01_OBALKA_6cislo12.qxd

7.12.2012

7:44

StrÆnka 1

6
Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce

The RILSA´s main role is applied research on labour
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its research objectives, is the provision of comprehensive
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Vážení čtenáři,
vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity se v obsahové náplni letošního ročníku odrazilo z nejrůznějších hledisek. Kromě informací o konferenci k jeho
zahájení či představení aktivit plánovaných v ČR jsme například přinesli analýzu kvality života osob pečujících o osoby vyžadující trvalou péči, institucionální versus domácí péče či rozbor politik zajištění péče o seniory z genderového hlediska. Další úhel pohledu představuje analýza připravovaného systému sociálně zdravotní péče či
příspěvek o ekonomické únosnosti zdravotní a dlouhodobé péče
o staré obyvatele Evropy. Představili jsme také informační kampaň
ke změně postoje veřejnosti k starým lidem a popsali jejich cílené
zneužívání a diskriminaci na předváděcích akcích, které mnohdy
vedou k jejich zadlužení. Na zvyšující se počet exekucí důchodů
jsme reagovali analýzou statistických dat ČSSZ. Hned několik autorů se věnovalo popisu a rozboru různých systémů a aspektů důchodového zabezpečení, které má pro život v seniorském věku zásadní
význam, včetně analýzy starobních důchodů přiznávaných před
dovršením důchodového věku.
Rubrika Stati, studie, úvahy a analýzy, jež obsahuje recenzované
příspěvky, začíná článkem „Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory“, jehož autorky na základě výsledků kvalitativní výzkumné studie popisují současnou situaci v oblasti
sociální péče o seniory z pohledu dichotomie mezi deklarovanou
preferencí domácí péče na jedné straně a neuspokojenou poptávkou
po pobytových sociálních službách na straně druhé. Jsou zde naznačeny hlavní neuralgické body systému sociální péče v ČR perspektivou hlavních zúčastněných aktérů, tj. klientů sociálních služeb - seniorů a jejich pečovatelů z řad rodinných příslušníků, poskytovatelů
sociálních služeb a zástupců místní samosprávy. Vedle formální
péče se v článku podrobně věnují významu neformální (rodinné)
péče a jejímu postavení v rámci celého systému sociálních služeb.
Autorka druhého příspěvku „Pracovní motivace českých žen
a ekonomické dopady daňového a sociálního systému“ se zabývá
otázkou pracovní motivace českých žen se zaměřením na ženy
s malými dětmi. Využívá metodu mikrosimulace, která umožňuje
zkoumat pracovní motivace reprezentativního vzorku českých žen,
identifikovat skupiny žen s nejnižší finanční motivací a analyzovat
dopady reforem současného systému na pracovní motivace všech
českých žen včetně dopadů na veřejné finance. Nejnižší finanční
motivaci nastoupit do zaměstnání mají v ČR matky s malými dětmi,
které čelí vysokým nákladům na soukromou péči o děti. Dále analyzuje dopady reforem zaměřených na částečnou kompenzaci těchto
nákladů pomocí slevy na dani na soukromou péči o děti. Analyzované reformy vychází z vládního návrhu zavedení této slevy, přičemž
ve studii jsou analyzovány dvě různé výše této slevy, a to ve formě
prosté slevy na dani a ve formě slevy s možností uplatnění daňového bonusu. Navrhované reformy výrazně zvyšují pracovní motivaci
českých žen s malými dětmi. Všechny uvažované reformy mají také
pozitivní dopady na veřejné finance.
Nerecenzovaná část v rubrice Projekty podporované EU přináší
článek o projektu zaměřeném na podporu sociální ekonomiky v naší
republice, v rubrice Polemiky článek zabývající se návrhy změn,
které by měly zlepšit situaci v oblasti financování a poskytování
sociálních služeb, v rubrice Statistiky a analýzy pak článek zaměřený
na sociální služby v Písku. Rubriku Poznatky z praxe tvoří příspěvek
o podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků a do rubriky Ze
zahraničního tisku jsme zařadili příspěvek o vlivu zastarávání znalostí na uplatnění na trhu práce. Informační servis čtenářům nabízí
recenzi na knížku o starých lidech v současné společnosti a obvyklé
krátké informace a ukázky z přírůstků a databáze odd. knihovnickoinformačních služeb.
Na závěr mi dovolte, abych všem čtenářům, spolupracovníkům
a přispěvatelům popřála za vydavatele i redakci příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2013.
Helena Lisá
šéfredaktorka
FÓRUM sociální politiky 6/2012
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Stati, studie, úvahy a analýzy

Česká republika na rozcestí mezi domácí
a institucionální péčí o seniory
Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová
Článek popisuje na základě výsledků kvalitativní výzkumné studie současnou situaci v oblasti sociální péče o seniory z pohledu dichotomie mezi deklarovanou preferencí domácí péče na jedné straně a na straně druhé neuspokojenou poptávkou po pobytových sociálních službách. Jsou zde naznačeny hlavní neuralgické body systému sociální péče v ČR perspektivou hlavních zúčastněných aktérů (klientů sociálních služeb – seniorů a jejich pečovatelů
z řad rodinných příslušníků, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců místní samosprávy). Vedle formální péče se
v článku podrobně věnujeme významu neformální (rodinné) péče a jejímu postavení v rámci celého systému sociálních služeb.
Úvod
Proces demografického stárnutí je v běžném mediálním prostoru České republiky až
příliš zjednodušeně spojován s otázkou
financování důchodového systému. Tento,
pro vyspělé průmyslové země již nezvratný
proces však s sebou nese výrazné celospolečenské důsledky jak pro systém sociálního
zabezpečení (důchodový systém), tak pro
trh práce i oblast sociálních a zdravotních
služeb. S růstem počtu osob seniorského
věku, které budou déle ekonomicky aktivní,
se bude zvyšovat i počet těch, kteří budou
z důvodu svého zhoršeného zdravotního
stavu trvale závislí na pomoci své rodiny
nebo institucí poskytujících dlouhodobou
sociálně-zdravotní péči1 prostřednictvím
sociálních služeb. Diskuse nad všemi relevantními souvislostmi demografického stárnutí se v ČR teprve rozbíhají, a to i díky takovým iniciativám, jakou je vyhlášení roku 2012
Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
Systém sociálních služeb se od roku 2007,
kdy vešel v platnost nový zákon (č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách), výrazně proměnil.
Zvýšila se role jak samotných klientů sociálních služeb (a jejich rodinných příslušníků), tak poskytovatelů sociálních služeb,
zejména z řad organizací neziskového sektoru. Přijetím nové legislativy Česká republika reagovala na obecné trendy v oblasti
dlouhodobé sociální péče, tj. ústup od
institucionalizované péče (s výjimkou těžce
postižených osob s výrazně sníženou mírou soběstačnosti) k domácí, komunitní a lokální péči (Průša a kol., 2010). V případě
seniorské populace se poslední trendy jednoznačně ubírají směrem k co nejdelšímu
poskytování péče v jejím domácím prostředí, dokud je možné díky jejímu zdravotnímu stavu a terénním sociálním službám
zabránit jejímu umístění v institucionální
péči.
Dostupné studie realizované na vzorku
seniorské populace v České republice potvrzují (Průša a kol., 2010; Kuchařová, 2002), že
většina lidí jednoznačně preferuje co nejdelší setrvání v původní domácnosti, a to za
pomoci dětí, případně terénních sociálních

2
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pracovníků, a to i v případě zhoršení zdravotního stavu. V případě výrazného poklesu
své soběstačnosti a nutnosti časově náročnější péče by volili ubytování v domech
s pečovatelskou službou. Jen velmi málo
lidí by volilo možnost přestěhování se ke
svým dětem či do domova důchodců. Na
druhou stranu, je potřebné si uvědomit, že
potřeby seniorů se netýkají jenom materiální pomoci se zabezpečením jejich základních životních potřeb, ale ve vzrůstající míře
také potřeby lidských kontaktů, zajištění
bezpečí a dostupnosti péče (Kubalčíková,
Havlíková, 2011; Kuchařová, 2002).
Navzdory tomu, že většina seniorů preferuje domácí péči a požaduje vytvoření institucionálních podmínek pro co nejdelší setrvání ve vlastních domovech a poskytování
péče (jak formální tak neformální) v pro ně
přirozeném prostředí, poptávka po institucionalizované péči u nás neklesá. Téměř ve
všech regionech je relativně velká neuspokojená poptávka po pobytových službách
určených pro seniory (domovy pro seniory,
specializované domovy pro seniory poskytující sociální i zdravotní péči)2. Dle údajů
ČSÚ v roce 2008 bylo v rámci celé ČR neuspokojených 52 953 žádostí o umístění
v domově pro seniory (Kubalčíková, Havlíková, 2011). Na druhé straně, dostupné studie (Nešporová, Svobodová, Vidovićová,
2008; Průša a kol., 2010; Kubalčíková, Havlíková, 2011) upozorňují na stagnující či
nedostatečně rozvinuté terénní služby,
které brání rozvoji domácí péče3 v našich
podmínkách. Z uvedeného vyplývá, že současný systém dlouhodobé péče v ČR má
své deficity jak v oblasti institucionální, tak
domácí péče.
Problematika kvality života seniorské
populace je součástí vládní agendy již delší
dobu. První Národní program přípravy na
stárnutí se týkal období 2003–2007, v roce
2006 byla zřízena Rada vlády pro seniory
a stárnutí. Návrh poslední Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 z června 2012 se v oblasti péče o seniory zaměřuje především na
zajištění co nejširší škály služeb a na podporu rodiny a její zapojení do poskytovaných služeb. Rodinní příslušníci pečující

o seniory musí, dle návrhu strategie, dostat
maximální podporu ve formě vzdělávání,
možnosti opětovného začlenění na trh
práce, psychologického poradenství a dostupné nabídky odlehčovacích služeb. Zároveň nesmí být finančně znevýhodňováni
oproti těm, kteří pro své rodinné příslušníky využili službu nabízenou či financovanou
státem, která je vždy nákladnější (Národní
program…, 2012).
Cílem tohoto článku je popsat uvedenou
situaci, tj. deklarovanou preferenci domácí
péče na jedné straně a na straně druhé velkou neuspokojenou poptávku po pobytových sociálních službách určených seniorům na příkladu Hlavního města Prahy
(dále HMP), a naznačit hlavní neuralgické
body systému sociální péče v ČR perspektivou hlavních zúčastněných aktérů. Vycházíme při tom z dat a závěrečné zprávy
výzkumného projektu „Analýza potřeb
a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy“ realizovaného v období
září 2011–duben 2012 Centrem pro ekonomické a sociální strategie Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy pro Magistrát Hlavního města Prahy (MHMP).
Dalšími oblastmi, kterými se budeme
v článku podrobněji zabývat očima dotazovaných, jsou: role rodiny při poskytování
péče, využívané sociální služby a spokojenost s nimi, dostupnost služeb a informovanost. I když výzkum, z něhož vycházíme,
byl zaměřený na situaci v oblasti nabídky
a poptávky po sociálních službách v Praze,
abychom toto omezení překonali, budeme
se ve své analýze a závěrech opírat
o odborné studie provedené v rámci celé
České republiky, a to především o analýzu
„Poskytování sociálních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením“ (Průša
a kol., 2010), „Zajištění potřeb seniorů
s důrazem na roli nestátního sektoru“ (Nešporová, Svobodová, Vidovićová, 2008)
a „Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření“ (Kuchařová a kol., 2002).
V rámci analýzy situace v oblasti neformální péče v ČR jsme poznatky z námi realizovaného kvalitativního výzkumu konfrontovali se studiemi Přidalové (2007), Valenty
a Michalíka (2008), Jeřábka (2009).
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Poslední trendy ve vývoji dlouhodobé péče - deinstitucionalizace
a refamilializace
S jistou mírou zjednodušení můžeme
trendy posledních let v oblasti sociální
(i zdravotní) dlouhodobé péče o závislé
osoby sledovat ve dvou základních dimenzích. První perspektivu představuje dichotomie - „formální versus neformální péče4“,
druhou perspektivu „domácí5 versus institucionální péče“.
Vztah mezi formální a neformální péčí
může mít různou podobu. Empirické studie
dokládají existenci korelace mezi množstvím
neformální péče na jedné straně a množstvím formální péče poskytované v rámci
zdravotně-sociálního systému. Neformální
péče může nahrazovat nedostatečně rozvinutý systém formální péče, nebo jej může
doplňovat (Bolin, Lindgren, Lundborgh,
2007). V poslední době se však začíná stále
více prosazovat myšlenka komplementarity
(neboli sdílení) mezi formální a neformální
péčí. Rovněž dochází k tzv. „znovuobjevení“
role rodiny v poskytování dlouhodobé péče
(refamiliazace) ve snaze snížit finanční zatížení veřejných rozpočtů zaváděním nebo
rozšířením příspěvků na péči poskytovanou
členy rodiny. Uvedený proces se odehrává
i v severských zemích, které jsou tradičně
spojovány spíše s opačným trendem, tj.
defamilializací (Pavolini, Ranci, 2010).
Míra distribuce péče o staré, na péči závislé osoby mezi rodinu (neformální systém) a sociálně-zdravotní (formální) systém
je v rámci evropských zemí různá. Obecně
lze říci, že jihoevropské země jsou typické
silnými rodinnými a příbuzenskými vztahy,
zatímco v severní Evropě jsou rodinné
vazby spíše slabší a země kontinentální
Evropy se nacházejí někde mezi uvedenými
dvěma póly (Simonazzi, 2009). Zmíněné
rozdíly vyplývají především z kulturně-sociálních odlišností mezi evropskými zeměmi,
které se odrážejí v charakteru jejich sociálního systému (welfare state). Zatímco
v zemích severní Evropy je neformální péče
méně časově intenzivní (díky rozvinutým
službám domácí a institucionální péče):
zhruba polovina neformálních pečovatelů
poskytuje závislým osobám péči v rozsahu
méně než 10 hodin týdně, v jihoevropských
zemích, ČR a Polsku třetina pečovatelů
poskytuje péči více než 20 hodin týdně
(Colombo et al., 2011).
Důraz na formální, resp. neformální péči
v evropských zemích lze demonstrovat i na
datech týkajících se výdajů na dlouhodobou péči. V roce 2000 veřejné výdaje na
dlouhodobou péči dosáhly ve Švédsku
2,74 % HDP, v Rakousku a Nizozemsku 1,32 %,
v Německu 0,95 % a ve Španělsku 0,16 %.
Vývoj v posledních letech rovněž poukazuje
na to, že v mnohých rozvinutých evropských státech nedochází k očekávanému
poklesu významu neformální péče, děje se
pravý opak, tj. zvyšující se podíl velmi starých osob i nadále žije ve svých domovech,
kde o ně pečují jejich nejbližší rodinní příslušníci (OECD, 2005). Zároveň však někteří

autoři (Pavolini, Ranci, 2010) upozorňují na
to, že dochází k určitému poklesu schopností rodiny pečovat o své staré a závislé
členy. Současné trendy v oblasti jak reprodukčního i rodinného chování (vysoká
nestabilita a nefunkčnost rodiny), tak participace na trhu práce (prodlužující se délka
ekonomicky aktivního života do vysokého
věku, existence tzv. sandwichové generace
žen) jdou spíše protikladným směrem než
k posilování schopností rodiny pečovat
o své příbuzné vysokého věku, kteří jsou
závislí na péči.
Rodinná péče jako součást neformální
péče je všeobecně považována za klíčový
článek tzv. sdílené péče o seniora, která je
základním předpokladem pro udržení starších lidí co nejdéle v jejich domácnostech
(Kuronen a kol., 2010). Proto se většina
evropských zemí v rámci sociální politiky
orientuje v posledních letech nejen na rozvoj sociálních služeb pro seniory, ale zároveň i na veřejnou podporu neformálních
(zejména rodinných) pečovatelů. Děje se tak
jednak poskytováním finanční pomoci formou různých dávek, poukázek, daňových
úlev, uznáním péče jako důvodu nároku na
úrazové a sociální pojištění, nároku na
důchod apod. Zároveň je pečujícím poskytováno různé poradenství, kursy, četné
odlehčovací služby včetně nových forem za
využití moderních technologií, nárok na
úlevy pro pečující v rámci pracovního práva
atd. (Simonazzi, 2009). Řada studií také
potvrzuje, že dobře rozvinutá infrastruktura
služeb pro seniory podporuje nárůst tzv.
„smíšené odpovědnosti“ mezi rodinou
a veřejnými službami, což v konečném
důsledku vede k poskytování celkově efektivnější péče (Motel-Klingebiel et al., 2005).
Posilování role neformální péče o velmi
staré a závislé seniory představuje tzv.
win-win6 řešení, z něhož mají prospěch jak
samotné závislé osoby a jejich blízké osoby
(často samotní pečovatelé), tak i stát
a veřejný rozpočet. Spoléhání se na rodinu
jako hlavního pečovatele o závislé a nesoběstačné seniory a využívání jejích vnitřních zdrojů však nesmí být považováno za
samozřejmost (Colombo et al., 2011). Státní i místní (regionální) orgány se musí snažit o vytváření optimálních podmínek pro
výkon sociální péče včetně poskytování
dostatečného množství různorodých sociálních služeb ulehčujících neformálním pečovatelům jejich práci, např. ve formě respitní
péče. V Německu např. zavedli právo na 4 týdny respitní péče v případě osoby pečující
o těžce zdravotně postiženého člověka jako
součást pojištění dlouhodobé péče (PfauEffinger, Jensen, Och, 2011). Některé země
(SRN, UK) považují poskytování péče závislým osobám za zaměstnání a berou ho
v úvahu v rámci nároku na starobní důchod. Další země (Irsko, Švédsko, UK) zavedly příspěvky pečujícím osobám, které
mají za cíl kompenzovat ztrátu pracovního
příjmu těm, kteří pečují o své závislé rodinné příslušníky vysokého věku (OECD, 2005).
Na druhé straně je nutné také pečovat o (psychické a fyzické) zdraví pečujících osob,

protože z dostupných výzkumů se ukazuje,
že poskytování dlouhodobé a pravidelné
péče často vede ke zhoršování zdravotního
stavu těchto osob (Colombo et al., 2011).
Druhou perspektivou pohledu na poslední
vývoj v oblasti sociálních služeb v evropských zemích je hledání optimálního souladu nebo nastavení mezi „domácí versus
institucionální dlouhodobou péčí“, který
souvisí s trendem deinstitucionalizace, tj.
snahou o posilování domácí péče. Tento
trend reaguje na přání samotných osob,
které potřebují nebo jsou závislé na (dlouhodobé) sociální péči, setrvat co nejdéle ve
svém domácím prostředí („ageing in
place“). Jednou z jeho příčin je zvyšování jak
životní, tak majetkové úrovně starších osob
i celkové zlepšování jejich zdravotního stavu,
kdy k významné ztrátě jejich soběstačnosti
vyžadující institucionální péči dochází až ve
velmi vysokém věku (OECD, 2005).
Důležitým aspektem při poskytování
sociálních služeb a péče seniorům je pokrytí jejich různorodých potřeb, které souvisejí
jak se zajištěním jejich soběstačnosti, tak
aktuálním zdravotním stavem. Péče by
měla pokrývat všechny jejich potřeby, nejenom ty základní. S touto myšlenkou souvisí teoretický koncept „kontinua“ (potřeb
a služeb) neboli integrace různých služeb
poskytovaných seniorům, jak zdravotních,
tak sociálních, ale rovněž služeb domácí
i institucionální péče. Perspektiva kontinua
služeb zároveň předpokládá, že do poskytování péče o závislé seniory budou zapojeni
jak formální, tak neformální poskytovatelé
prostřednictvím vytváření vhodných podmínek pro jejich co nejlepší koordinaci
a spolupráci. Cílem přístupu, který využívá
myšlenky kontinua, je financovat a poskytovat služby takovým způsobem, aby: 1) uživatelům, příp. jejich rodině byly nabízeny
dobře zkombinované a propojené služby
v jakémkoliv čase a v jakékoliv situaci; 2) byl
lépe zajištěn management přechodu mezi
jednotlivými službami dle měnících se
potřeb klientů, např. mezi jejich domácností, zdravotnickým a pečovatelským, příp.
doléčovacím zařízením (OECD, 2005; Colombo et al., 2011).

Metodologický přístup
Tento článek vychází z kvalitativních dat
získaných v rámci výše zmíněného projektu
„Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy“7, které
jsme podrobily sekundární analýze vzhledem k cílové skupině a zaměření článku.
Tato cílová skupina byla vymezena jako
osoby starší 65 let pobírající příspěvek na
péči alespoň v prvním stupni.
Vlastnímu kvalitativnímu šetření předcházela podrobná rešerše a studium dokumentů a dat, tzv. „desk research“, s cílem
identifikovat relevantní oblasti vztahující se
k potřebě a nabídce sociálních služeb pro
seniory. Zaměřily jsme se zejména na tyto
prameny:
l kvantitativní studii „Sociální služby na
území hlavního města Prahy v roce 2011“
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Tabulka č. 1: Struktura výzkumného vzorku
Respondenti

Počet rozhovorů

Současní uživatelé sociálních služeb pro seniory

6

Potenciální uživatelé sociálních služeb pro seniory

2

Osoby pečující o seniory

7

Poskytovatelé sociálních služeb

9

Zástupci městských částí HMP

10

CELKEM

34

(Janečková, H., Angelovská, O., 2011)
opírající se o data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, kterou si nechal
zpracovat Magistrát Hlavního města
Prahy (dále MHMP),
l závěrečnou zprávu z šetření MHMP
z roku 2011 „Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb
v městských částech 1 až 22“,
l výzkumné zprávy o mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v několika městských částech zpracované nestátní neziskovou organizací Agora Central,
l další akademické texty a studie věnující
pozornost problematice seniorů a sociálních služeb (viz Úvod),
l výroční zprávy vybraných poskytovatelů
sociálních služeb seniorům působících
na území hlavního města a jejich webové
stránky,
l relevantní právní normy,
l další veřejně-politické dokumenty - strategie, koncepce a programy v různých
oblastech sociální a zdravotní politiky ve
vztahu k seniorům na úrovni hlavního
města Prahy i České republiky.
Pro sběr dat byla zvolena kombinace
dvou metod – osobní polostrukturovaný
rozhovor (Flick, 1997; Silverman, 2005;
Veselý, Nekola, 2007; Kaufmann, 2010)
a metoda ohniskové skupiny (focus group)
(Morgan, 1997; Flick, 2009). Metoda rozhovoru byla použita v úvodní fázi projektu,
metoda focus group následně přispěla
k ověření a doplnění poznatků z realizovaných rozhovorů.
Pro plastičtější zachycení studované problematiky byly rozhovory realizovány se
zástupci odlišných skupin aktérů politiky
sociálních služeb (tabulka č. 1). Cílové skupiny seniorů se týkalo 34 rozhovorů v délce
trvání 30–120 minut. V první řadě se jednalo o zástupce uživatelů sociálních služeb,
kteří byli rozlišeni na stávající a potenciální.
Mezi potenciální uživatele byly zahrnuty ty
osoby, které, ač naplňují charakteristiky
cílových skupin a jejich potřeby by je opravňovaly k využívání nějaké služby, sociální
služby v této chvíli nevyužívají. Dalším sledovaným aktérem byla skupina „pečujících
osob“, které poskytují neformální podporu
a pomoc osobám, které by jinak patrně byly
nuceny mnohem více využívat péče systému sociálních služeb (tj. formální formy
podpory a pomoci). Do výzkumu byli zahrnuti i zástupci zadavatelů sociálních služeb,
které reprezentovali pracovníci městských
částí HMP a MHMP a zástupci poskytovatelů sociálních služeb (zejména představitelé
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neziskových organizací a příspěvkových
organizací MHMP a městských částí HMP).
Na realizované rozhovory navázaly počátkem roku 2012 dvě focus groups, které byly
zaměřeny cíleně na problematiku seniorů.
Účastníky byli zástupci městských částí,
zástupci poskytovatelů sociálních služeb
pro seniory a zástupci cílové skupiny. Dohromady bylo v obou skupinách 17 účastníků.
Při zpracování dat byla využita tematická
analýza (Ryan, Bernard, 2003), tedy deduktivní strategie práce s kvalitativními daty.
Na základě úvodního studia dokumentů tzv.
„desk research“ a realizovaných pilotních
rozhovorů byl sestaven seznam témat,
která měla primárně vztah k cílové skupině
seniorů a jejím potřebám, nabídce sociálních služeb, a dalších témat, která se opakovaně objevovala a pro uspokojování
potřeb a poskytování sociálních služeb
seniorům se ukazovala být klíčová. Hlavními analyzovanými tématy byly primárně
specifické problémy a potřeby seniorů při
využívání sociálních služeb. Následně byla
sestavena samostatná sada kódů. Aby bylo
možné na určité téma nahlédnout z perspektivy různých aktérů, byla průřezová
témata v jednotlivých kódových sadách
pojmenována stejně. To umožnilo např.
porovnat, jak hodnotí informovanost o službách zástupci cílových skupin a jak stejné
téma vnímají poskytovatelé či zástupci
městských částí (Analýza potřeb…, 2012).
Data byla analyzována prostřednictvím
softwaru pro kvalitativní analýzu dat NVivo.

