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Studie Kdy se práce vyplatí (MKC Praha, 2014)
je první částí rozsáhlejšího výzkumu o finanční
výhodnosti zaměstnání v České republice. Studie
byla vypracována pro Agenturu pro sociální začleňování na základě jejího zadání a bude sloužit
pro interní potřeby pracovníků Agentury, zároveň
však bude v této stručné verzi i v plném rozsahu
zpřístupněna odborné i laické veřejnosti.

Ztráta motivace k zaměstnání, zvlášť ve spojení s dlouhodobou závislostí na systému dávek,
chudobou, romskou etnicitou nebo prostorovou
exkluzí je ve veřejné debatě vnímána velmi emocionálně. Současné výzkumy zaměřené na postavení
obyvatel s nízkou kvalifikací nebo těch, kteří žijí
v chudších, ekonomicky deprimovaných regionech, naznačují, že se v některých případech tito
lidé dostávají do situace, kdy státní podpora
víceméně odpovídá příjmům ze zaměstnání,
případně kdy přijetí práce z dlouhodobější perspektivy představuje finanční riziko.
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Cílem předkládané studie je systematicky analyzovat, do jaké míry se vyplatí práce
osobám, které se pohybují na hraně mezi dávkovým systémem a přijetím často špatně
ohodnoceného zaměstnání.
Vedle nízkého ohodnocení mezd představuje nevhodné nastavení systému dávek a zdanění podstatný faktor vedoucí k tomu, že dochází k zachycení nezaměstnaných, případně zaměstnaných
pracujících na nízko-kvalifikovaných pozicích v některých z tzv. pastí1, kdy přestává být přijetí
nebo zlepšení zaměstnání výhodné.
Jde především o:
a) past neaktivity, kdy se pro příjemce sociálních dávek stává nevýhodné vstoupit na pracovní
trh, vzhledem k tomu, že vstup do zaměstnání s sebou nese minimální změnu celkových příjmů
b) nízko-příjmová past, kdy zaměstnanci pracující na nízko-příjmových pozicích nemají příliš
vysokou finanční motivaci k přijetí lepšího zaměstnání, protože celkové příjmy domácnosti jsou
nadále doplněny dávkami.
Modely změn příjmů domácností po přijetí práce, které jsme ve studii sestavili, mají zachytit změnu měsíčních příjmů v závislosti na měnících se příjmech ze zaměstnání u domácností, jejichž členové dosahují jen na nízko-hodnocené pozice.
Modely se snaží nabídnout odpověď na otázku, nakolik se práce finančně vyplatí.
Pro vytvoření modelů a jejich vzájemnou komparaci bylo nutné použít řadu zjednodušení. Do
modelů jsou zahrnuty jen faktory ovlivňující pravidelné (měsíčně vyplácené) příjmy a výdaje,
které jsou započítávány pro výpočet dávek (jedinou výjimku tvořil odhad nákladů na dojíždění).
Ve studii je také počítáno s tím, že osoba/domácnost má nárok na životní minimum, což v praxi
vždy neplatí – při nesplnění zákonných podmínek má osoba/domácnost nárok pouze na existenční minimum. Kromě toho studie také nezohledňuje uplatnění slevy na dani na manžela/
manželku bez příjmů nebo s nízkými příjmy (ta se vyplácí jednou ročně). Dále se vychází z toho,
že domácnosti žijí v nájemním bytě – což je v praxi také často jinak.
U všech dávek je počítáno s tím, že potenciální příjemci dávek žádají o veškeré dávky, na které
mají nárok, jsou schopni tento nárok doložit a dávky jsou jim přiděleny v plné výši, což je opět
situace, která často nemusí odpovídat realitě.
Ve většině modelů je pracováno s disponibilním příjmem rodiny. Ten je počítán jako součet
všech příjmů rodiny, od kterého jsou odečteny náklady na bydlení (v normativní výši).

Kompletní studii si můžete stáhnout na webové stránce
www.socialni-zaclenovani.cz
v sekci Dokumenty – Oblasti podpory – Zaměstnanost.
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Viz např. OECD, 2007.
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I. Osamělý dospělý/rodič s dětmi

Příklad 1. / Domácnost s jedním dospělým členem,
žijícím v nájemním bytě v Břeclavi
Příjem domácnosti bez zaměstnání:
Osoba je v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí
ve výši životního minima domácnosti, tj. 3.410 Kč.
Náklady na bydlení: příspěvek na bydlení: 4.005 Kč + doplatek na bydlení: 1.023 Kč.
Disponibilní příjem domácnosti po odečtení normativních nákladů na bydlení
(tzv. reziduální příjem): 3.410 Kč.

a)

