměrné mzdy) lze říci, 
že u této domácnosti stát ušetří 12 690 Kč na sociálních dávkách (červená křivka) a získá 
5 400 Kč na daňových odvodech zaměstnance (zelená křivka). Bez zohlednění sociálního 
a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem tak stát celkem získá 18 090 Kč 
měsíčně (černá křivka). Můžeme však situaci posoudit i z pohledu efektivnosti sociálních 
transferů. Zde se ptáme, jaký je neoprávněný příjem domácnosti, který lze spojit 
s nelegálním příjmem osoby č. 1. Ta, místo aby měla příjem z legální práce, se rozhodla 
mít příjem z šedé ekonomiky a tento příjem nepřiznává při výpočtu nároku a  výše 
u  jednotlivých sociálních dávek. Graf pak ukazuje neoprávněnou výši sociálních transferů 
a neodvedenou výši daní. 
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3.3.2 Modelová rodina č. 1 a 4 (neúplná a úplná rodina, 1 dítě) 

Úplná domácnost s jedním dítětem je jedním z nejčastějších typů domácností 
s dětmi. V České republice je takovýchto rodin přibližně 415 tisíc, což odpovídá 29 % 
ze všech rodin s dětmi a 9,5 % ze všech domácností. V modelovém případě se jedná o 
rodinu s malým dítětem, kdy jeden z rodičů pracuje a druhý je rodičem pečujícím 
(pobírající rodičovský příspěvek). Kromě uhrazení zvýšených nákladů související 

s narozením a následnou výchovou dítěte je další důležitou oblastí zajištění bydlení. 
Problémem je dostupnost „startovacích bytů“, a proto pokud tyto rodiny nemají zázemí 
vlastnického bydlení, značnou část příjmů odebírají náklady na nájemní bydlení. 
V následujícím textu bude tato úplná rodina srovnána se situací rodiny neúplné. Tedy 
se situací, kdy příjem rodiny zajišťuje pouze rodič na rodičovské dovolené (v České 
republice je tímto rodičem nejčastěji žena). Rodin samoživitelek s jedním dítětem je 

celkově přibližně 105 tisíc domácností, což odpovídá přibližně 7,5 % domácností s dětmi 
a 2,5 % domácností celkem. 

 

Definice domácnosti č. 4 (nastavení parametrů modelu): 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018  

• Typ rodiny: 2 dospělé osoby (manželé) a 1 dítě ve věku 2 let 

• Příjem dospělých osob:  

o první osoba pracovní příjem (v rozsahu 0-200 % průměrné mzdy), 

o druhá osoba pobírá rodičovský příspěvek (nastaven na průměrnou hodnotu 7 600 
Kč). 

• Bydlení: Brno, nájemní bydlení, náklady na bydlení jsou téměř na úrovni 
normativních nákladů na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 10 958 Kč (90 % normativních nákladů na bydlení),  

o normativní náklady na bydlení pro nájemní typ bydlení 12 176 Kč, 

o z pohledu zákona o SSP a DHN jsou odůvodněné náklady na bydlení 10 958 Kč. 

• MŠ: dítě nenavštěvuje mateřskou školu 

 

Pro domácnost č. 1 nastává změna v počtu dospělých osob.  

• Příjem dospělých osob: osoba pobírá rodičovský příspěvek, který je nastaven 
na průměrnou hodnotu 7 600 Kč  

• Bydlení: Brno, nájemní bydlení, náklady na bydlení jsou téměř na úrovni 
normativních nákladů na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 8 938 Kč (100 % normativních nákladů na bydlení) 

 

Výše čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Narození dítěte je pro rodinu šťastným okamžikem. Co se týče ekonomické 
situace rodiny, znamená to většinou snížení čistých příjmů. Domácnost vystřídá pracovní 
příjem za příjem z rodičovského příspěvku. Pro osoby pracující do úrovně 50 % 
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průměrné mzdy (přibližně 15 000 Kč) to ještě v roce 2008 znamenalo propad do 

příjmové chudoby.  

V grafu č. 3.10 sledujeme vývoj čistých příjmů rodiny mezi lety 2008 a 2018. 
Pracovní příjem osoby č. 1 je nastaven variantně v rozmezí 0 až 200 % průměrné mzdy 
daného roku. Kromě působení podpor z daňově dávkového systému na grafu vidíme i 
růst průměrné mzdy (posun rozsahu křivek, blíže viz kapitola 3.1). Zásadní význam 
pro vytažení domácnosti z příjmové chudoby mají změny v podpoře bydlení. Příspěvek 

na bydlení (jeho maximální hodnoty) mezi lety 2008 a 2018 narostly z výše 
přibližně 3 800 Kč na 8 400 Kč. Normativní náklady na bydlení tak reagují na růst cen 
bydlení. Výdaje na bydlení jsou pro domácnosti velkým nákladem, pro jednopříjmové 
domácnosti obzvláště (výše reziduálního příjmu, viz tabulka č. 3.4). Vzhledem k 
pracovní aktivitě, domácnost č. 4 čerpá přídavek na dítě ve zvýšené částce (zavedený 
reformou v roce 2018). Toto navýšení však dopadá na domácnost ve formě změny 
dávky, přes kterou podpora přichází, než ve zvýšení čistých příjmů (zvýšený přídavek 

na dítě znamená pokles ostatních sociálních dávek). Podrobnější působení a rozsah 
okruhu příjemců, tedy kdy domácnost ztrácí nárok na jednotlivé sociální dávky, bude 
popsáno níže. 

Od dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy měsíčně (respektive 
šestinásobku minimální mzdy ročně) se pro domácnosti otevírá možnost čerpat daňový 
bonus, část daňového zvýhodnění na dítě. Tato podpora má pro domácnosti s nízkým 

příjmem velký význam. Příjmy z daňového bonusu se nezapočítávají do rozhodného 
příjmu při testování nároku na sociální dávky, tedy vedou ke zvýšení čistého příjmu 
(obdobné působení jako u nástroje dávkového – přídavek na dítě). Ve sledovaném 
období dochází k výraznému navýšení této podpory z 890 Kč za měsíc (2008) na 
hodnotu 1 267 Kč (2018). U domácností s více dětmi by navýšení bylo ještě výraznější, 
protože od roku 2015 byla zavedena diferenciace výše podpory podle počtu dětí. 
Následně dochází s růstem pracovních příjmů ke změnám poměru mezi částí daňového 
bonusu a daňové slevy. Přibližně od příjmu 27 000 Kč (rok 2018) již domácnost čerpá 
celé daňové zvýhodnění na dítě prostřednictvím slevy na dani. 
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Graf č. 3.10 Výše čistého příjmu domácnosti č. 4 s ohledem na hrubý pracovní 

příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Situace rodiny č. 1, je situace konstantního příjmu na úrovni 7 600 Kč (průměrná 
hodnota rodičovského příspěvku). Protože dospělá osoba nepracuje (dítě je ve věku 2 
let), nečerpá daňovou podporu. Avšak právě tento typ podpory rodin s dětmi, jak bylo 

ukázáno výše, byl ve sledovaném období několikrát zvyšován. Růst čistého příjmů je 
v domácnosti č. 1 dán růstem výše pobíraných sociálních dávek ze systému státní 
sociální podpory, na dávky hmotné nouze nemá domácnost nárok. Pohledem na vývoj 
reziduálního příjmu vidíme, že situace je v roce 2018 v porovnání s rokem 2008 spíše 
horší. Náklady na bydlení, s jejichž krytím pomáhá příspěvek na bydlení, zaznamenaly 
ve sledovaném období značný nárůst. Domácnosti samoživitelů většinou bydlí 

v nájemním bydlení. Tento typ bydlení je výhodnější díky vyšší flexibilitě vzhledem 
k pracovní mobilitě, ale je dražší. Domácnosti by teoreticky mohly snižovat náklady 
přestěhováním se do menších bytů, malých bytů je však na trhu málo a rozdíly 
v nájmech nejsou velké.  

Domácnost se tak propadá do příjmové chudoby (AROP), a to i přes výrazné 
zvýšení podpory bydlení prostřednictvím příspěvku na bydlení. V roce 2008 výše částky 
příspěvku dosahovala přibližně 2 500 Kč, roce 2018 je to skoro 2,5násobek (přibližně 

6 400 Kč). Reforma přídavku na dítě z roku 2018 sice přináší rodině navýšení o 300 Kč 
na měsíc, ale pro domácnost to neznamená reálné zvýšení čistého příjmu, jedná se jen 
o změnu dávky, přes který se jí podpora dostane. 
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Tabulka č. 3.4 Výše čistého a reziduálního příjmu domácnosti č. 1 (roky 

2008, 2014 a 2018) 

 rodina č. 1 

čistý příjem rodiny 2008 11 604 

čistý příjem rodiny 2014 14 622 

čistý příjem rodiny 2018 14 608 

hranice chudoby 2018 (AROP)* 15 864 

reziduální příjem 2008 6 606 

reziduální příjem 2014 5 670 

reziduální příjem 2018 5 880 

Poznámka: Hranice chudoby 2018 je odhad autorů vycházející z hodnot za předchozí roky. Reziduální příjem 

domácnosti je čistý příjem po zaplacení nákladů na bydlení. 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše přídavků na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Základní výše přídavku zůstává ve sledovém období na stejné výši 500 Kč (pro 
oba typy rodin č. 1 i č. 4). Pro domácnosti se mění hranice, při které na přídavek 
dosáhnou. Ta je závislá na stanovené hodnotě 2,4násobku životního minima, které 
prodělalo drobnou změnu v roce 2012. Tuto změnu na grafu reprezentuje rozdíl mezi 
roky 2008 a 2014. Reforma v roce 2018 je již více patrná, protože rozšiřuje nárok na 
dávku do 2,7násobku životního minima. U vybraných typů rodin také nastupuje ihned 
motivační bonus, který základní výši příspěvku zvyšuje na hodnotu 800 Kč (v rodině se 
totiž nachází osoba, která má příjem nahrazující pracovní příjem – rodičovský 
příspěvek). Nicméně, jak můžeme vidět při dekompozici celkových příjmů, toto navýšení 
PnD snižuje ostatní testované sociální dávky. 

 

Graf č. 3.11 Výše přídavků na děti domácnosti č. 4 s ohledem na hrubý pracovní 
příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 
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Výše daňové úlevy na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1  

Daňové zvýhodnění na dítě je unikátním nástrojem, které v sobě kombinuje 
složku daňové slevy a daňového bonusu (negativní daně). Mezi lety 2008 až 2018 
dochází k postupnému navyšovaní této daňové úlevy (částečně i na základě politické 
obliby tohoto nástroje), pro rodiny tak nabývá daňové zvýhodnění stále vyššího 
významu. Nástroj u rodiny nastupuje při překročení testového kritéria poloviny 
minimální mzdy. Rodina s příjmy nad testové kritérium nejdříve čerpá pouze daňový 

bonus, daňovou povinnost osoby č. 1 totiž snižuje sleva na partnera s nízkým pracovním 
příjmem (u rodiny č. 4 nemá osoba č. 2 pracovní příjem). S růstem příjmu osoby č. 1, 
přibližně od úrovně 20 000 Kč (69 % průměrné mzdy), se následně mění poměr mezi 
slevou a bonusovou částí. A při hodnotě 27 000 Kč (88 % průměrné mzdy) se nástroj 
stává čistě daňovou slevou. U domácnosti č. 1 se žádné daňové nástroje neuplatní, 
dospělá osoba není totiž ekonomicky činná. 

 

Graf č. 3.12 Výše a struktura daňových úlev na děti (daňové zvýhodnění) 

u domácnosti č. 4 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 

2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše podpory prostřednictvím nástrojů rodinné politiky v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1 (pro rok 2018) 

Graf č. 3.13 znázorňuje souběh daňových úlev a přídavku na dítě. Pro nízkopří-
jmové domácnosti, přibližně do 20 % průměrné mzdy, nejdříve nastupuje jako podpora 
pouze přídavek na dítě. Ten je následně od příjmu na úrovni poloviny minimální mzdy 
doplněn o daňový bonus. Po vyčerpání základní slevy na poplatníka se dále připojuje 

sleva na manžela s nižším příjmem. Na grafu vidíme ostrý konec pobírání přídavku na 
dítě, který nastává v 2,7násobku životního minima. U domácnosti č. 1, jak již bylo 
řečeno, dochází k podpoře pouze prostřednictvím přídavku na dítě. 
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Graf č. 3.13 Výše a struktura finanční podpory (jdoucí za dětmi) u domácnosti 

č. 4 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Průměrná efektivní sazba zdanění (AETR) domácnosti v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1 

Graf AETR nám doplňuje pohled na působení souběhu nástrojů finanční podpory 
na mírů zapojení na trh práce. Čím je hodnota průměrné efektivní sazby nižší, tím je 
větší motivace přijmout práci (zapojit se do pracovní aktivity). Graf z toho hlediska 
nenaznačuje příliš velké meziroční změny. Ztráta sociálních dávek, i když pozvolná 
(způsobená hlavně nastavením příspěvku na bydlení, který tlumí tvrdý konec přídavku 
na dítě), má u domácností s nižšími příjmy negativní vliv na hodnotu AETR. K působení 
dávkových nástrojů následně přistupuje vliv daňových nástrojů, který naopak motivaci 

ke zvyšování nabídky práce ovlivňuje pozitivně. Můžeme vidět hlavně působení 
daňového zvýhodnění na dítě (respektive jeho části daňového bonusu), ten nastupuje 
od poloviny minimální mzdy. U domácnosti č. 4 má pozitivní vliv také uplatňování slevy 
na partnera s nízkým příjmem (v tomto případě nulovým, osoba č. 2 pobírá rodičovský 
příspěvek). Nicméně tuto výhodu domácnost poměrně rychle ztrácí při návratu 
z rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. 
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Graf č. 3.14 Výše efektivní sazby zdanění (AETR) u domácnosti č. 4 s ohledem 

na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Ztráta nároku na sociální dávky 

Důležitost a rozsah dávek pro podporu bydlení názorně ukazuje graf č. 3.15. S 
růstem výše normativních nákladů na bydlení se zvyšuje hranice a výše příspěvku na 

bydlení. Tento trend byl zastaven v roce 2013 i vlivem vývoje výše průměrné mzdy 
v ekonomice. V roce 2018 je patrný vliv reformy přídavku na dítě, kdy se navýšil okruh 
příjemců této dávky; zároveň ale dochází, díky skladebnosti sociálních dávek, k rychlejší 
ztrátě příspěvku na bydlení.  
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Graf č. 3.15 Výše pracovního příjmu osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy), při 

které domácnost č. 4 ztrácí nárok na sociální dávky v letech 2008-2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše a struktura čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu 
osoby č. 1 (2018) 