Specifika hlavního města Prahy
v oblasti sociálních služeb pro
seniory
Situace v Praze je výjimečná, jak z hlediska celkového počtu osob vyššího věku žijících osamoceně, tak nejvyšší životní úrovně
v rámci celé ČR. Jedná se o region s nejvyšší poptávkou po sociálních službách. Analýzy Průšy a kol. (2010:173), Janečkové
a Angelovské (2011) upozorňují na to, že
Praha je z hlediska ukazatelů vybavenosti
míst v domovech pro seniory ve srovnání
s jinými regiony na posledním místě
v republice. Zatímco průměr celé ČR ve
vybavenosti místy v domovech pro seniory
je téměř 110 lůžek v domovech pro seniory
na 1000 osob starších 80 let, v Praze je to
pouhá polovina (44 lůžek). Navíc se
v mnoha případech jedná o vysokokapacitní
domovy pro seniory pro více než 200 osob.
Zvláště deficitní, a také nevyrovnaná, je

vybavenost specializovanými lůžky v domovech se zvláštním režimem. V Praze je
5x méně lůžek v těchto domech, než je průměr celé ČR (5 lůžek na 1000 obyvatel starších 65 let), a významně se opož uje za nejlepšími kraji (Jihomoravským s 10 lůžky
a Ústeckým krajem se 7,5 lůžky). Pražané
nad 65 let mají k dispozici pouze 1 lůžko
v těchto zařízeních na 1000 obyvatel své věkové kategorie (necelá 4 lůžka na 1000 obyvatel nad 80 let). Dlouhodobá péče o osoby
s demencí představuje v hlavním městě
opravdu závažný problém, který by se měl
řešit vzhledem k očekávánému nárůstu
počtu starých a velmi starých osob.
Vedle neuspokojivé nabídky pobytových
služeb pro seniory v Praze je nedostatečná
i nabídka terénních služeb. Např. v celé
Praze najdeme pouze 16 center pro seniory
(center denních služeb, denních a týdenních stacionářů) s kapacitou 184 klientů, což
je zanedbatelný počet (Janečková, Angelovská, 2011).

Sociální situace seniorů - preference versus realita
Senioři jsou velmi heterogenní sociální
skupinou, kde hlavním diferencujícím kritériem určujícím jejich vztah k sociálním službám není samotný věk, ale věk v kombinaci s jejich zdravotním stavem. Na jedné
straně seniorské populace najdeme osoby,
jejichž relativně dobrý zdravotní stav jim
umožňuje žít ve svém domově a s pomocí
své rodiny nebo terénních sociálních pracovníků zvládat každodenní běžnou péči
o sebe a svoji domácnost a vedle toho se
také věnovat svým zálibám. Na druhém
pólu jsou osoby s výrazně sníženou soběstačností, které potřebují celodenní péči
pečovatelů, a to bu v rámci domácí, nebo
institucionální péče.
V závislosti na zdravotních omezeních
a míře soběstačnosti senioři preferují různý
způsob péče. Významným prediktorem
jejich volby se ukázala být, jak v našem
výzkumu, tak ve výzkumu realizovaném
Agorou (2008), rodinná situace dotázaných.
Senioři, kteří mají soudržnou rodinu (partnery, děti, vnoučata), chtějí zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde je jim
poskytována pomoc a péče z řad rodinných
příslušníků v kombinaci s terénními službami. Ti, kteří žijí osaměle, se zhoršujícím se
zdravotním stavem a klesající mírou soběstačnosti, v určitém okamžiku svého života
začnou preferovat pobytové služby (domov
pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem). Obecně řečeno však cca 70 % zkoumaných seniorů nechce žít v domově seniorů nebo v domě s pečovatelskou službou
(Agora, 2008). Většina mužů a žen by si
v případě, že se stanou nesoběstačnými,
chtěla zachovat své soukromí a alespoň
částečnou nezávislost. Pomoc svých dětí ve
stáří by mnoho lidí uvítalo, ovšem za předpokladu odděleného bydlení, na čemž se
shodují jak lidé středního věku, tak i samotní senioři (Průša a kol., 2010). „A potom,
protože se ta situace nebude vyvíjet k lepší-
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mu, že jo, tak prostě do budoucna to třeba
bude znamenat, že nebudou muset jako jít
do nějaký LDN nebo tak, teda doufám, že to
jako pude nějak zvládnout. Protože to by
pro ně bylo asi jako úplně to nejhorší. Toho
oni se prostě hrozně bojej, hrozně jsou na
ten domov fixovaný. (Pečující osoba p2)
O život v pobytových zařízeních vyjadřují
senioři zvýšený zájem spíše ve vyšším věku
a v případě významné ztráty soběstačnosti
(výskyt závažných onemocnění nebo zdravotních omezení) (Agora, 2008). Rovněž
respondenti v námi realizovaném výzkumu
potvrzovali přání co nejdéle bydlet ve svém
domově se zajištěnou (běžnou) péčí (za
pomoci rodiny i/nebo terénních sociálních
služeb) a věnovat se svým zájmům bez
omezení (navštívit výstavu či divadlo,
docházet na přednášky univerzit třetího
věku, v pořádku a bez potíží se dopravit
k lékařům apod.).
Spoluurčujícím faktorem (kromě zdravotního stavu a rodinných poměrů) toho, zda
a nakolik senioři využívají pomoc terénních
sociálních pracovníků ve svých domácnostech nebo zda a do jaké míry naplňují také
svůj společenský život, je jejich životní úroveň. Senioři mohou kromě starobního
důchodu a dalších dávek v rámci sociálního
zabezpečení za tímto účelem využívat také
příspěvek na péči, jehož výše se v současné
době pohybuje v závislosti na míře jejich
soběstačnosti od 800 do 12 000 Kč.8 Cílem
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zavedl nový způsob financování
sociálních služeb prostřednictvím sociálního příspěvku, nebylo poskytnout plnou
úhradu veškeré péče o závislou osobu, ale
umožnit participaci klientů na rozhodování
o využívaných službách. Současné nastavení příspěvku na péči tak předpokládá využití vlastních zdrojů seniora, příp. jeho rodiny.
Z námi realizovaného výzkumu vyplynulo, že pokud by byl příspěvek na péči (zejména v nejnižším stupni) vyšší, senioři by
využívali mnohem více terénních služeb,
než je tomu v současnosti. Problematická
finanční dostupnost sociálních služeb souvisí také s tím, že klienti musí platit za každou službu zvláš (např. placení dopravy,
doprovodu aj.). Z tohoto důvodu senioři
volí jenom nejnezbytnější služby a nezbývají jim prostředky např. na zaplacení
doprovodu na volnočasové aktivity (např.
vzdělávací a kulturní akce). „No například,
já bych chtěla chodit, už te jsem schopna
chodit na tu univerzitu třetího věku. Já bych
chtěla chodit na ty počítače, to je tam, tam
kolem Malešic, říkám, je to tam na té konečné stanici 11, já to tam mám na internetu.
Ale když já musím platit stále za doprovod,
tak je to třeba půl dne, někdy je to třeba
jako teda klidně i celý den. Ostatní věci jako
teda by nebyly jako teda problémem, no ale
dopravit se tam.“ (Uživatel t1)
Problém finanční dostupnosti péče
v domácím prostředí se zvýrazňuje především u osob s nízkou mírou soběstačnosti.
Jak potvrzují zjištění našeho kvalitativního
výzkumu, tito klienti potřebují časově

a finančně náročnou péči, na kterou jim
jejich příjmy (včetně příspěvku na péči)
nedostačují. Z tohoto důvodu pak volí
(z pohledu uživatelů) méně nákladnou institucionální péči. „… příspěvek na péči v těch
složitějších případech je málokdy dostačující. 24hodinová služba osobní asistence je
zhruba 650 hodin měsíčně. 650 hod/měs. násobeno 100 Kč je 65 000 Kč, my potom
dáváme nějakou slevu, takže je to zhruba
těch 60 000 Kč a maximální příspěvek na
péči je 12 000 Kč. Tohle je opravdu mimořádný případ, to nastane málokdy. Ale častější je, že ten člověk má náročnost na služby 30–40 000 Kč měsíčně a dostává
12 000 Kč jako příspěvek.“ (Poskytovatel e2)
Výhrady měli zástupci cílové skupiny
seniorů i pečovatelé k časové dostupnosti,
kdy některé služby nebyly poskytovány
o víkendech. V některých případech byly
sociální služby i prostorově nedostupné,
a to vzhledem k problémům spojeným
s cestou, resp. dojížděním za sociální službou (např. schůdky, kluzké chodníky, chybějící nízkopodlažní autobusy aj.).
Úplně jiný typ problémů měli námi oslovení senioři žijící v zařízeních rezidenčního
typu. Ti uváděli jako nejvážnější problémy
společenskou izolaci, která se zvyšuje
s mírou nesoběstačnosti (ti, kteří jsou imobilní, např. nemohou sejít do společenské
místnosti), a nedostatek aktivit (např.
postrádají pobyt na čerstvém vzduchu).
Uživatelé sociálních služeb rezidenčního
typu připouštěli, že personál dobře pečuje
o zdravotní stav svých klientů a naplnění
jejich základních potřeb, ale že málokdy je
schopen naplnit přirozené potřeby lidského kontaktu. „Jo, dávají mi to, co mi patří,
ale nehýčkají mě. Nehýčkají mě, nehladěj
mě. […] No a kdybyste nepřišla vy, tak
nepřišel nikdo. No a potom večer se musím
starat, aby na mě nezapomněli.“ (Uživatel p4)

Formální péče o seniory
Formální péčí o seniory v ČR rozumíme
péči poskytovanou profesionálními pracovníky bu v domácnostech uživatelů (terénní služby), nebo v různých zařízeních a institucích dle potřeb a přání seniorů (ambulantní a rezidenční služby). Na základě námi
provedeného výzkumu je možné konstatovat, že navzdory tomu, že dotazovaní uživatelé i osoby o ně pečující jsou s poskytovanými sociálními službami relativně spokojeni, zároveň vyplynuly dvě nejproblematičtější oblasti českého systému sociálních
služeb ve vztahu k seniorům. (I když se náš
výzkum zabýval situací v Praze, domníváme
se, že toto tvrzení je možné vztáhnout na
celou ČR.) Zaprvé se jedná o nedostatek
formální péče obecně, a to jak pobytových
a terénních služeb, tak i dalších služeb9.
Zadruhé, péče v přirozeném prostředí naráží na bariéru finanční dostupnosti, kdy
v mnoha případech nemají senioři na
potřebné sociální služby dostatek prostředků. Těmto problémům se budeme věnovat
dále podrobněji.

Nedostatečná kapacita lůžek v pobytových sociálních zařízeních (zvláště v domovech se speciálním režimem) v Praze vede
k nadprůměrnému množství neuspokojených žádostí o tyto služby. Jak potvrzuje
názor respondenta našeho výzkumu, tato
situace staví jejich rodinné příslušníky do
náročné situace při hledání volné kapacity.
„… protože domov důchodců pro osobu
trpící Alzheimerovou chorobou získat
v Praze a blízkým okolí, to je úplně neskutečný. Máme zažádáno všude dva roky, dva
a půl roku, a nikde nic. Jedině volno je
třeba v Alzheimeru centru v Průhonicích,
ale to stojí 35 tisíc.“ (Pečující osoba t3)
Vyřešení tíživé sociální situace uživatelů
a jejich rodin v některých případech nutí
poskytovatele pohybovat se v prostoru částečně mimo platnou právní úpravu. Například nedostatek domovů důchodců a domovů se zvláštním režimem vede v praxi
k situacím, kdy potřebné osoby využívají
provizorně avšak nezřídka i dlouhodobě
zařízení určená pro jiný typ péče (zejména
zdravotnická zařízení, odlehčovací služby).
Tato provizorní řešení jsou v konečném
důsledku ekonomicky náročnější a z pohledu uživatelů nevyhovující. „… někdy udělaj
výjimku v tom, že teda i v té odlehčovací
službě toho dotyčnýho nechaj dýl, ale jinak
je to tak na půl roku, že jo všade, tyhlecty
domovy. Ale řikaj: „No na ulici Vám jí nedáme“. Protože já jí nemam prostě kam dát,
jo. Já mám zažádáno i za Prahou všade
možně různě a nikde není místo, že jo.“ (Pečující osoba t3)
Dalšími sociálními službami, u kterých je
poptávka vyšší než nabídka, jsou terénní
služby pro seniory (pečovatelská služba,
osobní asistence aj.) a také sociální poradenství (Agora, 2008; Kuchařová a kol.; 2009).
Z našeho výzkumu vyplynulo, že městské
části HMP jsou si této neuspokojené
poptávky vědomy a vyjadřují zájem v nejbližší budoucnosti tyto služby rozvíjet. Týká
se to zejména terénních služeb, domovů
pro seniory a domovů se zvláštním režimem (MHMP, 2011). Uvedené pořadí priorit
vychází ze snahy udržet staršího člověka co
nejdéle v jeho domácím prostředí a pomáhat mu prostřednictvím terénních služeb (tj.
především pečovatelské služby).
Situace je však komplikovanější, než na
první pohled vypadá. Navzdory reálnému
nedostatku pobytových zařízení, zvláště
těch poskytujících specializovanou (zdravotně-sociální) péči, by šlo, dle názoru
našich respondentů, část této poptávky
uspokojit poskytováním finančně dostupné
a kvalitní terénní péče. „Můj dojem je, že se
strašně v Praze podceňuje terénní služba.
Terénní služby všeho druhu. Že Praha se tak
jako dlouhodobě upnula na pobytové služby, a už pro seniory nebo pro osoby se
zdravotním postižením. […] Ti lidé by prostě potřebovali osobní pomoc, o kterou si
ani netroufají kolikrát požádat, protože ty
pečovatelské služby nemají dostatek kapacit, aby osobní služby poskytly, a že si
potom preventivně žádají o pobytovou
službu, kterou ani nepotřebují. […] Mám tu
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zkušenost, že my jsme dochovali spoustu
seniorů s velmi těžkým zdravotním postižením skoro až do smrti. […] Že i s tím velmi
těžkým zdravotním postižením v seniorském věku jim ta terénní služba stačila,
pokud byla poskytována individualizovaně
a kvalitně, […] třeba a v kombinaci s „homecare“, tak to stačilo. Ti lidé nemuseli
odcházet ani do ústavů, ale dokonce ani do
zdravotnického zařízení. […] To je hrozná
škoda, protože to je nejlevnější způsob poskytování služeb, ty terénní služby.“ (Poskytovatel b3)
Že je možné poskytovat domácí péči
i seniorům s výrazně sníženou soběstačností, potvrzuje i další poskytovatel: „U nás
máme 55 % klientů ve skupině 3 a 4. Když
jsem sledoval vývoj, tak mírně se to vyvíjí
tak, že tam je nárůst těchto klientů. Takže
máme stále více klientů toho těžšího ražení,
což znamená klientů, kteří mají nakumulované různé typy problémů. Náš typický klient je klient, kterému je nad 65 let, špatně
se pohybuje a zároveň má nějaký problém
typu Alzheimer, Parkinson, stařecká demence, případně kombinace těchto věcí.
Prostě klient, který potřebuje péči 8 a více
hodin denně.“(Poskytovatel e2)
Ideálním řešením z hlediska na péči
závislého seniora je dělba péče mezi profesionální poskytovatele a rodinu. „My se
snažíme tu rodinu maximálním možným
způsobem vtáhnout do té péče o klienta,
tak abychom tu péči jen doplňovali tam,
kde je to nezbytně nutné. Málokde poskytujeme péči skutečně 24 hodin denně.“ (Poskytovatel e2)
Na druhou stranu, samotní senioři často
poptávají spíše pobytové sociální služby,
i když jejich zdravotní stav tomu neodpovídá. Vedou je k tomu takové důvody jako
např. (finanční i jiná) nedostupnost terénních služeb, vysoký nájem v bytě, v němž
bydlí, snaha přenechat svůj byt potomkům
nebo přetrvávající přesvědčení, že v tomto
věku jim mohou nejlépe pomoci právě
pobytové služby. Dle reprezentativního šetření seniorů v Praze by si více než čtvrtina
seniorů zvolila komplexní péči v některém
ze zařízení poskytujících dlouhodobý pobyt
(Agora, 2008). Zejména domovy pro seniory se v současnosti potýkají s vysokým
počtem podaných žádostí.10 Poskytovatelé
v námi provedeném výzkumu v Praze však
zároveň upozorňují, že faktických zájemců
o umístění je mnohem méně. „… řada
našich žadatelů říká - já ještě nastoupit
nechci, já chci mít jen pocit bezpečí, zajištění toho, že až to bude potřeba, budu mít
kam jít, až se něco stane. Dokonce se setkáváme s tím, že si to lidi chtějí rezervovat.
Princip, chci mít jistotu, když se něco
stane.“ (Poskytovatel i1)… „Přátelé, my
máme 1000 žádostí, ano. …. Aktuálních je
prosím vás minimum, jo? Teko aktuální,
co chtěj nastoupit reálně, těch lidí je 30,
ano.“ …. „To, že jsem tvrdil, že těch domovů důchodců je moc, to přijměte jako určitou hypotézu, kterou je třeba ověřit. A ověřit ji tím, že se fakticky zjistí, až se rozjedou
terénní služby, tak kolik lidí, pro kolik lidí ty
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služby nebudou stačit, ano. Až pak se uvidí,
ano... A já věřím tomu, že jich nebude
moc...“ (Poskytovatel fg1)
S přijetím nového zákona o sociálních
službách a s tím související změnou jejich
financování došlo i ke změně v charakteru
uživatelů pobytových sociálních služeb.
Snížil se zájem o umístění v domově pro
seniory u klientů s vyšší soběstačností
a zvýšil se zájem u seniorů s výrazně sníženou soběstačností, kterým jsou v podstatě
tyto služby určené. Dle následujícího vyjádření však některé domovy pro seniory na
tuto situaci ještě dostatečně nezareagovaly
přizpůsobením povahy nabízených služeb,
tj. bu se transformovat na méně soběstačnou klientelu, nebo nabízet jiný typ služeb
pro seniory s vyšší mírou soběstačnosti.
„Ne náhodou řeklo ministerstvo na počátku, že do domova důchodců se počítá se
třetími, čtvrtými stupni. Ovšem prosím vás,
to jsou pololežící a ležící lidi. Na to my
nejsme zařízení. [...] Ovšem to máte nároky
i personální, čili platové, kvalifikační a ten
Domov se musí zařídit úplně jinak pro ty
ležící lidi, jo.” (Poskytovatel fg1)
Na základě zjištění našeho kvalitativního
výzkumu je možné vyslovit dvě hypotézy
objasňující velký zájem o pobytové služby
ze strany seniorů nebo jejich blízkých. Zaprvé, že vlastně neznají jiné možnosti, jak své
potřeby nebo potřeby svých blízkých uspokojit. Např. služby osobní asistence pro
seniory nejsou dle některých respondentů
z řad poskytovatelů služeb v současné době
vyhledávané v takové míře, v jaké by mohly
(a odlehčily by tak přetíženým domovům
pro seniory). „Klienti často nevědí o všech
službách, které existují, a jakým způsobem
se mohou využívat…, potom to často končí
u obědů od pečovatelské služby.“ (Poskytovatel fg1) Poskytovatelé upozorňují na situaci, že senioři často nemají dostatečné
informace o tom, který typ služby je pro ně
finančně výhodnější, zda terénní nebo
pobytový. Informovanost veřejnosti o situaci seniorů je podle nich samotných nedostatečná, proto by cílovou skupinou pro
šíření informací o problémech seniorů měla
být široká veřejnost, nikoliv jen starší populace. Na horší informovanost o nabídce
sociálních služeb poukazovali také pečovatelé. Týká se to zejména asistentských
a odlehčovacích služeb. „… lidé, kteří se
dostanou do neočekávané situace, téměř
neví, že terénní služby jsou. Všichni jsou
pořád zvyklí jen na ty domovy důchodců.
Mají to tak zafixované z dřívějška. Když jim
nastane ta situace; mají nějakého příbuzného ve špatném zdravotním stavu, tak to
teprve začnou vyhledávat. Zjistí, že ta pobytová služba (přístup k ní), že to chvíli potrvá.
Tak se začnou zajímat o ty jiné služby. Přes
to poradenství pak jdou k asistenci
a podobně. Musí si vyřídit příspěvek na
péči, protože bez toho příspěvku se nikdo
nedostane do těch pobytových služeb.“
(Poskytovatel g4) O některých službách,
resp. organizacích poskytujících kvalitní
sociální služby, se klienti, zájemci a jejich
rodinní příslušníci ani nemusí dozvědět,

a to z jednoho důvodu. Organizace se cíleně neprezentují, protože nejsou schopny
pokrýt další poptávku po jejich službách.
„Já se musím přiznat, že se trošku schováváme. Kdybychom dělali větší reklamu, tak
bychom tak obrovský zájem v žádném případě nezvládli.“ (Poskytovatel e2)
Zadruhé, terénní služby jsou pro mnohé
uživatele finančně nedostupné. Senioři by
využívali terénních i pečovatelských služeb
ve větší míře (včetně obstarání jídla, úklidu
atd.), pokud by na ně měli dostatek financí.
Poskytovatelé a představitelé samosprávy
poukazovali na to, že právě toto začíná být
(zejména v poslední době) velkým problémem a že se může stát, že už „nebude zajištěnej možná ani ten základní terénní servis,
kterej chceme, aby byl v těch domácnostech.” (Zástupce MČ fg1) „Spousta lidí by
potřebovalo asistenční službu [osobní asistenci] a bohužel prostě asistenční služba
není věc, kterou prostě by si mohli dovolit.“
(Zástupce MČ h2)
Financování sociálních služeb je velkým
problémem, který si vyžaduje systémové řešení na úrovni státu.11 Možnosti samosprávy12 jsou v tomto případě velmi omezené. „Jakoukoliv potřebu, kterou zjistíte,
ověříte si ji analýzou a zvolíte strategii (kam
my jsme z různých důvodů v podstatě
nedošli), musí být ta opatření provázána na
rozpočet. My jsme už druhým rokem díky
krizi ve fázi, kdy se rozpočet krátí. Těch
důvodů je tedy několik. Můžeme navrhnout
cokoliv, ale nikdo nám to nezaplatí. … Sociálka je vždycky na chvostu těch témat, která
radnice nebo veřejná správa řeší. To je
vidět i na úrovni vlády a veřejné správy (tím
myslím na úrovni samospráv). O kraji
nemluvě.“ (Zástupce MČ e3)
Poskytovatelé rovněž upozorňují na sporná místa z hlediska financování sociálních
služeb, kdy jim i po zaplacení části ceny za
služby klientem zůstává část, na kterou si
musí sehnat peníze sami. „Problém je, že
klient nám zaplatí za tu službu třetinu ceny.
A ty dvě třetiny nejsou za služby, které chce
ten klient. Klient nechce, aby byly nějaké
standardy kvality, nechce, aby se papírovalo, nechce pravidelné statistiky a pravidelné
odvádění výkazů. Tohle všechno jsou služby, které klient nechce. Ty chce stát. Nikdo
jiný je nechce. Stát si je objednal, stát je má
zaplatit. Ale stát je zaplatit odmítá. Proč by
to měli platit sponzoři?“ (Poskytovatel e2)