Příjem domácnosti po přijetí zaměstnání:
hrubá mzda (minimální mzda):
nárůst příjmu:
disponibilní příjem na osobu:

8.500 Kč
1.885 Kč
5.295 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

b)

- 115 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov)

2.000 Kč

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

3.295 Kč

hrubá mzda:

10.500 Kč

nárůst příjmu:

3.061 Kč

disponibilní příjem na osobu:

6.471 Kč

1 061 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov)

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

3.295 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání
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hrubá mzda:

12.500 Kč

nárůst příjmu

4.027 Kč

disponibilní příjem na osobu:

7.437 Kč

2 027 Kč

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov)

c)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání): 3.295 Kč

hrubá mzda:

14.500 Kč

nárůst příjmu
disponibilní příjem na osobu:

4.993 Kč
8.403 Kč

2 993 Kč

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov)

d)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání): 3.295 Kč

Komentář
Pro osamělého dospělého bez dětí je absolutní rozdíl mezi disponibilními příjmy při
zaměstnání za minimální mzdu (a náklady
spojenými se zaměstnáním) a sociálními
dávkami velmi nízký.
Pokud je přijetí zaměstnání za mzdu blízkou
mzdě minimálně navíc spojeno s dalšími náklady, může dojít i k poklesu příjmů.
S růstem hrubé mzdy se vstup do zaměstnání stává výrazně finančně výhodnějším.

lou osobu vyšší i finanční motivace k hledání lépe placeného zaměstnání, protože
s přijetím lépe placené práce rostou disponibilní příjmy adekvátně navýšení hrubé mzdy.
U osamělé osoby je zlepšování ekonomické
situace spojené se získáním zaměstnání a navyšování mzdy dané tím, že osamělý dospělý
s prací i za minimální mzdu není v hmotné
nouzi a posléze ztrácí i nárok na příspěvek
na bydlení (cca při hrubém příjmu 21.500 Kč).

Oproti domácnostem s dětmi je pro osamě5
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Příklad 2. / Nezaměstnaná matka samoživitelka,
1 nezaopatřené dítě 6 let, žijí v nájemním bytě
v Kadani, otec v rodném listě dítěte neuveden
Příjem domácnosti bez zaměstnání:
Matka je v hmotné nouzi, životní minimum matky činí 3.140 Kč, životní minimum dítěte (6 - 15 let)
činí 2.140 Kč, celkem životní minimum domácnosti 3.140 + 2.140 = 5.280 Kč.
Domácnosti byl přiznán příspěvek na živobytí ve výši 4.853 Kč.
Dále je domácnosti vyplácen přídavek na dítě ve výši 610 Kč.
Náklady na bydlení: příspěvek na bydlení: 5.825 Kč + doplatek na bydlení: 1.401 Kč.
Disponibilní příjem domácnosti po odečtení normativních nákladů na bydlení (tzv. reziduální příjem) činí 5.280 Kč, tj. 2.640 Kč na osobu (tj. cca 88 Kč/den na všechny náklady rodiny – jídlo, doprava, oblečení, dětské kroužky, ,…)

Příjem domácnosti po přijetí zaměstnání:

a)

hrubá mzda (minimální mzda):

8.500 Kč

nárůst příjmu:

3.386 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.333 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

1.333 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

b)

hrubá mzda:

nárůst
příjmů

333 Kč
3.000 Kč
333 Kč

nárůst
příjmů

10.500 Kč

nárůst příjmu:

3.820 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.550 Kč

1.820 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

1.820 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání
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hrubá mzda:
nárůst příjmu:

12.500 Kč
3.551 Kč

disponibilní příjem na osobu:
4.416 Kč
(tedy méně než v případě, kdy hrubá mzda činí 10.500 Kč!)
Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

2.000 Kč
1.551 Kč

1.551 Kč

c)

nárůst
příjmů

Pokles příjmu je způsoben ztrátou nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi (při příjmu 11.500 Kč).
hrubá mzda:

14.500 Kč

nárůst příjmu:

3.970 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.625 Kč

1.970 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

1.970 Kč

nárůst
příjmů

Pokud jsou náklady na zaměstnání

d)

Domácnost při příjmu 14.500 Kč ztrácí nárok na přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení se postupně snižuje. Při příjmu 16.000 Kč ztrácí matka nárok na daňový bonus.