Graf č. 3.16 a následně tabulka č. 3.5 shrnuje dekompozici čistých příjmů 
domácnosti č. 4 a č. 1. Tento typ rodin nemá nárok na dávky hmotné nouze buď vůbec, 
nebo jej velmi brzo ztrácí (při úrovni pracovních příjmů ve výši 16 % průměrné mzdy). 
Oproti tomu naprosto zásadní vliv má příspěvek na bydlení, na který domácnost ztrácí 
nárok při pracovním příjmu osoby č. 1 na úrovni 112 % průměrné mzdy. V příjmu 
domácnosti č. 1 hraje příspěvek na bydlení ještě zásadnější roli, tvoří téměř polovinu 
čistých příjmů rodiny. 
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Graf č. 3.16 Výše a struktura čistého příjmu u domácnosti č. 4 s ohledem na 

hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

Výše a složky čistého příjmu Struktura čistého příjmu 

  
Na ose x je příjem osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy) 

 
Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Tabulka č. 3.5 Výše čistého příjmu modelové domácnosti č. 1 v roce 2018 a jeho 
skladba (v Kč) 

 rodina č. 1 (neúplná rodina, 1 dítě) 

absolutně relativně 

rodičovský příspěvek 7 600 51,3 % 

přídavky na děti 800 5,3 % 

příspěvek na bydlení 6 418 43,6 % 

dávky hmotné nouze 0 0 % 

čistý příjem domácnosti 14 818 100,0 % 

daňové úlevy 0 Kč  

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

3.3.3 Modelová rodina č. 2 (neúplná rodina, 2 děti) 

Domácnosti s jedním rodičem tvoří celkem přibližně 12 % domácností s dětmi, 

což odpovídá 170 tisícům rodin. Rodiny s jedním rodičem a dvěma dětmi představují 
přibližně třetinu z nich. Tento typ rodin vybíráme pro porovnání k rodinám úplným 
(domácnost 5). Druhým důvodem je zachycení působení systémů (daňových a 
dávkových) při redukci jejich rizika propadnutí se do příjmové chudoby, mj. vlivem 
vysokých nákladů na bydlení.  

 

Definice domácnosti č. 2 (nastavení parametrů modelu): 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018  

• Typ rodiny: 1 dospělá osoba a 2 děti ve věku 2 a 6 let 
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• Příjem dospělých osob: pracovní příjem (v rozsahu 0-200 % průměrné mzdy) 

• Bydlení: v obci 100 tis., vlastnické bydlení, náklady na bydlení jsou nižší než 
normativní náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 5 363 Kč (60 % normativních nákladů na bydlení), 
náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů 3 558 Kč, 
celkem 8 921 Kč, 

o normativní náklady na bydlení pro vlastnické nebo družstevní bydlení 8 939 Kč, 

o z pohledu zákona o SSP a DHN jsou odůvodněné náklady na bydlení 8 921 Kč. 

• MŠ: mladší dítě navštěvuje veřejnou školku; měsíční náklady na školné (pro účely 
daňového zvýhodnění) jsou 600 Kč 

 

Výše čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Domácnost č. 2 má pracovní příjmy, které jsou nastaveny variantně v rozmezí 
0  až 200 % průměrné mzdy. Podstatný vliv na růst čistých příjmů rodiny samoživitele 
(horizontální posun) mají zvyšující se částky daňového zvýhodnění na dítě, a to z 
hodnoty 890 Kč na jedno dítě a měsíc v roce 2008 na hodnoty 1 267 Kč pro první dítě 
a 1 617 Kč na druhé dítě v roce 2018. Vertikální posun (posun skokového navýšení 
příjmu) je dán změnami ve výši minimální mzdy. Od roku 2014 vidíme její nepřetržitý 
růst. Mezi lety 2008 a 2018 narostla minimální mzda o 50 % (z 8 000 Kč na 12 200 Kč). 
Polovina minimální mzdy měsíčně (respektive přesněji šestinásobek ročně) je testovým 
kritériem pro možnost získání daňového bonusu. U nízkopříjmových domácností tedy 
tato daňová úleva zvyšuje čistý příjem, protože daňový bonus není započítáván do 
rozhodného příjmu při výpočtu dávek. U domácností s vyššími příjmy je využívána 
v podobě daňové slevy, která snižuje daňovou povinnost. Blíže lze vidět na grafu č. 

3.17. Rok 2014 přináší také novou slevu „na školku“. Tato sleva se však uplatňuje až u 
vyšších příjmových skupin. 
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Graf č. 3.17 Výše čistého příjmu domácnosti č. 2 s ohledem na hrubý pracovní 
příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Změna příspěvku na bydlení (respektive změna výše nákladů na bydlení a změna 
normativních nákladů na bydlení mezi lety 2008 a 2013) má ve sledovaném období 

největší vliv na růst čistých příjmů domácnosti. Pro domácnost č. 2 znamenají tyto 
změny více než dvojnásobné navýšení této dávky (porovnání roku 2008 a 2018). Oproti 
tomu reforma přídavků na dítě z počátku roku 2018 sice motivačně navyšuje základní 
částku dávky, nicméně toto navýšení se díky skladebnosti sociálních dávek projevuje u 
řady domácností snížením na výši příspěvku na bydlení. 

Neúplné rodiny jsou závislé pouze na příjmu samoživitele, a to z nich dělá vysoce 

rizikovou skupinu. Jak můžeme vidět, vzájemné působení daňově dávkových nástrojů 
a jejich změny mezi lety 2008 a 2018 napomohly zlepšení ekonomické situace těchto 
rodin. V roce 2018 jsou pod hranicí příjmové chudoby (AROP) pouze domácnosti s velmi 
nízkými příjmy. 

 

Výše přídavků na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1  

Reforma přídavku na dítě z roku 2018 navyšuje okruh možných příjemců této 
dávky. Příjem je od roku 2018 testován oproti 2,7násobku životního minima. Předchozí 
nastavení v letech 2008-2017 bylo na úrovni 2,4násobku životního minima. Vyššího 
efektu mohla tato změna nabýt, pokud by se ve sledovaném období výrazně měnila i 
výše životního minima (drobná změna výše byla provedena pouze v roce 2012). 
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Graf č. 3.18 Výše přídavků na děti domácnosti č. 2 s ohledem na hrubý pracovní 

příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše daňové úlevy na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1  

Výrazné změny ve výši a diferenciaci podle počtu dětí dělají z daňového 
zvýhodnění významný nástroj pro podporu rodin s dětmi. Důležitým faktorem působícím 
na čisté příjmy domácností je fakt, že daňové zvýhodnění může nabývat i formy 
daňového bonusu. Domácnost ho čerpá již při pracovních příjmech na úrovni poloviny 
minimální mzdy, v roce 2018 tedy 6 100 Kč za měsíc. Oproti nové daňové úlevě – slevě 
na „školku“ (zavedené od roku 2014), kterou nízkopříjmové domácnosti neuplatní, má 
daňové zvýhodnění na dítě výhodu v tom, že může snížit daňovou povinnost „pod nulu“. 
Naproti tomu daňová sleva na „školku“ nemá na nízkopříjmového poplatníka žádný vliv, 
protože pro snížení daňové povinnosti na nulu postačuje základní daňová sleva na 
poplatníka (případně doplněná o slevu na partnera s nízkým příjmem). 
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Graf č. 3.19 Výše a struktura daňových úlev na děti (daňové zvýhodnění) 

u domácnosti č. 2 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 
2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše podpory prostřednictví nástrojů rodinné politiky v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1 (pro rok 2018)  

Nejvyšší podpory prostřednictvím vybraných nástrojů rodinné politiky získá-
vají rodiny s pracovními příjmy mezi 20 % až 75 % průměrné mzdy. U těchto rodin 
dochází k souběhu 3 nástrojů – přídavek na dítě, daňové zvýhodnění na dítě a daňová 
sleva, která by měla rodičům pomoci s hrazením nákladů předškolní péče. Tedy 
napomáhat slaďování pracovního a rodinného života. Rozdělení daňového zvýhodnění 
na dítě na část daňového bonusu a daňové slevy dokresluje a podtrhuje výše zmíněná 

fakta o tomto nástroji. 

Nutno dodat, že příjmy domácnosti ovlivňují i další sociální dávky, které však již 
nejsou cíleny jen na podporu rodin s dětmi. Celkovou dekompozici čistých příjmů rodiny 
uvidíme na grafu č. 3.20. 
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Graf č. 3.20 Výše a struktura finanční podpory (jdoucí za dětmi) u domácnosti 

č. 2 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Průměrná efektivní sazba zdanění (AETR) domácnosti v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1 

Na základě grafu č. 3.21 můžeme posoudit, nakolik současné nástroje daňově 
dávkových systémů motivují domácnosti pro vstup na trh práce. Respektive jestli 
v souběhu působení nástrojů nevznikají nechtěné demotivace k práci. K tomuto účelu 
je použit ukazatel AETR. Čím vyšší jsou jeho hodnoty, tím je motivace k práci nižší. 
Standardní rozpětí ukazatele AETR je 0-100 %. Prudké snížení až k hodnotě 0 % je zde 
způsobeno možností uplatnit si daňový bonus. Počáteční záporné hodnoty jsou 
způsobené změnou testových kritérií při stanovování sociálních dávek. Přechod 

z ekonomické neaktivity do ekonomické aktivity má za následek změnu částek na 
živobytí domácnosti, a tedy i změnu výše dávek hmotné nouze. Další, i když menší 
navýšení ukazatele AETR kolem příjmu 20 000 Kč, je způsobené ztrátou nároku na 
přídavek na dítě. 
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Graf č. 3.21 Výše efektivní sazby zdanění (AETR) u domácnosti č. 2 s ohledem 

na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Ztráta nároku na sociální dávky  

Jednopříjmová domácnost se dvěma dětmi je závislá na podpoře ze systému 

sociálních dávek, jak ukazuje graf č. 3.22. Domácnost má nárok jak na dávky hmotné 
nouze, tak i na dávky ze systému státní sociální podpory. Nejdéle domácnost pobírá 
příspěvek na bydlení, který domácnostem pomáhá krýt nadměrné náklady s bydlením. 
Na klesající trend od roku 2013 má vliv vývoj průměrné mzdy a také téměř zmrazená 
výše normativních nákladů na bydlení. Pokles u jiných dávek může být způsoben 
neměnnou výší životního minima (násobky životního minima určují příjmový limit pro 
sociální dávky).  
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Graf č. 3.22 Výše pracovního příjmu osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy), kdy 

domácnost č. 2 ztrácí nárok na sociální dávky v letech 2008-2018 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše a struktura čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu 
osoby č. 1 (2018)  

Výčet grafů popisujících situaci domácnosti č. 2 (jednopříjmové domácnosti 
se dvěma dětmi) uzavírají grafy zobrazující dekompozici čistých příjmů. Sledovaná 

domácnost je závislá na sociálních dávkách. Stěžejní pro nízkopříjmové domácnosti jsou 
dávky hmotné nouze, ale i příspěvek na bydlení. Nárok na něj zůstává i u domácností 
středně příjmových. Domácnosti čerpají podporu také ze systému daňových úlev, 
z čehož nejzásadnější je pro tyto domácnosti podpora prostřednictvím daňového 
zvýhodnění na dítě. 

 

Graf č. 3.23 Výše a struktura čistého příjmu u domácnosti č. 2 s ohledem na 

hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

Výše a složky čistého příjmu Struktura čistého příjmu 

  
Na ose x je příjem osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy) 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 
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3.3.4 Modelová rodina č. 7 (úplná rodina, 3 děti) 

Modelovou rodinu č. 7 lze charakterizovat jako úplnou rodinu, kde se nachází 
rodiče a tři děti. Počet těchto rodin ve společnosti postupně klesá, dle SILC 2017 je 
těchto rodin ve společnosti 8 % (ze všech rodin s dětmi). Obecně tyto rodiny bydlí spíše 
v menších městech, s rostoucím počtem obyvatel se jejich četnost snižuje. I když stále 
platí, že většina těchto rodin bydlí ve vlastním bytě (73 %), ve srovnání s četnějším 

typem rodiny 2+2 je to pokles (85 %). Ze všech námi sledovaných rodin jde tuto rodinu 
nejčastěji charakterizovat jako částečně zaměstnanou (43 %), současně jen ve velmi 
malém podílu rodin žádná dospělá osoba nepracuje (7 %). V případě námi vybrané 
rodiny jsme zvolili možnost, že druhá sledovaná osoba má nelegální příjem ve výši 
10 000 Kč měsíčně. 

 

Definice domácnosti č. 7 (nastavení parametrů modelu): 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018  

• Typ rodiny: dvě dospělé osoby; manželé; tři nezaopatřené děti (6, 10, 15 let) 

• Příjem dospělých osob: první osoba pracovní příjem (v rozsahu 0-200 % průměrné 
mzdy), druhá osoba nelegální nepravidelný příjem – průměrně 10 000 Kč měsíčně 

(40 % průměrné mzdy roku 2014) 

• Bydlení: v obci 5 tis. obyvatel, vlastnické bydlení, náklady na bydlení jsou nižší než 
normativní náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 5 649 Kč (50 % normativních nákladů na bydlení), 
náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů 4 291 Kč, 
celkem 9 940 Kč, 

o normativní náklady na bydlení pro vlastnické nebo družstevní bydlení 11 298 Kč, 

o odůvodněné náklady na bydlení 9 940 Kč pro potřeby PnB a DHN. 