Role a význam neformální
(rodinné) péče13
Z výzkumu zaměřeného na mezigenerační solidaritu v podmínkách současné České
republiky (Jeřábek, 2009) vyplynulo, že jednou z hlavních podmínek pro rodinnou péči
o seniora v domácím prostředí je existence
soudržné rodiny. Důležitost rodinné pospolitosti se ukazuje zejména v případech
potřeby velmi intenzivní péče, kdy se na ní
obvykle podílí více rodinných příslušníků,
většinou i více generací. Toto zjištění potvrdil i náš kvaIitativní výzkum, kde se ukázalo,
že přes značnou dělbu péče se ve všech
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námi dotazovaných rodinách vyskytoval
jeden hlavní pečující, který s opečovávaným trávil nejvíce času a koordinoval péči
ostatních členů rodiny. V našem výzkumu
plnila tuto roli výhradně žena14, která zpravidla nevykonávala výdělečnou činnost
z různých důvodů (např. důchodu, studia)
nebo pracovala jen na zkrácený úvazek.
V některých případech si pečující osoba
pracovní úvazek zkrátila až v důsledku zvyšujících se nároků na péči. Všichni pečující
uváděli, že využívají v menší či vyšší míře,
dle soběstačnosti seniora, sociální služby.
Nejčastěji byla zmiňována donáška obědů,
pomoc při osobní hygieně, zprostředkování
společenského kontaktu (např. předčítání,
doprovod na procházce). Zejména u zcela
nesoběstačných seniorů byly významným
doplňkem neformální péče odlehčovací
pobytové služby. „Musím říct, že to tak
jako, zatím to nějak zvládáme všechno to
organizovat. Celá rodina je propojená …
včetně tý služby. Když je něco potřeba, tak
jdou.“ (Osoba pečující p5)
Z pohledu většiny dotázaných pečujících
osob jsou sociální služby finančně dostupné, tj. příspěvek na péči pokrývá potřeby
opečovávaných seniorů. Významně k tomu
přispívá skutečnost, že rodinní příslušníci
vykonávají pečovatelské úkony bez nároku
na odměnu. Jen v případě osob vyžadujících 24hodinovou péči byly finanční prostředky bariérou k nákupu dostatečného
množství péče, což v důsledku vedlo
k enormní zátěži pečovatelů. I přes zjevné
preference domácí péče vedla nemožnost
uhradit potřebné množství podpůrných
sociálních služeb pro udržení nesoběstačného seniora v domácím prostředí dotázané pečovatele k úvahám o umístění opečovávaného seniora do dlouhodobé rezidenční péče, která je paradoxně z pohledu uživatelů méně nákladná.15
Dalším kritickým momentem pro úvahy
o ukončení poskytované péče je fakt, že
vysoká míra zátěže má neblahý vliv také na
rodinné vztahy s ostatními členy rodiny
(partnery, děti, vnuky)16. „Ta cena něčeho
jsou problémy s manželem, protože říká,
nám to narušilo náš život, my už se spolu
nevidíme, my vlastně spolu nesnídáme,
nevečeříme, prostě my se vídáme tak, že
jenom tam přijdu nahoru, vyběhnu a zase
letím dolů, takže vlastně nám to narušilo
náš společný život“. (Pečující osoba a1)
Důvodem pro zvažování, zda setrvat či
nesetrvat u péče o blízkou osobu, bylo
i zhoršení zdravotního stavu samotných
pečovatelů, a to jak tělesného (většinou
z důvodu seniorského věku samotných
pečujících osob), tak psychického (deprese,
pocit vyhoření). „… je pravda, že v březnu,
kdy ta situace byla nejvíc kritická, tak po
dohodě s mojí obvodní doktorkou jsem
brala asi tak tři týdny antidepresiva…“
(Pečující osoba n3)
Respondenti uváděli i řadu dalších negativních skutečností doprovázejících péči
o závislou blízkou osobu. Jednalo se zejména o nedostatek času na vlastní profesní
seberealizaci v zaměstnání, na vlastní

zájmy, na přátele. „No a samozřejmě další
ta cena, asi bych to měla taky říct, ale vlastně ten můj vlastní život šel úplně stranou.
Zájmy, koníčky, přečíst si knížku, přátelé
atd., na to není čas.“ (Osoba pečující a1)
I přes negativní dopady pečování na
život a zdravotní stav pečujících osob nevyužívá většina z nich služby určené laickým
pečovatelům. Jen jedna respondentka
uvedla, že navštěvuje sezení s lidmi, kteří se
rovněž věnují péči o seniora, kde má možnost promluvit s lékaři či psychology, přičemž tento typ pomoci hodnotila velmi
kladně. „…tam se konají ty čaje o páté, každých 14 dní a já tam jezdím ráda, protože se
tam setkávám taky s takovou skupinkou už
starých návštěvníků, taky pečovatelů, kteří
jsou ve stejné situaci, a je strašně důležité si
uvědomit, že jsou další lidé, kteří řeší něco
podobného a dokonce bych řekla i horší
situace…“ (Osoba pečující a1) Péče o laické
pečovatele je v současném systému sociálních služeb oblastí s poměrně značnou
neuspokojenou poptávkou. Zmiňována
byla např. potřeba psychologického poradenství, setkávání a sdílení pečujících osob,
kursů, jak pracovat s depresivními stavy
seniorů, a komunikace o tématu smrti.
Důležité je, aby služby určené pro tuto
nenahraditelnou skupinu pečujících vycházely vstříc jejich časovým, prostorovým
a dalším potřebám.
Charakteristickým rysem péče o seniory
jsou postupně vzrůstající nároky na péči
související se zhoršováním jejich zdravotního stavu. V souladu s výsledky dříve realizovaných výzkumů zaměřených na problematiku rodinné péče o seniory (Jeřábek,
2009) i naši respondenti reagovali na rostoucí nároky na péči jejím zintenzivněním.
„No ono to přišlo tak jakoby postupně, že
nejdřív stačilo, když jsem tam byla jednou
týdně, abych udělala takový ty těžký jako
práce, jako vysát, okna a tak. A pak se to
jakoby nabalovalo a te už je to tak, že jakoby když tam nějakej den nejdu, tak to
musím jako nějak ošetřit, jakože třeba, když
vím, že jeden den nebudu moct, tak ten den
před tím prostě udělám větší ten nákup,
všechno tam jakoby domluvím, aby oni to
jako…“ (Pečující osoba p2)
Ke změnám zdravotního stavu a soběstačnosti dochází u starších osob často
náhle a nezřídka zásadním způsobem, což se
potvrdilo i v našem výzkumu. Některé rodiny
byly postaveny ze dne na den do situace,
kdy musely zcela přehodnotit dosavadní přístup a přeorganizovat péči. V těchto chvílích
sehrává v podpoře pečujících nezastupitelné
místo formální péče (systém sociálních služeb). Jedná se zejména o sociální poradenství, respitní péči, pečovatelskou službu,
apod. „… ona ještě vstala, aby si vzala nějaké prášky na spaní, a zlomila si krček. Tím
pádem se maminka dostala do nemocnice
a později byla 3 měsíce na následné péči,
kde se měla podrobit rehabilitaci. Začala tam
trošku chodit s chodítkem atd. a pro mne
začalo to období, kdy jsem si uvědomila, že
až se mi vrátí domů, jestli budu ještě schopna o ni pečovat.“ (Pečující osoba a1)

Závěry a diskuse výsledků
Nutnost zajištění profesionální, kvalitní
a dostupné dlouhodobé (sociální i zdravotní) péče o občany vyššího a velmi vysokého věku patří k současným prioritám všech
vyspělých průmyslových zemí. V České
republice již byly mnohé změny realizovány, a to zejména v rámci nedávné reformy
systému sociálních služeb, ale, jak dokládají závěry řady odborných analýz (Průša
a kol. 2010, Kubalčíková, Havlíková, 2011;
Kuchařová, 2002) i naše vlastní zjištění, nadále zůstává vážným problémem nalezení
optimálního nastavení systémových podmínek, a to jak v oblasti formální, tak neformální péče. Z hlediska současných trendů
v oblasti sociální péče poskytované závislým osobám tak Česká republika stagnuje
a přešlapuje na místě. Hlavním neuralgickým bodem současného systému sociálních služeb je především jeho financování,
které nepodporuje výše zmíněný trend
nahrazování institucionální péče o seniory
péčí poskytovanou v jejich domácnostech
a nevede ke kombinování formální i neformální péče. Současný systém péče o nesoběstačné seniory u nás ve velké míře závisí
na fungování a vysoké osobní zaangažovanosti jak formálních, tak neformálních
pečovatelů. Nadále se stále výrazným způsobem automaticky spoléháme na vnitřní
zdroje a motivaci rodinných pečovatelů,
zejména žen, kdy v rozporu s nejnovějšími
trendy není k dispozici adekvátní veřejná
podpora neformálních pečovatelů ani
dostatečná nabídka sociálních služeb ulehčujících jim jejich práci. Na druhé straně,
poskytovatelé formální péče dlouhodobě
zápasí s prohlubujícími se finančními problémy, které je omezují při poskytování
péče odpovídající sociální situaci klientů
a jejich rodinných příslušníků. Ke komplementaritě, kombinování a sdílení péče mezi
formálními a neformálními poskytovateli
tak, jak to odpovídá současným trendům
v evropských zemích, velmi často nedochází a výsledkem je situace, kdy ztrácejí obě
strany – jak uživatelé (senioři a jejich rodinní příslušníci) nedostávající kvalitní péči, tak
v konečném důsledku i stát, resp. místní
samospráva, kteří financují drahou institucionální péči.
Výsledky námi provedeného kvalitativního výzkumu uskutečněného v Praze, který
se zaměřoval na reflexi současné situace
v oblasti nabídky a poptávky po sociálních
službách určených pro seniory, potvrdily
perspektivou zúčastněných aktérů většinu
zjištění dříve realizovaných výzkumů, tj.
neuspokojenou poptávku po pobytových
službách různého druhu (zejména v domovech se zvláštním režimem), nedostatečnou
nabídku terénních služeb a problémy
s financováním sociálních služeb obecně.
V kontextu dostupných kvantitativních dat,
která ukazují na specifickou situaci Hl.
města Prahy jakožto regionu s větším podílem osob vyššího věku žijících osamoceně
(Průša a kol., 2010; Janečková a Angelovská, 2011) a zároveň deficitní vybaveností
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zejména pobytovými, ale i terénními službami pro seniory (Janečková a Angelovská,
2011), je možno konstatovat, že současná
situace je v dlouhodobém horizontu neudržitelná a bude vyžadovat řešení nejen na
úrovni lokální sociální politiky. Pohled do
mikrosvěta uživatelů sociálních služeb
v Praze, jejich pečovatelů a poskytovatelů
i zadavatelů služeb také odhalil, že nalezení
adekvátního řešení sociální situace, v níž se
mnohdy na péči závislí senioři ocitají, vyžaduje komplexnější řešení, než může systém
sociálních služeb v jeho současné podobě
nabídnout. Jedná se především o problémy
s bydlením (jeho cenou), nedostatečným
finančním zajištěním na zaplacení potřebných služeb (jak sociálních, tak zdravotních)
a někdy také chybějícími rodinnými vazbami na jedné straně a na straně druhé problémy s nízkou provázaností jak sociálních
služeb mezi sebou, tak špatnou provázaností jednotlivých opatření sociální politiky.
1 Sociální péče je definována v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, jako péče poskytovaná prostřednictvím sociálních služeb, jejímž hlavním cílem
je zabezpečovat lidem základní životní potřeby, které
nemohou být zajištěny bez péče a pomoci jiné
osoby, a umožnit lidem zapojit se do běžného života
společnosti v co nejvyšší možné míře. V rámci kvalitativního výzkumu zaměřeného na sociální služby
byla péče chápána především tímto způsobem.
2 Ze srovnání se zahraničím vyplývá, že podíl osob
starších 65 let v ČR, kterým je poskytována péče
v pobytových zařízeních, je na srovnatelné úrovni
s většinou srovnávaných zemí, a to především ve
středoevropském regionu. Z hlediska podílu osob
starších 65 let, kterým je poskytována péče
v domácnosti, je ČR také na průměrné úrovni. Ve
srovnání s Rakouskem, kde je obdobný systém
financování sociálních služeb prostřednictvím příspěvku na péči, však ČR zaostává o cca 6,5 procentního bodu (Průša a kol., 2010).
3 Termín domácí péče chápeme v následujícím textu
ve významu péče v domácím prostředí uživatele
služby (jak sociální, tak zdravotní), tj. v domově uživatele, nikoliv jako domácí péči (zdravotní) ve
smyslu odbornosti 925, která je poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře a hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění dle vyhlášky MZČR č. 331/2007 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
4 Dle OECD (2005) je formální (dlouhodobá) péče
poskytována klientům kvalifikovanými profesionálními (sociálními nebo zdravotními) pracovníky různých institucí či organizací soukromého nebo veřejného sektoru a lze ji poskytovat jak v domácím, tak
institucionálním prostředí. Neformální péče je
oproti tomu poskytována neformálními aktéry
(děti, partneři, jiní rodinní příslušníci, sousedé, atp.)
v domácím prostředí a velmi často je neplacená.
5 Domácí péči chápeme jako služby dlouhodobé péče,
které jsou poskytovány seniorům v jejich domovech.
Oproti tomu institucionální péče je poskytována
v zařízeních typu domovy pro seniory nebo domovy
s pečovatelskou službou (OECD, 2005).
6 Win:win řešení představuje princip ve vyjednávání,
kdy obě strany z navrženého řešení prosperují.
7 Hlavním cílem tohoto projektu, který byl založen na
kvalitativní výzkumné strategii, bylo identifikovat
potřebnost konkrétních sociálních služeb z hlediska
různých cílových skupin uživatelů sociálních služeb,
porovnat zjištěnou potřebnost se současnou praxí
a na základě získaných poznatků zpracovat návrh
dalších kroků v systému poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy (dále HMP),
které budou moci být implementovány do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území
HMP.
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8 Příspěvek na péči je nároková, pravidelná opakující
se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních
službách. Příspěvek na péči se poskytuje osobám
závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen na
úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním
postižením poskytována rodinným příslušníkem,
osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb. Viz http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23
9 Analýza Průši a kol. (2010) konstatuje, že ve struktuře vybavenosti službami pro seniory na celorepublikové úrovni nedošlo od r. 1995 k výrazným
změnám z hlediska rozsahu péče v domovech pro
seniory ani z hlediska rozsahu pečovatelské služby.
Hodnotit změny ve struktuře a dostupnosti dalších
zařízení terénních a ambulantních služeb je velmi
obtížné díky neexistenci přesnějších údajů o jejich
kapacitě před platností nového zákona.
10 Průša a kol. (2010) však upozorňují na skutečnost, že
počet neuspokojených žadatelů o umístění do
domovů pro seniory není dostačujícím kritériem pro
určení skutečné potřeby kapacit v těchto zařízeních
i z toho důvodu, že s rostoucí vybaveností regionů
roste i relativní počet neuspokojených žadatelů.
11 Nově koncipovaný systém financování sociálních
služeb (příspěvek na péči poskytovaný klientům) je
díky „cenové regulaci“ maximální výše úhrady klienta za poskytované sociální služby ex ante závislý
na poskytování dotací ze strany státu a zřizovatele,
což ve svém důsledku vede k další konzervaci existujícího stavu, ke stagnaci rozvoje zejména terénních služeb sociální péče a ve svém důsledku
k tomu, že celý systém financování sociálních služeb je neefektivní (Průša a kol., 2010).
12 Průša a kol. (2010) upozorňují na skutečnost, že přijetím nového způsobu financování sociálních služeb podíl zřizovatelů jednotlivých zařízení, tj. samosprávných orgánů krajů, měst, obcí a nestátních
neziskových organizací, např. v porovnání s r. 2005 paradoxně klesl.
13 V následujícím textu, vzhledem k datům získaným
v rámci našeho kvalitativního výzkumu, omezujeme neformální péči na péči rodinnou, tj. situaci, kdy
pečujícími jsou osoby, které mají k opečovávanému
příbuzenský vztah.
14 Tato skutečnost je v souladu s výsledky řady zahraničních výzkumů (Kuronnen a kol., 2010), ale i českých studií. Např. Valenta a Michalík uvádějí, že
ženy tvoří více než čtyři pětiny všech pečovatelů
(Valenta, Michalík, 2008), a podobný údaj, že 70–80 % rodinných pečovatelů tvoří ženy, uvádějí ve své
v úvodu zmíněné studii i autorky Svobodová, Nešporová a Vidovićová (2008).
15 Z pohledu veřejných výdajů je nákladnější péče
v pobytových zařízeních. Dle údajů MPSP v roce
2008 dosahovaly roční výdaje na klienta v domově
pro seniory 7275 Euro, v domovech se speciálním
režimem 8292 Euro, zatímco výdaje na domácí péči
na jednoho klienta dosahovaly 608 Euro ročně
(Kubalčíková, Havlíková, 2011).
16 Ke stejnému zjištění, kdy zhoršující se rodinné vztahy jsou uváděny jako důvod k úvahám o ukončení
péče, dospěla i Přidalová ve své kvalitativní studii
z roku 2006 (Přidalová, 2007).
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Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového
a sociálního systému1
Klára Kalíšková2
Participace českých žen na trhu práce je relativně vysoká, propad v jejich zaměstnanosti v důsledku zakládání rodiny
je však nejvyšší v Evropě. Tato studie se zabývá otázkou pracovní motivace českých žen se zaměřením na ženy
s malými dětmi. Využívá metodu mikrosimulace, která umožňuje zkoumat pracovní motivace reprezentativního vzorku českých žen, identifikovat skupiny žen s nejnižší finanční motivací a analyzovat dopady reforem současného systému na pracovní motivaci všech českých žen včetně dopadů na veřejné finance. Nejnižší finanční motivaci nastoupit
do zaměstnání mají v ČR matky s malými dětmi, které čelí vysokým nákladům na soukromou péči o děti. Tato studie
analyzuje dopady reforem zaměřených na částečnou kompenzaci těchto nákladů pomocí slevy na dani na soukromou
péči o děti. Analyzované reformy vychází z vládního návrhu zavedení této slevy, přičemž ve studii jsou analyzovány
dvě různé výše této slevy (14 400 a 24 840 Kč ročně), a to ve formě prosté slevy na dani a ve formě slevy s možností
uplatnění daňového bonusu (záporné daně). Výsledky ukazují, že navrhované reformy výrazně zvyšují pracovní motivaci českých žen s malými dětmi. Reformy zavádějící slevu na dani ve výši 14 400 Kč ročně zvyšují procento nepracujících žen s dětmi, které jsou motivovány k ekonomické činnosti, o 16–18 %, reformy zavádějící slevu ve zvýšené
výši 24 840 Kč ročně dokonce zvyšují tento podíl žen o 46–54 % (podle toho, zda je zavedena možnost uplatnění slevy
ve formě bonusu nebo ne). Všechny uvažované reformy mají také pozitivní dopady na veřejné finance, a to ve výši
0,6–2,2 mld. Kč ročně.

Úvod
Tato studie se zabývá otázkou pracovní
motivace žen, především pak vlivem daňového a sociálního systému v České republice. Analyzuje pracovní motivaci reprezentativního vzorku českých žen, s důrazem na pracovní motivaci žen s malými
dětmi. Snaží se najít odpově na to, zda
český systém daní a dávek motivuje k většímu pracovnímu zapojení žen na trhu
práce nebo má naopak demotivační charakter, jak se liší působení systému na
různé skupiny žen a jaké nástroje daňového systému mohou pracovní motivaci českých žen zvýšit.
České ženy čelí jednoznačně nejvyššímu
propadu zaměstnanosti spojenému s mateřstvím a výchovou dětí v Evropě. Podle oficiálních indikátorů Evropské komise se jedná
o snížení míry zaměstnanosti o 41 %.3 Tento
propad v zaměstnanosti je pravděpodobně
dán kombinací několika faktorů. České ženy
samozřejmě mohou přikládat výchově dětí
vyšší důležitost než svým pracovním kariérám, nicméně vliv finančních faktorů a možností skloubení rodinného a pracovního
života pravděpodobně také hraje svou roli.
V této studii jsou analyzovány finanční faktory působící na pracovní motivaci žen
v České republice, protože mohou významně ovlivnit rozhodnutí českých žen participovat na trhu práce. Finanční motivace také
může být relativně snadno upravena vhodným nastavením daňového a sociálního
systému a má velký potenciál zvýšit nabídku práce českých žen vychovávajících malé
děti.
V analýze je využito metody mikrosimulace, která (na rozdíl od často využívané

metody modelových domácností) pracuje
s reprezentativním vzorkem populace.
Hlavní výhodou metody mikrosimulace je
právě využití reprezentativního vzorku
populace, který umožňuje analýzu současného systému i reforem tohoto systému
ve smyslu dopadů na rozdělení příjmů
a pracovní motivace v celé populaci a na
veřejné rozpočty. Metoda mikrosimulace
však ve srovnání s metodou modelových
domácností vyžaduje větší množství předpokladů, které jsou nutné k simulaci všech
relevantních finančních faktorů, nebo
využitá mikroekonomická data často neobsahují všechny důležité informace nutné
pro určení výše daní, sociálních dávek
a dalších finančních faktorů. Tato studie
využívá metody mikrosimulace, nebo pracovní motivace reprezentativního vzorku
českých žen nejsou dosud podrobněji
zmapovány a zvolená metoda umožňuje
kvalitnější hodnocení dopadů reforem než
metoda modelových domácností.
Použitá data pochází ze šetření Českého statistického úřadu Životní podmínky
(SILC) 2010. První část studie zkoumá stávající daňový a sociální systém v ČR z hlediska pracovní motivace žen a odkrývá
charakteristické vlastnosti žen, které mají
nejnižší finanční motivaci pracovat (což je
v situaci, kdy příjem domácnosti, pokud
žena pracuje, je jen o málo vyšší než příjem
domácnosti, pokud žena nepracuje). Jedná
se především o ženy s malými dětmi, které
čelí vysokým nákladům na hlídání dětí.
Možnosti zvýšení pracovní motivace
u žen s malými dětmi jsou analyzovány
v druhé části studie, která prezentuje dopady vybraných reforem na pracovní motivaci žen a na veřejné finance. Reformy před-

stavené v této části studie odpovídají současnému vládnímu návrhu na zavedení
slevy na dani na soukromé hlídání dětí, kterou by mohli uplatnit rodiče dětí, které
chodí do soukromých jeslí nebo mateřských škol. Tato sleva na dani je uvažována
ve formě prosté slevy na dani (bez možnosti uplatnění záporné daňové povinnosti), i ve formě daňového bonusu, a to pro dvě
různé velikosti slevy na dani (v maximální
výši 14 400 Kč ročně a 24 840 Kč ročně).

Současný stav poznání
Český systém daní a sociálních dávek
byl analyzován v několika studiích. Studie
(Večerník, 2002 a 2006) zkoumají redistribuční dopady českého sociálního a daňového systému, podíl daní a sociálních
dávek na disponibilních příjmech různých
typů domácností a vývoj těchto ukazatelů
v čase. Publikace (Schneider, 2005) využívá Statistiky rodinných účtů k detailnějšímu popisu redistribučních dopadů daní
a sociálních dávek v ČR a uvádí, že český
systém je typický vysokým zdaněním příjmů nízkopříjmových osob, což může potenciálně vést k pasti chudoby.
Další skupina studií hodnotí pracovní
motivaci českého systému pomocí simulace daní a sociálních dávek modelových
domácností. Na základě simulovaných
daní a dávek pak tyto studie počítají pro
dané modelové domácnosti různé ukazatele pracovní motivace. Studie (Jurajda
a Zubřický, 2005) analyzuje pracovní motivaci modelových domácností pro různé
výše hrubého příjmu a pro široké spektrum
typových domácností. Ukazují, že pracovní
motivace lidí s potenciálně nízkými příjmy
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žijících ve velkých rodinách je v ČR velmi
nízká. Autoři také hodnotí dopady připravované reformy systému sociální podpory
z roku 2006 a ukazují, že reforma by měla
pracovní motivaci této skupiny lidí zvýšit.
Publikace (Galuščák a Pavel, 2012) zkoumá
vliv českého daňového a sociálního systému na zaměstnanost a nezaměstnanost lidí
v různých modelových domácnostech. Ukazují, že pravděpodobnost nezaměstnanosti
osob v domácnosti souvisí s typem domácnosti, a argumentují, že nastavení českého
systému daní a dávek vede k vyšší nezaměstnanosti lidí v některých typech domácností.
Studie (Jahoda a Šinkyříková, 2011) je
svým zaměřením asi nejbližší této práci,
nebo zkoumá vliv finančních faktorů na
motivaci žen na rodičovské dovolené vrátit
se na trh práce. Kromě daňových a dávkových faktorů autoři studie také pracují
s náklady na péči o děti, které spolu s daňovými slevami a rodičovským příspěvkem
identifikují jako hlavní faktory bránící ženám na rodičovské dovolené v návratu do
práce. Autoři velmi dobře ilustrují přítomnost demotivačních faktorů pro návrat na
trh práce u žen s malými dětmi v typových
domácnostech.
Tato studie navazuje na výše zmíněné
výzkumné články zabývající se pracovní
motivací českého systému. Vzhledem k využití metody mikrosimulace na reprezentativním vzorku domácností však tato studie
posouvá výzkum v této oblasti dále a analyzuje pracovní motivace všech žen v produktivním věku v ČR (a to žen pracujících
i nepracujících), identifikuje skupiny, které
mají nejnižší finanční motivaci pracovat,
a zkoumá dopady vybraných reforem na
celou populaci českých žen a na veřejné
finance. Využitá metoda mikrosimulace
daňových a dávkových systémů je velmi rozšířená pro hodnocení motivačního charakteru systému a pro analýzy reforem v zahraniční literatuře (viz např. Immervoll, 2004;
Immervoll a Barber, 2006; Figari et al., 2007;
Bargain, Orsini a Peichl, 2011).