Komentář
Pro domácnosti skládající se z jednoho rodiče
s dětmi přináší vstup do zaměstnání skokové navýšení disponibilního příjmu, s více dětmi je tento rozdíl vyšší.
Pokud však disponibilní částku přepočítáme na
jednotlivé členy domácnosti, je částka v absolutní hodnotě nižší, než u modelu situace osamělého dospělého a s počtem dětí se snižuje.
Absolutní nárůst je dán především daňovým
zvýhodněním, které se odvíjí od počtu dětí (do
čtyř dětí).
Nízké příjmy ze zaměstnání nicméně vedou
k tomu, že jsou stále dorovnávány dávkami
v hmotné nouzi.
I přesto, že výše hrubé mzdy stoupá, promítá se to jen velmi mírně do nárůstu disponibilních příjmu domácnosti. Domácnost se
dostává do tzv. nízko-příjmové pasti.

Situace se mění v momentě, kdy domácnost
vystupuje z hmotné nouze - následný nárůst
disponibilních příjmů domácnosti odráží adekvátněji nárůst hrubé mzdy. Vystoupení z kategorie hmotné nouze s sebou nicméně nese
jednorázový pokles příjmů oproti méně hodnocenému zaměstnání, protože domácnost vystoupením z hmotné nouze ztrácí nárok na
doplatek na bydlení. V dalšímu poklesu příjmu dojde se ztrátou nároku na přídavek na
dítě a daňový bonus.
Vstup do zaměstnání přináší určité příjmové
zvýhodnění pro osamělého rodiče s dětmi, je
však třeba zohlednit další náklady spojené se
zaměstnáním a zajištěním péče o děti, které
mohou být pro osamělého rodiče poměrně
vysoké a rostou s vyšším počtem dětí. Pokud
by navíc rodič za prací dojížděl, nemusely
by příjmy vystačit na pokrytí všech (nově)
vzniklých nákladů.
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II. Domácnost se dvěma dospělými
(rodiči) – vstup 1. dospělého na
pracovní trh
situaci domácností složených ze dvou dospělých s různým
počtem dětí, kdy do zaměstnání vstupuje jeden dospělý,
zatímco druhý zůstává nezaměstnaný

Příklad 3. / Domácnost se dvěma dospělými, z nichž jeden vstupuje na
pracovní trh, 2 děti 8 a 11 let, žijí v nájemním bytě v Bruntále:

Příjem domácnosti bez zaměstnání:
Rodina je v hmotné nouzi, životní minimum otce činí 3.140 Kč, životní minimum matky činí 2.830
Kč, životní minimum dětí (6 - 15 let) činí 2x 2.140 Kč, celkem životní minimum domácnosti 10.250 Kč.
Domácnosti byl přiznán příspěvek na živobytí ve výši 9.396 Kč.
Dále je domácnosti vyplácen 2x přídavek na dítě ve výši 2x 610 Kč, celkem tedy 1.220 Kč.
Náklady na bydlení hradí z příspěvku na bydlení ve výši 10.033 Kč a doplatku na bydlení ve výši 2.709 Kč.
Disponibilní příjem domácnosti po odečtení normativních nákladů na bydlení (tzv. reziduální příjem) činí 10.250 Kč, tj. 2.562,50 Kč na osobu.

Příjem domácnosti po přijetí zaměstnání:

a)

hrubá mzda (minimální mzda):

8.500 Kč

nárůst příjmu:

4.508 Kč

disponibilní příjem na osobu:

3.688 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

2.508 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání
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2.508 Kč
nárůst
příjmů

1.508 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

3.000 Kč

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

1.508 Kč

nárůst
příjmů
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hrubá mzda:

10.500 Kč

nárůst příjmu:

4.937 Kč

disponibilní příjem na osobu:

3.797 Kč

2.937 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

2.937 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

hrubá mzda:

12.500 Kč

nárůst příjmu:

5.071 Kč

disponibilní příjem na osobu:

3.830 Kč

3.071 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

3.071 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

hrubá mzda:

14.500 Kč

nárůst příjmu:

5.025 Kč

disponibilní příjem na osobu:

3.864 Kč

3.025 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

3.025 Kč

nárůst
příjmů

Pokud jsou náklady na zaměstnání

b)
c)
d)

Komentář
Vstup do zaměstnání s sebou nese relativní
navýšení příjmů, které je do značné míry
ovlivněno daňovým bonusem na děti.

nouzi až do příjmu 21.500 Kč (s tak vysokým
příjmem jde však jen o dávku ve výši několika
desítek korun, o kterou téměř nikdo neždádá).

Podobně jako u domácnosti s jedním dospělým je nárůst v absolutní hodnotě vyšší u domácností s více dětmi. Opět platí, že v přepočtu na jednoho člena domácnosti jsou naopak
u početnějších rodin disponibilní příjmy nižší.

I s příjmem na úrovni dvojnásobku minimální mzdy nemá domácnost s dvěma dětmi možnost z příjmů ze zaměstnání získat ani polovinu
financí pro to, aby vystoupila ze situace, kdy se
její příjmy pohybují pod hranicí státem deklarované absolutní chudoby, a tedy – za předpokladu, že domácnosti jsou přiznány jednotlivé
dávky v plné výši - značnou část jejích příjmů
pokrývá nadále stát. Motivace k přijetí lépe
placeného zaměstnání je tudíž minimální.