• MŠ: žádné dítě nenavštěvuje mateřskou školu 

 

Výše čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Následující graf č. 3.24 ukazuje posunutí čistých příjmů mezi rokem 2008 a lety 
2014 a 2018. Pokud bychom se podívali na graf reziduálního příjmu (po zaplacení 
nákladů na bydlení), zjistíme, že toto posunutí je dáno zejména růstem nákladů na 
bydlení (3 693 Kč v roce 2008 versus 5 649 Kč v roce 2018) a také tzv. „náklady 
srovnatelnými s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů“ (1 810 Kč v roce 2008 
a 4 291 Kč v roce 2018). Dalším důvodem pro posun čistých příjmů je zvýšení daňového 
zvýhodnění na dítě, kdy jedna jeho složka – daňový bonus – není započítávána do 
rozhodných příjmů pro výpočet dávek SSP ani DHN. 
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Graf č. 3.24 Výše čistého příjmu domácnosti č. 7 s ohledem na hrubý pracovní 

příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Pro všechny sledované roky lze pozorovat zprostředkovaný vliv minimální mzdy 
na čisté příjmy domácnosti. Tento vliv se projevuje jako vznik nároku na daňový bonus 
na dítě při pracovním příjmu ve výši 0,5násobku minimální mzdy měsíčně (šestinásobek 
minimální mzdy ročně). Na grafu tento vliv vidíme v prudkém zvýšení čistých příjmů 

rodiny při překročení příjmu 4 000 Kč (2008, 2012), resp. 6 100 Kč (2018) osoby č. 1. 
Více k problematice daňového zvýhodnění na dítě níže. 

Upravené přídavky na dítě v roce 2018 nemají na příjem domácnosti téměř žádný 
vliv – s výjimkou situace, kdy osoba č. 1 má příjem v rozmezí 34 000 Kč (2014) až 
38 000 Kč (2018). Toto jsou částky, kdy domácnost již nemá nárok na DHN (ty jakékoliv 
zvýšení částek PnD zcela odčerpají, jelikož PnD tvoří rozhodný příjem pro tuto dávku). 
Současně domácnost nemá nárok ani na PnB, jelikož PnD (a jeho případné zvýšení) 
odčerpá příspěvek na bydlení tempem 30 % (s ohledem na parametrizaci PnB). Výše 
popsané naznačuje drobná změna sklonu křivek pro příjem kolem 30 000 Kč. 
Prodloužení nároku na PnD a jeho zvýšení pro pracující rodiny se tak u této domácnosti 
dotklo částečně tehdy, pokud osoba č. 1 má hrubý příjem vyšší než 30 000 Kč a plně 
pokud má příjem vyšší než 34 000 Kč. Při dosažení příjmu 38 000 Kč se nárok na PnD 
ztrácí. 

Z grafu je také vidět, že hodnocená rodina se prakticky nenachází v chudobě. 
Tato situace je ale dána existencí nelegálního příjmu, který by se v realitě do posuzování 
chudoby nepočítal. Z pohledu státu, který nelegální příjem osoby č. 2 nevidí, by tak 
rodina hranici chudoby v roce 2018 překonala až v okamžiku, kdy by příjem osoby č. 1 
překročil 18 000 Kč (60 % průměrné mzdy). 
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Výše přídavků na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Graf č. 3.25 Výše přídavků na děti domácnosti č. 7 s ohledem na hrubý pracovní 
příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Předchozí graf č. 3.25 ukázal, jakou výši přídavků na dítě dostane domácnost, 
pokud je příjem osoby č. 1 variabilní v rozmezí 0-200 % průměrné mzdy. Z grafu jde 
vidět následující: 

• Výše přídavku na dítě je ovlivněna: změnou životního minima v roce 2012 a reformou 
nastavení v roce 2018. Tato reforma spočívala v prodloužení testového kritéria pro 
nárok na přídavek z 2,4 na 2,7násobek životního minima a zvýšení částky přídavku 
o 300 Kč měsíčně na každé dítě, pokud rodiče splní dodatečné podmínky (v našem 
modelu se jedná zejména o dodatečný příjmový test). 

• Graf výše sice naznačuje velkou změnu přídavku na dítě v roce 2018, ale jak jsme 

ukázali na grafu čistého příjmu sledované domácnosti, pro velkou většinu příjmových 
úrovní je čistý efekt buď nulový vlivem spolupůsobení DHN (až do příjmu 28 000 Kč 
v roce 2018) nebo oslabený vlivem spolupůsobení PnB (až do příjmu 34 000 Kč v roce 
2018). Zdaleka největší kladný dopad na příjmy domácnosti proto změna nastavení 
vyvolává tehdy, pokud se příjem osoby č. 1 pohybuje mezi 34 000 Kč až 40 000 Kč. 
Dopad reformy s ohledem na příjem osoby č. 1 shrnuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 3.6 Výše přídavků na děti domácnosti č. 7 s ohledem na hrubý 
pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

výše příjmu osoby č. 1 dopad reformy PnD u modelové rodiny 7 

do 28 000Kč dopad je nulový vlivem započítání PnD do výše DHN 

28 000-34 000 Kč dopad je omezen vlivem započítání PnD do výše PnB 

34 000-37 200 Kč dopad je omezen vlivem dřívější ztráty nároku na PnB 

37 200-38 500 Kč plný kladný dopad reformy PnD 

vyšší 38 500 Kč dopad je nulový – reforma na tyto rodiny necílila 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 
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Pokud výše uvedené shrneme, pak reforma z roku 2018 vedla zejména ke změně 

příjmových kanálů, kterými je sledované rodině pomáháno (růst výdajů na PnD, pokles 
výdajů na PnB a DHN). Pokud míra non-take-up dávky roste s výší příjmů rodiny, je 
možné, že kladný dopad reformy se projevil u naprostého minima sledovaných 
domácností. 

 

Výše daňové úlevy na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Graf č. 3.26 Výše a struktura daňových úlev na děti (daňové zvýhodnění) 
u domácnosti č. 7 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 
2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Jestliže změna nastavení PnD má pouze omezený vliv, tento závěr rozhodně 

neplatí v případě daňových úlev na děti. Ty v posledních letech procházejí prakticky 
kontinuální změnou a tato změna dopadá zejména na rodiny s více dětmi (diferenciace 
výšky daňového zvýhodnění s ohledem na počet dětí v rodině). 

Dopad změn je na předchozím grafu č. 3.26 vidět zejména ve srovnání let 2014 
a 2018, kdy daňová podpora dětí se u sledované rodiny 7 zvýšila o téměř 50 % hodnoty 
roku 2014 a oproti hodnotě roku 2008 se téměř zdvojnásobila. 

Naprosto unikátní záležitostí je pak dávková složka daňového zvýhodnění – 
daňový bonus. Ta má pozitivní dopad na čistý příjem domácností s dětmi (nezapočítává 
se do rozhodných příjmů pro SSP a DHN) – viz výše graf čistých příjmů. Z toho vyplývá 
i pozitivní dopad na pracovní pobídky osoby č. 1 – viz níže. 

 

Výše podpory prostřednictvím nástrojů rodinné politiky v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1 (pro rok 2018) 

Jak je vidět na následujícím grafu č. 3.27, k nejvyšší podpoře u rodiny 7 dochází 
tehdy, pokud osoba č. 1 má příjem 20-120 % průměrné mzdy. Pro tento příjem vzniká 
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rodině jak nárok na daňové zvýhodnění na dítě, tak daňovou úlevu na manželku bez 

legálních příjmů (nelegální příjmy stát nevidí) a současně má rodina nárok na PnD. 

Pokud má osoba č. 1 příjem menší než 20 %, neexistence podpory (s výjimkou 
PnD) se může jevit jako „krutá“. Z pohledu rodiny to tak ale není pociťováno, jelikož 
veškerý její příjem je stejně dán hodnotou částky živobytí a odůvodněných nákladů na 
bydlení. 

 

Graf č. 3.27 Výše a struktura finanční podpory (jdoucí za dětmi) u domácnosti 
č. 7 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Průměrná efektivní sazba zdanění (AETR) domácnosti v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1 

Pracovní pobídky měřené sazbou AETR (čím nižší hodnota, tím větší motivace 
přijmout práci v případě osoby č. 1) nenaznačují velké změny mezi rokem 2008-2018 – 
viz následující graf č. 3.28. Těmi nejvýznamnějšími pak jsou: 

• Mírně se zvyšuje nutný příjem pro vznik nároku na daňový bonus na dítě. Rozhodný 
příjem je přitom polovina minimální mzdy, a tak její růst může negativně dopadat na 
osoby s velmi malými úvazky. 

• Růst výše daňového zvýhodnění, jehož součástí je daňový bonus, který se 
nezapočítává do rozhodného příjmu při výpočtu SSP a DHN, má za následek, že při 
každém zvýšení DZD dojde k poklesu sazeb AETR, a tedy se zvětší pobídka přijmout 
práci. S ohledem na to, že oficiální práci zde má pouze jedna osoba, je tento efekt 
(tento graf) velmi podobný, jako mají domácnosti samoživitelů. 

Daňové zvýhodnění na dítě je proto nejenom významným redistribučním kanálem 

české rodinné politiky, ale v případě domácností s jedním příjmem má i výrazně kladné 
pobídky k trhu práce. 
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Graf č. 3.28 Výše efektivní sazby zdanění (AETR) u domácnosti č. 7 s ohledem 

na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Ztráta nároku na sociální dávky  

Graf č. 3.29 Výše pracovního příjmu osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy), kdy 
domácnost č. 7 ztrácí nárok na sociální dávky v letech 2008-2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Jak ukázal předchozí graf č. 3.29, domácnost je závislá na kombinaci sociálních 
dávek po celou sledovanou dobu, přičemž tato závislost do roku 2013 spíše roste 
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(vlivem rostoucích nákladů na bydlení) a po roce 2013 postupně klesá. Tento pokles je 

způsoben stagnací nákladů na bydlení a tím, že nebylo valorizováno životní minimum. 
Největší vliv však má růst výše průměrné mzdy v české ekonomice. Rychlejší odebrání 
DHN v roce 2018 je částečně způsobeno reformou PnD. 

 

Výše a struktura čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu 

osoby č. 1 (2018) 

Graf č. 3.30 Výše a struktura čistého příjmu u domácnosti č. 7 s ohledem na 
hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

Výše a složky čistého příjmu Struktura čistého příjmu 

  
Na ose x je příjem osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy) 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Struktura čistého příjmu rodiny pak opět ukazuje (viz graf č. 3.30), že relativně 
pozvolný růst příjmů je napřed dán téměř proporčním snižováním DHN a PnB. Významný 
je také vliv daňové úlevy na děti, která v případě rodiny č. 7 představuje podstatnou 
část jejího příjmu. 

 

Vliv nelegálního příjmu osoby č. 2 na neoprávněně čerpané sociální dávky 
a nezaplacené daně a dopad případné legalizace příjmu na čisté příjmy 
domácnosti. Obé v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 v roce 2018 

Následující graf č. 3.31 hodnotí hypotetickou situaci, kdy by osoba č. 2 nahradila 

nelegální příjem příjmem z legálního zaměstnání s ohledem na příjmy osoby č. 1 (které 
nastavujeme variabilní, ale vlivem rozhodnutí osoby č. 2 se nemění). Levý graf přitom 
ukazuje, jaká je výše nelegálně získaných daňových úlev a neodvedených daní z titulu 
toho, že druhá osoba je evidována jako bez příjmu. První osoba na tuto druhou osobu 
může uplatnit daňovou slevu na manžela/manželku s nízkým příjmem. Za povšimnutí 
též stojí, že pokud by druhá osoba zlegalizovala svůj příjem, při současném velmi 
nízkém příjmu osoby první, rodina by naopak legalizací získala vyšší daňové úlevy 

(daňové zvýhodnění na děti). 

Levý graf neukazuje jenom daňové dopady legalizace, ale též dávkové. Legalizací 
příjmu by byl objem vyplácených dávek menší, či by dokonce došlo k rychlejší ztrátě 
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nároku na PnD (viz zub u příjmu cca 100 % průměrné mzdy). Celkově stát u vybrané 

rodiny vlivem nelegálnosti příjmu přichází až o 8 000 Kč měsíčně. 

Pravý graf pak obrázek doplňuje o čistý vliv legalizace příjmu na rodinný 
rozpočet. Pro někoho může být překvapivé, že tento vliv není konstantní, ale že jeho 
výše velmi záleží na příjmu osoby jedna. 

 

Graf č 3.31 Dopad nelegálního příjmu osoby č. 2 na výši a struktura čistého 
příjmu u domácnosti č. 7 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 
2018 

Vliv nelegálního příjmu osoby č. 2 na 
neoprávněně čerpané sociální dávky  

a nezaplacené daně 

Dopad případné legalizace příjmu na čisté 
příjmy domácnosti 

  
Na ose x je příjem osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy a v Kč) 

 

Poznámka: osoba č. 2 legalizací získává hrubý měsíční příjem 10 000 Kč – viz diskuse v kapitole 3.1.3  

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

3.3.5 Modelová rodina č. 8 a 3 (úplná a neúplná rodina, 2 děti, 

další osoba) 

Vícegenerační (či jinak smíšené) rodiny s dětmi již v České republice nejsou tak 
časté, jak tomu bývalo dříve. V roce 2017 tvořily asi 5,5 % z domácností celkem a 17 
% domácností s dětmi. Převedeno na počet rodin to odpovídá přibližně 240 tisícům 
domácností. Větší část těchto rodin jsou rodiny úplné, přibližně 200 tisíc. Důvody soužití 

mohou být finanční, kdy dochází ke snižování výdajů na bydlení a pořízení vybavení 
domácností. Další důvody souvisí s péčí, a to buď s péči o děti, kdy další dospělá osoba 
usnadňuje rodičům slaďování práce a výchovy dětí nebo s péčí o seniora, který tak může 
delší dobu zůstat v rodinném prostředí. 

 

Definice domácnosti č. 3 (nastavení parametrů modelu): 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018 

• Typ rodiny: 2 dospělé osoby (rodič a další osoba) a 2 děti ve věku 4 a 6 let 
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• Příjem dospělých osob:  

o první osoba má pracovní příjem (v rozsahu 0-200 % průměrné mzdy), 

o druhá osoba pobírá starobní důchod 11 000 Kč. 

• Bydlení: v obci 5 tis., vlastnické bydlení, náklady na bydlení jsou nižší než normativní 
náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 5 649 Kč (50 % normativních nákladů na bydlení), 
náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů 4 921 Kč, 
celkem 9 940 Kč, 

o normativní náklady na bydlení pro vlastnické nebo družstevní bydlení 11 298 Kč, 

o z pohledu zákona o SSP a DHN jsou odůvodněné náklady na bydlení 9 940 Kč. 