Metodologie a popis dat
Efektivní daňová sazba
Pracovní motivaci je možné z ekonomického hlediska vyjádřit pomocí tzv. efektivní daňové sazby (Average Effective Tax
Rate = AETR). Tento koncept je široce využíván v zahraniční literatuře (viz například
Immervoll, 2004; Immervoll a kol., 2007
nebo Figari a kol., 2007) i ve studiích zabývajících se pracovní motivací žen v ČR
(Jahoda a Šinkyříková, 2011). Efektivní
daňová sazba analyzuje dopady daňových
a dávkových systémů na rozhodnutí jedin-
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ců vstoupit na trh práce. Vyjadřuje, jaká
část z hrubého příjmu jedince je odvedena
z domácnosti (zaplacena na daních, ztracena na sociálních dávkách atd.). Jedná se
tedy o velikost zdanění práce v širším
slova smyslu, zahrnující nejen daně z příjmu, ale také změny v pobíraných dávkách
a dalších nákladech spojených se vstupem
na trh práce (například náklady péče
o děti). Tato studie se zabývá pracovní
motivací žen, ukazatel je tedy definován
způsobem patrným z obrázku č. 1.
Velikost efektivního zdanění práce (AETR)
se pohybuje většinou mezi 0 a 100 %, přičemž AETR = 0 % vyjadřuje situaci, kdy zdanění práce ženy je nulové, domácnost tedy
zvýší své příjmy o velikost hrubé mzdy ženy,
pokud žena začne pracovat. AETR = 100 %
popisuje situaci úplného zdanění příjmů,
kde příjem domácnosti v situaci, kdy žena
pracuje, je stejný jako příjem v situaci, kdy
žena nepracuje.4 AETR se však může pohybovat i nad 100 %, což znamená, že příjem
domácnosti se snižuje, pokud žena začne
pracovat. Taková situace může nastat například v případě žen s malými dětmi, kde
jejich výdělky nepokryjí vysoké náklady na
péči o děti. AETR se naopak může pohybovat i v záporných hodnotách, což znamená,
že ženina práce je naopak dotována - pokud
žena začne pracovat, čistý zisk domácnosti
je větší než ženina hrubá mzda. Tato situace
může nastat například v systému s daňovými bonusy pro lidi s nízkými příjmy (v ČR se
jedinec může dostat do situace záporné
daňové povinnosti pomocí slevy na dani za
dítě).
Tato studie zkoumá výši efektivního zdanění práce (AETR) pouze pro případ, že
žena přechází z úplné neaktivity (nepracuje vůbec) do pracovní aktivity na plný úvazek (nebo obráceně). Vzhledem k velmi
nízké dostupnosti práce na částečný úvazek v ČR5 se zdá rozumné předpokládat
práci pouze na plný úvazek.
Do výpočtu čistého peněžního zisku
domácnosti z ženiny práce vstupuje kromě
ženiny hrubé mzdy také změna v placených daních z příjmu všech členů domácnosti (daně z příjmu se mohou změnit
např. i u manžela ženy se změnou její aktivity v důsledky ztráty nároku na slevu na
manželku), v sociálním a zdravotním pojištění, v pobíraných sociálních dávkách
a v nákladech na péči o děti. Podrobný
popis mikrosimulace všech těchto faktorů
je v další části studie.
Datový soubor a mikrosimulace
Pro analýzu pracovní motivace žen v ČR
jsou v této studii využita data ze šetření
Českého statistického úřadu Životní podmínky (SILC) 2010. Jedná se o reprezenta-

tivní vzorek české populace o velikosti
9098 domácností. V datovém souboru se
nachází informace týkající se struktury
domácnosti, demografických údajů všech
jejích členů a podrobné informace o jejich
příjmech.
Výpočet efektivního zdanění práce je
založen na porovnání dvou hypotetických
scénářů – vybraná žena v domácnosti pracuje nebo nepracuje. Ekonomická aktivita
všech ostatních členů domácnosti je zafixovaná tak, jak je reportovaná v datech.
Prvním krokem ve výpočtu AETR je tedy
určení jedné ženy v každé domácnosti ve
vzorku, které měníme ekonomickou aktivitu. Tato vybraná žena je vždy žena v produktivním věku (mezi 18 a 59 lety), která
nestuduje v denním studiu a není ve starobním ani invalidním důchodu. Ve vzorku
je celkem 4582 domácností, ve kterých se
vyskytuje alespoň jedna žena splňující tyto
podmínky (ostatní jsou především domácnosti důchodců, studentů nebo domácnosti mužů samoživitelů).6 Díky využití
reprezentativního vzorku populace ze šetření Životní podmínky je tedy možné analyzovat pracovní motivaci nejen žen ve
standardních úplných rodinách, ale také
žen samoživitelek a žen v dalších nestandardních typech domácností.
Vybrané ženy v produktivním věku se
dále liší ve své ekonomické aktivitě. Některé z nich reportují v datech kladné příjmy
ze zaměstnání nebo podnikání, zatímco
jiné jsou v domácnosti, nezaměstnané
nebo nepracující z jiného důvodu. Z celkového počtu 4581 domácností, ve kterých
se nachází žena v produktivním věku, je
3740 domácností se ženou pracující a 841 domácností se ženou ekonomicky neaktivní.
Analýza efektivního zdanění je provedena
pro tyto dvě skupiny domácností zvláš .
U první skupiny domácností s pracující ženou ukazatel AETR říká, kolik procent ženina hrubého příjmu by domácnost ztratila,
kdyby žena přestala pracovat, zatímco
AETR druhé skupiny domácností s nepracující ženou popisuje změnu příjmu domácnosti, kdyby žena začala pracovat na
plný úvazek.
V případě domácností s ekonomicky
aktivní ženou je výpočet příjmu domácnosti pro dvě uvažované situace (žena pracující a žena nepracující) relativně přímočarý.
Pro situaci pracující ženy je využito údajů
o reportovaných příjmech všech členů
domácnosti, zatímco pro situaci nepracující ženy jsou u vybrané ženy její pracovní
příjmy změněny na nulové (u ostatních
členů domácnosti je opět využito reportovaných hodnot). Ovšem v případě domácností s ekonomicky neaktivní ženou je
výpočet příjmu domácnosti pro dvě uvažované situace (žena pracující a žena nepracující) poněkud složitější, protože je nutné
uplatnit jistý předpoklad o tom, jaké by
žena měla příjmy, kdyby začala pracovat.
K tomuto účelu je využito metody imputace mezd, kde každé nepracující ženě je na
základě jejích charakteristik přiřazena
potenciální mzda na základě mzdové rovni-
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Graf č. 1: Velikost efektivního zdanění (AETR) nepracujících žen

Graf č. 2: Velikost efektivního zdanění (AETR) pracujících žen

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 941 pozorování

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 3740 pozorování

ce (podrobný popis této metody je možné
nalézt v příloze č. 2).
Reportované nebo imputované hrubé
příjmy všech žen ve vzorku a jejich rodinných příslušníků jsou následně využity
v mikrosimulačním modelu, který na základě současného systému daní a dávek v ČR
(pro rok 2012) počítá výši daní z příjmu,
sociální a zdravotní pojištění a nárok na
sociální dávky pro všechny jedince ve
vzorku. Detailní informace ohledně mikrosimulace daní a dávek jsou v příloze č. 2.
Kromě daní a dávek také simulujeme náklady na péči o děti, protože ty představují pro ženy s malými dětmi významný
finanční faktor, a ačkoli nejsou standardní
součástí výpočtů efektivního zdanění práce, studie zabývající se zdaněním práce žen
do výpočtů zahrnují i tuto položku nákladů,
viz např. (Immervoll a Barber, 2006).
Určení výše nákladů na péči o děti není
tak snadné jako výpočet daní z příjmu
nebo nároku na některé sociální dávky,
nebo náklady se výrazně liší podle povahy zařízení péče o děti. V této studii je
uplatněn předpoklad, že děti mladší tří let
musí navštěvovat soukromé jesle nebo
školky, protože obecní jesle a školky jsou
pro ně nedostupné (z kapacitních důvodů).
Náklady na soukromé jesle a školky v ČR
podle dostupných zdrojů začínají na
8000 Kč měsíčně (Kuchařová a kol., 2009),
ale většinou se pohybují spíše kolem
12 000 Kč měsíčně (Jahoda a Šinkyříková,
2011). Tato studie pracuje s dolní hranicí
nákladů, tedy náklady na soukromé hlídání ve výši 8000 Kč měsíčně na jedno dítě.
U dětí starších dvou let (tříleté a starší)
naopak analýza předpokládá dostupnost
obecních školek, u kterých jsou náklady
stanoveny ve výši 1000 Kč měsíčně na
jedno dítě, což odpovídá nákladům uváděným v literatuře, viz např. (Kuchařová
a Svobodová, 2006). Náklady na soukromou nebo veřejnou péči o děti (podle věku
dítěte) jsou pak přiřazeny všem pracujícím
ženám s dítětem příslušného věku, pokud
není v domácnosti manžel nebo prarodiče,
kteří jsou ekonomicky neaktivní a mohli by
se tedy o dítě v nepřítomnosti matky
postarat.7

Výše odvedených daní, pobíraných
dávek a nákladů na péči o děti je navíc pro
každou domácnost simulována pro dvě
situace – pro situaci, kdy vybraná žena
v domácnosti pracuje, a kdy nepracuje.
Z těchto dvou údajů o potenciálních čistých
příjmech domácnosti je následně vypočtena výše efektivního zdanění práce dané
ženy.

Pracovní motivace a současný
daňový a dávkový systém v ČR
Tato část studie prezentuje výši efektivního zdanění reprezentativního vzorku českých žen. Vzorek je rozdělen na ženy pracující a nepracující, přičemž výpočet efektivního zdanění každé z těchto dvou skupin
je založen na jiném principu. K vytvoření
uceleného obrázku o pracovní motivaci
současného daňového a dávkového systému je nutné zkoumat zdanění obou skupin.
Vzorek pracujících žen zahrnuje 3740 žen,
pro které je vypočtena výše efektivního zdanění na základě jejich reportované mzdy (ze
zaměstnání nebo podnikání). AETR (výše
efektivního zdanění) u těchto žen vyjadřuje,
kolik procent ženina hrubého příjmu by
domácnost ztratila, kdyby žena přestala
pracovat. Vzorek nepracujících žen je menší
(zahrnuje 841 žen) a výše jejich efektivního
zdanění je vypočtena na základě imputovaných mezd. Výše efektivního zdanění
nepracujících žen vyjadřuje, kolik procent
hrubého příjmu ženy by bylo odvedeno
z domácnosti, pokud by žena začala pracovat (tedy zdanění například ve výši 70 % znamená, že pokud by žena začala pracovat,
příjem domácnosti by se zvýšil jen o 30 % jejího hrubého příjmu).
Graf č. 1 ilustruje rozdělení efektivního
zdanění práce v populaci nepracujících žen
v ČR (na ose y je uvedeno, kolik procent
žen v dané populaci má efektivní zdanění
ve výši uvedené na ose x). Z grafu je zřejmé, že mnoho nepracujících žen čelí velmi
vysokému zdanění práce, necelá 4 % nepracujících žen dokonce čelí zdanění vyššímu než 100 % (pokud by tedy začaly pracovat, příjem domácnosti by se snížil).
Celých 40 % nepracujících žen pak čelí efek-

tivní daňové sazbě nad 70 %, přičemž taková výše zdanění je zpravidla považována za
vysoce demotivační. Průměrná výše zdanění práce ve vzorku nepracujících žen je 57 %.
Z grafu č. 1 je ale také patrné, že velké procento žen má velikost AETR kolem 31 %,
tato hodnota totiž odpovídá velikosti zdanění pouze daní z příjmu a sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnanců. Nižších
a vyšších hodnot zdanění je tedy dosaženo
kombinací slev na dani, změn v sociálních
dávkách a nákladů na hlídání dětí.
Graf č. 2 nabízí rozdělení efektivního zdanění práce v populaci pracujících žen v ČR.
Na první pohled je zřejmé, že zdanění této
skupiny žen je nižší než u nepracujících žen,
průměrná velikost zdanění v této skupině
žen je 46 %. Procento žen, které čelí zdanění ve výši 31 %, je také mnohem vyšší než
u nepracujících žen. Avšak i zde je překvapivé, že relativně velké množství pracujících
žen čelí zdanění nad 70 %. Hranice 70% zdanění je často v literatuře považována za hraniční – zdanění nad 70 % už je většinou
považováno za silně demotivační (Jahoda
a Šinkyříková, 2011). Nad hranicí 70% zdanění se nachází 8,5 % pracujících žen, což
odpovídá asi 160 000 pracujících žen v ČR.8
Z tohoto je tedy patrné, že tyto pracující
ženy mají pravděpodobně jinou než finanční motivaci k práci, protože zdanění jejich
práce je natolik vysoké, že nemotivuje k dalšímu setrvání v pracovním procesu.
Nyní bychom si měli položit otázku,
proč je efektivní zdanění práce nepracujících žen natolik odlišné od zdanění žen
pracujících. Hlavním důvodem této odlišnosti se zdá být specifičnost vzorku nepracujících žen, které jsou většinou matky
malých dětí (téměř polovina z nich má
doma dítě do 2 let věku včetně). Vysoké
efektivní zdanění je u těchto žen s malými
dětmi do 2 let věku dáno především vysokými náklady na soukromou péči o děti,
které musí tyto ženy zaplatit, pokud by se
chtěly vrátit na trh práce a nemají v domácnosti nikoho, kdo by v jejich nepřítomnosti
dítě hlídal.
Graf č. 3 nabízí rozdělení efektivního
zdanění práce nepracujících žen s dětmi
mladšími 3 let. Na první pohled je patrné,
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Graf č. 3: Velikost efektivního zdanění (AETR) nepracujících žen
s dětmi mladšími 3 let

Graf č. 4: Velikost efektivního zdanění (AETR) nepracujících žen
bez dětí mladších 3 let

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 445 pozorování

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 396 pozorování

že tato skupina žen čelí vysokému efektivnímu zdanění, protože nese vysoké náklady soukromé péče o děti. Průměrná výše
zdanění práce této skupiny žen je 77 % a tři
čtvrtiny žen v této skupině čelí zdanění nad
hranicí 70 %. To znamená, že motivace začít
pracovat je velmi malá, jelikož placené
daně a náklady na hlídání dětí a ztracené
dávky by pohltily více než 70 % potenciálních příjmů těchto žen.9
Rozdělení efektivního zdanění nepracujících žen, které žijí v domácnosti bez dětí
mladších 3 let, je pak velmi odlišné (viz graf
č. 4). Žádná z žen v této skupině nečelí zdanění nad 100 % a průměrná efektivní daňová sazba je pouze 39 %, což je dokonce
méně než průměrná výše zdanění žen pracujících. Přesto je však z grafu č. 4 patrné,
že náklady na soukromou péči o děti nejsou
jedinou příčinou vysokého efektivního zdanění nepracujících žen. Mezi nepracujícími
ženami bez malých dětí je stále skupina žen
s vysokým efektivním zdaněním (7 % z této
skupiny žen, což odpovídá asi 18 000 žen,
čelí zdanění nad 70 %). Jedná se o skupinu
žen, která se vyznačuje nízkými příjmy (průměrná hrubá měsíční mzda ve výši 13 700 Kč),
nízkým vzděláním (85 % z nich nemá maturitu) a jedná se o ženy samoživitelky nebo
s manželem/druhem, který je nezaměstnaný (v 80 % případů) nebo má taktéž nízké
vzdělání a nízké příjmy. V těchto domácnostech není jiný ekonomicky aktivní člen,
domácnost tedy většinou, pokud žena nastupuje do zaměstnání, ztrácí nárok na sociální
dávky, na které měla v době ženiny neaktivity nárok. Kombinace ztráty nároku na sociální dávky s nízkými příjmy ženy ze zaměstnání vede k vysokému efektivnímu zdanění
práce ženy.
Z výše uvedeného je tedy patrné, že přestože jsou zde i jiné faktory, role dětí v určení výše efektivní daňové sazby je rozhodující. Tato analýza pracuje s dolní hranicí
nákladů na soukromou péči o děti ve výši
8000 Kč měsíčně, přesto se ukazuje, že
taková částka je pro většinu matek v ČR
příliš vysoká a v kombinaci s dalšími faktory (případná ztráta slevy na dani na manželku pro manžela, ztráta nároku na některé sociální dávky nebo snížení jejich výše)
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je tak pro mnoho žen s malými dětmi návrat do zaměstnání finančně nevýhodný.

Analýza reforem
současného systému
Tato část studie zkoumá dopad několika
reforem současného systému, které jsou
zacílené na zmírnění vysokých nákladů na
soukromou péči o děti. Konkrétně se jedná
o různé modifikace vládního návrhu slevy
na dani na využívání soukromé péče
o děti, která má být poskytována pracujícím rodičům dětí, které navštěvují soukromé zařízení péče o děti. První reforma
zavádí slevu na dani na soukromé hlídání
ve výši 14 400 Kč ročně bez možnosti
uplatnění slevy jako daňového bonusu.10
Druhá reforma zavádí slevu na dani ve
stejné výši, ale s možností uplatnění slevy
ve formě daňového bonusu (tedy záporné
daně). Třetí reforma zavádí slevu na dani
na soukromé hlídání ve výši 24 840 Kč ročně bez možnosti uplatnění slevy jako bonusu a čtvrtá reforma ponechává výši slevy na 24 840 Kč ročně s možností uplatnění slevy jako daňového bonusu.11
Tato sleva na dani je v následné simulaci přiznána všem domácnostem s dítětem
do 2 let věku (včetně), ve kterých matka
dítěte pracuje a otec ani prarodiče dítěte
nejsou v domácnosti přítomni nebo jsou
ekonomicky aktivní, protože tyto domácnosti podle předpokladů studie využívají
soukromé péče o děti. Sleva na dani na
soukromé hlídání je pak přiznána tomu
z rodičů, který má vyšší daňovou povinnost,12 aby rodina mohla využít slevu na
dani v maximální výši. Vzhledem k tomu,
že efektivní zdanění práce ženy je počítáno
na základě sumy příjmů všech členů
domácnosti, dojde k jeho snížení díky
slevě na dani i v případě, že je sleva přiznána otci dítěte.
Dopady jednotlivých reforem na pracovní
motivaci žen
V této části studie jsou prezentovány
změny výše efektivního zdanění žen
v důsledku zavedení uvažovaných reforem. Graf č. 5 ilustruje změnu v rozložení

efektivního zdanění práce v důsledku zavedení reformy 1 (v porovnání se současným
systémem) na vzorku nepracujících žen. Je
zřejmé, že zavedení slevy na dani na soukromé hlídání dětí má nezanedbatelný vliv
na pracovní motivaci nepracujících žen.
Zavedení této slevy má navíc vliv pouze na
ty ženy, které mají v současnosti (před
zavedením reformy) velmi vysoké efektivní zdanění (především s AETR nad 70 %),
které je dáno právě náklady na soukromou
péči o děti, a tedy mají velmi malou motivaci začít pracovat.
Vzhledem k tomu, že ve skupině pracujících žen je jen velmi malé procento žen
s malými dětmi (pouze 5 % pracujících žen
má dítě do 2 let), dopad této reformy na
jejich pracovní motivaci je velmi malý (viz
graf A1 v příloze). Nepřítomnost výrazného dopadu analyzovaných reforem na pracovní motivaci pracujících žen můžeme
pokládat za žádoucí vlastnost reforem,
nebo z rozpočtového hlediska může být
nežádoucí zatěžovat státní rozpočet dalším
zvyšováním pracovních motivací již pracujících žen.
Reforma č. 2 se liší od první představené reformy pouze v tom ohledu, že nabízí
možnost využít slevu na dani ve formě daňového bonusu. Možnost využít slevu ve
formě bonusu se však neukazuje být až tak
důležitá. Dopady druhé reformy na pracovní motivaci nepracujících žen (viz příloha,
graf A2) jsou na první pohled velmi podobné dopadům reformy první (graf č. 5). První
příčinou je relativně malá výše slevy, takže
možnost uplatnění slevy ve formě daňového bonusu většinou není nutná. Navíc
v této analýze může slevu na dani uplatnit
ten z rodičů (pokud žijí v domácnosti oba),
který má vyšší daňovou povinnost, takže
i pokud má žena potenciálně nízké příjmy,
slevu může uplatnit manžel/druh, pokud
má příjmy vyšší. Ve většině domácností je
tedy alespoň jeden z rodičů dítěte s dostatečně vysokými příjmy k tomu, aby se i po
uplatnění slevy na soukromé hlídání nedostal do záporné daňové povinnosti. Možnost využití daňového bonusu tak není
pro dopady na pracovní motivaci rozhodující.
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Graf č. 5: Reforma 1 (sleva na dani, 14 400 Kč): Změna efektivního zdanění nepracujících žen

Graf č. 6: Reforma 3 (sleva na dani, 24 840 Kč): Změna efektivního zdanění nepracujících žen

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 941 pozorování

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 941 pozorován

Třetí představená reforma analyzuje vliv
zvýšení slevy na soukromé hlídání na téměř
dvojnásobnou částku oproti předchozím
reformám. Reforma 3 opět ovlivňuje pracovní motivaci stejné skupiny žen, které čelí
v současném systému velmi vysokému
zdanění práce (většinou s AETR nad 70 %).
Tato reforma však posouvá zdanění této
skupiny žen směrem dolů mnohem více
než předchozí reformy (viz graf č. 6). Ze
srovnání reformy 1 a reformy 3 (které ilustruje graf A3 v příloze) je zřejmé, že výše
slevy na dani (na rozdíl od možnosti uplatnit slevu jako bonus) má nezanedbatelný
dopad na pracovní motivaci žen.
Poslední analyzovaná reforma zavádí
slevu na dani na soukromé hlídání ve výši
24 840 Kč ročně spolu s možností uplatnění slevy jako daňového bonusu. Zde se
opět ukazuje, že zavedení možnosti záporné daně není rozhodující pro pracovní
motivaci žen (dopady reformy 3 v grafu č. 6
jsou velmi podobné dopadům reformy 4
v grafu A4 v příloze).13
Přestože jsou dopady reforem s možností uplatnění daňového bonusu a bez této
možnosti na celkovou populaci žen velmi
podobné, skupina žen, která je motivována
systémem pracovat, se může v obou případech lišit. V případě reforem bez daňového
bonusu je motivace zvýšena především
u žen, které žijí v domácnosti s manželem,
který má vyšší příjmy, a sleva na dani je
tedy plně využita, zatímco u reforem
s možností uplatnění daňového bonusu je
pracovní motivace zvýšena i u žen samoživitelek. Pracovní motivace žen samoživitelek je v České republice obecně velmi nízká

a je u nich velký prostor pro zvyšování
jejich ekonomické aktivity. Z tohoto důvodu se tedy reformy zavádějící možnost
daňového bonusu zdají být mnohem vhodnějším nástrojem zvyšování participace
českých žen na trhu práce.
Srovnání reforem z hlediska pracovní
motivace žen
Pro srovnání dopadů analyzovaných
reforem na nabídku práce žen je potřebné
stanovit předpoklad o hraniční výši efektivního zdanění, která je dostatečně malá,
aby ještě motivovala k participaci na trhu
práce. Tato studie pracuje s hranicí 70% zdanění, zdanění nad 70 % je tedy již považováno za demotivační. Jedná se o předpoklad arbitrární,14 pro ilustraci změny pracovní motivace žen při zavedení jedné
z reforem je však nutné jistou hranici AETR
zvolit a zvolená hodnota 70 % je nejčastěji
využívána v literatuře, viz např. (Jahoda
a Šinkyříková, 2011).
Tabulka č. 1 uvádí, jaké procento žen
v dané kategorii je motivováno daným
systémem pracovat (má AETR pod 70 %).
Na první pohled je zřejmé, že zatímco současný systém motivuje více než 90 % pracujících žen k práci, ve skupině nepracujících žen je jen necelých 60 % žen finančně
motivováno začít pracovat. V populaci pracujících žen nedochází se zavedením uvažovaných reforem k výrazným změnám
v procentu žen, které jsou systémem motivovány setrvat na trhu práce. Je to dáno
tím, že pracující ženy mají doma zřídkakdy
malé dítě do 2 let, a tudíž pro ně sleva na
dani na hlídání většinou není relevantní.