Všechny domácnosti dvou dospělých s dětmi, pokud jeden z dospělých nepobírá rodičovský příspěvek, zůstávají po vstupu do
zaměstnání v situaci hmotné nouze, zároveň
pobírají dávky státní sociální podpory. Dochází tedy k velmi nízkému nárůstu reálných příjmů ve srovnání se zvyšováním hrubé mzdy.
Domácnosti se dvěma dětmi, v nichž pracuje
jen jeden dospělý, má nárok na dávky v hmotné

Pozn. Ve výpočtu není zohledněno daňové zvýhodnění na manžela (manželku) bez příjmů
nebo s nízkým příjmem.
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III. Domácnost se dvěma dospělými
(rodiči) – vstup 2. dospělého
na pracovní trh
Třetí soubor modelů ukazuje situaci domácností složených
ze dvou dospělých s různým počtem dětí, kdy do zaměstnání vstupuje druhý dospělý, zatímco první je již zaměstnaný.

Příklad 4. / Domácnost se dvěma dospělými, z nichž první pracuje, druhý
vstupuje na pracovní trh + 2 děti ve věku 6 a 10 let, žijí v nájemním bytě v Hodoníně
Příjem domácnosti bez zaměstnání:
Domácnost je v hmotné nouzi, životní minimum jednoho dospělého činí 3.140 Kč, životní minimum druhého dospělého činí 2.830 Kč, životní minimum dětí (6 - 15 let) činí 2x 2.140 Kč, celkem
životní minimum domácnosti 10.250 Kč.
Domácnosti byl přiznán příspěvek na živobytí ve výši 3.895 Kč.
Dále je domácnosti vyplácen 2x přídavek na dítě ve výši 2x 610 Kč, celkem tedy 1.220 Kč.
Jeden dospělý pracuje za hrubou mzdu 13.400 Kč.
Náklady na bydlení: příspěvek na bydlení: 9.374 Kč + doplatek na bydlení: 1.010 Kč.
Disponibilní příjem domácnosti po odečtení normativních nákladů na bydlení (tzv. reziduální příjem) činí 15.851 Kč, tj. 3.962 Kč na osobu.

Příjem domácnosti po přijetí zaměstnání:

a)

hrubá mzda (minimální mzda):

8.500 Kč

nárůst příjmu:

2.269 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.530 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

2.000 Kč
269 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):
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3.000 Kč
- 731 Kč

269 Kč
nárůst
příjmů
pokles
příjmů

- 731 Kč
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hrubá mzda:

10.500 Kč

nárůst příjmu:

1.535 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.347 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

pokles
příjmů

- 465 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

- 465 Kč

Pokles příjmu je způsoben vystoupením z hmotné nouze.
hrubá mzda:

12.500 Kč

nárůst příjmu:

2.381 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.558 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):
hrubá mzda:

2.000 Kč

381 Kč

381 Kč
14.500 Kč
2.373 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.556 Kč

373 Kč

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Pokud jsou náklady na zaměstnání

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

c)

nárůst
příjmů

nárůst příjmu:

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

b)

373 Kč

d)

(v porovnání se vstupem do zaměstnání za hrubou mzdu 12.500 Kč by došlo k poklesu příjmu!)

Komentář
V porovnání se situací, kdy je zaměstnán jen
jeden dospělý, je finanční přínos spojený se
vstupem do nízko-hodnoceného zaměstnání
druhé osoby výrazně nižší. Celkové příjmy
domácnosti stoupnou jen přibližně o 10 - 15 %.
V případě domácnosti se dvěma dětmi dochází k poklesu příjmů s vystoupením z hmotné
nouze v momentě, kdy je druhá osoba zaměstnaná za hrubou mzdu okolo 10.500 Kč.
Pokud by oba dospělí pracovali za mzdy okolo
60% procent mediánu (hrubá mzda 12.000 –
14.000 Kč každý), začíná být pro domácnost s
dvěma dětmi zaměstnání výhodné, a zároveň
stát nemusí tak výrazně dorovnávat nízké
příjmy dávkami v hmotné nouzi.