• MŠ: mladší dítě navštěvuje veřejnou školku; měsíční náklady na školné (pro účely 

daňového zvýhodnění) jsou 600 Kč 

 

Definice domácnosti č. 8 (nastavení parametrů modelu): 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018 

• Typ rodiny: 3 dospělé osoby (osoba 1 a 2 jsou manželé) a 2 děti ve věku 10 a 15 let 

• Příjem dospělých osob:  

o první osoba má pracovní příjem (v rozsahu 0-200 % průměrné mzdy), 

o druhá osoba má pracovní příjem ve výši 20 000 Kč (80 % průměrné mzdy roku 
2014), 

o třetí dospělá osoba pobírá starobní důchod 11 000 Kč. 

• Bydlení: v obci 20 tis., vlastnické bydlení, náklady na bydlení jsou nižší než 
normativní náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 6 779 Kč (60 % normativních nákladů na bydlení), 
náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů 4 921 Kč, 
celkem 11 070 Kč, 

o normativní náklady na bydlení pro vlastnické nebo družstevní bydlení 11 298 Kč, 

o z pohledu zákona o SSP a DHN jsou odůvodněné náklady na bydlení 11 070 Kč.  

• MŠ: žádné dítě nenavštěvuje mateřskou školu 

 

Výše čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Působení daňově dávkových nástrojů sledujeme v letech 2008, 2014 a 2018, a to 
za situace, kdy první dospělá osoba má pracovní příjem nastaven variantně v rozmezí 
0-200 % průměrné mzdy. Následující grafy porovnávají situaci smíšených rodin – 
domácnost č. 3 je rodinou neúplnou s dvěma malými dětmi a domácnost č. 8 je 
domácností úplnou, dvoupříjmovou, kdy obě děti navštěvují základní školu. Průběhem 
křivek grafů se na první pohled od sebe vzájemně domácnost č. 3 a č. 8 odlišují (níže 

bude komentováno). S rodinami shodného typu (úplné a neúplné rodiny popsané výše) 
se svým průběhem naprosto shodují, platí tedy argumenty vývoje čistého příjmu 
zmíněné výše. Na změnu čistých příjmů domácností působí velkou měrou změny 
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v daňovém zvýhodnění na dítě a změny reflektující zvyšující se náklady na bydlení 

(změny v příspěvku na bydlení).  

Rozdílem při porovnání domácnosti č. 3 a č. 8 je odlišný nástup (možnost čerpání) 
jednotlivých daňově dávkových nástrojů. Můžeme vidět, že domácnost č. 3 při nižších 
pracovních příjmech čerpá i sociální dávky, na které domácnost č. 8 již díky výši svých 
pracovních příjmů nedosahuje nebo nepobírá dávku v tak velké výši. Pro domácnost č. 
8 má také značný význam překročení příjmového limitu 5 667 Kč (68 000 Kč ročně) 

osobou č. 1. Domácnost ztrácí nárok na daňovou slevu na manžela s nízkým příjmem. 
V domácnosti se v důsledku toho mění poměr mezi částmi daňového zvýhodnění na dítě 
(je snížena hodnota čerpaného daňového bonusu, roste část daňové slevy). Pozitivním 
faktem je, že jedná-li se o domácnost dvoupříjmovou, domácnost č. 8 se nenachází 
v příjmové chudobě (AROP, 2018). U domácnosti jednopříjmové můžeme mezi lety 
2008 a 2018 také vidět posun v čistých příjmech. Pod hranicí příjmové chudoby by se 
domácnost v roce 2018 nacházela, pokud by osoba č. 1 pobírala mzdu pod úrovní 

poloviny minimální mzdy, tedy by pracovala jen na částečný úvazek. 

 

Graf č. 3.32 Výše čistého příjmu domácnosti č. 3 a č. 8 s ohledem na hrubý 
pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Domácnost č. 3 
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Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše přídavků na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1  

Průběh křivek je způsoben konstrukcí přídavku na dítě, kdy maximální příjmový 
limit pro nárok stanovený na 2,7násobku životního minima (resp. 2,4násobku životního 
minima před rokem 2018) způsobuje skokovou ztrátu dávky.  

V roce 2018 opět vidíme vliv reformy v podobě zavedení nadstavbové částky 
300 Kč na jedno dítě při pracovní aktivitě domácnosti alespoň ve výši životního minima 
jednotlivce (3 410 Kč). Jak ukazuje graf č. 3.33, domácnost č. 3 tuto motivační složku 
začne pobírat až po dosažení stanoveného příjmu. Oproti tomu domácnost č. 8 by měla 
nárok na přídavek na dítě již od počátku ve zvýšené míře. A to díky faktu, že osoba č. 
2 má pracovní příjem, a domácnost tak dosahuje příjmového testu. Soužití s prarodičem 

(třetí dospělou osobou) nehraje žádnou roli. 

Pokud jde o celkový vliv přídavku na dítě, stává se v porovnání s jinými nástroji 
marginálním, a to i díky faktu, že ve sledovaném období zůstává výše dávky nezměněna 
(pokud neuvažujeme motivační navýšení v roce 2018). Vlivem postupného růstu mezd 
domácností a téměř neměnné výše životního minima se snižuje rozsah působnosti 
přídavku na dítě. Ten nyní cílí zejména na nízkopříjmové domácnosti, u kterých 
(nezáměrně) přebírá roli zrušeného sociálního příplatku. 

  

Domácnost č. 8 
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Graf č. 3.33 Výše přídavků na děti domácnosti č. 3 s ohledem na hrubý pracovní 

příjem osoby č. 1 v letech 2008, 2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Výše daňové úlevy na dítě v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1  

Grafy popisující vliv daňového zvýhodnění na dítě má u domácnosti č. 3 obdobný 

průběh jako u domácností č. 2, 4 či 7. Tyto rodiny mají pouze jeden pracovní příjem a 
až po dosažení příjmového limitu (polovina minimální mzdy) začínají čerpat nejdříve 
bonusovou část daňové úlevy. Na grafu tedy vidíme vliv výše tohoto testovacího kritéria 
(narůstající odskočení od počátku grafu). S růstem příjmu se mění poměr mezi složkou 
v podobě daňové slevy a daňového bonusu. Od pracovního příjmu přibližně 28 tisíc 
(92 % průměrné mzdy) se jedná již čistě o daňovou slevu. Graf také přehledně 
zachycuje vliv zvyšujících se částek daňového zvýhodnění na dítě.  
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Graf č. 3.34 Výše a struktura daňových úlev na děti (daňové zvýhodnění) 

u domácnosti č. 3 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 
2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Graf č. 3.35 Výše a struktura daňových úlev na děti (daňové zvýhodnění) 
u domácnosti č. 8 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v letech 2008, 

2014 a 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Domácnost č. 3

 

Domácnost č. 8
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U dvoupříjmové rodiny jako je domácnost č. 5 či 8 se průběh lehce změní, nikoliv 

však ve vyznění působení nástroje. Stále graf zachycuje růst výše daňového zvýhodnění 
na dítě (včetně rostoucí diferenciace dle počtu dětí). Díky pracovní aktivitě osoby č. 2 
(pracovní příjem 20 000 Kč) čerpá domácnost daňový bonus od počátku. Následně 
vlivem růstu pracovní aktivity osoby č. 1 dochází skokově k změně poměru mezi částí 
slevovou a bonusovou (osobě č. 2 zaniká daňová sleva na manžela s nízkým příjmem). 
S dalším růstem pracovní aktivity se dostáváme do situace, kde daňové zvýhodnění na 

dítě je celé čerpáno pouze formou daňové slevy. 

 

Výše podpory prostřednictvím nástrojů rodinné politiky v závislosti na hrubém 

příjmu osoby č. 1 (pro rok 2018)  

Domácnost č. 3 čerpá podporu kombinací tří různých daňově dávkových rodin 
(přídavek na dítě, daňové zvýhodnění na dítě a daňovou slevu související s náklady 
na předškolní vzdělávání mladšího z dětí). Nejvyšší podpory se domácnosti dostává mezi 
pracovními příjmy 13 a 21 tisíc Kč (mezi 43 % a 70 % průměrné mzdy). Daňová úleva 
na „školku“ se ve změně příjmů projeví až po vyčerpání základní slevy na poplatníka. 
Protože se jedná o nástroj pouze daňové slevy, nízkopříjmové rodiny tento druh podpory 
nevyužijí. 

 

Graf č. 3.36 Výše a struktura finanční podpory (jdoucí za dětmi) u domácnosti 
č. 3 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Díky stáří dětí již domácnost č. 8 oproti výše popsané domácnosti č. 3 neuplatňuje 

daňovou slevu na náklady spojené s poplatky v předškolním zařízení. Nejvyšší podpory 
se domácnosti č. 8 dostává na počátku, při nízkých příjmech za souběhu všech tří 
nástrojů (daňové zvýhodnění na dítě, sleva na manžela s nízkým příjmem a přídavku 
na dítě). Se zvyšujícím se pracovním příjmem postupně domácnost (respektive osoba 
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č. 2) ztrácí nárok na daňovou slevu, následně pak na přídavek na dítě. Při nízkých 

příjmech je opět daňové zvýhodnění na dítě čerpáno formou daňového bonusu, který 
se s růstem příjmu mění na daňovou slevu. 

 

Graf č. 3.37 Výše a struktura finanční podpory (jdoucí za dětmi) u domácnosti 
č. 8 s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018  

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Průměrná efektivní sazba zdanění (AETR) domácnosti v závislosti na hrubém 
příjmu osoby č. 1  

Následující grafy popisují motivaci domácnosti vstupu na trh práce u osoby č. 1. 
Čím vyšší je hodnota ukazatele AETR, tím nižší je motivace k práci. Největší změnou 
pro ukazatel AETR jsou změny v možnosti uplatnění daňového bonusu, skoková změna 
u přídavku na dítě a možnosti si uplatnit daňové zvýhodnění na manžela s nízkým 
příjmem. Pozitivní efekt, tedy snížení ukazatele AETR, vidíme u domácnosti č. 3, kdy 
od výše poloviny minimální mzdy nastupuje možnost čerpat daňový bonus. Naopak, 
rychlé zvýšení ukazatele AETR způsobují skokové ztráty podpor - ztráta nároku na 
přídavek na dítě při překročení příjmového limitu, nebo u domácnosti č. 8 ztráta 
možnosti uplatnit si daňovou slevu na manžela s nízkým příjmem.  

 



3. Modelace daňově dávkových systémů v České republice 

 

 
 

138 

Graf č. 3.38 Výše efektivní sazby zdanění (AETR) u domácnosti č. 3 a 8 

s ohledem na hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

 

 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Ztráta nároku na sociální dávky 

Vliv soužití s třetí dospělou osobou (prarodičem) se v daňové oblasti neprojevuje. 
Pro dávkovou oblast je pak stěžejní legislativní vymezení společně posuzovaných osob. 
Výše důchodu prarodiče například ovlivňuje příjmový test u dávek hmotné nouze; 
u neúplné rodiny má navýšení počtu osob v domácnosti vliv na výši normativních 
nákladů na bydlení.  

Domácnost č. 3

 

Domácnost č. 8
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U dvoupříjmové domácnosti můžeme vidět rychlou ztrátu dávek ze systému 

státní sociální podpory (nárok na dávky hmotné nouze domácnosti č. 8 vůbec nevzniká). 
Oproti tomu domácnost č. 3, která má pouze jeden pracovní příjem, je závislá na 
kombinaci sociálních dávek celé sledované období.  

Na grafu č. 3.39 je vidět nárůst okruhu příjemců příspěvku na bydlení způsobený 
růstem nákladů na bydlení (respektive v návaznosti na to růstem normativních nákladů 
na bydlení jako maximální hranici uznatelných nákladů na bydlení). V roce 2018 lze také 

v obou typech domácnosti vidět drobné rozšíření okruhu příjemců pro přídavek na dítě. 

 

Graf č. 3.39 Výše pracovního příjmu osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy), kdy 
domácnost č. 3 ztrácí nárok na sociální dávky v letech 2008-2018 

 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

Domácnost č. 8

 

Domácnost č. 3
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Výše a struktura čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu 

osoby č. 1 (2018)  

Na závěr popisu sledovaných domácností je ukázána dekompozice čistých příjmů 
domácnosti. Můžeme vidět, že dodatečný pracovní příjem způsobuje ztrátu dávek 
hmotné nouze (porovnání úplné a neúplné rodiny). Obecně dvoupříjmová domácnost 
má nárok na tuto podporu pouze při velmi nízkých příjmech, což u domácnosti č. 8 
nenastává. Pětičlenná dvoupříjmová domácnost také nečerpá příliš dlouho přídavek na 

bydlení. Oba typy domácností čerpají i daňovou podporu, kdy největší význam pro výši 
čistých příjmů má daňové zvýhodnění na dítě. Na základě složení rodiny dále uplatňují 
daňovou slevu na manžela s nízkým příjmem (domácnost č. 8) či slevu na „školku“ 
(domácnost č. 3). 

 

Graf č. 3.40 Výše a struktura čistého příjmu u domácnosti č. 3 a 8 s ohledem na 

hrubý pracovní příjem osoby č. 1 v roce 2018 

Domácnost č. 3 - výše a složky čistého 
příjmu 

Struktura čistého příjmu 

  
Na ose x je příjem osoby č. 1 (jako % průměrné mzdy) 

 
Domácnost č. 8 - výše a složky čistého 

příjmu 
Struktura čistého příjmu 

  

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 
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3.3.6 Modelová rodina č. 9 a 10 (úplná rodina, 6 dětí, další osoba) 

V případě rodiny č. 9 a 10 se jedná o málo četné domácnosti, přesto stojí za to 
si udělat jejich základní analýzu. Jedná se o smíšené rodiny s velkým počtem nezao-
patřených dětí, kde otec je dlouhodobě nezaměstnaný a nepravidelně si přivydělává, 
matka pobírá rodičovský příspěvek a třetí dospělá osoba je pobíratelem důchodových 
dávek. V rodině je 6 nezaopatřených dětí ve věku 2 až 12 let. Domácnost buďto obývá 

byt v osobním vlastnictví (domácnost č. 9) nebo obývá nájemní byt (domácnost č. 10). 
V případě těchto dvou domácností nás zajímají tyto dva okruhy otázek: 

• Jak se projevuje na příjmech domácnosti skutečnost, jestli tato bydlí ve vlastním 
nebo v nájemním bydlení. Je případné vlastnické bydlení pro domácnost s více dětmi 
přidanou hodnotou z pohledu jejího příjmu? 

• Jaká je v případě otce rodiny motivace vyměnit příležitostnou nelegální práci 
za pravidelný legální příjem?  