V populaci nepracujících žen však zavedení slevy na dani na soukromé hlídání způsobuje výrazné změny v počtu žen, pro
které je ekonomická aktivita z finančního
hlediska motivující, nebo tato skupina žen
má často doma malé dítě do 2 let.
Pokud se tedy zaměříme na skupinu
nepracujících žen s malými dětmi do 2 let, je
zřejmé, že tato je reformami zasažena opravdu výrazně. Zatímco ve stávajícím systému
je pouze necelá čtvrtina těchto žen finančně
motivována nastoupit do zaměstnání, zavedením slevy na soukromé hlídání ve výši
14 400 Kč ročně by tento podíl vzrostl na 41,
respektive 43 % (pro reformu 1, respektive 2),
což odpovídá potenciálnímu nárůstu ekonomicky aktivních žen asi o 40 000 (viz poslední sloupec tabulky č. 1). Zavedením slevy ve
výši 24 840 Kč ročně by tento podíl vzrostl dokonce na 70, respektive 78 % (pro reformu 3,
respektive 4), došlo by tedy k výrazně většímu potenciálnímu nárůstu ekonomicky
aktivních žen, a to o více než 100 000. Pokud
bychom tedy uvažovali o zavedení slevy na
dani v nejštědřejší uvažované variantě
(reforma 4), podíl nepracujících žen s malými dětmi, které jsou finančně motivovány
k participaci na trhu práce, by vzrostl
z jedné čtvrtiny na více než tři čtvrtiny. Zde
je samozřejmě nutné si uvědomit, že existují i nefinanční důvody, proč ženy s malými dětmi nepracují, jedná se tedy v tomto
případě spíše o horní hranici možných dopadů na participaci žen.
Zaměříme-li se na pracující ženy s dětmi
do 2 let věku, je zřejmé, že se jedná o vysoce selektivní skupinu žen s vysokým vzděláním,15 u kterých je finanční motivace

Tabulka č. 1: Dopady reforem na pracovní motivaci žen (podíl žen s AETR pod 70 %)
Nepracující

Pracující ženy

Nepracující ženy

Pracující ženy

Potenciální nárůst

ženy

ženy

s dětmi do 2 let

s dětmi do 2 let

počtu pracujících žen

stávající systém

59,82%

91,44%

24,79%

52,71%

sleva na dani za hlídání (14 400 Kč)

reforma 1

67,70%

91,87%

41,06%

60,96%

daňový bonus za hlídání (14 400 Kč)

reforma 2

68,75%

91,87%

43,23%

60,96%

42 314

sleva na dani za hlídání (24 840 Kč)

reforma 3

82,01%

92,16%

70,65%

66,41%

105 141

daňový bonus za hlídání (24 840 Kč)

reforma 4

85,72%

92,30%

78,33%

68,86%

1 222 742

37 356

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010
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Tabulka č. 2: Dopady reforem na veřejné finance (změna rozpočtové pozice státu v mld. Kč ročně)
Daně z příjmu
sleva na dani za hlídání (14 400 Kč)

reforma 1

Soc. a zdr. pojištění

Sociální dávky

nepracující

pracující

nepracující

pracující

nepracující

pracující

0,739

-1,090

0,860

0

0,060

0,016

Celkem
0,584

daňový bonus za hlídání (14 400 Kč)

reforma 2

0,660

-1,220

0,961

0

0,174

0,032

0,607

sleva na dani za hlídání (24 840 Kč)

reforma 3

1,500

-1,740

2,310

0

0,101

0,016

2,187

daňový bonus za hlídání (24 840 Kč)

reforma 4

1,070

-2,110

2,660

0

0,333

0,034

1,987

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010

k ekonomické aktivitě tedy mnohem vyšší
i ve stávajícím systému (což je pravděpodobně příčinou toho, že tyto ženy ve skutečnosti pracují, přestože mají doma malé
dítě). U těchto žen tedy sleva na dani na
soukromé hlídání nehraje takovou roli jako
u žen nepracujících (které mají obecně
nižší potenciální příjmy).
Srovnání reforem z hlediska dopadů na
veřejné finance
Potenciální dopady uvažovaných reforem na veřejné finance jsou velmi důležité,
a to především v situaci, kdy většina vládních opatření směřuje ke snížení schodku
státního rozpočtu. Jsou určovány několika
faktory a liší se pro různé skupiny žen.
Skupina nepracujících žen, která nastoupí
na trh práce,16 začne státu odvádět daně
z příjmu a přispívá do fondů sociálního
a zdravotního pojištění. Manželé těchto
žen (pokud jsou v domácnosti přítomni)
začnou v důsledku jejich ekonomické aktivity platit vyšší daně, nebo ztratí nárok na
slevu na manželku. Domácnosti těchto žen
také mohou v důsledku změny jejich participace na trhu práce ztratit nárok na některé sociální dávky (nebo se může snížit výše
dávky), veřejné finance tedy ušetří na
vyplacených sociálních dávkách.
Veřejné finance jsou však také ovlivněny
změnami ve výši daní odvedených ženami,
které v současném systému pracují a jsou
matkami malých dětí do 2 let, protože tyto
ženy (nebo jejich manželé/partneři) mohou
začít uplatňovat slevu na dani na soukromé hlídání dětí. Navíc v důsledku této
změny ve výši daní pracujících žen může
i v těchto domácnostech dojít ke změně
pobíraných sociálních dávek (nárok na
dávky nebo jejich výše se může změnit
v důsledku změny čistého příjmu rodiny).
Analýza dopadů reforem na veřejné
finance v této studii zahrnuje všechny zmíněné aspekty, jedná se však pouze o statickou analýzu dopadů prvního řádu, ve které
neuvažujeme další možné dopady v důsledku příjmových či jiných behaviorálních
efektů. Některé z těchto efektů mohou
veřejné finance ovlivnit negativně (příjmový efekt může způsobit pokles ekonomické
aktivity nyní pracujících žen s malými
dětmi), naše analýza zanedbává však
i mnoho dlouhodobých efektů, které by
měly veřejné finance ovlivnit pozitivně
(například nižší ztráta kvalifikace u žen
s malými dětmi, které se vrátí v důsledku
reforem na trh práce dříve, bude mít pozitivní dopad na jejich budoucí mzdy a tedy
i budoucí příjmy státního rozpočtu).
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Tabulka č. 2 shrnuje dopady jednotlivých reforem na příjmy státního rozpočtu
z daní z příjmu, sociálního a zdravotního
pojištění a na výdaje na sociální dávky.
Dopady na vybrané daně z příjmu jsou dle
očekávání u domácností nepracujících žen
pozitivní, nebo část nepracujících žen
začne pracovat a platit daně z příjmu, které
jsou v průměru vyšší než výše slevy na
soukromé hlídání. Stát tedy na pracovní
aktivitě těchto žen vydělá, přestože jejich
práci částečně „dotuje“ slevou na dani na
soukromé hlídání dětí. Roční výdělky
veřejných financí na daních z příjmu nově
pracujících žen jsou navíc celkem vysoké,
pohybují se od 0,7 po 1,1 mld. Kč ročně.
Vybrané daně z příjmů domácností pracujících žen se však se zavedením reforem
celkem výrazně snižují. To je dáno právě
tím, že některé z těchto žen také využívají
služeb soukromých zařízení péče o děti
a budou tedy v reformním systému uplatňovat slevu na dani na soukromé hlídání
a platit tak nižší daně, což znamená ztrátu
asi 1 až 2 mld. Kč ročně pro veřejné finance (podle typu reformy).17
Nepracující ženy (které v důsledku reformy vstoupí na trh práce) budou mimo daní
z příjmů také přispívat do fondů sociálního
a zdravotního pojištění, čímž stát získá asi
0,9 až 2,6 mld. Kč ročně (opět podle typu
reformy, nebo každá reforma zvyšuje potenciální počet nově pracujících žen jinak,
viz poslední sloupec tabulky č. 1, a každá
žena přispívá jinou částkou podle svých
potenciálních příjmů). Velikost odvedeného sociálního a zdravotního pojištění pracujících žen (a dalších členů jejich domácností) se nemění.
A konečně na sociálních dávkách (vyplácených domácnostem nepracujících i pracujících žen) veřejné finance ušetří, protože oba typy domácností zvyšují své výdělky z pracovní činnosti (některé nepracující
ženy začnou pracovat a některé domácnosti pracujících žen ušetří na daních z příjmu v důsledku zavedení slevy na soukromé hlídání). U domácností nepracujících
žen se jedná o úsporu pohybující se od 0,1
do 0,3 mld. Kč ročně, zatímco u domácností pracujících žen se jedná o mnohem
nižší částky od 16 do 34 mil. Kč ročně.
Celková změna veřejných financí v důsledku analyzovaných reforem je ve všech
případech kladná, přičemž u prvních dvou
reforem (sleva na dani na hlídání ve výši
14 400 Kč ročně) stát „vydělá“ ročně přibližně 0,6 mld. Kč, zatímco u druhých dvou
reforem (sleva na dani na hlídání ve výši
24 840 Kč ročně) se rozpočtová pozice stá-

tu zlepší asi o 2 mld. Kč ročně. Celkově se
nejvýhodnější reformou z hlediska rozpočtových dopadů zdá být reforma 3, která
motivuje dostatečné množství nepracujících žen k participaci na trhu práce, ale na
rozdíl od reformy 4 je pro stát „levnější“,
protože nevyplácí slevu na hlídání dětí ve
formě bonusu a tedy stát neztratí tolik jako
v případě reformy 4 na daních z příjmu.

Závěr
Tato studie analyzuje pracovní motivaci
českých žen. S využitím metody mikrosimulace simuluje finanční dopady současného
daňového a dávkového systému (a nákladů
na péči o děti) na pracovní motivaci českých
žen. Detailně analyzuje rozdělení velikosti
efektivního zdanění v populaci českých žen
a identifikuje skupiny s nejnižší finanční
motivací pracovat. Do této skupiny patří především ženy s malými dětmi do dvou let,
kterým v návratu na trh práce brání vysoké náklady na soukromou péči o děti. Další
problematickou skupinou z hlediska pracovní motivace jsou ženy s nízkým vzděláním
a nízkými příjmy, které jsou samoživitelky
nebo žijí s manželem/druhem, který je nezaměstnaný nebo má také nízké příjmy.
Studie dále analyzuje vybrané reformy
současného daňového systému, které jsou
zaměřené na částečnou kompenzaci nákladů na soukromou péči o děti. Jedná se
o reformy zavádějící slevu na dani na soukromé hlídání dětí. Ve studii jsou uvažovány
čtyři verze této reformy, které se liší velikostí slevy na dani (bu 14 400, nebo 24 840 Kč
ročně) a tím, zda je možné slevu uplatnit formou daňového bonusu, nebo ne.
Výsledky analýzy ukazují, že velikost slevy
na dani na soukromé hlídání významně
ovlivňuje procento žen, které jsou systémem motivovány pracovat (mají efektivní
zdanění nižší než 70 %). Reformy zavádějící
slevu na dani ve výši 14 400 Kč ročně zvyšují
procento nepracujících žen s dětmi, které
jsou motivovány k ekonomické činnosti,
o 16, respektive 18 %, což odpovídá zvýšení
počtu pracujících žen asi o 37, respektive
42 tisíc žen (oproti stávajícímu systému pro
reformu 1, respektive 2). Oproti tomu reformy zavádějící slevu ve zvýšené výši
24 840 Kč ročně zvyšují tento podíl žen o 46,
respektive 54 %, což odpovídá zvýšení počtu ekonomicky aktivních žen asi o 105, respektive 123 tisíc (oproti stávajícímu systému pro reformu 3, respektive 4).
Zatímco výše slevy na dani má tedy
významný vliv na pracovní motivaci žen,
rozhodnutí, zda bude sleva zavedena také
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ve formě daňového bonusu, se ukazuje
být méně podstatné. V této analýze je totiž
uplatněn předpoklad, že slevu na dani
může uplatnit ten z rodičů dítěte, který má
vyšší daňovou povinnost. Ve většině případů tedy slevu uplatňuje manžel/druh
ženy (pokud je v domácnosti přítomen)
a ve většině případů je také mzda muže
dostatečně vysoká, aby využití slevy jako
daňového bonusu nebylo nutné.
Studie také ilustruje dopady čtyř zkoumaných reforem na veřejné finance.
Vzhledem k výrazně pozitivním dopadům
reforem na vybrané daně z příjmu a sociální a zdravotní pojištění nově pracujících
žen jsou všechny reformy z hlediska dopadů na veřejné finance výhodné. U prvních
dvou reforem zavádějících slevu na dani
ve výši 14 400 Kč ročně je zisk státního rozpočtu asi 600 mil. Kč ročně, zatímco u reforem s vyšší slevou na dani (24 840 Kč ročně) je potenciální zisk asi 2 mld. Kč ročně.
Vzhledem k výše uvedeným výsledkům
se zdá být nejvhodnějším postupem zavedení reformy v nejštědřejší zkoumané

formě, tedy slevy na dani ve výši 24 840 Kč
ročně. Dále je nutné zvolit mezi prostou slevou na dani bez možnosti uplatnění daňového bonusu a slevou, která může být
uplatněna jako daňový bonus. Za předpokladu, že slevu bude moci uplatnit kterýkoli
z rodičů, je pro většinu domácností možnost uplatnění daňového bonusu zbytečná,
nebo alespoň jeden z rodičů dítěte má
dostatečně vysoké příjmy, aby se nedostal
do záporné daňové povinnosti. Daňový
bonus však může být velmi důležitý pro
ženy samoživitelky s nízkými příjmy, jejichž
pracovní motivace je v České republice
obecně velmi nízká a jež jsou náchylné
k dlouhodobé ekonomické neaktivitě. Přestože je tedy reforma umožňující využití
slevy jako bonusu (reforma 4) z rozpočtového hlediska o něco méně výhodná než
reforma bez daňového bonusu (reforma 3),
zdá se být vhodnější ve smyslu cílování
skupiny žen, které představují významnou
rezervu českého trhu práce.
V této studii byly analyzovány finanční
dopady reforem podporujících návrat matek

s malými dětmi na trh práce. Ukázalo se, že
tyto reformy by měly mít okamžitý pozitivní
dopad na veřejné finance. Pozitivní dopady
takových reforem ale nejsou pouze ve
formě okamžitých přínosů pro státní rozpočet. U žen, které se rozhodnou dříve vrátit
do zaměstnání, nedochází k takovým ztrátám v jejich kvalifikaci, což se odráží ve vyšších současných i budoucích mzdách. Tento
faktor, přestože je těžké vyčíslit jeho velikost, také pozitivně ovlivňuje veřejné finance, ale také životní úroveň žen samotných
a jejich rodin. Dalším důležitým faktorem je
problematický návrat na trh práce, pokud
mu předchází období dlouhodobé ekonomické neaktivity. Ženy, které zůstávají
mnoho let v domácnosti a pečují o děti, mají
při návratu na trh práce často problém
nalézt zaměstnání a někdy se stávají i dlouhodobě nezaměstnanými. Toto má opět
výrazně negativní dopady na veřejné finance (nezaměstnané ženy pobírají dávky
v nezaměstnanosti, ale často i další dávky
spojené s nízkými příjmy rodiny) i na životní
úroveň a spokojenost dané ženy.

Příloha č. 1: Grafy
Graf A1: Reforma 1 (sleva na dani, 14 400 Kč): Změna efektivního zdanění pracujících žen

Graf A2: Reforma 2 (daňový bonus, 14 400 Kč): Změna efektivního zdanění nepracujících žen

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 3740 pozorování

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 941 pozorování

Graf A3: Reforma 1 vs. 3 (sleva na dani, 14 400 Kč vs. 24 840 Kč)
pro nepracující ženy

Graf A4: Reforma 4 (daňový bonus, 24 840 Kč): Změna efektivního zdanění nepracujících žen

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 941 pozorování

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat SILC 2010, 941 pozorování
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Příloha č. 2: Detailní popis imputace mezd a mikrosimulace daní a dávek
Imputace mezd je provedena standardní
metodou Heckmanova dvoustupňového
modelu (v zahraniční literatuře ji využívá
podobným způsobem například Eissa
a Hoynes, 2004 nebo Selin, 2009). Tato
metoda využívá obdoby Mincerovy mzdové regrese, tedy regresního modelu, kde
mzda je vysvětlována na základě vzdělání,
věku, rodinného stavu, kraje bydliště, velikosti obce bydliště a zdravotního stavu
každé ženy. Tento model je odhadnut pro
všechny ženy s kladnými příjmy z hlavního
zaměstnání. Zde se tedy předpokládá, že
nepracující ženy by začaly pracovat jako
zaměstnankyně, ne jako podnikatelky.
Tento předpoklad se zdá být celkem rozumný vzhledem k nízkému procentu podnikajících žen v ČR (pouze 9 % pracujících
žen). Z reportovaných ročních příjmů
z hlavního zaměstnání žen zaměstnankyň
je na základě uvedeného počtu měsíců
(které žena pracovala) a počtu odpracovaných hodin za týden vypočtena hodnota
její hodinové mzdy, která je následně využita v mzdové regresi pro přiřazení hodinové mzdy každé nepracující ženě.
Mzdová rovnice je dále upravena
o selekci do zaměstnání - do rovnice je
zahrnuta proměnná, která postihuje nepozorované rozdíly mezi pracujícími a nepracujícími ženami.18 Odhadnutá mzdová rovnice upravená o selekci do zaměstnání je
následně využita pro imputaci mezd
nepracujících žen na základě jejich charakteristik. Každé nepracující ženě je tedy na
základě jejích charakteristik přiřazena
odhadnutá hodinová mzda, která je převedena na roční příjmy za předpokladu, že
žena začne pracovat na plný úvazek (40 hodin týdně) a bude pracovat 12 měsíců
v roce. Tato imputovaná roční mzda je pak
využita ve výpočtu příjmů domácností s nepracujícími ženami pro hypotetickou situaci, kdy by daná žena v domácnosti začala
pracovat.
Dalším krokem ve výpočtu efektivního
zdanění je mikrosimulace daní a dávek. V této studii vychází simulace ze současného
systému daní a dávek v ČR (pro rok 2012).
Pro každého jedince v datovém souboru je
nejprve vypočtena výše daně z příjmu
(modelováno včetně slevy na dani na
poplatníka, slevy na manželku a dítě) a výše sociálního a zdravotního pojištění (modelováno pro zaměstnance i živnostníky
včetně minimálních a maximálních vyměřovacích základů). U slevy na dani na dítě
je uplatněn předpoklad, že slevu uplatňuje
ten z rodičů dítěte, který má vyšší daňovou
povinnost, aby byla sleva využita v maximální možné výši.19
Dále je na základě reportovaných pracovních příjmů a důchodů všech členů
domácnosti vypočten nárok na sociální
dávky každé domácnosti ve vzorku. Ze
sociálních dávek jsou simulovány přídavky
na děti, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek a dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).
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Simulace těchto dávek jsou založeny na
předpokladu, že pokud má daná domácnost na příslušnou dávku nárok, svůj
nárok uplatní v plné výši. Přídavky na děti
jsou přiřazeny domácnosti, pokud splňuje
podmínku přítomnosti nezaopatřeného
dítěte v daném věku a nepřekračuje hranici příjmů (2,4násobek životního minima).
Přiznání příspěvku na bydlení je o něco
složitější, vyžaduje porovnání reportovaných nákladů na bydlení a nákladů normativních (určených zákonem) spolu s testováním příjmů rodiny. Dávky hmotné nouze
jsou přiznány na základě porovnání částky
živobytí domácnosti (která se liší podle
složení domácnosti a dalších aspektů)
a příjmu (příjem je definován podle zákona
o pomoci v hmotné nouzi).
Mimo sociálních dávek jsou také pro
každou domácnost simulovány náklady na
péči o děti. Simulace rodičovského příspěvku a nákladů na péči o děti je podmíněna uplatněním několika předpokladů.
V současném systému je výše a délka
pobírání rodičovského příspěvku flexibilní,
přičemž pevně daná je pouze celková výše
příspěvku (220 000 Kč na jedno dítě). Rodiče si tedy mohou zvolit měsíční výši
a délku pobírání příspěvku (od dvou do
čtyř let) a navíc mohou tuto svou volbu
každé tři měsíce měnit.20 Vzhledem k nedostupnosti informací o předchozích příjmech rodičů v datovém souboru a vzhledem k vysoké flexibilitě a individuálnosti
celého systému je těžké určit, jakou výši
příspěvku by která rodina měla pobírat.
V této analýze však nemusíme znát přesnou výši rodičovského příspěvku, zajímají
nás především změny v této dávce, pokud
žena začne (přestane) pracovat.
Nárok na rodičovský příspěvek ztrácí
rodič, pouze pokud dítě mladší dvou let
navštěvuje obecní jesle nebo školku více
než 46 hodin měsíčně.21 Vzhledem k velmi
malé dostupnosti obecních jeslí pro děti
mladší dvou let (často dokonce i pro děti
tříleté), je ztráta nároku na dávku velmi
nepravděpodobná i v případě, že žena začne pracovat. Zde je tedy uplatněn předpoklad, že děti mladší tří let (do dvou let včetně) musí navštěvovat soukromé školky
nebo jesle, pokud matka pracuje a v domácnosti není jiná osoba, která by mohla
dítě hlídat. Tím pádem matka dítěte neztrácí nárok na rodičovský příspěvek ani v případě, že začne pracovat a má doma dítě
mladší tří let. Výše rodičovského příspěvku tedy velikost efektivního zdanění neovlivňuje přímo. V analýze je však nutné
výši rodičovského příspěvku stanovit, protože pobírání této dávky může ovlivnit
nárok na jiné sociální dávky (a tedy ovlivnit výši efektivního zdanění nepřímo). Pro
tyto účely je uplatněn předpoklad, že rodiče volí tříletou variantu rodičovského příspěvku, která je v ČR stále nejrozšířenější.22
Mikrosimulace daní a dávek v této studie nepracuje s dávkami v nezaměstna-

nosti, protože se jedná o krátkodobý benefit, který není pro velikost dlouhodobého
efektivního zdanění rozhodující. Tato studie si klade otázku, jaký je rozdíl mezi příjmy rodiny s pracující ženou a s nepracující ženou, pokud žena pracuje či nepracuje
dlouhodobě (déle než rok). Dávky jednorázové (například porodné a pohřebné),
které nezávisí na ekonomické aktivitě ženy,
také nejsou simulovány, protože tyto se ve
velikosti efektivního zdanění nepromítnou.
1 Tato studie vznikla s podporou Odboru rodiny
a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, řediteli a pracovníkům
tohoto odboru autorka děkuje za podnětné připomínky a komentáře.
2 CERGE-EI, a joint workplace of Charles University
and the Economics Institute of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, Politickych veznu
7, 111 21 Prague, Czech Republic.
3 Jedná se o rozdíl mezi mírou zaměstnanosti žen
ve věku 20–49 let, které vychovávají děti do 6 let,
a těmi, které žijí v domácnosti, kde nejsou děti do
6 let věku. Zdroj: (European Commission, 2010).
4 Pojem „nepracující“ ve studii používáme ve smyslu ekonomické neaktivity nebo nezaměstnanosti,
nepracující ženy tedy zahrnují všechny ženy, které
jsou bu nezaměstnané, v domácnosti nebo jinak
ekonomicky neaktivní.
5 Pouze 9,1 % českých žen pracuje na částečný úvazek, zatímco průměr EU je 31,4 % žen pracujících na
částečný úvazek. (zdroj: ČSÚ - http://www.czso.cz
/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/1413-11-r_2011-14)
6 Pokud je v domácnosti žen v produktivním věku
více, je vybrána pouze jedna z nich, a to prioritně
žena v postavení předsedy domácnosti nebo manželky/družky předsedy domácnosti. Pokud není
v domácnosti žena v pozici předsedy ani manželky/družky předsedy, pak je vybranou ženou dcera
předsedy domácnosti nebo jeho sestra. V 76 % případů je vybranou ženou žena v pozici manželky/družky předsedy domácnosti, ve 21 % se jedná
o ženu v pozici předsedy domácnosti (domácnosti
samoživitelek) a ve zbylých asi 3 % se jedná o ženu
v pozici dcery nebo sestry předsedy domácnosti.
7 Zde je uplatněn předpoklad, že pokud se v domácnosti nachází ekonomicky neaktivní manžel/druh
ženy nebo její rodiče, někdo z nich by se v případě,
že žena začne pracovat, o dítě byl ochoten postarat
a rodina by tak nenesla náklady péče o děti.
8 Jedná se o 281 pracujících žen ve vzorku, které čelí
zdanění nad 70 %. Těchto 281 žen odpovídá asi
160 000 skutečných českých žen (v datovém souboru je každému jedinci přiřazena jeho váha, která
odpovídá zastoupení daného jedince v populaci,
pomocí této váhy můžeme tedy převést počet žen
ve vzorku na skutečný počet žen v populaci).
9 I v této skupině žen jsou však některé ženy s nízkým zdaněním práce pod 50 %. Jedná se o ženy,
které nenesou náklady spojené s péčí o děti, protože žijí v domácnosti s manželem/druhem nebo
rodiči, kteří jsou ekonomicky neaktivní, a pokud
žena začne pracovat, mohou se o dítě starat.
10 Tato výše slevy odpovídá vládnímu návrhu, kde sleva
na dani je poskytnuta v maximální výši 14 400 Kč
ročně v případě, že náklady na soukromou péči o dítě
dosahují alespoň 8000 Kč měsíčně a dítě navštěvuje
zařízení péče o děti 12 měsíců v roce. Vzhledem
k tomu, že v této analýze jsou náklady na soukromou
péči o děti stanoveny ve výši 8000 Kč měsíčně, na
slevu na dani na soukromé hlídání v plné výši mají
nárok všechny domácnosti, které využívají soukromé
péče o děti. U reforem s možností využití slevy jako
daňového bonusu je navíc uplatněn předpoklad, že
podmínky pro uplatnění daňového bonusu zůstávají
stejné jako v současném systému, tedy maximální
výše bonusu pro každého jedince zůstává 52 200 Kč
ročně a pro nárok na zápornou daň (daňový bonus)
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musí mít jedinec roční příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (tedy 48 000 Kč).
11 Tato alternativní výše slevy byla zvolena tak, aby
odpovídala výši slevy na poplatníka a na nepracujícího manžela / manželku. Třetí a čtvrtá reforma
tak ilustrují dopady navrhované reformy, pokud
by byla uplatněna ve vyšší než předpokládané výši
(a to ve výši téměř dvojnásobné).
12 Zde je uplatněn předpoklad, že reforma ustavující
slevu na dani na soukromé hlídání by umožnila
rodičům dítěte, aby sami rozhodli, který z nich
slevu na dani uplatní, stejně jako je tomu v současnosti u slevy na dítě.
13 Tento závěr však opět závisí na platnosti předpokladu, že rodiče dítěte se mezi sebou domluví
a slevu na soukromé hlídání uplatní ten z rodičů,
který má daňovou povinnost vyšší. Pokud bychom
slevu na soukromé hlídání přisuzovali vždy matce
dítěte, možnost uplatnění slevy na dani formou
bonusu by byla rozhodující a mnoho žen by tuto
možnost záporné daně využívalo.
14 Je jistě možné si představit, že pro některé ženy
mohou být i hodnoty efektivního zdanění nad 50 %
příliš vysoké, zatímco jiné mohou být ochotné pracovat i za předpokladu zdanění vyššího než 70 %.
15 28 % těchto žen má vysokoškolské vzdělání a 78 %
z nich má alespoň maturitu, zatímco v celé populaci má vysokoškolské vzdělání jen 10 % žen
a maturitu jen 44 % žen.
16 Zde je opět uplatněn předpoklad, že systém motivuje ženy pracovat, pokud je výše jejich efektivního zdanění nižší než 70 %. Nepracující ženy, které
ve stávajícím systému čelí zdanění práce nad 70 %
a v reformním systému jejich zdanění klesne pod
70 %, začnou tedy podle výše uvedeného předpokladu po zavedení příslušné reformy pracovat.
17 V současnosti je v ČR asi 80 000 pracujících žen,
které jsou matkami malých dětí do 2 let věku,
a tato analýza předpokládá, že všechny tyto ženy
využívají služeb soukromé péče o děti a v reformním systému by tedy uplatňovaly slevu na dani.
18 Tato proměnná je získána odhadem participační
rovnice (probit model), ve které participaci na trhu
práce (dummy proměnnou) vysvětlujeme na základě stejných charakteristik jako v mzdové rovnici
s přidáním proměnných popisujících přítomnost
dětí v domácnosti (dummy proměnné pro přítom-

nost dětí ve věku do 2 let, 3–5 let, 6–9 let, 10–15 let
a nad 16 let) a dummy proměnné pro domácnosti
samoživitelů. Vycházíme tedy z předpokladu, že
přítomnost dětí v domácnosti je určujícím faktorem pro participaci českých žen na trhu práce (což
potvrzují například statistiky EC nebo studie Bičáková, 2010), zatímco na mzdu ženy nemá přítomnost dětí v domácnosti vliv. Podobný předpoklad
je uplatněn i pro strukturu domácnosti (domácnosti samoživitelů vs. úplné domácnosti).
19 Ačkoli je v ČR možné uplatnit slevu na dani na dítě
formou daňového bonusu (tedy záporné daně), je
maximální výše daňového bonusu omezena částkou 52 200 Kč ročně. Pokud má tedy rodina více
dětí, může se stát, že přisouzení slev na dani za děti
tomu z rodičů, který má nižší příjmy, by znamenalo
nevyužití plné výše slevy, protože by došlo k dosažení limitu pro výši daňového bonusu.
20 Čtyřletá varianta je dostupná pro všechny, tříletá
varianta je dostupná pro všechny rodiče, kteří měli
nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a kratší než
tříleté varianty jsou navíc omezené předchozím
příjmem jednoho z rodičů.
21 MPSV ČR. Sociální reforma 2012. [online] [cit.
2012-11-13]. Dostupné z: http://socialnireforma.
mpsv.cz/cs/4#1.3
22 V roce 2011 pobíralo rodičovský příspěvek ve výši
7600 Kč měsíčně (což odpovídá tříleté variantě)
74,9 % příjemců rodičovského příspěvku.
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Autorka působí v CERGE-EI.