Zároveň je třeba počítat s tím, že vstup druhé osoby na pracovní trh může znamenat
(podobně jako u jednoho osamělého rodiče)
výrazné navýšení nákladů na starost o děti
a domácnost. Nejde jen o náklady spojené
s dojížděním a stravováním, ale zejména
o nutnost postarat se o děti a domácnost. Lze
očekávat, že s více dětmi jsou tyto náklady
vyšší, tedy, že navýšení nákladů se dotýká
zejména početnějších domácnosti s mladšími
dětmi, které zároveň zůstávají v hmotné nouzi
a celkové příjmy jim rostou výrazně pomaleji.
Pozn. Ve výpočtu není zohledněno daňové zvýhodnění na manžela (manželku) bez příjmů
nebo s nízkým příjmem.
11

IV. Domácnost se dvěma dospělými (rodiči), dvěma nezaopatřenými dětmi a jedním dospělým
dítětem – vstup dospělého dítěte
na pracovní trh
Poslední model sleduje poněkud specifickou situaci vstupu mladého dospělého žijícího v domácnosti, kde nikdo
z rodičů nepracuje legálně, na pracovní trh.

Příklad 5. / Domácnost se dvěma nezaměstnanými dospělými, dvěma
dětmi 6 – 15 let a dospělým dítětem, které vstupuje na pracovní trh, rodina žije v nájemním bytě v Sokolově
Příjem domácnosti bez zaměstnání:
Rodina je v hmotné nouzi, životní minimum jednoho dospělého činí 3.140 Kč, životní minimum
druhého dospělého činí 2.830 Kč, životní minimum dospělého dítěte činí 2.830 Kč, životní minimum dětí 2x 2.140 Kč, životní minimum domácnosti činí celkem 13.080 Kč.
Domácnosti byl přiznán příspěvek na živobytí ve výši 12.226 Kč.
Dále je domácnosti vyplácen přídavek na dítě ve výši 2x 610 Kč, celkem tedy 1.220 Kč.
Náklady na bydlení: příspěvek na bydlení: 9.184 Kč + doplatek na bydlení: 3.558 Kč.
Disponibilní příjem domácnosti po odečtení normativních nákladů na bydlení (tzv. reziduální příjem) činí 13.080 Kč, tj. 2.616 Kč na osobu.

Příjem domácnosti po přijetí zaměstnání:

a)

hrubá mzda (minimální mzda):

8.500 Kč

nárůst příjmu:

2.269 Kč

disponibilní příjem na osobu:

3.837 Kč

269 Kč

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):
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269 Kč
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hrubá mzda:

10.500 Kč

nárůst příjmu:

2.773 Kč

disponibilní příjem na osobu:

3.963 Kč

773 Kč

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):
hrubá mzda:

773 Kč
12.500 Kč

nárůst příjmu:

3.187 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.067 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):
hrubá mzda:

2.000 Kč

1.187 Kč

b)
c)

nárůst
příjmů

1.187 Kč
14.500 Kč

nárůst příjmu:

3.601 Kč

disponibilní příjem na osobu:

4.170 Kč

1.601 Kč

(dojíždění, pracovní oděv a stravování mimo
domov, hlídání/školkovné, vyzvedávání dítěte)

2.000 Kč

nárůst
příjmů

Nárůst příjmu (po odečtení nákladů na zaměstnání):

1.601 Kč

Pokud jsou náklady na zaměstnání

d)

Závěr
Navýšení příjmu se vstupem do zaměstnání je
nižší než v případě zaměstnání první dospělé
osoby - rodiče, vzhledem k tomu, že mladý
dospělý nemá nárok na daňové zvýhodnění
na děti.
Domácnost zůstává s rostoucí hrubou
mzdou v situaci hmotné nouze, tedy i při
vyšším platovém ohodnocení rostou příjmy
velmi pomalu.
Pro domácnost s mladými dospělými nicméně
zásadní problém nespočívá jen ve velmi níz-

kém nárůstu příjmu domácnosti se zaměstnáním mladého dospělého na nízko-hodnocené
pozici.
Vzhledem k tomu, že příjmy domácnosti
v hmotné nouzi jsou posuzovány společně,
započítávají se příjmy dospělého dítěte do
celkových příjmů. O tyto příjmy se snižují
veškeré dávky a očekává se, že naprostou
většinu z nich zaměstnaný mladý člověk použije pro potřeby domácnosti, díky čemuž
je finanční motivace ke vstupu do zaměstnání minimální.
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Další faktory, které mohou ovlivňovat
motivaci k zaměstnání
- Neformální zaměstnávání
Neformální zaměstnávání může být upřednostňováno jak příjemci dávek, tak zaměstnavateli. Jedním z velmi podstatných důvodů
je míra zadlužení, respektive výše exekucí.
Celkový příjem domácnosti (ať už z dávek
nebo z legální, ale špatně hodnocené práce) je
natolik nízký, že pro určité skupiny představuje kombinace dávek a práce na černo jednu
z mála cest k zajištění určité životní úrovně
nad hranicí chudoby. V některých regionech/
sektorech může také jít o jedinou dostupnou
formu zaměstnání.
Neformální zisky mohou přitom velmi oscilovat - od drobných přivýdělku až po relativně
významnou část příjmu domácnosti2 .
Podstatným faktorem rozhodujícím o nelegálním zaměstnání může být i diskriminace
na pracovním trhu, která je spojena s menší
dostupností legálního nebo stabilního zaměstnání pro některé skupiny, zejména pro Romy,
ale i třeba důchodce.