I když se v případě těchto domácností jedná o jejich malé počty (tyto domácnosti 
nejsou v šetření SILC 2017 zastoupeny), závažnost výše položených otázek a důsledky, 
které z jejích odpovědí plynou, je dělají způsobilé pro další analýzu. 

 

Definice rodiny (nastavení parametrů modelu) 

• Analýza pro roky: 2008, 2014, 2018 

• Typ rodiny: 3 dospělé osoby (manželé a další dospělá osoba) a 6 dětí ve věku 
2 až 12 let 

• Příjem dospělých osob: 

o první osoba má nelegální nepravidelný příjem – průměrně 10 000 Kč měsíčně (40 
% průměrné mzdy roku 2014), 

o druhá osoba pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč, 

o třetí dospělá osoba pobírá starobní důchod 11 000 Kč. 

• Bydlení domácnost č. 9: v obci 90 tis., vlastnické bydlení, náklady na bydlení jsou 

vyšší než normativní náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 9 038 Kč (80 % normativních nákladů na bydlení), 
náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů 4 291 Kč, 
celkem 13 329 Kč, 

o normativní náklady na bydlení pro vlastnické nebo družstevní bydlení 11 298 Kč, 

o z pohledu zákona o SSP a DHN jsou odůvodněné náklady na bydlení 11 298 Kč. 

• Bydlení domácnost č. 10: v obci 90 tis., nájemní bydlení, náklady na bydlení jsou 
vyšší než normativní náklady na bydlení; níže uvedeny částky pro rok 2018: 

o provozní náklady na bydlení 16 103 Kč (110 % normativních nákladů na bydlení), 

o normativní náklady na bydlení pro nájemní typ bydlení 14 639 Kč, 

o z pohledu zákona o SSP a DHN jsou odůvodněné náklady na bydlení 14 639 Kč. 

• MŠ: nejmladší dítě navštěvuje veřejnou školku s náklady na školné 600 Kč / měsíc 
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Výše čistého příjmu domácnosti v závislosti na hrubém příjmu osoby č. 1 

Modelová rodina č. 9 a 10 je zcela závislá na sociálních dávkách (viz tabulka č. 
3.7). Rodina ve vlastním bytě (č. 9) má v roce 2018 mírně nižší čistý příjem než rodina 
v bytě nájemním a z pohledu oficiálních statistik (které nevidí nelegální příjem) lze obě 
rodiny považovat za chudé. Pokud bychom však zohlednili nelegální příjem osoby č. 1, 
obě dvě rodiny již hranici chudoby překračují. 

 

Tabulka č. 3.7 Výše čistého příjmu modelových domácností č. 9 a 10 v letech 
2008, 2014 a 2018 

 rodina č. 9 
(vlastníci) 

rodina č. 10 
(nájemci) 

rozdíl (10 – 9) 

čistý příjem rodin 2008 38 333 37 614 -719 

čistý příjem rodin 2014 44 202 44 356 154 

čistý příjem rodin 2018 43 708 44 121 413 

příjem z pohledu státu 2018 33 708 34 121 413 

hranice chudoby 2018 
(AROP)* 

40 270 40 270 - 

reziduální příjem 2008 32 425 30 948 -1 477 

reziduální příjem 2014 34 768 32 410 -2 358 

reziduální příjem 2018 34 670 32 410 -2 260 

Poznámka: Hranice chudoby 2018 je odhad autorů vycházející z hodnot za předchozí roky. 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Z pohledu reziduálního příjmu je na tom mírně lépe rodina ve vlastním bydlení, 
které příjem vylepšuje částka „nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků 
a  družstevních bytů“. Tato částka má sloužit k pokrytí běžných oprav bytu (v nájemním 
bytě tyto platí vlastník) a v případě sledované rodiny v roce 2018 dosahuje 4 291 Kč 
měsíčně. Přestože však rodina za ostatní náklady na bydlení38 platí 9 038 Kč (dohromady 
tedy 13 329 Kč měsíčně), stát pro potřeby výpočtu PnB a DHN uzná pouze odůvodněné 
náklady na bydlení 11 298 Kč. Proto rozdíl v reziduálním příjmu dosahuje pouze 2 260 
Kč měsíčně. V případě, že domácnost ve vlastním bytě musí hradit náklady spojené 

s jeho údržbou, uvedených 2 000 Kč měsíčně na to stačit nemusí. Pokud například 
domácnost musí vyměnit plynový kotel, na pořízení nového s největší pravděpodobností 
nebude mít našetřené prostředky a pokud nepomůže stát speciální dávkou, musí tuto 
situaci řešit spotřebitelskou půjčkou (pokud nejde přímo za lichvářem, protože bez 
doložitelných příjmů nemusí být spotřebitelský úvěr dostupný). Velmi snadno se tak 
může stát, že vlastnictví bytu, který jinak tvoří základní pojistku domácnosti proti 
chudobě, se stává pro sledovaný typ domácnosti finanční přítěží. Situaci umocňuje 
skutečnost, že byt jde dobře zpeněžit a peníze utratit (otázka finanční gramotnosti 
rodiny), či zastavit proti půjčce, kterou domácnost nebude splácet. Přechod do 
nájemního typu bydlení je proto z pohledu sledované rodiny naprosto logický. 

                                                             
38  Dle ČSÚ (2017, tabulka 4b) byly v roce 2016 průměrné měsíční náklady na dodávku vody ve výši 250 Kč 

na osobu domácnosti. To by v případě sledované domácnosti znamenalo 2 250 Kč měsíčně, což v případě 
sledovaných domácností tvoří dvojnásobný podíl těchto nákladů na celkových nákladech domácnosti, než 

je tomu u průměrné české domácnosti. Domácnost s mnoha členy jistě realizuje úspory z rozsahu při úhradě 

nákladů na bydlení – například vytápění bytu pro devět osob může být dokonce levnější než pro čtyři osoby 
(záleží na velikosti bytu a denním režimu takovéto rodiny). Je ale naivní se domnívat, že s růstem počtu 

členů domácnosti nad 4 osoby jsou náklady na bydlení již konstantní. 
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Následující tabulka č. 3.8 ukazuje skladbu čistého příjmu sledovaných domácností 

v roce 2018. Domácnost má sice nárok na rodičovský příspěvek a přídavky na dítě, jejich 
výše je však z pohledu domácnosti naprosto irelevantní, jelikož tyto dávky stejně musí 
doplnit dávky hmotné nouze do výše, aby byly pokryty náklady na bydlení (v 
odůvodněné výši) a částku na živobytí společně posuzovaných osob (pro zjednodušení 
životní, případně existenční minimum). 

 

Tabulka č. 3.8 Výše čistého příjmu modelových domácností č. 9 a 10 v roce 2018 
a jeho skladba (v Kč) 

 rodina č. 9 
(vlastníci) 

rodina č. 10 
(nájemci) 

rozdíl (10 – 9) 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

nelegální příjem 10 000 22,9 % 10 000 22,7 % 0  

dávky důchodového poj. 11 000 25,2 % 11 000 24,9 % 0  

rodičovský příspěvek 7 600 17,4 % 7 600 17,2 % 0  

přídavky na děti 5 240 12,0 % 5 240 11,9 % 0  

příspěvek na bydlení 4 146 9,5 % 4 559 10,3 % 413 100 % 

dávky hmotné nouze 5 722 13,1 % 5 722 13,0 % 0  

čistý příjem domácnosti 43 708 100,0 % 44 121 100,0 % 413 100 % 

       

daňové úlevy 0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Poznámka: Reziduální příjem domácnosti je čistý příjem po zaplacení nákladů na bydlení. 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Případné zvýšení (zvýšení v roce 2018 o 300 Kč na jedno dítě – matka má jako 
příjem rodičovský příspěvek) či snížení přídavků na dítě nemá na čistý příjem domácnosti 
žádný vliv. Velmi podobná diskuse je i v případě rodičovského příspěvku. Racionálně 
uvažující domácnost volí jeho výši co nejnižší s vidinou, že v příštích letech (pokud již 
domácnost nebude v hmotné nouzi) bude tento zvyšovat čistý příjem domácnosti. 
Druhým důvodem (byť tyto instituty dneska spolu souvisejí volněji než dříve) je snaha 
protáhnout dobu rodičovské dovolené co nejdéle (získání nároků důchodového 
pojištění). Autoři studie pak uvažují o dvou možných úpravách rodičovského příspěvku: 

1. Více uvolnit pravidla pro výši rodičovského příspěvku. Vyšší rodičovský příspěvek 
čerpaný kratší dobu způsobí, že domácnost nebude závislá na DHN (to by se nejspíš 
této modelové domácnosti netýkalo) a její čistý příjem bude vyšší. Souběžně s tím 
se zvýší pobídky obou dvou rodičů směrem k trhu práce (otec – přechod do legálního 
zaměstnání, matka – kratší rodičovská dovolená). 

2. Pro stanovení rozhodného příjmu pro nárok na dávky hmotné nouze jsou důchodové 

dávky započítány s koeficientem 0,8. Dáváme v úvahu zavést stejný režim i v případě 
rodičovského příspěvku (nejedná se sice o pojistnou dávku, ale některé principy 
využívá). Sledovaná domácnost by byla motivovaná rodičovský příspěvek čerpat v co 
nejvyšší částce, po jeho skončení by byl příjemce dávky více motivován k návratu na 
trh práce. 

Příspěvek na bydlení a dávky hmotné nouze jsou v případě sledovaných 

domácností tři dávky, které jsou tak vzájemně propojeny, že případné zrušení jedné 
dávky by znamenalo nahrazení její funkce dávkou jinou (samozřejmě, tak plynule to 
dnes nastaveno není, ale obsah tvrzení je snad zřejmý). Z pohledu státu se jedná o 
vícenásobnou administraci sociálních dávek. Pokud bychom uvažovali o následujícím 
kroku, kdy nárok na dávky hmotné nouze automaticky předpokládá ztrátu nároku na 
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příspěvek na bydlení, odpadne u některých rodin jedno testování (systém se pro rodiny 

zjednoduší se všemi pozitivními aspekty) a správa sociálních dávek bude z pohledu státu 
efektivnější. 

 

Tabulka č. 3.9 Výše přídavků na dítě a daňových úlev modelových domácností č. 
9 a 10 v letech 2008, 2014 a 2018 

 rodina č. 9 (vlastníci) rodina č. 10 (nájemci) 

přídavky na dítě 2008 3 440 3 440 

přídavky na dítě 2014 3 440 3 440 

přídavky na dítě 2018 5 240 5 240 

daňové úlevy na děti 0 0 

daňové úlevy na „školku“ 0 0 

daňová úleva na manžela 0 0 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Předchozí tabulka č. 3.9 ukazuje výši daňové a dávkové podpory modelových 
rodin. Tato nezáleží na formě bydlení. Ke zvýšení přídavku na dítě došlo v roce 2018, 

jak jsme ale ukázali, na sledované domácnosti nemá toto zvýšení žádný vliv, jelikož by 
bylo následováno snížením dávek hmotné nouze.  

Tato čísla sice nic neprokazují, přesto je zajímavé, že v roce 2018 došlo ke 
zvýšení přídavků na dítě (růst výše dávky, nároku a mírné zvýšení výdajů státu) o 41 
mil. Kč (při poklesu počtu příjemců o cca 5 %  - údaje za prosinec 2018) a současně 
došlo ke snížení vyplacených dávek hmotné nouze o téměř 2 mld. Kč (27 % meziročně), 
při meziročním poklesu počtu příjemců o 23 %. 

 

Vliv legalizace příjmů první dospělé osoby na čistý příjem domácnosti 

Následující graf č. 3.41 ukazuje, jaký dopad by na modelové domácnosti mělo, 
pokud by osoba č. 1 přešla z šedé ekonomiky do standardního zaměstnání. Z grafů je 
patrné, že čistý efekt by se u domácnosti začal projevovat až v okamžiku, kdy příjem 

přesáhne 55 % průměrné mzdy (v tomto okamžiku je efektivní zdanění domácnosti 100 
% - pravá osa grafu). Čistý efekt práce na příjmy (pokud osoba vydělává průměrnou 
mzdu méně kvalifikovaného jedince) je v řádu nižších jednotek tisíc a efektivní zdanění 
se pohybuje nad 70 %. Nejsou přitom zásadní rozdíly pro domácnost ve vlastním nebo 
nájemním bydlení. Finanční pobídky legalizace zaměstnání jsou v tomto případě velmi 
nízké, na druhou stranu modelové domácnosti nejsou zrovna typickými domácnostmi 
v ČR. 
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Graf č. 3.41 Vliv legalizace příjmu osoby č. 1 na čistý příjem domácnosti (levá 

osa) a efektivní daňovou sazbu (pravá osa) v roce 2018 

Domácnost č. 9 Domácnost č. 10 
 

  

 
 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Vliv legalizace příjmů první dospělé osoby na veřejné finance 

S výše uvedeným grafem pak koresponduje následující graf č. 3.42 (protože graf 
č. 3.41 neindikoval zásadnější rozdíly s ohledem na právní formu bydlení, je následující 
graf zpracován pouze pro rodinu v nájemním bytě). Graf ukazuje, jaký je z pohledu 
veřejných financí dopad toho, že osoba, která by mohla mít příjem legální (znázorněn 
na ose x v % průměrné mzdy ČR), má místo toho nelegální měsíční příjem 10 000 Kč. 
Pro neznalého může být překvapivé, že s legálním zaměstnáním jsou v naprosté většině 
případů spojené nižší daňové příjmy státu. Je tomu tak proto, že osoba získává nárok 
na celou řadu daňových úlev (daňové zvýhodnění na děti, na nepracující manželku a na 

školné /„školku“/ v případě nejmladšího dítěte). 
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Graf č. 3.42 Vliv legalizace příjmu osoby č. 1 na daňové odvody a čerpání 

sociálních dávek domácností č. 10 v roce 2018 

 

Zdroj: výstupy z vlastního simulačního modelu TAXBEN 

 

Ukázali jsme, že systém netvoří pobídky pro osobu č. 1, aby se vrátila na legální 
trh práce. Pokud však zohledníme daňové a dávkové dopady legalizace, zdá se, že příliš 
velkou motivaci v této situaci nemá paradoxně ani stát. Část sociálních dávek je 

netestovaná a ty testované netvoří z pohledu velikosti rodiny až tak zásadní sumu (i 
když toto je velmi subjektivní). Pokud bychom předpokládali, že jedinec si na trhu práce 
vydělá 70 % průměrného platu, pak čistý efekt pro rodinu by byl 3 440 Kč měsíčně a 
stát by celkově ušetřil 9 140 Kč měsíčně. Z pohledu devítičlenné rodiny se to jeví 
naprosto marginální. Z pohledu rodiny i státu by pomohlo zrušení naprosto nesmyslného 
stropu pro maximální výši daňového bonusu. Právě na příkladu rodin s více dětmi se 
ukazuje, že případná neexistence stropu pro daňový bonus by zvýšila pobídky rodin 
pracovat a nespoléhat se na sociální dávky. V roce 2005, kdy došlo k nahrazení 
odečitatelné položky na dítě daňovým zvýhodněním, bylo rozhodnuto o zavedení stropu 
na daňový bonus. Jestliže tento tehdy restriktivně „zasáhl“ ve specifických případech 
rodin s 6 a více dětmi, vlivem úprav nastavení se do roku 2015 tato restrikce projevila 
již u rodin s 5 a více dětmi. Další diferenciace daňového zvýhodnění devalvovala strop 
pro daňový bonus směrem k rodinám se 4 a více dětmi. Tato změna se udála 
nepozorovaně, a ač by zvýšení maximální výše daňového bonusu (ideálně zrušení) mělo 

příznivé ekonomické dopady, politické body by návrh předkladateli nepřinesl. 