V editorialu publikace „OECD Pensions Outlook 2012“ autoři stručně shrnuli základní poznatky o vývoji důchodových systemů v zemích
OECD a definovali cíle a opatření k zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodových systémů a požadované úrovně dávek. Podle nich se
dnešní období může ukázat jako zlatá doba důchodů a důchodců. Nyní jich žije v chudobě zhruba o čtvrtinu méně než v polovině 80. let 20. století a dnešní pětašedesátníci budou zřejmě žít o 3,5 roku déle než jejich rodiče. Lidé však budou muset pracovat déle a budou mít nižší veřejné důchody. Jejich soukromé penze budou více závislé na výši příspěvků a jednotlivci budou více vystaveni investičním rizikům a sami ponesou důchodové náklady svého vyššího věku. Po finančím šoku z let 2007–2008 byly důchodové systémy, již dříve transformované, dále reformovány, často pod tlakem fiskální konsolidace a mezinárodních finančních trhů. Zvýšení věku odchodu do důchodu přijala více než polovina zemí OECD, v dlouhodobém horizontu dosáhne pro obě pohlaví ve více než 13 zemích 67 let a více. Přísnější podmínky dřívějšího odchodu do důchodu nebo větší zvýhodnění práce po vzniku nároku na důchod byly přijaty ve 14 zemích. Jde o vývoj správným směrem, protože lidé žijí déle a práce po delší dobu zvyšuje finanční udržitelnost důchodových systémů méně bolestivě než zvyšování daní. Náklady na
stárnutí se tak spravedlivěji rozloží mezi generace. Jde také o odklon od politiky vytěsňování starších pracovníků z trhu práce a do předčasného důchodu. Prodloužení pracovního života by mělo ve stárnoucích ekonomikách s klesajícím objemem pracovních sil posílit ekonomický růst. Zvýšení věku odchodu do důchodu lze institucionálně svázat s očekávaným věkem dožití, jako např. v Dánsku a Itálii. Reformy
v poslední dekádě v řadě zemí vedly ke snížení důchodů o pětinu až čtvrtinu a polovina zemí OECD změnila způsob jejich indexace a vzorce pro jejich výpočet. V průměru mohou lidé, začínající v zemích OECD v současné době pracovat, po celoživotní výdělečné činnosti očekávat v řádném důchodovém věku čistý veřejný důchod ve výši zhruba poloviny svých příjmů. Tento čistý náhradový poměr z veřejných
důchodových systémů je v polovině zemí OECD nižší než 50 %, v 13 z nich jsou proto povinné privátní důchodové systémy. Povinné důchodové systémy (včetně soukromých) zajiš ují v průměru zemí OECD důchody s náhradovým poměrem ve výši 69 %, ve 12 z nich však nedosahuje ani 60 %. Proto je nutné, aby zde soukromé důchodové systémy hrály větší roli. I při zvyšování důchodového věku by proto měly být
podporovány, aby se pracujícím umožnilo vytvořit si úspory, z nichž by ve stáří doplňovali pracovní příjem a důchody z veřejných důchodových systémů. Ideálním řešením by bylo zavedení povinných důchodových systémů, jinou cestou je zapojit do nich jednotlivce automaticky s možností se z nich vyvázat. Systém KiwiSawer zavedený v roce 2007 na Novém Zélandu tak dosáhl vysoké míry participace nových
zaměstnanců, V Británie zavede podobný způsob v letech 2012–2017. Tradičním způsobem podpory šetření na soukromé důchody jsou
daňové pobídky. Největší přínos z nich však mají lidé s vysokými výdělky, protože platí nejvyšší daně. Nejúčinnější v zapojení nízkopříjmových jedinců je poskytovat střadatelům stejnou podporu a odpovídající příspěvky zastropovat na určité úrovni, aby se dosáhlo větší progresivity. Z takových pobídek mohou více profitovat osoby s nízkými příjmy. Vedle rozšiřování pokrytí soukromými důchodovými systémy
je třeba posílit adekvátnost důchodů, a to dostatečně vysokými příspěvky, omezením možnosti dřívějších odchodů ze systému nebo jednorázových výplat dávek a posílením investičních strategií a produktů s nízkými náklady a riziky jak během období akumulace prostředků, tak
během výplaty dávek.
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Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“
Projekt zaměřený na podporu a rozvoj sociálního podnikání v Praze a realizovaný v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014
je podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu Praha adaptabilita pod prioritní osou Podpora vstupu na trh práce. Příjemcem dotace je odbor zdravotní a sociální prevence Magistrátu hlavního města Prahy, který
k jeho realizaci přizval svoji příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha, které bude sloužit jako místo
setkávání a informační a poradenské centrum.
Projekt na podporu sociální ekonomiky je
zaměřen na rozvoj organizací podporujících
začleňování znevýhodněných osob prostřednictvím subjektů sociálního podnikání,
které vznikají a rozvíjejí se na principech
sociální ekonomiky. Smyslem projektu je
především podpora nastartování dlouhodobých procesů rozvoje sociálních podniků
v podmínkách hlavního města Prahy. Předmětem projektu je rozvoj koncepce sociální
ekonomiky, podpora při zakládání sociálních podniků a založení Centra sociální ekonomiky.
Sociální ekonomika a její charakteristika
Sociální ekonomika patří mezi významné
ekonomické a sociální aktéry. Zpravidla se
vymezuje jako alternativa vůči veřejnému
sektoru a trhu. Její subjekty se vyznačují
tím, že cíle jejich podnikání jsou odlišné od
komerčních společností. Různé formy sociálních podniků propojují ekonomické činnosti se sociálními nebo environmentálními cíli v daném místě. Schopnost sociální
ekonomiky inovativním způsobem reagovat na sociální potřeby vede k tomu, že její
význam celosvětově roste, a státy, kde není
dosud legislativně nebo jinak zakotvena,
začínají pro sociální ekonomiku vytvářet
podmínky. Tak je tomu i v České republice,
kde díky prostředkům z Evropského sociálního fondu dochází k intenzivnější podpoře
sociální ekonomiky a sociálních podniků.
Hlavní cíle projektu
Cílem projektu je především šíření myšlenky a principů sociální ekonomiky, přičemž
se klade důraz na jeden z pilířů tohoto podnikání, na vytváření pracovních příležitostí,
popř. seberealizaci osob ohrožených sociální
exkluzí. Snahou je podpořit rozvoj sociálních
podniků a organizací fungujících na principech sociální ekonomiky, podporujících
začleňování znevýhodněných osob na trh
práce, a zvýšit povědomí o principech sociální ekonomiky a potenciálu sociálních podniků jako alternativy v podnikání. Má pomoci zvýšit povědomí veřejnosti a především
zaměstnavatelů o tomto způsobu podnikání
a přispět k jeho rozvinutí a k odbourání všeobecných negativních předsudků vůči této
formě ekonomické činnosti. Má také přispět
ke zvýšení efektivity a stability podnikání stávajících sociálních podniků, a to prostřednictvím poradenství a podpory jejich činnosti.
Ke splnění těchto cílů má přispět Centrum
sociální ekonomiky, které má aktivně pomoci k navazování partnerství na místní úrovni
mezi subjekty veřejné správy a zaměstnavateli, poskytovat informační podporu pro stávající i potenciální zaměstnavatele i pro širokou a odbornou veřejnost.
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Komu je projekt určen
Cílovou skupinou jsou osoby sociálně
a zdravotně znevýhodněné, které mají samy
zájem podnikat či se do sociálního podniku
začlenit. Dále se mohou zapojit nestátní
neziskové organizace, živnostníci, malé,
střední a větší firmy, družstva a zájemci
o sociální podnikání na území hl. m. Prahy,
tedy subjekty působící v oblasti sociálního
podnikání, které podporují začleňování znevýhodněných skupin osob na trh práce.
Podpora je zaměřena převážně na zaměstnavatele a potenciální zaměstnavatele,
vytváření pracovních příležitostí a podnikání na principech sociální ekonomiky. Všem
výše uvedeným by měl projekt pomoci
v lepší orientaci v oblasti sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Bližší informace
o projektu a o možnostech zapojení do něj,
případně o tom, zda zájemce spadá či nespadá do cílové skupiny, a kontakty na odpovědné osoby lze nalézt www.seprojekt.cz.
Projektový tým působí i na sociální síti facebook.com.
Centrum sociální ekonomiky (CSE) a jeho
aktivity
CSE je informačním centrem, kde probíhá
základní komunikace a propagace modelů
sociálního podnikání a principů sociální
ekonomiky. Zájemcům je zde nabízena možnost získat potřebné informace z této oblasti a služby v podobě bezplatného poradenství zabezpečované odborníky z oblasti PR
a managementu, ekonomiky, právního
poradenství a sociální ekonomiky. Poradenství se může vztahovat k současným
i budoucím aktivitám. V rámci CSE jsou prezentovány sociální firmy, příklady dobré
praxe a v neposlední řadě i možnosti provázání a spolupráce subjektů sociální ekonomiky v Praze. Zájemci zde naleznou potřebné informace, kontakty k případné spolupráci, možnost sdílet výstupy ze své dosavadní
činnosti či seznámit se s příklady dobré
praxe. Centrum je koncipováno jako místo
propojování všech lidí, které sociální ekonomika již oslovila nebo kteří se k aktivitám
v této oblasti teprve chystají. V CSE potencionálním zájemcům zprostředkují informace
o projektu a pomohou jim zjistit, které
z nabízených služeb budou efektivní pro
jejich aktivity. Vzhledem k tomu, že se většinou potýkají s odlišnými problémy a každé
podnikání přináší jiné okruhy témat, je
možné si vybrat podle individuálních
potřeb.

Workshopy aneb setkávání nad palčivými
tématy
Workshopy jsou zaměřeny především na
výměnu zkušeností a dobré praxe mezi stávajícími podnikateli v sociální ekonomice
a zájemci o sociální podnikání. Pomáhají při
řešení praktických problémů a konkrétních
potřeb v oblasti sociální ekonomiky. Představují aktivity sociálních podniků na území
hl. m. Prahy, jsou platformou pro setkávání
se s významnými hosty, odborníky, představiteli sociálních podniků a zájemci o tento
druh podnikání. Workshopy s sebou přinášejí ideální příležitost pro získání kontaktů na
úspěšné sociální firmy a subjekty sociální
ekonomiky, odborníky na danou tematiku
a inspiraci. Informace o možnosti účasti na
těchto workshopech se dočtete na webových
stránkách projektu seprojekt.cz, kde naleznete i plno dalších užitečných informací.
Vzdělávání, odborná průprava k novému
podnikání
V rámci projektu je možné bezplatně proškolit podnikatele či zaměstnance v podnikatelské a sociální oblasti. Cílem je rozšíření
znalostí ekonomických aspektů sociálního
podnikání, managementu, práva a personalistiky. Vzdělávací programy jsou tematicky
přizpůsobeny konkrétním potřebám a zaměřeny na řešení praktických problémů. Program směřovaný na podnikatelskou oblast
slouží k získávání poznatků a dovedností
z oblasti klasického podnikání, zvyšování
efektivity a stability. Program zaměřený na
sociální oblast umožní získání hlubších znalostí o sociální ekonomice a dovedností
typických pro sociální podnikatele. Zájemci
o vzdělávání naleznou potřebné informace
na webových stránkách, kde se bude
s dostatečným předstihem zveřejňovat harmonogram vzdělávacího programu, okruhy
a anotace jednotlivých kursů. Úspěšní účastníci vzdělávacího procesu získají certifikát
o nově nabytých vědomostech
Odborné přednášky na VŠ
Se sociální ekonomikou v českém prostředí seznamuje na svých přednáškách
odborná garantka doc. Marie Dohnalová.,
která vyučuje a garantuje předmět sociální
ekonomika na Fakultě humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze. Cílem přednášek je seznámení s koncepcí sociálních podniků v zahraničí, šíření koncepce sociální
ekonomiky, analýza předpokladů sociálního
podnikání v české ekonomice a podpora
vzniku sociálních podniků v našem ekonomickém prostředí.
Dagmar Bodláková

17VU_6cislo2012.qxd

11.12.2012

8:41

StrÆnka 19

Polemiky

Návrhy změny výplaty příspěvku na péči – podněty k odborné diskusi
Jiří Horecký
Zkušenosti se systémem financování sociálních služeb a příspěvkem na péči pro osoby se zvýšenou závislostí na jiné
osobě, zavedeným v roce 2007, po několika letech jeho fungování ukázaly, že ne všechna ustanovení zákona, jímž byl
zaveden, v praxi fungují podle představ jeho navrhovatelů. Přestože celkové náklady na systém sociálních služeb
a příspěvky na péči se výrazně zvýšily, na nákup sociálních služeb je vynakládána jen část příspěvků na péči. Důsledkem je potřeba dotací ze strany státu pro poskytovatele sociálních služeb. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná,
proto Asociace poskytovatelů sociálních služeb připravila několik variant návrhů, jak bez navýšení výdajů státního
rozpočtu pozměnit parametry financování systému sociálních služeb tak, aby byly zlepšeny podmínky jak pro jejich
financování, tak pro zajištění sociálních služeb pro jejich uživatele.
V r. 2007 se přijetím zákona o sociálních
službách zcela změnil systém financování
sociálních služeb a systém finanční podpory osobám se zvýšenou závislostí na
jiné osobě, resp. se sníženou soběstačností. Zásadní změnou bylo zavedení příspěvku na péči, který dává uživateli možnost
zvolit si poskytovatele potřebné sociální
služby.1
Současný systém financování sociálních
služeb je založen na principu volby uživatele (uživatel sociálních služeb disponující
příspěvkem na péči si vybírá poskytovatele
sociálních služeb)2 a na principu rovného
přístupu k financím (stejné možnosti získání finančních prostředků na poskytování
sociálních služeb bez ohledu na právní
formu organizace či zřizovatele).3
Poskytovatelé sociálních služeb získávají finanční prostředky z primárních finančních zdrojů, tvořených platbami uživatelů
sociálních služeb, úhradami za poskytnutou péči dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb.
a státními dotacemi dle § 101 zákona
č. 108/2006 Sb. Jejich výše je variabilní
zejména v závislosti na struktuře uživatelů,
kvalitě poskytované péče, typu zřizovatelského subjektu, příp. na dalších sekundárních faktorech. Sekundární finanční zdroje
jsou tvořeny vedlejší hospodářskou činností,4 příspěvkem zřizovatele na činnosti,5 dary,
příjmy za fakultativní služby, příspěvky
municipalit a územně vyšších samosprávních celků, granty, nadačními fondy6 apod.,
příjmy z veřejného zdravotního pojištění
(pouze u pobytových služeb) a ostatními, výše neuvedenými zdroji.
Jak je patrné z grafu č. 1, náklady na
zajištění sociálních služeb v ČR od r. 1995
kontinuálně rostou,7 přičemž největší skok
lze zaznamenat v r. 2007, tj. právě po zavedení příspěvku na péči. Tento poměrně
veliký nárůst však nekoreluje se skokovým
rozvojem sítě sociálních služeb.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči byl zaveden novým zákonem o sociálních službách, tj. od 1. 1. 2007.
Jeho účelem bylo dát uživatelům sociálních služeb možnost výběru poskytovatele
sociálních služeb a umožnit zajištění
důstojného života dle individuálních potřeb a preferencí uživatele služby. Uživatel
se tak stal kvazizákazníkem s určitou kupní

silou. V případě pobytu uživatele v pobytovém zařízení sociálních služeb náleží dle
§ 73 zákona č. 108/2006 Sb. tento příspěvek poskytovateli jako úhrada za péči, a to
v celé výši přiznaného příspěvku. Do sociální oblasti tak byl zaveden prvek „nakupování služby“. Stát posílil kupní sílu lidí,
kteří jsou závislí na pomoci někoho jiného,
a dal jim možnost zvolit si, jakou pomoc si
objednají. Část lidí tak může využít příspěvek na krytí „ušlého zisku“ rodinných příslušníků, případně jiných osob, které se
o ně budou starat. Druhá část lidí může
použít příspěvek na úhradu profesionální
sociální služby, kterou si mohou vybrat.8
Současný model příspěvku na péči v ČR
Současný systém financování a distribuce příspěvku na péči lze charakterizovat
následujícími skutečnostmi:
l 210 079 příjemců příspěvku na péči z celkového počtu 304 842 používá příspěvek
na péči nikoliv na nákup sociálních služeb, nýbrž na zajištění tzv. neformální
péče (prostřednictvím osob blízkých či
tzv. „sousedské výpomoci“).

Využívání příspěvku na péči k „zakoupení“ sociální služby se zvyšuje s vyšším
stupněm příspěvku - zatímco v I. stupni je
to pouze 26 %, ve IV stupni je to již 47,4 %.
l Zavedením příspěvku na péči došlo ke
skokovému navýšení státních výdajů
(mandatorních i nemandatorních) na
zajištění systému sociálních služeb v ČR.9
l Většina prostředků z vyplaceného příspěvku na péči se nevrací do systému
sociálních služeb. Odhadem se jedná
o 10–11 miliard Kč, které jsou používány
na zajištění neformální péče.
l U příspěvku na péči, který je následně
vyplácen osobě blízké nebo jiné osobě,
lze jen kvalifikovaně odhadnout, jaký
objem těchto prostředků je používán
jako kompenzace za čas strávený zajištěním potřebné péče a jaká část je používána jako tzv. odškodnění za zhoršený
zdravotní stav. Tyto odhady by variovaly
u jednotlivých stupňů, tj. zatímco u příspěvku ve IV. stupni by procento „zneužití“10 mohlo být mezi 5–15 %, u I. stupně
lze naopak odhadovat „zneužívání“ na
70–90 %.11
l

Graf č. 1: Vývoj výdajů na sociální služby v letech 1995–2009

Zdroj: Průša L a kol. Model efektivního financování sociálních služeb, VÚPSV, Praha 2011.
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Zvyšující se tlak na mandatorní výdaje
státního rozpočtu prostřednictvím příspěvku na péči (zejména v letech 2007–2009)
měl za následek snižování prostředků na
státní dotace poskytovatelům sociálních
služeb.12 V době ustálení růstu počtu příjemců příspěvku na péči byl tento tlak
částečně vystřídán vlivem finanční krize
se stejným dopadem na poskytovatele
sociálních služeb ve formě snižování
objemu veřejných prostředků.
l Přestože analýzy zahraničních zkušeností13 ukazují, že zavedením nového systému financování sociálních služeb prostřednictvím příspěvku na péči dochází
k výraznému odklonu od péče poskytované v pobytových zařízeních k péči poskytované v ambulantních a terénních zařízeních, u nás se tento trend příliš nepotvrdil.
Současný systém příspěvku na péči je
tedy možno označit nejen za neefektivní,
ale i nefunkční ve smyslu očekávání, předpokladů, představ a kalkulací. Vzorce chování české populace při čerpání sociálních
dávek pak v kombinaci s tímto systémem
vedly a jednoznačně musely vést k neefektivnosti a nefunkčnosti celého systému.
l

Návrhy změn v systému příspěvku
na péči v ČR
K optimalizaci a vyšší efektivitě současného systému by měly přispět tři předkládané alternativy změn doplněné možnými
kvantitativními a kvalitativními dopady.
Jednotlivé modely je možné kombinovat,
přičemž optimální variantou je realizace
všech tří návrhů.14 Realizaci návrhu č. 1 je
třeba považovat za nezbytnou pro stabilizaci systému sociálních služeb v ČR a za
základní krok ke zvýšení efektivity příspěvku na péči.
Kvantitativní dopady berou v úvahu jak
tlak na snižování veřejných výdajů (tzn. ani
jeden z navržených modelů nepočítá se
zvyšováním mandatorních či nemandatorních výdajů státního rozpočtu), tak i současnou problematickou situaci poskytovatelů sociálních služeb vyvolanou snižujícím se objemem příjmů z veřejných prostředků.
Kvalitativní dopady berou v úvahu
i neexaktní proměnnou, tj. primárně kvalitu života příjemců příspěvku na péči
(zejména tedy seniorů a osob se zdravotním postižením), sekundárně pak kvalitu
života a možnosti pečujících osob.

Omezení využití příspěvku na péči
v 1. stupni u osob starších 18 let
Popis změny
U osob starších 18 let zavést jediné
možné formy čerpání příspěvku na péči
v I. stupni formou plateb kartou sociálních
systémů, a to pouze pro „nákup“ sociálních služeb od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
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Cíle změny
Zredukovat objem příspěvku na péči,
který není používán na zajištění péče
o osobu příjemce. Podpořit rozvoj terénních a ambulantních služeb sociální péče.
Celkově zvýšit disponibilní zdroje pro
zajištění dostupnosti formální péče, tj. poskytovatelům sociálních služeb, a tím stabilizovat sí sociálních služeb v ČR.15
Základní hypotézy a argumenty
Příspěvek v I. stupni závislosti je přiznáván příjemci, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu není schopen zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby.16
Tato změna se týká především cílové
skupiny seniorů.
Tato změna předpokládá, s odkazem na
zákon o rodině č. 94/1963 Sb., že primární
odpovědnost za sociální péči o osoby blízké má rodina, nikoliv stát.
Tato změna předpokládá, že potřeba jednotlivých „kompenzačních“ výkonů k zajištění soběstačnosti a udržení kvality života je běžně zajistitelná rodinnými příslušníky, kteří při vykonávání této (pro většinu
obyvatel samozřejmé) pomocné činnosti
nemusí odejít z trhu práce.
Tato změna povede k vytvoření několika
set nových pracovních míst.
Tato změna předpokládá, že není nutné
poskytovat zejména rodinným příslušníkům za (v porovnání s příjemci příspěvku
na péči ve vyšších stupních nepatrnou)
pomoc potřebné osobě odměnu ve výši
800 Kč měsíčně.
Tato změna vede k podpoře setrvání
seniorů v jejich domácím a přirozeném
prostředí za využití terénních a ambulantních služeb, a tím i řeší situaci absence
osob blízkých či rodinných příslušníků.
Kvantitativní dopady změny
Jedná se o 78 354 osob, což představuje
celkem 752,2 miliónů Kč. Lze předpokládat,
že zhruba jedna třetina příjemců příspěvků
na péči, kteří dosud nevyužívali služeb
registrovaných poskytovatelů, bude k tomuto chování touto změnou motivována. Při
správnosti tohoto předpokladu by byly státní dotace poskytovatelům sociálních služeb
navýšeny o 500 miliónů17 Kč, přičemž prioritou by mělo být zvýšení příjmů poskytovatelů terénních a ambulantních služeb sociální
péče, které je předpokladem jejich dalšího
rozvoje a jejich dostatečné dostupnosti na
většině území ČR. Dalším kvantitativním
dopadem je potenciální vznik až 150018
nových pracovních míst, což povede ke zvýšení příjmů státního rozpočtu.
Kvalitativní dopady změny
U většiny příjemců příspěvku na péči
v I. stupni se nedá předpokládat snížení kvality jejich života, protože většině bude nadále poskytována neformální péče ze strany
rodinných příslušníků či osob blízkých nebo
v rámci „solidární“ sousedské výpomoci19.
V ostatních, minoritních případech budou
příjemci příspěvku na péči v I. stupni využívat existující sí sociálních služeb.