- Zadlužení a exekuce
Samotné zadlužení by nemělo mít na motivaci
k přijetí legálního zaměstnání zásadní vliv.
Větší problém nastává v momentě, kdy je na
potenciálního zaměstnance, eventuelně jeho
manžela/lku uvalena exekuce, což vede jednak
ke snížení celkového příjmu ze mzdy a dále
pak k celkově nižší dostupnosti podpory ve
formě sociálních dávek.
U domácností s více členy by exekuce ve formě srážek ze mzdy neměly mít vliv na mo2 V rámci výzkumu v severních Čechách například
místní respondenti poukazovali, že nemožnost
drobného přivýdělku vedla k tomu, že jejich příjmy
poklesly pod hranici, kdy mohou pokrýt základní
potřeby. (Hájská, Pixová, Hurrle, & Trlifajová, 2013)
Problémem samozřejmě je, když se jedinec sběrem
dopouští zároveň trestného činu.
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tivaci k přijetí velmi nízce hodnoceného zaměstnání (u první dospělé osoby). Problémem
samozřejmě zůstává, možnost exekutora
zabavit majetek – a tedy si za vydělané peníze
nemohou pořídit nic než základní potřeby
(respektive mohou, ovšem s hrozbou jejich
následné exekuce3).
Nepojistné dávky, se kterými bylo počítáno
v této analýze (dávky v hmotnou nouzi, příspěvek na bydlení a přídavky na děti4), nejsou
s výjimkou rodičovského příspěvku exekuovatelné. Nastává zde však jiný problém – jednotlivé dávky jsou počítány z příjmů před exekučními srážkami. V případě exekuce má rodina
nejen snížen příjem ze zaměstnání, ale zároveň jsou ji jednotlivé dávky snižovány, jako by
dostávala čistou mzdu v plné výši. U početnějších domácností, jejichž částka nezabavitelného minima je nižší než čistý příjem, se kterým
je rodina stále v situaci hmotné nouze, může
dojít k situaci, že je exekuován plat i když je
domácnost v hmotné nouzi.

- „Neviditelné náklady“ spojené
s prací – jsou v různých výších
zmíněny v uvedených modelech
3 Z exekuce je vyloučen majetek, který dané osoba
„nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných
potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých
pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej
by byl v rozporu s morálními pravidly“ (Občanský
soudní řád, § 322).
4 Podle zákona (§ 299 Občanského soudního
řádu) se srážky vztahují na ty dávky státní sociální
podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Pokud
jde o příspěvek na bydlení, ačkoliv se jedná o opakovanou dávku státní sociální podpory, výkladem je
nutno dovodit, že ani tato dávka výkonu rozhodnutí
srážkami ze mzdy nepodléhá, a to s ohledem na
charakter této dávky nesloužící k úhradě osobních
potřeb příjemce, ale účelově poskytované na úhradu
nákladů na bydlení. Přídavky na děti jsou exekvovatelné, jen pokud je exekuce uvalena na dítě.
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- Krátkodobá zaměstnání a následné snížení dávek
Při náhlém poklesu příjmů po ukončení krátkodobého zaměstnání dochází k novému
posouzení dávek v hmotné nouzi, přičemž do
příjmů jsou přitom počítány nejen příjmy aktuální, ale i příjmy ze zaměstnání z posledních
měsíců5. V měsíci, kdy domácnost již nemá
žádný příjem ze zaměstnání a o dávky žádá,
ji v důsledku mohou být přiznány jen velmi
nízké dávky a rodina se může dostat do situace, kdy nemá téměř žádné prostředky.
Krátkodobá a sezónní zaměstnání mají nesporně své výhody, jako je například aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných lidí nebo
možnost získat nezbytnou praxi. Pro některé
je sezónní zaměstnání vzhledem k jejich profesi nebo možnostem místního pracovního
trhu v podstatě každoroční realitou. Pro rodinu v hmotné nouzi ovšem přináší krom nejistoty do budoucnosti i řadu nevýhod z hlediska
dlouhodobější ekonomické situace rodiny,
které mohou mít za důsledek, že příjem z legálního krátkodobého zaměstnání s sebou
nenese téměř žádné zlepšení ekonomické
situace, naopak může domácnost dostat ještě do prekérnějšího postavení, případně jde
o moment, kdy může dojít k zadlužení.

hlášený v místě bydliště trvalý pobyt6 a tedy
nemají nárok na příspěvek na bydlení.
Situace se však výrazně mění, pokud rodině
stoupne příjem a již se nenachází v situaci
hmotné nouze. S vystoupení z hmotné nouze
ztrácí nárok i na doplatek na bydlení a její příjmy prudce poklesnou, v některých případech
i pod úroveň příjmů domácnosti v momentě,
kdy neměla žádné příjmy ze zaměstnání.