3.4 Shrnutí plynoucí z modelů 

Variabilita simulačního modelu, jeho vymezení, parametry a volba období na roky 

2008- 2018 nabízí možnost dlouhodobého srovnání na základě jednotné metodiky. 
Tento výběr umožnil dosáhnout jak důležitou reprezentativnost situací (nejčetnější typy 
domácností), ale detekovat také specifické situace, které vytvářejí "tlak" (např. 
mediální) na změny nastavení systému. 
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Ukázalo se, že na rodinu působí celá řada nástrojů, které se pozoruhodně doplňují 

a vytváří tak mix rodinné politiky, kdy sledovaná rodina je příjmově kompenzována za 
náklady související s péčí o děti. Významným zjištěním je, že přestože dávka příspěvek 
na bydlení nebyla prioritně sledována, poznatky z analýz modelů naznačují, že hraje 
významnou roli ve vrstvení čistých příjmů rodin v nízkém příjmovém pásmu a 
překračuje, resp. eliminuje „tvrdé“ konce jednotlivých finančních nástrojů. Příspěvek na 
bydlení tak v určitém smyslu propojuje oba analyzované finanční nástroje podpory rodin 

– přídavek na dítě a daňové úlevy. Jeho role je komplementární a velmi významná. 

Finanční nástroje rodinné politiky jsou dnes roztříštěné a vzájemně se překrýva-
jící. V důsledku toho se může rodina v těchto nástrojích hůře orientovat a taktéž může 
dojít k situaci, kdy nevhodným nastavením nástrojů nedochází k optimálnímu čerpání 
nároků rodiny (zejména nástrojů daňových). Na druhou stranu tyto situace nejsou 
časté. 

Jednotlivé modely jsou podrobně popsány a individuálně vyhodnoceny jejich 
příjmové trajektorie a limity. Jsou velmi individuální a je poměrně náročné popsat možné 
finanční strategie a pro domácnost bez kvalifikovaného poradenství může být tento úkol 
velmi obtížný. Analýzy zvolených modelů umožnují parametrizovat případné budoucí 
změny systému dávkové a daňové podpory rodin. 

Pokud je rodina dvoupříjmová a příjmy se alespoň blíží 75 % průměrné mzdy, 
rodina zcela vypadává ze sociálního systému a případná roztříštěnost státní podpory ji 
nemusí ovlivňovat. Zůstává však pocitová rovina, že „pokud by nepracovala, měla by 
nárok na spoustu sociálních dávek a její příjem by byl totožný“. Není to sice pravda, ale 
naprostá většina české společnosti to tak chápe. Výše uvedený pocit je pak oprávněný 
za situace, kdy pracovní příjem je z šedé ekonomiky a při výpočtu sociálních dávek není 
zohledňován. Lze vyslovit názor, že důvěra české veřejnosti v sociální systém je pak 
přímo podmíněna úspěšností systému identifikovat (a adekvátně sankcionovat) ty 

domácnosti, které systém zneužívají. 

Výskyt nelegálních příjmů není okrajovým problémem, vezme-li se segment 
domácností s nižšími příjmy. Více než 900 tis. osob je v exekuci, přes 360 tis. osob je 
trvale hlášeno na úřadech jako obrana proti exekucím, zadlužení obyvatel je vysoké. 
Tomu odpovídá i rozsah černé, popř. šedé práce. Podmínky, resp. faktory pro legalizaci 
těchto příjmů jsou v příslušných modelech rodiny popsány. Důvody toho, proč ke 
zneužívání dochází, by si však vyžádaly jinou analýzu. 

Analýza modelů dále umožnila posoudit podmínky pro přestupy mezi neaktivitou 
a aktivitou, ukázat dopady nelegální práce a umožnila zhodnotit výhodnost (popř. 
nevýhodnost) vstupu do zaměstnání (což vyplynulo z logiky analýzy). 

Při přípravě možných změn systému je třeba formulovat cíle rodinné politiky a 
prostředků na ně vynakládaných. K tomu je možné konstatovat, že chudoba dětí v ČR 
se zásadně neliší od chudoby ve zbytku společnosti a že náklady na přímou finanční 
podporu (a zejména pak dávkovou) dosahují poměrně nízkých částek. Před případnými 
zásahy do systému je proto potřeba mít odpověď na otázku, čeho by se mělo úpravou 
nastavení dosáhnout a kolik to bude stát. 

Přestože v roce 2018 došlo k podstatné úpravě přídavku na dítě, která spočívala 
v „prodloužení“ nároku na dávku z 2,4násobku na 2,7násobku životního minima a 
zvýšení průměrné dávky o 50 % (ne ve všech případech), výdaje státu na tuto dávku 

se zvýšily o pouhých 1,7 %. Jsou to pouze naše dohady, ale tento vývoj může být 
způsoben několika skutečnostmi. Důvodem může být, že: 
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1. Nárok se sice „prodloužil“ o cca 12,5 %, ale ještě rychlejším tempem v posledních 

letech rostou příjmy domácností. Při nulové valorizaci hodnot ŽM tak domácnosti ze 
systému spíše stále vypadávají. 

2. Restriktivní politika státu z minulých let a posunutí přídavku na dítě do role chudinské 
dávky způsobují, že i domácnosti, které jsou na hraně nároku, o dávku nežádají, 
protože o tomto svém nároku buď nevědí, nebo by žádost považovaly za stigma. 

3. Zvýšení průměrné hodnoty dávky o 50 % se realizovalo v menší míře, jelikož přibližně 
třetina dnešních příjemců na zvýšenou hodnotu nemá nárok. 

Výše uvedené hypotézy by bylo možné podle povahy dat dále analyzovat. První 
hypotéza by vyžadovala srovnání příjmů domácností za roky 2016-2018. Bohužel 
mikrodata šetření SILC toto umožní prokázat až v roce 2020, do té doby je možné danou 
situaci uchopit pomocí mikrosimulačního modelu (data s příjmy za r. 2017 budou 
dostupná v létě 2019, případně je možné příjmy za rok 2018 simulovat na základě 
znalostí dat z roku 2016). Druhá hypotéza se částečně potvrdila v uskutečněném 
kvantitativním šetření a pro její potvrzení by šlo využít i složitějších dotazů do databáze 
subjektu spravujícího danou dávku. I třetí hypotéza se dá prokázat či vyvrátit z databáze 
o příjemcích dávky. 

Analýza modelů umožňuje vyslovit konkrétní závěry, pokud jde o klíčové nástroje 
finanční podpory rodin. Obecně se jeví, že přídavek na dítě se v roce 2018 ještě více 

posunul do pozice chudinské dávky. 

Daňové zvýhodnění na dítě dnes a více než jindy působí v roli univerzálního 
přídavku na dítě, oproti kterému je však mnohem lépe přijímáno laickou veřejností. 
Ukazuje se dobré působení DZD, zejména jeho diferenciace podle počtu dětí. Pozitivní 
působení je zjevné jak z pohledu příjmové situace rodin s dětmi, tak z hlediska dobrého 
působení na trh práce. 

V diskursu české rodinné politiky se občas vyskytuje kritika rozdílu v implicitním 
zdanění partnerů u úplné rodiny. Je třeba konstatovat, že žena v úplné rodině je zdaněna 
standardně jako bezdětný muž. Je ale pravda, že vlivem daňové podpory rodin (která 
jde většinou za mužem, jakožto hlavním živitelem) vzniká příjmový efekt, který může 
mít negativní dopad na nabídku práce ženy. Veškeré pobídky k práci pak u této úplné 
rodiny dostává muž jako „primary earner“ (bez ohledu na naše postoje k tomuto faktu). 
Jak ukázaly modely, ve stejné pozici je pak i žena (či muž) samoživitelka. 

Ukázalo se dále, že daňová sleva „na manželku“ má negativní dopad na pracovní 
pobídky ženy v manželství. Problematičnost tohoto instrumentu ale v čase klesá. Tím, 
že je roční testová částka 68 tis. Kč zafixována (částka, kterou si osoba může vydělat, 
aniž by manžel/ka ztratila nárok na daňovou úlevu), se vlastně tato možnost redukuje 
zejména na ty domácnosti, kde žena (či muž) z různých objektivních důvodů vůbec 
nepracuje (péče o dítě či osobu blízkou). 
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4. Závěrečné shrnutí hlavních zjištění 
 

Cílem předkládané studie bylo zhodnotit dopady daňově dávkového sytému na 
sociálně-ekonomickou situaci rodin a jeho vliv na rozhodování jedinců ohledně 
rodičovských plánů a na motivaci k práci, a to s důrazem na dva hlavní nástroje finanční 
podpory rodin s dětmi – přídavek na děti a daňové zvýhodnění na děti. Prostředkem 

k naplnění cílů bylo vytvoření a využití teoretických modelů, které mohou předpovědět 
redistribuční efekty daňově dávkového systému, a propojení jejich výsledků s poznatky 
z reálného života reflektující jejich možný vliv, a to prostřednictvím výběrového šetření 
mezi rodiči nezaopatřených dětí. Získané poznatky jsme vyhodnocovali také z hlediska 
témat, která sice přímo nesouvisejí se zadáním, ale která se diskutují v odborné 
veřejnosti nebo na politické úrovni a která, jak se ukázalo, mají v této souvislosti 
význam. 

Státní finanční podpora je pro rodiny s dětmi důležitá. Na rodinu působí celá řada 
nástrojů, které se vzájemně doplňují, ale někdy i podmiňují, a vytvářejí tak mix 
opatření, kdy je rodina příjmově kompenzována za náklady související s péčí o děti. 
Tato kompenzace má podobu jak daňových nástrojů, na které mají nárok rodiny s 
příjmem z ekonomické aktivity, tak podobu dávkových nástrojů, na které mají nárok 
zejména rodiny s nižšími, příp. žádnými pracovními příjmy. 

Finance ale nejsou jediným faktorem ovlivňujícím život jedinců, resp. 
jejich rozhodování např. o vstupu do partnerství, uzavření manželství, počtu 
a  časování dětí, délce rodičovské dovolené apod. Vliv konkrétních nástrojů rodinné 
politiky na rozhodování jedinců, potažmo rodin, není přitom dost dobře možné měřit 
přímo, protože jsou jedním z řady strukturálních a institucionálních faktorů, vedle nichž 
navíc působí faktory individuální, jako preference a hodnoty. Tento vliv však lze 
odhadovat na základě poznání reflexe stávajících opatření (prostřednictvím výběrových 

sociologických šetření) a/nebo na základě konstrukce modelů dopadů těchto opatření 
na rodiny různého složení. 

Při rozhodování o založení rodiny či o dalším dítěti v rodině jsou finanční dopady 
důležitou okolností, ale jen v kontextu dalších souvislostí se mohou stát stěžejním 
faktorem. Ve výběrovém šetření zhruba dvě pětiny dotázaných nijak neřešily 
přímé dopady na finanční zajištění rodiny v souvislosti s narozením dítěte. 
Vážně byly tyto dopady zvažovány pětinou dotázaných v případě prvního dítěte a zhruba 
třetinou u nejmladšího dítěte. V rozhodování o narození dalšího, resp. posledního dítěte, 
se tak mohla projevit předchozí zkušenost s tím, jak narození prvního dítěte (příp. dětí) 
ovlivňuje rodinný rozpočet. Mohlo by se zdát, že rodiny, které měly v době výzkumu již 
více než dvě děti, zvažovaly finanční stránku v souvislosti s narozením toho nejmladšího 
obezřetněji než např. rodiny s jedním dítětem. Tato hypotéza se však v datech 
nepotvrdila. Rodiče jsou si vědomi možného zhoršení finanční situace rodiny po 

narození dítěte, současně si většinou nepřipouštějí, že by to nezvládli. V této 
souvislosti dosti spoléhají na pracovní příjem muže, částečně na další zdroje (finanční 
pomoc státu, prarodičů, příp. příjem ženy jako pečujícího rodiče). Případné obavy rodičů 
tak zřejmě mírní i poměrně vysoká státní podpora v rané fázi rodičovství (ve srovnání 
s podporou rodin se staršími dětmi), ať už v oblasti netestovaných dávek (hlavně 
rodičovského příspěvku) nebo daňových úlev (na děti, na manželku, na školku). 

Možný vliv rodinných dávek a daňového zvýhodnění na dítě na motivaci 
k zaměstnání byl sledován ve dvou vybraných životních situacích: jednak ve 
vztahu k ukončení rodičovské dovolené a jednak ve vztahu k rozhodování mezi 
legálním nebo nelegálním zaměstnáním. Zatímco prvně jmenovanou situaci řeší 
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v podstatě všichni rodiče, druhá situace se týká relativně malého počtu rodin. Protože 

námi použité modely umožňují zkoumat dopady zaměstnanosti, resp. vliv pracovního 
příjmu na celkové příjmy domácnosti, byla tato situace přechodu na legální zaměstnání 
zvolena jako názorný příklad pro posouzení efektů nastavení daňově dávkového systému 
a souhrnných dopadů jak na příjmy domácností, tak na veřejné finance. 