Zavedení třístupňové diferenciace
příspěvku na péči ve všech
stupních u osob starších 18 let
Popis změny
Tato změna představuje aplikaci modelu, který představilo MPSV v r. 2010 v materiálu s názvem „Teze novely zákona
o sociálních službách“, a jeho přizpůsobení aktuálním údajům a podmínkám. Navazuje na první model a předpokládá omezení výplaty příspěvku v I. stupni, jak je
popsáno v první alternativě.
Cíle změny
Zefektivnit využívání příspěvku na péči
a částečně naplnit očekávání, která byla
prezentována a predikována před účinností zákona o sociálních službách. Redukovat
závislost poskytovatelů sociálních služeb
na státních dotacích a přispět k rozvoji
sociálních služeb v ČR. Přiblížit se západním modelům výplaty příspěvku na péči.20
Základní hypotézy a argumenty
Příspěvek na péči ve stupních II. až IV. je
poskytován osobám, které jsou závislé na
pomoci jiné osoby. Je zohledněna míra
neformálního a profesionálního zajištění
péče a pomoci, proto je část příspěvku
přímo určena k úhradě za sociální služby
a část k zajištění péče a pomoci neformálním způsobem.
Část příspěvku, která je určena k zajištění neformální pomoci a péče, je poskytována v hotovosti.
Část příspěvku, která je určena k úhradě
za fakticky poskytnuté sociální služby, je
realizována věcnou formou.
Příspěvek je primárně přiznáván kombinovanou formou. S ohledem na různé možnosti zajištění péče pak oprávněná osoba
může požádat o změnu způsobu výplaty,
o níž se rozhoduje ve správním řízení.
Pokud se příjemce příspěvku rozhodne
pro zajištění péče pouze neformálním způsobem, je realizována pouze hotovostní
výplata.
Pokud se příjemce příspěvku rozhodne
pro kombinaci neformální a profesionální
péče, je realizována kombinovaná výplata
hotovosti a věcné formy.
Pokud se příjemce příspěvku rozhodne
pro komplexní zajištění péče profesionálním způsobem, je vyplácena pouze věcná
forma.
Rozhodnutí příjemce příspěvku je závazné a lze jej měnit pouze v určených cyklech
(např. 6 měsíců) nebo v odůvodněných případech i ad hoc s omezením (např. 2x za
12 měsíců).21
Kvantitativní dopady změny
Výše příspěvku na péči dle rozhodnutí
příjemce může být např. následující:
II. stupeň: neformálně – 80 % výše
dávky (3200 Kč); kombinovaně – 100 %
výše dávky (4000 Kč) a z toho 60 % v hotovosti (2400 Kč); profesionálně – 120 % výše
dávky (4800 Kč),
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III. stupeň: neformálně – 80 % výše dávky (6400 Kč); kombinovaně – 100 % výše
dávky (8000 Kč) a z toho 60 % v hotovosti
(4800 Kč); profesionálně – 120 % výše dávky (9600 Kč),
IV. stupeň: neformálně – 80 % výše dávky (9600 Kč); kombinovaně – 100 % výše
dávky (12 000 Kč) a z toho 60 % v hotovosti (7200 Kč); profesionálně – 120 % výše
dávky (14 400 Kč).
Finanční bilance
Při předpokládaném „chování“ příjemců příspěvku ve stupni II (neformálně volí 30 % příjemců = 0,95 mld. Kč ročně; kombinovaně
volí 30 % příjemců = 1,2 mld. Kč ročně; profesionálně volí 40 % příjemců = 1,9 mld. Kč
ročně) část finančních prostředků navýší
příjmy poskytovatelů. V tomto případě je
celkem vynaloženo 4,05 mld. Kč ročně,
stejně jako v současnosti, ovšem se značným nárůstem příjmů pro poskytovatele
sociálních služeb, a to minimálně v objemu
0,4 mld. Kč.
Při předpokládaném „chování“ příjemců příspěvku ve stupni III (neformálně volí 30 % příjemců = 1,2 mld. Kč ročně; kombinovaně volí
30 % příjemců = 1,4 mld. Kč ročně; profesionálně volí 40 % příjemců = 2,4 mld. Kč ročně)
dojde rovněž k navýšení příjmů poskytovatelů. Celkové náklady představují stejně jako
v současnosti celkem 5 mld. Kč ročně, ovšem
se značným nárůstem příjmů pro poskytovatele sociálních služeb, a to minimálně v objemu 0,6 mld. Kč.
Při předpokládaném „chování“ příjemců příspěvku ve stupni IV (neformálně volí 40 % příjemců = 1,5 mld. Kč ročně; kombinovaně
volí 20 % příjemců = 0,9 mld. Kč ročně; profesionálně volí 40 % příjemců = 2,2 mld. Kč ročně) se příjmy poskytovatelů také navýší. Celkem je stejně jako nyní vynaloženo 4,6 mld. Kč
ročně, ovšem se značným nárůstem příjmů
pro poskytovatele sociálních služeb, a to minimálně v objemu 0,5 mld. Kč.
Tímto způsobem nedojde k navýšení
výdajů na příspěvek na péči, ale zároveň
dojde k navýšení příjmů poskytovatelů sociálních služeb až o 1,5 mld. Kč. Při zachování
principu „stropu výdajů“ pak vzniká prostor
pro posílení služeb sociální péče terénního
a ambulantního charakteru. Stejně jako
v předchozím návrhu lze očekávat nárůst
zaměstnanosti, vznik mnoha set nových pracovních míst a pozitivní dopady na státní
rozpočet. Ke zvážení by bylo stanovení možných minimálních personálních normativů.
Kvalitativní dopady změny
V případě kombinované formy poskytování příspěvku zůstává jeho výše nezměněna (s podmínkou „nákupu“ služeb alespoň v objemu 40 %, tzn. že více než polovina příspěvku na péči zůstává příjemci
k dispozici v hotovosti). V případě profesionálního poskytovatele pak naopak příspěvek na péči roste o 20 %, tzn. umožňuje „nákup“ ještě většího objemu služeb.
Sporným se toto řešení může jevit u příjemců příspěvku na péči ve IV. stupni, péče
o něž většinou předpokládá odchod peču-

Tabulka č. 1: Transformace státních dotací do příspěvku na péči
Dotace na pobytové
služby v r. 2012

70 % formou zvýšeného
příspěvku na péči

1 887 280

1 321 086

566 184

589 611

412 727

176 883

se zdravotním postižením

1 146 453

802 517

343 936

Celkem

3 623 344

2 536 330

1 087 003

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

30 % formou
státní dotace

Domovy pro osoby

Zdroj: vlastní výpočet.

jících osob z trhu práce a příspěvek na péči
pro ně představuje kompenzaci za čas
strávený poskytovanou péčí. Alternativou
u těchto případů může být zachování příspěvku na péči ve IV. stupni v celé výši,
pokud pečující osoba prokáže, že se péči
věnuje primárně a jedná se o tento popsaný případ. Možným předpokladem takového řešení by zejména u příjemců příspěvku ve IV., příp. III. stupni bylo absolvování
vzdělávacího kursu pečující osobou,
s akcentem na jeho praktickou část (např.
v rozsahu 30–40 hod.).

Částečná transformace státních
dotací na pobytové služby
sociální péče do příspěvku na péči
Popis změny
Transformace stávajících státních dotací pro
pobytové služby sociální péče, resp. 70 % dotací, a to formou zvýšeného příspěvku na
péči (u osob, které využívají sociálních služeb pobytového zařízení), jehož plná výše
je dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb. používána jako úhrada za poskytnutou sociální
péči. Zbylých 30 % stávajících dotací by
bylo redistribuováno formou dotace, a to
v případech, že žadatel prokáže zvýšené
náklady na lůžko.22
Cíle změny
Zavést transparentnější a spravedlivější
systém financování pobytových sociálních
služeb. Tato změna povede ke stabilizaci
sítě pobytových služeb a umožní plánování
a rozvoj sociálních služeb. Současně posílí
roli a postavení uživatele služby, a to zvýšením jeho „nákupní síly“, a umožní naplnit
jeden z hlavních předpokladů zavedení regulovaného tržního prostředí v sociálních službách (tj. prostředí soutěžení, zvyšování kvality, vyrovnání poměru kvalita – výkon – cena
a zaměření poskytovatelů na spokojenost
uživatelů).

Základní hypotézy a argumenty
Systém státních dotací je v ČR dlouhodobě kritizován, a to nejen z řad zřizovatelů, poskytovatelů a odborné veřejnosti, ale
i Nejvyšším kontrolním úřadem.23
Transformace části státních dotací do
příspěvku na péči u pobytových služeb
zavede jednotnější a transparentnější
systém financování sociálních pobytových
služeb, přičemž však bude oproti systému
fixních plateb na lůžko před r. 2007 zohledněna potřebnost péče a její opodstatněnost, a to prostřednictvím přiznaného stupně příspěvku na péči. Tato změna zohledňuje i skutečnost, že nákladovost na lůžko se
může měnit např. v závislosti na celkové
kapacitě služby, specifičnosti a náročnosti
cílové skupiny a jiných faktorech.24 Tyto skutečnosti budou zohledňovány v dotačním
řízení.
Tato změna umožní reálnější plánování
zdrojů, a to v dlouhodobém horizontu, což
je nezbytným předpokladem jakéhokoliv
rozvoje.
Tato změna bude mít pozitivní dopad na
zvyšování tlaku na kvalitu poskytovaných
služeb.
Kvantitativní dopady změny
Z tabulky č. 1 vyplývá, že celkové dotace
na pobytové služby v r. 2012 činily 3,6 miliardy Kč. Příspěvek na péči osobám
v pobytových službách by se zvýšil o 70 %,
tj. 2,56 mld. Kč, což představuje narůst
o 59,4 %. Zbylá částka, tj. 30 %, resp. 1,87 miliard Kč, by pak byla pobytovým službám
redistribuována na základě předem definovaných principů a chápána jako dofinancování či vyrovnávací platba, kterou je
možné čerpat za předpokladu splnění předem definovaných podmínek.
Kvalitativní dopady změny
Snížení kvality života seniorů nelze
předpokládat. Očekávaným trendem v pří-

Tabulka č. 2: Navýšení příjmů pobytových zařízení po transformaci dotací
Příspěvek
na péči - stupeň

Počet osob s PnP
v pobytových zařízeních

Částka PnP
v tis.

Částka PnP po navýšení
o 59,4 % v tis.

Nová výše
PnP25

I.

11 734

112 646

179 557

1200

II.

15 397

739 056

1 178 055

6300

III.

13 820

1 326 720

2 114 791

12 700

IV.

14 519

2 090 736

3 332 633

19 100

celkem

55 470

4 269 158

6 805 036

Zdroj: vlastní výpočet.
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padě této varianty je naopak postupné
zvyšování kvality, které bude stimulováno
soutěžením o získání uživatelů.

Kombinace všech
navržených změn
Všechny tři navržené změny jsou realizovatelné samostatně i společně – po
adaptaci jednotlivých návrhů v důsledku
vzájemných interakcí jednotlivých prvků
změn. Jak již bylo řečeno, za nezbytnou, tj.
minimalistickou variantu, je třeba považovat realizaci návrhu č. 1, který je základním
předpokladem stabilizace sítě sociálních
služeb a eliminace rizik spojených s financováním sociálních služeb v ČR.
Návrh č. 2 je pak krokem k posílení poskytovatelů sociálních služeb a k zacílení
využití příspěvku na péči k účelům stanoveným zákonem, tj. tento návrh zužuje
možnost zneužití příspěvku na péči způsobem, který jsme schopni identifikovat
v současné době. Návrh č. 3 by pak bezesporu vedl k odstranění či snížení kritického posuzování státních dotací jako neefektivního, nespravedlivého a netransparentního nástroje financování (jak je doposud
v ČR realizován).
Varianta návrhů č. 1 a č. 2
Tyto dva návrhy jsou kumulativně slučitelné, nebo návrh č. 2 nepředpokládá změnu v příspěvku na péči v I. stupni.
Varianta návrhů č. 1 a č. 3
Tyto dva návrhy jsou kumulativně slučitelné. Toto spojení by v praxi znamenalo,
že v případě neformální péče je v I. stupni
u osob starších 18 let výše příspěvku na
péči 0 Kč, v případě terénních a ambulantních služeb 800 Kč a v případě pobytových
služeb 1200 Kč.26
Varianta návrhů č. 2 a č. 3
Propojení návrhů č. 2 a 3 by představovalo adaptaci obou návrhů. Existují v zásadě dva způsoby jejich propojení: bu
kumulativní způsob vyžadující stanovení
návrhu, který by předcházel realizaci druhého (tzn. určení pořadí realizovaných
změn), nebo restriktivní propojení, kdy by
se u jednotlivých změn upřednostnila
jedna varianta a z druhé by byly převzaty
pouze vybrané, tedy kumulativní prvky.
Varianta návrhů č. 1, č. 2 a č. 3
Varianta realizace všech třech návrhů by
představovala realizaci návrhu č. 1 a následně realizaci společného návrhu č. 2 a 3 (tj.
návrhu, resp. modelu, který by vycházel ze
spojení těchto návrhů dle preference realizátora ve smyslu předchozího odstavce).

Závěr
Prezentované návrhy vychází z předpokladu, že současný systém výplaty a používání příspěvku na péči není optimální, tj.
je možné ho označit za neefektivní. Institut
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příspěvku na péči byl vnímán jako hlavní
pilíř změn financování sociálních služeb
v r. 2007 (s platností zákona o sociálních
službách), avšak svou funkci jako instrument financování plní pouze částečně.
Vycházím tedy z teze, kterou bych rád
v závěru znovu akcentoval: současný
systém způsobu poskytování, výplaty
a distribuce příspěvku na péči je nutno
změnit, a to zejména z důvodu jeho neúčelného využívání a negativních externalit,
které způsobuje. Je třeba zdůraznit, že jde
pouze o dílčí řešení popsaných a zmíněných problémů. Pro celkové řešení by bylo
účelné zabývat se i možností rozšíření
stupňů příspěvku na péči a porovnání skutečných nákladů na zajištění péče (v jednotlivých variantách) v kontextu přiznané
výše příspěvku na péči.27
Návrhy tří představených možností změn
nejsou konečné ani uzavřené. Systém
umožňuje celou řadu variací jak z hlediska
času a účinnosti, tak z hlediska výplaty, využití a kontroly. Ambicí tohoto materiálu je
otevřít a případně stimulovat vážně míněnou odbornou diskusi o změně stávajícího
systému a zároveň stabilizaci sítě poskytovatelů sociálních služeb v ČR.
1 Horecký, J. Scénáře vývoje sociálních služeb,
Fórum sociální politiky, 5/2009.
2 Pokud bychom rozdělování dotací v posledních
letech podrobili analýze, pak bychom došli k závěrům, které jsou (minimálně v některých letech či
v meziročním srovnání) v rozporu s touto tezí. Tato
teze vychází zejména z porovnání období před
a po účinnosti zákona o sociálních službách, kdy
byl systém financování původně rozdělen, resp.
stanoven, dle právní formy poskytovatele.
3 Přes deklarované principy financování sociálních
služeb v posledních dvou letech, resp. redistribuce státních dotací nelze doposud konstatovat, že
princip rovného a spravedlivého přístupu je ve
všech krajích a u všech typů sociálních služeb realizován.
4 Pronájem nebytových prostor, výroba stravy,
praní prádla, prodej výrobků apod.
5 Pouze u příspěvkových organizací; výše příspěvku
je velmi různorodá vzhledem k typu zřizovatele
a regionu.
6 U některých typů služeb či poskytovatelů by bylo
možné označit tento zdroj za primární.
7 I v dalších letech, tj. 2010 a 2011, lze pozorovat
vzrůstající tendenci.
8 Kol. autorů. Od paragrafů k lidem. Analýza situace
v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních službách. 1.vyd. Praha: SKOK,
2007, s. 76.
9 Z celkem 22,33 miliardy Kč v r. 2006 na 33,47 miliardy v r. 2007, což představuje téměř 50% navýšení.

10 Tzn. používání příspěvku na péči v rozporu s příslušným správním rozhodnutím, resp. platnou
legislativou.
11 Vlastní odhad, který je založen na skutečnosti, že
u příjemců příspěvku na péči ve III. a zejména ve
IV. stupni je potřeba péče vzhledem k zdravotnímu
stavu tak rozsáhlá, že předpokládá od pečující
osoby bu opuštění trhu práce, nebo participaci
více osob blízkých, tzn. možnost zneužívání příspěvku je minimální. Odhad se dále opírá o znalost dat a údajů z rozsáhlejšího šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
12 Toto tvrzení lze podložit nejen absolutními výdaji
ze státního rozpočtu na státní dotace v letech
2007–2012, ale i argumentací ministra financí
v rámci projednávání státních rozpočtů ČR.
13 Österle, A. - Meichenitsch, K. Pflegesicherungssysteme in Europa. Soziale Sicherheit No.
11/2007. ISSN 0080-1841.
14 V případě realizace všech tří návrhů změn by
muselo dojít k adaptaci jednotlivých modelů. Jednotlivá data by v interakci všech třech modelů
musela být upravena.
15 V současné době je jediným okamžitě využitelným
nástrojem k použití těchto zdrojů státní dotace.
Určení, resp. vytvoření nových finančních kanálů
by bylo předmětem rozsáhlejších změn.
16 § 8 zákona č. 108/2006 Sb.
17 Tj. dvě třetiny z celkové částky 752 mil Kč, která by
byla realizací tohoto návrhu ušetřena.
18 Při 80% podílu mzdových nákladů na celkových
nákladech služby a s průměrnými celkovými
náklady 30 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.
19 Tedy poskytované péče bez úhrady s odkazem na
zákon o rodině a vzájemná solidárnost v případě
sousedské výpomoci.
20 Německý systém výplaty příspěvku na péči (který je
rozdělen do tří stupňů dle potřebnosti příjemce) je
diferenciován do tří úrovní dle způsobu využití. V případě neformální péče činí např. v III. stupni 700 eur,
v případě jeho využití pro „nákup“ terénních a ambulantních služeb 1550 eur a v případě pobytové péče pak 1918 eur. Zdroj: Staiger, J. Alter nim Sozialstaat – Soziale Pflegeversicherung und Pflegeinfrastruktur in Deutschland, Grin, 2007.
21 Návrh tezí novely zákona o sociálních službách.
Praha: MPSV ČR, 2010.
22 Např. v případě náročné cílové skupiny, jako jsou
osoby trpící pokročilými stupni Alzheimerovy choroby či jinými typy demence, osoby s kombinovanými a těžkými postiženými, psychotici apod.
23 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 09/03.
24 Stáří a lokace budov apod.
25 Zaokrouhleno na celé 100 dolů.
26 V případě návrhu č. 3 jsem nezohledňoval jinou
výši příspěvku na péči o osoby do a nad 18 let, a to
zejména z toho důvodu, že počet těchto osob (do
18 let) v pobytových službách je zanedbatelný.
27 Tj. i podílu státu na příspěvku na péči oproti celkovým nákladům péče a zjištění, zda je (či zda má
být) tento podíl stejný u všech stupňů.

Autor je prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Osvědčení „Bezpečný podnik“, které se uděluje již 16 let, získalo koncem října 14 společností, dvě z nich, SYNTHOS Kralupy, a. s., a Biocel Paskov, a. s., už popáté. Dalšími
byli CzechPak Manufacturing, s. r. o., se sídlem v Praze, ČEPRO, a. s., se sídlem v Praze,
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Siemens, s. r. o., o. z. Elektromotory Frenštát,
Plzeňská teplárenská, a. s., Energotrans, a. s., se sídlem v Praze, Kostelecké uzeniny, a. s.,
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, VOKD, a. s., se sídlem v Ostravě, Fatra, a. s.,
se sídlem v Napajedlech, Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., se sídlem v Třinci, ACO Industries, k. s., se sídlem v Přibyslavi. Platným osvědčením „Bezpečný podnik“ se v současné době může prokázat 69 společností, které změnami v přístupu k bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu pracovního života a vlastní firemní
kulturu. Byl rovněž vyhlášen vítěz 1. ročníku soutěže „Profesionál BOZP“, jímž se stal
Tomáš Neugebauer ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 23. říjen 2012 je tak dnem
zahájení 2. ročníku soutěže, jehož uzávěrka je stanovena na 30. června 2013.
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Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb na území
správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností
Ladislav Průša
V rámci realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ vyhlásil Jihočeský kraj veřejnou zakázku
malého rozsahu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“ ve všech 17 obcích s rozšířenou působností na území Jihočeského kraje. Cílem této veřejné zakázky je podpořit procesy plánování sociálních služeb na území
správních obvodů těchto obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a pokračovat v navázané spolupráci tak, aby
byl proces plánování zaveden na celém území kraje. Realizátory projektu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek jsou Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. a Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. V rámci realizace tohoto projektu byla mj. zpracována projekce vývoje obyvatelstva na území tohoto správního obvodu, která byla
vodítkem pro zpracování odhadu vývoje počtu příjemců příspěvku na péči do r. 2025 tak, aby měl Městský úřad v Písku
k dispozici rámcové údaje, na jejichž základě by mohl přistoupit k aktualizaci plánu rozvoje sociálních služeb.
Projekce vývoje obyvatelstva ve
správním obvodu Písku jako
obce s rozšířenou působností
Východiska projekce
Při zpracování projekce vývoje počtu obyvatelstva v Písku jako obci s rozšířenou
působností byla jako výchozí data použita:
l data ČSÚ o věkovém složení obyvatelstva
podle pohlaví a jednotek věku ve spádovém území Písku jako obce s rozšířenou
působností k 31. prosinci 20101,
l data Městského úřadu v Písku o věkovém
složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku ve městě Písku k 31. prosinci 2010,
l úmrtnostní tabulky za okresy v období
2006–2010 zpracované ČSÚ v r. 20112,
l projekce obyvatelstva Jihočeského kraje
do r. 2065 zpracovaná ČSÚ v r. 20103.
Použitá metoda zpracování projekce
obyvatelstva
Pro zpracování projekce vývoje počtu obyvatelstva v Písku jako obce s rozšířenou působností byla využita standardní metoda zpracování – komponentní metoda bez migrace s tím, že
při prognózování počtu živě narozených dětí
byl jako východisko zvolen podíl živě narozených dětí v tomto regionu na počtu živě narozených dětí v Jihočeském kraji v r. 2010. Tento
relativně jednoduchý postup byl zvolen proto,
že standardně používané metody prognózování počtu živě narozených dětí vykazují již krátce
po zpracování relativně velké odchylky
v porovnání se skutečností, a proto je nezbytné

Tabulka č. 1: Vývoj věkové struktury obyvatelstva ve spádovém území Písku jako obce s rozšířenou působností podle zpracované projekce obyvatelstva v tomto regionu

celkem
0–14
15–64
65+
0–14 / C
15–64 / C
65+ / C

2010
skut.

2015

51 885
7 482
35 711
8 692
14,4
68,8
16,8

51 472
7 651
33 816
10 005
14,9
65,7
19,4

2020

2025

2030

49 410
6 964
31 217
11 229
14,1
63,2
22,7

47 752
6 338
30 265
11 148
13,3
63,4
23,3

projekce
50 648
7 569
32 092
10 988
14,9
63,4
21,7

Pramen: vlastní propočty

úrovni porodnosti věnovat trvale pozornost,
a to především ve vazbě na potřebu služeb pro
rodiny s nejmenšími děti (jesle, mateřské
školy).
Výsledky projekce obyvatelstva
Podle zpracované projekce obyvatelstva na
spádovém území Písku dojde k významným
změnám ve věkové struktuře obyvatelstva:
l počet osob ve věkové skupině 0–14 let klesne
o 1144 osob (o 15,3 %) z 7482 na 6338 osob
(s výše uvedeným rizikem), jejich podíl na
celkovém počtu obyvatel klesne ze 14,4 %
v r. 2010 na 13,3 % v r. 2030,
l počet osob ve věkové skupině 15–64 let klesne
o 5446 osob (o 15,2 %) z 35 711 na 30 265 osob,
jejich podíl na celkovém počtu obyvatel v tomto období klesne z 68,8 % na 63,4 %,
l počet osob starších 65 let vzroste o 2456 osob
(o 28,3 %) z 8692 na 11 148 osob, jejich podíl na celkovém počtu obyvatel vzroste z 16,8 % na 23,4 %.