- Vystoupení z hmotné nouze a mimořádná okamžitá pomoc
Vystoupením z hmotné nouze ztrácí domácnost nárok i na některé další formy pomoci
určené pro osoby v situaci absolutní chudoby.
Nejpodstatnější z nich je mimořádná okamžitá
pomoc (MOP), která je jednou z dávek v hmotné nouzi.

- Pokrytí nákladů na bydlení
Vstup do zaměstnání pro domácnosti s dětmi
znamená určité (byť v absolutní hodnotě většinou velmi nízké) navýšení příjmů, situace je
velmi odlišná pro domácnosti, které nemají
5 Podle zákona o hmotné nouzi (§ 10): „pokud však
došlo u osoby nebo alespoň u jedné ze společně posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu (…)
rozhodné období počíná kalendářním měsícem, ve
kterém k podstatnému poklesu příjmu došlo, nejdříve
však kalendářním měsícem, který o 2 kalendářní
měsíce předchází aktuálnímu kalendářnímu měsíci
a končí aktuálním kalendářním měsícem“

6 Např. při ubytování na ubytovně nebo situace,
kdy vlastník objektu rodinu v bytě nechá bydlet, ale
„nedovolí“ jí si tam nahlásit trvalé bydliště.
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Závěr a shrnutí
Cílem studie bylo systematicky analyzovat,
do jaké míry se finančně vyplatí práce osobám, které se pohybují na hraně mezi dávkovým systémem a přijetím často špatně
ohodnoceného zaměstnání.
V rámci modelových situací se nicméně ukázalo, že vstup do zaměstnání (a to i v případě nízko-hodnocených pozice) s sebou nese
určité, byť ne příliš vysoké navýšení disponibilních příjmů oproti situaci, kdy nikdo
v domácnosti nepracuje. Navýšení je patrné
zejména u rodin s dětmi, které mají možnost
uplatnit daňový bonus na děti.
Nízký příjem ze zaměstnání nicméně
vede k tomu, že domácnost, ve které je
zaměstnán jen jeden dospělý (a u velmi
nízkých mezd i když jsou zaměstnáni
oba dospělí), má stále příjmy pod hranicí
absolutní chudoby, a tedy zůstává v hmotné
nouzi. Finanční motivace k přijetí lépe
placeného zaměstnání je tak téměř nulová.
Pro ilustraci - příjmy tříčlenné domácnosti
s jedním dítětem jsou pod hranicí hmotné
nouze až do hrubé mzdy okolo 18 tisíc.
U druhé osoby (rodiče dětí) není finanční
motivace k zaměstnání za nízkou mzdu vysoká vzhledem k minimálnímu navýšení příjmu
a potenciálnímu navýšení nákladů na starost
o děti a domácnost.
Velmi nízká je finanční motivace k zaměstnání pro mladého dospělého, který žije s rodiči. Naprostou většinu příjmů ze zaměstnání
mladý člověk použije pro potřeby domácnosti
jako celku. U nízko-hodnocených zaměstnání
je důsledkem nejen minimální finanční výhodnost zaměstnání, ale i téměř nulová možnost
úspor
Moment, kdy rodina vystupuje z hmotné
nouze, s sebou vždy nese pokles příjmů
domácnost, v důsledku ztráty nároku na
doplatek na bydlení. Vystoupením z hmotné
nouze navíc ztrácí domácnost možnost využít
i některé další formy pomoci, zejména dávku
mimořádné okamžité pomoci (MOP).
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Přijmout zaměstnání, které není příliš
dobře hodnocené, ale domácnost s jeho
přijetím vystupuje z hmotné nouze, je zcela
nevýhodné pro rodiny, které nemají v místě
bydliště hlášený trvalý pobyt. Bez trvalého
pobytu nemají nárok na příspěvek na bydlení,
který slouží k pokrytí nákladů na bydlení,
vysoké náklady na bydlení mohou nicméně
být dorovnávány doplatkem na bydlení, který je dávkou v hmotné nouzi. Vystoupením
z hmotné nouze ztrácí domácnost na doplatek
nárok. Disponibilní příjmy domácnosti pak
prudce poklesnou, v některých případech
i pod úroveň podpory, kterou domácnost
dostává bez zaměstnání.
Nevýhodnost legální práce bývá často spojována se zadlužením a exekucemi. V několika
modelech se nicméně ukazuje, že dopady
zadlužení na příjmy jednotlivých domácností
z legálního zaměstnání jsou nicméně velmi
odlišné. V domácnostech, kde je zaměstnán
jen jeden dospělý za nízkou mzdu, se čisté
příjmy ze zaměstnání dostávají pod hranici
nezabavitelného minima, a tedy nejsou
až do určitého příjmu exekucí srážkou ze
mzdy ohroženy.
Příjem z legálního krátkodobého zaměstnání za nízkou mzdu s sebou nenese téměř
žádné zlepšení ekonomické situace, naopak
může domácnost dostat ještě do prekérnějšího postavení v důsledku dočasného snížení
dávek po ukončení práce, a to nejen pod
úroveň příjmu před jejím přijetím, ale i pod
úroveň umožňující základní obživu.
Velmi nízká úroveň minimální mzdy, v roce
2012 měla Česká republika v porovnání s mediánem7 jednu z nejnižších minimálních mezd
v zemích OECD. Velmi nízká minimální mzda
má za důsledek, že domácnost s jedním, a někdy i dvěma pracujícími má stále nárok dávky
v hmotné nouzi
7 Podle OECD byla česká minimální mzda
v roce 2012 na úrovni 36% mediánu, přičemž
průměr OECD se v roce 2012 blížil 50 %. Více viz
Minimum relative to average wages of full-time
workers Dostupné na http://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=MIN2AVE.
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Nemožnost zajistit z příjmů ze zaměstnání - i přes toto státem dotované navýšení
mzdy - základní životní standard nicméně
vede v Česku k tomu, že příjmy chudých domácností (a to i domácností s jedním nebo
dvěma dětmi) nejen dorovnává, ale někdy
i z velké části platí stát.