Často diskutovaný demotivační efekt odlišného zdanění manželky/ 
partnerky především v souvislosti s návratem na trh práce po rodičovské 

dovolené se neukazuje jako zásadní problém, a to jak podle deklarovaných 
zkušeností dotázaných rodičů, tak podle analýzy modelových typů rodin. Výsledky 
modelového srovnání totiž ukázaly, že sleva na manželku má sice negativní dopad na 
pracovní pobídky, ale tím, že roční testová částka je od roku 2009 zafixována (maximální 
příjem 68 tis. Kč), se tato možnost postupně redukuje na ty domácnosti, kde (zpravidla) 
žena z různých objektivních důvodů vůbec nepracuje (péče o dítě či osobu blízkou). 
V době ukončení rodičovské dovolené pak případná ztráta slevy na dani na manželku 

odrazuje podle zjištění výběrového šetření od návratu do práce jen minimum rodičů, 
ostatní to většinou vůbec nebrali v úvahu, příp. možnou ztrátu slevy zvážili, ale 
rozhodnutí pracovat to nijak neovlivnilo. Rodiče spíš zohledňují celkovou příjmovou 
situaci domácnosti, a to v souvislosti s dalšími okolnostmi jako pracovní příležitosti 
a  aspirace, možnosti sladit pracovní a rodinné závazky, dělba práce v (širší) rodině, 
dostupnost a vhodnost forem nerodinné péče apod. To, že hledají i řešení zmírňující 

dopady nastavení daní na druhého rodiče, ale ukazuje např. fakt, že v této souvislosti 
není výjimečné převádění nároku na daňové zvýhodnění na dítě mezi rodiči. 

Daňově dávkový faktor je pouze jedním z mnoha, které ovlivňují motivaci 
jedinců přijmout práci. Neexistuje přitom jedna univerzální procentní hranice, při 
které by daný jedinec byl vždy demotivován práci přijmout. Obecně platí, že ten, kdo 
přináší rodině hlavní příjem (zpravidla muž) je méně citlivý na daňově dávkové vlivy 
než osoba přinášející druhý příjem. V modelech sledovaná legalizace příjmů může 
mít na čistý příjem domácnosti negativní vliv, alespoň při nízkém výdělku nově 
legálně pracující osoby, přičemž hranice, při které se legalizace práce rodině vyplatí, 
se liší v závislosti na sociodemografické struktuře domácnosti. Důvodem je rychlý pokles 
či ztráta testovaných dávek, příp. odnětí nároku na daňové úlevy (např. na manželku). 
Na druhou stranu daňové zvýhodnění na dítě má v sobě motivační potenciál 
k legálnímu uplatnění na trhu práce, zejména v případě prvního příjmu v rodině. 
Motivačně přitom může působit i nevalorizace životního minima nebo stagnace částek 

přídavků na děti (s výjimkou roku 2018). V širších souvislostech toto však negativně 
ovlivňuje příjmovou situaci domácností s rizikem všech doprovodných patologických 
jevů. Jak se ukazuje na příkladu rodin s více dětmi, z pohledu rodiny i státu by pomohlo 
navýšení, příp. zrušení stropu pro daňový bonus. Zvýšila by se pobídka rodin 
pracovat a nespoléhat se na sociální dávky.  

Zatímco legalizace nelegálního příjmu má negativní dopad na finance 

rodiny ve většině sledovaných případů, z pohledu státu je tato situace přesně 
opačná. Legalizace pracovních příjmů je obecně doprovázena růstem daňových výnosů 
a poklesem výdajů na sociální dávky. Určitou výjimkou je práce za velmi nízké příjmy, 
kdy vlivem daňových bonusů může dojít k nižším daňovým výnosům státu (v daňových 
příjmech se nezohledňuje sociální a zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem). Dá 
se však říci, že v této situaci se rodina stejně nechce vyskytovat, protože přínos 
legalizace na její čistý příjem by byl vysoce negativní. Rodina s rostoucím legálním 

příjmem postupně ztrácí nárok na sociální dávky a rostou její daňové odvody. 

Daňové zvýhodnění na dítě, zejména jeho diferenciace podle počtu dětí, 
se tak ukazuje jako vhodnější nástroj než přídavek na dítě. Jednak efektivně 
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zvyšuje příjmy rodin (a reflektuje výdaje v závislosti na počtu dětí), jednak 

motivuje k práci. Nesmíme však zapomínat na možná rizika s tím spojená. Je třeba 
najít mechanismy, jak zabránit nebo alespoň omezit možnosti zneužití (neoprávněného 
čerpání), nezanedbatelné je také riziko nedostatečnosti tohoto nástroje v době 
ekonomické krize doprovázené růstem nezaměstnanosti. Výše stávajících daňových slev 
na děti se zdá být celkem uspokojující, tento pocit však nesdílejí všechny rodiny. Osobně 
se domníváme, že prostor pro jejich navýšení existuje. 

Přídavek na dítě býval nejčastěji vyplácenou dávkou státní sociální podpory. Za 
posledních deset let ale poklesl počet jeho příjemců na třetinu. V současnosti pobírá 
přídavky na děti necelá pětina všech rodin s dětmi, tj. měsíčně kolem 270 tisíc rodin 
s nezaopatřenými dětmi (do 26 let), podobný je počet rodin čerpajících rodičovský 
příspěvek, avšak v tomto případě se jedná jen o rodiny s dítětem do 4 let věku. Vlivem 
kauzálních vazeb systému nepojistných sociálních dávek je dopad přídavku na 
dítě omezen na velmi úzkou skupinu. Lidé si ale tyto vazby a jejich dopad ne vždy plně 

uvědomují. Požadavek na rozšíření okruhu příjemců a na zvýšení částek je tak z jejich 
strany poměrně velký. Použité modely však ukázaly, že dopady jak rozšíření 
příjmového pásma (na 2,7násobek životního minima rodiny), tak selektivního 
navýšení částek jsou velmi omezené a díky provázanosti systémů sociálních dávek 
dochází k poklesu ostatních dávek. Ještě výrazněji se tato skutečnost projevuje u 
selektivního zvýšení dávky o 300 Kč měsíčně pro rodiče s vybranými typy příjmů od 

roku 2018. I když tato změna zvedla dávku dvěma třetinám rodin s dětmi, u velké části 
z nich došlo k souběžnému proporcionálnímu snížení dávek hmotné nouze. Celkové 
výdaje systému státní sociální podpory a hmotné nouze se tak nezvýší, pouze se může 
snížit administrativa. Současně opatření nepřiznává zvýšení dávky třetině rodin s dětmi. 
S ohledem na definici selekčního kritéria se však jedná o rodiny, které jsou příjemci 
dávek hmotné nouze. Případné zrušení selekčního kritéria by na čisté příjmy rodin mělo 
nulový vliv, protože navýšení přídavků na dítě by bylo plně kompenzováno snížením 
dávek hmotné nouze. Z pohledu státu by tato úprava snížila administrativu spojenou 
s dávkou SSP, současně by však mohlo dojít k redukci diskrečních pravomocí při 
stanovení výše a formy DHN. 

Od zvýšené výměry přídavků na děti od roku 2018 se očekávalo, že na ni 
dosáhne většina rodin. Ve skutečnosti se ale dotkly „jen“ dvou třetin příjemců. 
Regionální rozdíly jsou přitom značné. Zvýšenou výměru neuplatní rodiny zejména 
v krajích s horší sociálně-ekonomickou úrovní (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský 

kraj). Mezi příjemci přídavků na děti dlouhodobě roste podíl rodin s příjmem do životního 
minima. 

Modelové srovnání dopadů daňově dávkového systému na různé typy rodin 
ukázalo kromě provázanosti sociálních systémů i roli a význam dalších dávek, 
především těch vázaných na bydlení. Příspěvek na bydlení mírní dopady ztráty 
přídavků na děti na příjmy rodiny, doplatek na bydlení a přídavky na děti fungují zčásti 

jako substituty. 

Nabízí se úvaha, zda a jak upravit dávkový systém, např. přenechat roli přídavku 
na dítě daňovému systému a soustředit se v dávkách na specifické fáze nebo aspekty 
života rodin, například na podporu bydlení. Zde se však vynoří námitka, zda bychom se 
nestali jedinou zemí v našem kulturním okruhu, která nemá nebo potlačuje dávku 
oceňující rodičovství a péči o novou generaci. Jakkoliv v této studii vycházejí jako 

výhodnější daňová opatření, jež jsou v populaci stejně nebo o něco více žádaná než 
rodinné dávky, nelze symbolickou hodnotu přídavku na dítě podcenit. A možná – v této 
symbolické rovině úvah – i v souvislosti s otázkou motivovanosti k legálnímu zaměstnání 
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pečujících rodičů („nebudu podvádět stát nelegální prací, když umí ocenit mé 

rodičovství“). 

Ke zvážení je i valorizace životního minima. Plošné zvýšení částek životního 
minima má přitom své příjemce i odpůrce. V případě neochoty životní minimum 
valorizovat by stát měl zvážit, jestli v rámci rodinné politiky selektivně neupravit alespoň 
životní minimum (nejmenších) dětí, na které obzvlášť tvrdě dopadá neochota státu 
částky životního minima zvyšovat. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že zlepšení sociální 

situace rodin s dětmi může být doprovázeno zhoršením pracovních pobídek a drobným 
navýšením vládních výdajů.  Z pohledu ekonomické situace dětí je však toto uvažování 
naprosto irelevantní. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČPP  čistý peněžní příjem domácnosti 

deti Bon daňový bonus na dítě (část daňového zvýhodnění na dítě) 

deti SL  daňová sleva na dítě (část daňového zvýhodnění na dítě) 

DHN  dávky hmotné nouze 

DnB  doplatek na bydlení 

DÚ děti daňové zvýhodnění na dítě/děti 

DÚ manž sleva na dani na manžela/ku s nízkými/nulovými příjmy 

DÚ škol sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení („školkovné“) 

DZD  daňové zvýhodnění na dítě/děti 

PnB  příspěvek na bydlení 

PnD  přídavek na dítě 

PnŽ  příspěvek na živobytí 

RodP  rodičovský příspěvek 

SSP  státní sociální podpora 

ŽM  životní minimum 
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Příloha 

Tabulka č. 1 Četnosti domácností dle typu domácnosti a velikosti obce (za domácnosti celkem, 2018) 

  

četnost typů 

domácnosti 

velikostní kategorie obce (počet obyvatel) 

do 9 999 10 000 - 49 999 50 000 - 99 999 nad 100 000 Praha 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

1 + 0 (muž) 10,9 % 40,2 % 90,4 % 21,0 % 94,2 % 10,4 % 111,5 % 11,1 % 107,9 % 17,3 % 127,2 % 

1 + 0 (žena) 17,3 % 35,5 % 79,8 % 24,0 % 107,6 % 9,9 % 106,7 % 12,9 % 124,9 % 17,7 % 130,3 % 

1 + 1 dítě 2,4 % 28,5 % 63,9 % 31,5 % 141,4 % 14,1 % 151,7 % 11,0 % 106,9 % 14,9 % 109,5 % 

1 + 2 děti 1,2 % 31,3 % 70,3 % 24,6 % 110,5 % 14,3 % 154,1 % 13,2 % 128,7 % 16,5 % 121,3 % 

1 + 3+ dětí 0,3 % 39,6 % 89,0 % 34,5 % 154,8 % 0,0 % 0,0 % 17,9 % 173,6 % 8,0 % 59,0 % 

2 + 0 (čistá úplná) 26,3 % 42,5 % 95,4 % 23,2 % 104,3 % 10,1 % 108,0 % 10,2 % 99,6 % 14,0 % 102,7 % 

2 + 1 (čistá úplná) 9,4 % 38,7 % 87,0 % 23,4 % 105,0 % 9,9 % 106,1 % 11,9 % 115,5 % 16,1 % 118,5 % 

2 + 2 (čistá úplná) 11,0 % 52,7 % 118,3 % 19,8 % 88,8 % 6,8 % 73,3 % 9,7 % 94,0 % 11,1 % 81,2 % 

2 + 3 (čistá úplná) 2,5 % 55,7 % 125,2 % 21,2 % 95,3 % 7,1 % 75,9 % 7,7 % 74,8 % 8,3 % 60,8 % 

nerodinná dom. bez dětí 0,7 % 36,3 % 81,6 % 23,5 % 105,5 % 7,1 % 76,5 % 7,1 % 69,0 % 25,9 % 190,6 % 

nerodinná dom. s dětmi 0,1 % 36,9 % 82,9 % 13,9 % 62,4 % 8,3 % 89,6 % 7,8 % 76,1 % 33,0 % 242,5 % 

smíšená dom.+0 (úplná) 7,6 % 62,1 % 139,6 % 18,2 % 81,6 % 8,2 % 88,1 % 5,3 % 51,7 % 6,1 % 45,2 % 

smíšená dom.+ děti (úplná) 4,6 % 64,6 % 145,2 % 16,9 % 75,7 % 6,0 % 64,7 % 7,1 % 69,3 % 5,3 % 39,3 % 

smíšená dom.+ 0 (neúplná) 4,7 % 51,7 % 116,2 % 22,6 % 101,5 % 8,4 % 90,4 % 7,4 % 71,5 % 9,9 % 72,6 % 

smíšená dom.+ děti (neúplná) 0,9 % 38,5 % 86,4 % 28,4 % 127,7 % 9,5 % 102,0 % 18,4 % 178,8 % 5,2 % 38,1 % 

celkem 100,0 % 44,5 % 100,0 % 22,3 % 100,0 % 9,3 % 100,0 % 10,3 % 100,0 % 13,6 % 100,0 % 

Zdroj: autoři na základě dat z EU SILC 2017 
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Tabulka č. 2 Četnosti domácností dle typu domácnosti a velikosti obce (za domácnosti s dětmi, 2018) 

  

četnost typů 

domácnosti 

velikostní kategorie obce (počet obyvatel) 

do 9 999 10 000 - 49 999 50 000 - 99 999 nad 100 000 Praha 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka 

od celku 

1 + 1 dítě 7,3 % 28,5 % 60 % 31,5 % 144 % 14,1 % 167 % 11,0 % 106 % 14,9 % 125 % 

1 + 2 dítě 3,6 % 31,3 % 66 % 24,6 % 112 % 14,3 % 170 % 13,2 % 128 % 16,5 % 139 % 

1 + 3+ dítě 0,9 % 39,6 % 84 % 34,5 % 157 % 0,0 % 0 % 17,9 % 173 % 8,0 % 68 % 

2 + 1 (čistá úplná) 29,1 % 38,7 % 82 % 23,4 % 107 % 9,9 % 117 % 11,9 % 115 % 16,1 % 136 % 

2 + 2 (čistá úplná) 34,0 % 52,7 % 111 % 19,8 % 90 % 6,8 % 81 % 9,7 % 94 % 11,1 % 93 % 

2 + 3 (čistá úplná) 7,8 % 55,7 % 117 % 21,2 % 97 % 7,1 % 84 % 7,7 % 75 % 8,3 % 70 % 

nerodinná dom. s dětmi 0,4 % 36,9 % 78 % 13,9 % 63 % 8,3 % 99 % 7,8 % 76 % 33,0 % 278 % 

smíšená dom.+ děti (úplná) 14,2 % 64,6 % 136 % 16,9 % 77 % 6,0 % 71 % 7,1 % 69 % 5,3 % 45 % 

smíšená dom.+ děti (neúplná) 2,8 % 38,5 % 81 % 28,4 % 130 % 9,5 % 112 % 18,4 % 178 % 5,2 % 44 % 

celkem 100,0 % 47,4 % 100 % 21,9 % 100 % 8,4 % 100 % 10,3 % 100 % 11,9 % 100 % 

Zdroj: autoři na základě dat z EU SILC 2017 
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Tabulka č. 3 Četnosti domácností dle typu domácnosti a typu bydlení (za domácnosti celkem, 2018) 

  

četnost typů 

domácnosti 

kategorie typu bydlení 

vlastnické nájemní ostatní 

řádkové četnosti odchylka od celku řádkové četnosti odchylka od celku řádkové četnosti odchylka od celku 

1 + 0 (muž) 10,9 % 65,6 % 86,8 % 27,7 % 146,1 % 6,7 % 123,2 % 

1 + 0 (žena) 17,3 % 64,9 % 85,8 % 23,9 % 126,0 % 11,2 % 206,2 % 

1 + 1 dítě 2,4 % 64,7 % 85,7 % 31,1 % 164,1 % 4,1 % 75,9 % 

1 + 2 dítě 1,2 % 48,1 % 63,6 % 47,6 % 250,8 % 4,4 % 80,1 % 

1 + 3+ dítě 0,3 % 49,0 % 64,9 % 47,6 % 251,2 % 3,3 % 60,8 % 

2 + 0 (čistá úplná) 26,3 % 79,7 % 105,5 % 15,1 % 79,5 % 5,2 % 95,8 % 

2 + 1 (čistá úplná) 9,4 % 75,6 % 100,0 % 21,1 % 111,4 % 3,3 % 60,5 % 

2 + 2 (čistá úplná) 11,0 % 85,1 % 112,5 % 11,4 % 60,2 % 3,5 % 64,6 % 

2 + 3 (čistá úplná) 2,5 % 73,1 % 96,7 % 21,5 % 113,6 % 5,4 % 98,7 % 

nerodinná dom. bez dětí 0,7 % 52,5 % 69,4 % 40,8 % 214,9 % 6,8 % 124,3 % 

nerodinná dom. s dětmi 0,1 % 34,9 % 46,2 % 42,9 % 226,0 % 22,2 % 408,7 % 

smíšená dom.+0 (úplná) 7,6 % 89,6 % 118,5 % 9,3 % 49,1 % 1,1 % 20,6 % 

smíšená dom.+ děti (úplná) 4,6 % 87,8 % 116,2 % 9,6 % 50,7 % 2,6 % 47,2 % 

smíšená dom.+ 0 (neúplná) 4,7 % 79,8 % 105,5 % 18,3 % 96,5 % 1,9 % 35,7 % 

smíšená dom.+ děti (neúplná) 0,9 % 67,4 % 89,2 % 29,4 % 154,9 % 3,2 % 59,3 % 

celkem 100,0 % 75,6 % 100,0 % 19,0 % 100,0 % 5,4 % 100,0 % 

Zdroj: autoři na základě dat z EU SILC 2017 
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Tabulka č. 4 Četnosti domácností dle typu domácnosti a typu bydlení (za domácnosti s dětmi, 2018) 

  

četnost typů 

domácnosti 

kategorie typu bydlení 

vlastnické nájemní ostatní 

řádkové četnosti odchylka od celku řádkové četnosti odchylka od celku řádkové četnosti odchylka od celku 

1 + 1 dítě 7,3 % 64,7 % 83 % 31,1 % 169 % 4,1 % 115 % 

1 + 2 dítě 3,6 % 48,1 % 62 % 47,6 % 258 % 4,4 % 121 % 

1 + 3+ dítě 0,9 % 49,0 % 63 % 47,6 % 258 % 3,3 % 92 % 

2 + 1 (čistá úplná) 29,1 % 75,6 % 97 % 21,1 % 115 % 3,3 % 91 % 

2 + 2 (čistá úplná) 34,0 % 85,1 % 109 % 11,4 % 62 % 3,5 % 98 % 

2 + 3 (čistá úplná) 7,8 % 73,1 % 94 % 21,5 % 117 % 5,4 % 149 % 

nerodinná dom. s dětmi 0,4 % 34,9 % 45 % 42,9 % 232 % 22,2 % 618 % 

smíšená dom.+ děti (úplná) 14,2 % 87,8 % 113 % 9,6 % 52 % 2,6 % 71 % 

smíšená dom.+ děti (neúplná) 2,8 % 67,4 % 86 % 29,4 % 159 % 3,2 % 90 % 

celkem 100,0 % 77,9 % 100 % 18,5 % 100 % 3,6 % 100 % 

Zdroj: autoři na základě dat z EU SILC 2017 
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Tabulka č. 5 Četnosti domácností dle typu domácnosti a typu ekonomické aktivity (za domácnosti celkem, 2018) 

  

četnost typů 

domácnosti 

typ ekonomické aktivity 

plně zaměstnaná nezaměstnaná (nikdo) částečně zaměstnaná 
důchodecká  

(jen osoby 65+) 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

1 + 0 (muž) 10,9 % 55,8 % 107,7 % 14,1 % 125,6 % 0,0 % 0,0 % 30,1 % 132,1 % 

1 + 0 (žena) 17,3 % 26,4 % 50,9 % 13,2 % 118,0 % 0,0 % 0,0 % 60,4 % 265,3 % 

1 + 1 dítě 2,4 % 60,4 % 116,5 % 22,6 % 201,8 % 16,7 % 117,7 % 0,3 % 1,3 % 

1 + 2 dítě 1,2 % 49,4 % 95,3 % 26,6 % 237,8 % 24,0 % 168,9 % 0,0 % 0,0 % 

1 + 3+ dítě 0,3 % 26,7 % 51,5 % 58,6 % 523,2 % 14,7 % 103,5 % 0,0 % 0,0 % 

2 + 0 (čistá úplná) 26,3 % 41,0 % 79,1 % 14,3 % 128,0 % 11,5 % 81,1 % 33,2 % 145,6 % 

2 + 1 (čistá úplná) 9,4 % 63,5 % 122,6 % 3,7 % 32,7 % 32,7 % 230,4 % 0,1 % 0,4 % 

2 + 2 (čistá úplná) 11,0 % 67,8 % 130,8 % 1,4 % 12,8 % 30,7 % 216,3 % 0,0 % 0,2 % 

2 + 3 (čistá úplná) 2,5 % 50,2 % 96,8 % 6,5 % 57,7 % 43,4 % 305,5 % 0,0 % 0,0 % 

nerodinná dom. bez dětí 0,7 % 61,0 % 117,8 % 28,5 % 254,8 % 5,6 % 39,6 % 4,8 % 21,1 % 

nerodinná dom. s dětmi 0,1 % 8,1 % 15,6 % 66,7 % 595,4 % 12,4 % 87,3 % 12,8 % 56,3 % 

smíšená dom.+0 (úplná) 7,6 % 79,5 % 153,3 % 5,3 % 47,2 % 14,1 % 99,1 % 1,2 % 5,3 % 

smíšená dom.+ děti (úplná) 4,6 % 87,1 % 168,0 % 2,2 % 19,9 % 10,7 % 75,4 % 0,0 % 0,0 % 

smíšená dom.+ 0 (neúplná) 4,7 % 54,5 % 105,2 % 21,0 % 187,2 % 22,3 % 157,4 % 2,1 % 9,4 % 

smíšená dom.+ děti (neúplná) 0,9 % 58,6 % 113,0 % 17,0 % 151,9 % 24,4 % 171,9 % 0,0 % 0,0 % 

celkem 100,0 % 51,8 % 100,0 % 11,2 % 100,0 % 14,2 % 100,0 % 22,8 % 100,0 % 

Zdroj: autoři na základě dat z EU SILC 2017 
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Tabulka č. 6 Četnosti domácností dle typu domácnosti a typu ekonomické aktivity (za domácnosti s dětmi, 2018) 

  

četnost typů 

domácnosti 

typ ekonomické aktivity 

plně zaměstnaná nezaměstnaná (nikdo) částečně zaměstnaná 
důchodecká 

(jen osoby 65+) 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

řádkové 

četnosti 

odchylka od 

celku 

1 + 1 dítě 7,3 % 60,4 % 92 % 22,6 % 363 % 16,7 % 60 % 0,3 % 265 % 

1 + 2 dítě 3,6 % 49,4 % 75 % 26,6 % 428 % 24,0 % 86 % 0,0 % 0 % 

1 + 3+ dítě 0,9 % 26,7 % 41 % 58,6 % 941 % 14,7 % 53 % 0,0 % 0 % 

2 + 1 (čistá úplná) 29,1 % 63,5 % 96 % 3,7 % 59 % 32,7 % 118 % 0,1 % 76 % 

2 + 2 (čistá úplná) 34,0 % 67,8 % 103 % 1,4 % 23 % 30,7 % 110 % 0,0 % 41 % 

2 + 3 (čistá úplná) 7,8 % 50,2 % 76 % 6,5 % 104 % 43,4 % 156 % 0,0 % 0 % 

nerodinná dom. s dětmi 0,4 % 8,1 % 12 % 66,7 % 1 071 % 12,4 % 45 % 12,8 % 11 329 % 

smíšená dom.+ děti (úplná) 14,2 % 87,1 % 132 % 2,2 % 36 % 10,7 % 39 % 0,0 % 0 % 

smíšená dom.+ děti (neúplná) 2,8 % 58,6 % 89 % 17,0 % 273 % 24,4 % 88 % 0,0 % 0 % 

celkem 100,0 % 65,9 % 100 % 6,2 % 100 % 27,8 % 100 % 0,1 % 100 % 

Zdroj: autoři na základě dat z EU SILC 2017 
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Výtahy z oponentských posudků 

 

Ing. Marie Oujezdská 

Zpracování dat vykazuje logickou návaznost, tabulky s číselnými údaji jsou vždy popsány 
a jsou uváděny pečlivé analýzy zjištěných údajů. Výběrové šetření zajišťuje spolehlivou 
vypovídací hodnotu vzhledem k celkové situaci ve společnosti. Modelové zpracování 
příjmové situace rodin zahrnuje i šedou ekonomiku, což je neobvyklé a vnáší do celého 

zpracování zajímavou zprávu o ohrožení chudobou českých rodin. 

Závěry jsou nabízeny v neobvykle širokém kontextu, který počítá s tím, že vedle 
nástrojů rodinné politiky působí na realizaci rodinných přání i preference a hodnoty. 
Význam osobních preferencí na rozhodování se projevuje i ve zkoumání vlivu opatření 
motivujících ke zvyšování zaměstnanosti. Potvrzuje se prokazatelný pozitivní vliv 
daňového zvýhodnění.  

Přínosný je rozbor potřeby zkrácených úvazků. Škoda, že chybí rozbor celkové časové 
přetíženosti českých rodičů. Vysoký fond odpracované doby je v evropském srovnání 
velmi markantní. 

Pozitivně lze hodnotit i důraz na opatření mimo daňově - dávkový systém, především 
důraz na otázku bydlení. 

Výsledky studie by zasloužily velké pozornosti státních orgánů i politické reprezentace. 

Ukazují na faktech na zatím neexistující, ale velmi potřebná, opatření rodinné politiky 
nebo jejich žádoucí zaměření, např.: 

-  zavedení poradenství pro konkrétní rodiny v orientaci v nabídkách opatření rodinné 
politiky a jejich vzájemného působení s dalšími dávkami, 

-  přehodnocení daňového zatížení druhé vydělávající osoby v domácnosti, nejčastěji 
ženy, která čelí vysoké participační daňové sazbě, 

-  valorizace mzdy během RD, 

-  sledování vývoje nákladů na dítě, 

- razantnější podporu zkrácených úvazků, 

-  cenný je i návrh opatření rodinné politiky na str. 65: č. 2.19 Preference opatření 
rodinné politiky mimo dávkový a daňový systém.  

 

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 

Vzhledem k adekvátně nastavenému metodickému postupu včetně vhodného způsobu 
výběru rodin do vzorku jsou data validní a byla analyzována odpovídajícím způsobem. 
Autorky a autoři také upozorňují v textu na některá fakta související s možností zkreslení 

získaných dat např. působením dalších ve výzkumu neměřených faktorů. Nicméně, vliv 
proměnných, které nebyly do výzkumu zahrnuty lze odhadovat na základě poznání 
reflexe stávajících opatření a/nebo na základě modelů dopadů těchto opatření na rodiny 
různého složení.        

Ve čtvrté kapitole autorky a autoři fundovaným způsobem shrnují informace, které uvádí 
v předchozích kapitolách včetně návrhů možných řešení. Ambicí předložené studie bylo 

zhodnotit dopady daňově dávkového systému na sociálně-ekonomickou situaci rodin a 
jeho vliv na rozhodování jedinců ohledně rodičovských plánů a na motivaci k práci, a to 
s důrazem na dva hlavní nástroje – přídavek na dítě a daňové zvýhodnění na dítě. Tento 
cíl se autorskému kolektivu podařilo naplnit. 
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Předloženou publikaci doporučuji jako jeden z výchozích materiálů při dalším řešení 
koncepce systému podpory rodin s dětmi v České republice, jelikož implementace 
některých uvedených návrhů do daňově dávkového systému by mohla znamenat 

pozitivní systémovou změnu v podpoře rodin s dětmi. 