„Závislost“ na dávkách je tak možné vidět více
jako důsledek příliš nízkých mezd než příliš
štědrého systému (reziduální příjem jednoho
dospělého nezaměstnaného v hmotné nouzi je
3410 Kč/měsíc, tj. cca 114 Kč na 1 den).
Zároveň je však třeba připomenout, že pro
řadu příjemců sociálních dávek je opravdu
velmi obtížné v regionech s vysokou nezaměstnaností, s nízkou kvalifikací vzhledem
k dočasnosti nabízených pozic najít na pracovním trhu dlouhodobé uplatění.

Základní charakteristika příjemců dávek v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí) v letech 2008 - 2011
� Více než polovinu příjemců příspěvku na živobytí tvoří jednotlivci, domácnosti se čtyřmi
a více členy tvořily méně než desetinu příjemců.
� Podíl domácností s dětmi mezi příjemci příspěvku na živobytí lehce roste, v roce 2011
přesahoval 40 % (oproti 37 % v roce 2008).
� Více než polovinu domácnosti s jedním rodičem (52 % v roce 20008, 51 % 2011)
� Nejvyšší podíl měly domácnosti s jedním dítětem, tento podíl ale od roku 2008 lehce poklesl
(ze 45% na 40%), naopak počet domácností se dvěma dětmi (druhá nejpočetnější skupina)
zůstával vyrovnaný (okolo 30%) a se třemi dětmi lehce vzrostl (na z 13,5 na téměř 16%
domácností).
� Domácnosti, ve kterých jsou důchodci pobírající starobní důchod, tvořily jen 4 % všech
příjemců příspěvku na živobytí v roce 2008, v roce 2011 tento počet klesl na 2,5 %. Vyšší
je podíl domácností s osobami s invalidním důchodem, přesto i zde došlo k poklesu z 11 %
(2008) na 8,5 % v roce 2011.
� P
 odíl domácností příjemců příspěvku na živobytí, ve kterých byla alespoň jedna osoba
výdělečně činná, zůstával mezi lety 2008 a 2011 stejný a pohyboval se okolo 13-14 % procent
všech příjemců dávek. Bohužel není dostupná podrobněji analýza složení těchto domácností.
� N
 aprostá většina příjemců příspěvků na živobytí nežije ve vlastnickém bydlení – 41 %
v nájemním bydlení (44 % v roce 2008), 27,5% v ubytovnách/azylových domech/ústavní
zařízeních (jiné formy bydlení) (24 % v roce 2008), 14 % bez přístřeší (podobné pro 2008
i 2011)
Zdroj: Horáková, Jahoda, Kofroň, Sirovátka, & Šimíková, 2013; Šimíková, 2012.
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Příloha: Posudek výzkumné studie
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV)
(Autor: Ing. Robert Jahoda, Ph.D.)
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