Podrobnější údaje o změnách ve věkové
struktuře obyvatelstva jsou uvedeny v tabulce č. 1 a z grafů č. 1 a č. 2.
V samotném městě Písku podle zpracované projekce obyvatelstva do r. 2030 lze předpokládat, že počet obyvatel klesne v porovnání s r. 2010 o 2078 osob (o 7,2 %) z 29 031
na 26 953 osob, přičemž ale dojde k významným změnám ve věkové struktuře:
l počet osob ve věkové skupině 0–14 let klesne
o 556 osob (o 12,9 %) z 4301 na 3745 osob
(s výše uvedeným rizikem), jejich podíl na
celkovém počtu obyvatel klesne ze 14,8 %
v r. 2010 na 13,9 % v r. 2030,
l počet osob ve věkové skupině 15–64 let klesne
o 2785 osob (o 14,1 %) z 19 721 na 16936 osob,
jejich podíl na celkovém počtu obyvatel klesne
z 67,9 % na 62,8 %,
l počet osob starších 65 let vzroste o 1262 osob
(o 25,2 %) z 5009 na 6271 osob, jejich podíl na celkovém počtu obyvatel vzroste z17,3 % na 23,3 %.

Graf č. 1: Projekce vývoje obyvatelstva ve spádovém území
Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

Graf č. 2: Projekce vývoje obyvatelstva staršího 65 let ve spádovém
území Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

Pramen: vlastní zpracování

Pramen: vlastní zpracování
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Tabulka č. 2: Vývoj věkové struktury obyvatelstva ve městě Písku
podle zpracované projekce obyvatelstva v tomto regionu

celkem
0–14
15–64
65+
0–14 / C
15–64 / C
65+ / C

2010
skut.
29 031
4 301
19 721
5 009
14,82
67,93
17,25

2015

2020

2025
projekce
28 466
27 827
4 435
4 115
17 809
17 421
6 222
6 291
15,58
14,79
62,56
62,61
21,86
22,61

28 868
4 449
18 733
5 687
15,41
64,89
19,70

2030
26 953
3 745
16 936
6 271
13,90
62,84
23,27

Pramen: vlastní propočty

Důsledky projekce obyvatelstva
na potřebu služeb sociální péče
Trendy ve vývoji populace ukazují, že
v následujících letech bude nutno věnovat
pozornost zajištění potřebných kapacit celého spektra služeb sociální péče. Na základě
analýzy vývoje struktury příjemců příspěvku na péči v závislosti na věku příjemce

dávky, pohlaví a míře závislosti za prosinec
2007–2009 byl prostřednictvím regresní analýzy zpracován odhad vývoje počtu příjemců
příspěvku na péči4 u osob starších 66 let jak
v celém obvodu obce s rozšířenou působností, tak i odděleně ve městě Písku a v jeho
spádovém území. Míra spolehlivosti tohoto
odhadu je s výjimkou nižších věkových skupin a nižší míry závislosti velmi vysoká,
v nejvyšších věkových skupinách a vyšších
stupních závislosti přesahuje 95 %.
Z uvedeného odhadu je zřejmé, že:
l počet příjemců příspěvku na péči u osob starších 66 let se bude zvyšovat po celé období do r. 2025 jak v samotném městě Písku
(o 272 osob z 734 v r. 2012 na 1006 osob
v r. 2025), tak i v jeho spádovém území jako
obce s rozšířenou působností (o 192 osob
z 557 v r. 2012 na 749 osob v r. 2025); celkem na celém území vzroste počet příjemců
příspěvku na péči o 464 osob (z 1292 osob
v r. 2012 na 1755 osob v r. 2025),
l nejvýraznější nárůst lze očekávat u příjemců příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti jak v samotném městě Písku (o 189 osob
z 249 osob v r. 2012 na 438 osob v r. 2025),
tak i v jeho spádovém území jako obce s rozšířenou působností (o 138 osob z 189 osob
v r. 2012 na 326 osob v r. 2025 osob).
Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce
č. 4 a v graf č. 3.
Porovnání zjištěných údajů s aktuální
kapacitou poskytovatelů těchto služeb ukazuje, že některé aktivity bude potřeba – především v dlouhodobém výhledu – přehodnotit.

spádové území

město Písek

ORP Písek

Tabulka č. 4: Odhad vývoje počtu příjemců příspěvku na péči starších 66 let v letech 2012–2025
2012
495
358
272
166
1 292
282
204
155
94
734
214
155
117
72
557

2015
509
374
331
201
1 415
292
214
189
114
810
217
160
142
86
605

Pramen: vlastní propočty
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celkem
0–14
15–64
65 +
0–14 / C
15–64 / C
65+ / C

2010
skut.
22 854
3 181
15 990
3 683
13,92
69,97
16,12

2015
22 604
3 203
15 083
4 318
14,17
66,73
19,10

2020

2025
projekce
22 182
21 583
3 133
2 849
14 283
13 796
4 766
4 938
14,13
13,20
64,39
63,92
21,48
22,88

2030
20 799
2 593
13 329
4 877
12,47
64,09
23,45

Pramen: vlastní propočty

Podrobnější údaje o změnách ve věkové struktuře obyvatelstva jsou uvedeny v tabulce č. 2.
V samotném spádovém území města
Písku jako obce s rozšířenou působností lze
podle zpracované projekce obyvatelstva do
r. 2030 předpokládat, že celkový počet obyvatel klesne v porovnání s r. 2010 o 2055 osob
(o 9,0 %) z 22 854 na 20 799 osob, přičemž
i na tomto území dojde k významným změnám ve věkové struktuře:
l počet osob ve věkové skupině 0–14 let klesne
o 588 osob (o 18,5 %) z 3181 na 2593 osob
(s výše uvedeným rizikem), jejich podíl na
celkovém počtu obyvatel klesne ze 13,9 %
v r. 2010 na 12,5 % v r. 2030,
l počet osob ve věkové skupině 15–64 let klesne
o 2661 osob (o 16,6 %) z 15 990 na 13 329 osob,
jejich podíl na celkovém počtu obyvatel
v tomto období klesne ze 70,0 % na 64,9 %,
l počet osob starších 65 let vzroste o 1194 osob
(o 32,4 %) z 3683 na 4877 osob, jejich podíl
na celkovém počtu obyvatel vzroste z 16,1 %
na 23,5 %.
Podrobnější údaje o změnách ve věkové
struktuře obyvatelstva jsou uvedeny v tab. č. 3.

I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
celkem
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
celkem
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
celkem

Tabulka č. 3: Vývoj věkové struktury obyvatelstva ve spádovém území
Písku jako obce s rozšířenou působností podle zpracované
projekce obyvatelstva v tomto regionu (bez města Písku)
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2020
532
396
409
243
1 581
307
228
235
139
909
225
169
174
104
671

Porovnání vybavenosti správního
obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností vybranými typy
služeb sociální péče s údaji za ČR
a Jihočeský kraj
Při hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech je nutno respektovat to, že nelze uplatňovat stejná
hlediska na celém území státu, nebo na zřeteli
je nutno mít řadu objektivních charakteristik
determinujících určité rozdíly vyplývající např.:
l z míry urbanizace;
l z věkové, kvalifikační, profesní a sociální struktury obyvatelstva na daném území a z náboženských specifik jednotlivých regionů;
l ze struktury osídlení jednotlivých územních
celků, z velikosti obcí a z hustoty obyvatelstva;
l z míry realizace tradičních funkcí rodiny
v péči o staré osoby;
l z nejrůznějších sociologických změn probíhajících ve společnosti, zejména rozpadu
vícegeneračního soužití rodin5.
Určité diferenciace mohou být způsobeny
rovněž rozdíly ve zdravotním stavu obyvatelstva (zejména seniorů) a odlišnou dostupností zdravotnických služeb6. Opomenout rovněž
nelze dlouhodobou absenci jakékoliv koncepce rozvoje sociálních služeb, prvním koncepčním materiálem můžeme označit Bílou knihu
v sociálních službách, vliv střednědobých
plánů rozvoje sociálních služeb na změnu
struktury poskytovaných sociálních služeb je

Graf č. 3: Odhad vývoje počtu příjemců příspěvku na péči starších 66 let
ve spádovém území Písku jako obce s rozšířenou působností do
roku 2025

2025
568
423
484
281
1 755
326
242
277
161
1 006
242
181
207
119
749
Pramen: vlastní zpracování
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Statistiky a analýzy
Tabulka č. 5: Porovnání vybavenosti správního obvodu ORP Písek vybranými typy služeb sociální
péče s údaji za ČR a Jihočeský kraj (hodnoty vztažené na 1000 osob)
ČR
(2010 - skut.)
počet míst v domovech pro seniory starší 80 let
97,80
počet míst v domovech pro seniory starší 65 let
23,10
počet míst v domovech pro osoby se zdrav. postiž. celkem
1,37
počet míst v domovech se zvláštním režimem pro starší 80 let
22,80
počet míst v domovech se zvláštním režimem starší 65 let
5,39
počet osob, kterým je poskytována peč. služba starší 65 let
69,20

Jihočeský kraj
(2010 - skut. )
128,40
29,70
1,19
16,70
3,86
78,90

SO ORP Písek
(2012 - KPSS 2011)
129,20
30,80
1,51
22,60
5,39
58,70

Pramen: vlastní propočty

doposud pouze minimální7. V důsledku toho
není stávající struktura forem sociální péče
v jednotlivých krajích, okresech ani správních
obvodech obcí s rozšířenou působností
výsledkem promítnutí deklarovaných koncepcí
do praktického života, ale je výsledkem dlouholetého živelného vývoje v minulosti, kdy
praxe v rámci svých možností a podle svého
zájmu reagovala na nutnost zabezpečení
potřeb starých a zdravotně postižených osob.
Jako příklad je v tomto směru možno uvést
např. historii vzniku domů s pečovatelskou
službou nebo rozvoj nových forem sociálních
služeb - především služeb sociální prevence v 90. letech8. Změny v tomto smyslu nepřinesl
ani nový zákon o sociálních službách.
Systém financování sociálních služeb navíc
konzervuje zpravidla existující rozdíly ve vybavenosti jednotlivých územních celků sociálními službami a tím se nevytváří dynamizující
konkurenční prostředí. Odlišný způsob financování jednotlivých typů zařízení se v minulém období promítl do zájmu jednotlivých zřizovatelů o budování nových kapacit i o formy
zabezpečení potřeb jednotlivých osob9.
Dřívější úvahy o tom, že zavedení příspěvku
na péči přispěje k odstranění těchto problémů, se doposud nepotvrdily, nebo nově koncipovaný systém financování sociálních služeb je díky „cenové regulaci“ maximální výše
úhrady klienta za poskytované sociální služby
ex ante závislý na poskytování dotací ze strany státu a zřizovatele, což - vzhledem k tomu,
že na přiznání dotace není právní nárok, - ve
svém důsledku vede k další konzervaci existujícího stavu, ke stagnaci rozvoje zejména
terénních služeb sociální péče a ve svém
důsledku k tomu, že celý systém financování
sociálních služeb je neefektivní10.
Z výše uvedených faktorů a hodnocení je
tedy zřejmé, že jinak je potřebné hodnotit
vybavenost zemědělských oblastí a městských
aglomerací, jinak vybavenost Prahy a ostatních velkých měst a jejich přilehlých aglomerací, jinak je nutno přistoupit k hodnocení
vybavenosti např. horských a podhorských
oblastí. Na druhou stranu je ovšem zřejmé, že
ve vybavenosti jednotlivých okresů se odrážela celková pozornost a zájem, s nímž příslušné
dřívější okresní úřady přistupovaly k zabezpečení potřeb osob v této oblasti. Z tohoto pohledu má proto pouhé porovnání číselných hodnot bez znalosti těchto širších souvislostí

pouze informativní charakter a je nutno ho
chápat jen jako jedno z východisek pro analýzu optimální struktury forem sociální péče
v jednotlivých regionech.
Při respektování těchto skutečností lze uvést
pro informaci následující data o vybavenosti
výše uvedených územních celků vybranými
typy služeb sociální péče (viz tabulka č. 5).
Z uvedených údajů je zřejmé, že vybavenost
správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností je v porovnání s celostátními
údaji i s údaji za Jihočeský kraj vyšší u dlouhodobě „tradičních“ typů pobytových zařízení
sociálních služeb (domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením),
což svědčí o tom, že těmto formám péče je
dlouhodobě věnována výrazná pozornost.
Přestože podle zjištěných údajů je vybavenost správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností místy v domovech se zvláštním režimem srovnatelná s celostátními charakteristikami, je při tomto porovnání nutno
mít na zřeteli, že se jedná o relativně nový typ
zařízení pobytových služeb (legislativně byl
zakotven teprve přijetím zákona č. 108/2006 Sb.),
jehož skutečná objektivní potřeba z kvantitativního hlediska nebyla ještě ověřena.
Z tohoto pohledu je možno konstatovat, že
jednotlivé priority a opatření jsou v rámci
aktuálního plánu sociálních služeb stanoveny objektivně a reálně.
V následujících letech bude potřeba věnovat
zvýšenou pozornost rozvoji pečovatelské služby,
a to především v malých obcích správního
obvodu. Provedené porovnání ukazuje, že počet
osob, jimž je ve správním obvodu ORP Písek
poskytována tato služba v relaci na 1000 osob
starších 65 let, je nižší jak v porovnání s celostátním průměrem, tak i s údajem za Jihočeský kraj.
V samotném městě Písek je pečovatelská služba
poskytována cca 435 osobám, tzn. že v relaci na
1000 osob starších 65 let dosahuje vybavenost
města Písku pečovatelskou službou hodnoty
86,8 a je tedy vyšší, než jsou hodnoty vybavenosti v celostátním měřítku i v Jihočeském kraji.
Porovnávat vybavenost správního obvodu
ORP dalšími typy služeb sociální péče a službami sociální prevence a sociálního poradenství
je velmi obtížné vzhledem k neúplným a nepřesným statistickým informacím a odlišným
sociálním podmínkám v jednotlivých regionech, které se odráží v odlišné potřebě poskytování zejména služeb sociální prevence11.

Závěr
Na základě poznatků získaných při realizaci
projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu Písku
jako obce s rozšířenou působností“ lze konstatovat, že Komunitní plán sociálních služeb
Písek 2011 je zpracován na velmi dobré úrovni v souladu s metodickými doporučeními
MPSV i Jihočeského kraje. Materiál poskytuje
komplexní pohled na aktuální stav v oblasti
poskytování sociálních služeb ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Písek
vč. výhledu do r. 2014. Realizátoři projektu
oceňují zejména skutečnost, že není orientován úzce pouze do oblasti sociálních služeb,
ale věnuje pozornost i průřezovým tématům
a doprovodným oblastem.
Přes tuto skutečnost jsou realizátoři projektu přesvědčeni, že v souladu se základními
principy teorie plánování není v procesu plánování sociálních služeb věnována dostatečná pozornost těmto okruhům:
l vazbě sociálních služeb na související
odvětví, zejména na zdravotní péči, bytovou politiku a dopravní obslužnost,
l diferenciaci navrhovaných opatření a definovaných cílů z hlediska jejich realizace v dlouhodobém, střednědobém nebo krátkodobém
horizontu a kvantifikaci finančních dopadů na
veřejné i soukromé rozpočty.
Těmto otázkám bude věnována pozornost
v další fázi realizaci projektu.
1 Viz: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/ A7
002F6D18/$File/31400311308.xls
2 Viz: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/4024-11
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/B1002FD
B8D/$File/402411033.xls
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/B1002FDBCC/
$File/402411034.xls
3 Viz: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4021-10
http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/A800
33BB 61/$File/40211004.xls
4 Viz: Průša, L. Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče. Praha: VÚPSV, 2011.
ISBN 978-80-7416-097-4
5 Viz: Průša, L. Optimalizace struktury forem sociální
péče s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých
oblastí, In: Metody regionální demoekonomické analýzy a prognózy. České Budějovice: Dům techniky
ČSVTS, 1987.
6 Viz: Průša, L. a kol. Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně-zdravotní péče a sociálních
služeb v období 2012–2020 u populace nad 65 let
věku z hlediska zdravotního stavu. Praha: VÚPSV,
v. v. i. 2010, ISBN 978-80-7416-075-2
7 Viz: Průša, L. a kol. Poskytování sociálních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Praha: VÚPSV, v. v. i. 2010. ISBN 978-80-7416-048-6
8 Viz: Kotíková, J. - Průša, L. - Vlach, J. Regionální
analýza zaměstnanosti, trhu práce a sociální péče.
Praha: VÚPSV, 2001.
9 Viz: Průša, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha:
ASPI Publishing 2007. ISBN 978-80-73 57-255-6
10 Viz: Průša, L. Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Praha: VÚPSV, v. v. i.
2008. ISBN 978-80-7416-018-9
11 Viz: Model mapy pro sledování sociálních jevů,
které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením, www. mpsv.cz.
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Poznatky z praxe

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol
Gabriela Břečková, Alena Kajanová
Příspěvek se věnuje dotačnímu programu „Podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“, který je často uváděn jako příklad pozitivní diskriminace romské minority. Cílem příspěvku je identifikovat efektivnost jeho využití v rámci Jihočeského kraje a také důvody pro jeho nevyužití. Prezentovaná data byla získána v rámci sekundární analýzy dat a výzkumu za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru u zástupců osmi středních škol v Jihočeském kraji. Z výsledků výzkumu vyplývá, že romští žáci jsou o podpoře
dobře informováni ještě před vstupem na SŠ, školy jim a jejich rodičům i tak informace podávají. Žáci žádají o podporu ihned na začátku studia, většinou opakovaně, a to zvláš na každé období, přičemž poskytnutá dotace se proplácí zpětně, a to v prosinci a v červnu. Nevyužité finanční prostředky se vrací zpět MŠMT. V období leden 2005 až
červen 2011 vykazoval počet romských žáků, kteří žádali o podporu, sestupnou tendenci. Ne všichni žáci, kteří by na
ni měli nárok, o ni žádali. Podpora je nejčastěji využívána na nákup školních pomůcek a není využívána v plné výši.
Důvody nevyužití podpory byly u více než poloviny romských žáků neznámé, v 21 % bylo důvodem ukončení studia
a u zbytku neomluvená absence.
Úvodem
Česká republika je kritizována za segregaci romských dětí ve speciálních školách
a speciálních třídách, inkluzivní vzdělávání
přitom představuje jeden z důležitých pilířů
inkluze romské minority, nebo nízké vzdělání a posléze omezený přístup na trh práce
otevírají spirálu sociálního vyloučení (Sirovátka in Navrátil, 2003). V našem příspěvku
se věnujeme dotačnímu programu Podpora sociálně znevýhodněných romských
žáků středních škol (dále jen Podpora)
a efektivnosti jeho využití v rámci Jihočeského kraje. Sledujeme, jak se vyvíjí využívání podpory v Jihočeském kraji a jaké
jsou důvody pro její nevyužití. Příspěvek je
výstupem z bakalářské práce Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol (Břečková, 2012).
Vzdělávání romských dětí a dotační program na podporu romských žáků středních škol
Počet romských dětí, které si nepodají přihlášku ke střednímu vzdělání včetně vyučení, se v posledních letech pohybuje mezi 17 %
až 20 %. Téměř pětina romských dětí tak
odchází ze školy bez jakékoliv kvalifikace,
většinou na úřady práce. Podíl romských
dětí ze sociálně vyloučených lokalit, které
předčasně opouštějí běžné základní školy,
dosahuje téměř 39 %. Častěji než jejich vrstevníci tak směřují na obory s výučním listem. Jen 14 % z nich přechází na maturitní
obory, kam naopak míří většina z ostatních
žáků. Jejich další uplatnění na trhu práce
komplikuje skutečnost, že obory s výučním
listem, kam se hlásí 68 % sociálně znevýhodněných romských žáků, řada učňů předčasně opouští. Z 212 romských zkoumaných
dětí, které nastoupily do těchto učebních
oborů v letech 2005 až 2007, jich výuční list
získalo 58 %. Ostatní bu přešly na obor
jiný, nebo na čas či natrvalo vypadly z dalšího vzdělávání (Bumba, 2010).

26

FÓRUM sociální politiky 6/2012

Podle pedagogů je nejčastějším důvodem jejich předčasného opouštění školy
volba nevhodného oboru a častá absence.
Negativně je ovlivňují i vrstevníci či příbuzní, kteří nestudují. Vliv mohou mít
i vztahy s pedagogy a spolužáky či ekonomické důvody, především neschopnost
rodiny financovat výdaje spojené se vzděláváním, jako jsou náklady na dopravu
nebo na pomůcky. Rodina navíc obvykle
potřebuje, aby naopak sami finančně podporovali rodinu, tedy aby se finančně spolupodíleli na chodu domácnosti. (Šustrová, Demeterová, Bystrý, 2011).
Dotační program na podporu romských
žáků středních škol realizuje MŠMT od
roku 2003. Dotace jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost
střední školy, konzervatoře nebo vyšší
odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, na
zajištění finanční a materiální podpory
vzdělávání romských žáků a studentů ve
středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, jejichž rodinám
působí náklady spojené se středním nebo
vyšším odborným vzděláváním finanční
obtíže. Romští žáci mohou finanční prostředky poskytnuté MŠMT použít na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů
v položkách školné, stravné, ubytování,
cestovné, školní potřeby a ochranné
pomůcky včetně pracovních oděvů nutných pro výuku. Proto je mnohdy považován za pozitivní diskriminaci. Program je
vyhlašován dvakrát ročně, vždy na období
leden až červen a září až prosinec. Podpora může být poskytnuta, pokud je žák sociálně znevýhodněný (podle Čl. III programu), vzdělává se v denní formě vzdělávání, nedosáhl ještě 27 let věku, neměl v uvedeném období neomluvenou neúčast ve

vyučování, není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy, v předešlém
pololetí školního roku nebylo jeho chování
hodnoceno sníženou známkou z chování
a není proti němu vedeno trestní ani přestupkové řízení.
Dotační program prodělal během
posledních let několik změn, změnil se jak
jeho název, tak i podmínky pro přiznání
podpory a výše poskytované částky.
V roce 2008 se program jmenoval „Podpora romských žáků středních škol“ a byl
poskytován do 26 let věku. Výše dotace
mohla činit nejvýše 7000 Kč na jednoho
žáka pro jednotlivá kola programu. Žádost
musela obsahovat vyjádření romského
poradce nebo sociálního odboru a být
vyplněna příslušným odpovědným pracovníkem v místě trvalého pobytu žáka,
který zdůvodňuje a potvrzuje sociální
potřebnost žáka. Žákům z dětských domovů a výchovných ústavů potvrzoval žádost
sociální pracovník či ředitel příslušného
zařízení. Ředitel školy pak svým podpisem
stvrdil, že souhrnná žádost je v souladu
s žádostmi žáků a že všichni žáci mají
v žádosti vyplněné všechny náležitosti (viz
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, 2008).
V roce 2009 se název programu změnil
na „Podpora sociálně znevýhodněných
romských žáků středních škol“. Nadále
byla poskytována do 26 let věku, ale své
sociální znevýhodnění žák doložil do roku
2009 včetně vyjádřením romského poradce nebo sociálního odboru v místě svého
trvalého pobytu (viz Vyhláška Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, 2009).
V roce 2010 se znovu název změnil na
„Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“ a dotace je poskytována až do 27 let věku. Na období leden až
červen roku 2010 mohl znevýhodněný romský žák/žákyně dostat částku až 7000 Kč. Za
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období září až prosinec 2010 byla výše
dotace odstupňována podle studovaného
ročníku. V prvním ročníku mohl jeden žák
získat až 4000 Kč, ve druhém až 6000 Kč, ve
třetím až 8000 Kč a ve čtvrtém až 10 000 Kč.
Za sociálně znevýhodněné se považují žáci,
kteří splňují alespoň jednu z následujících
podmínek: žijí v rodině, ve které rodič pobírá sociální příplatek z dávek státní sociální
podpory, nebo žijí v rodině, ve které některá ze společně posuzovaných osob pobírá
příspěvek na živobytí z dávek pomoci
v hmotné nouzi, anebo žijí v pěstounské
péči nebo jsou svěřeni do náhradní rodinné
výchovy, které mají nárok na opakující se
dávku pěstounské péče, nebo které na ni
nemají nárok jen proto, že jsou poživateli
důchodu z důchodového pojištění, a jsou-li
poživateli přídavku na dítě (viz Vyhláška
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2010).
V roce 2011 zůstal název nezměněn
a dotace je poskytována jen do 26 let věku,
přičemž její výše zůstala nezměněna.
V rámci programu nebylo možno hradit
vzdělávání v zahraničí a rekvalifikační a jazykové kursy žáků. Za sociálně znevýhodněné se pro účely dotace považují žáci, kteří
žijí v rodině, ve které některá ze společně
posuzovaných osob pobírá příspěvek na
živobytí z dávek pomoci v hmotné nouzi,
nebo žijí v rodině, ve které rodič pobírá
sociální příplatek z dávek státní sociální
podpory, anebo žijí v pěstounské péči nebo
svěřené do náhradní rodinné péče, které
mají nárok na opakující se dávku pěstounské péče, nebo které na ni nemají nárok jen
proto, že jsou poživateli důchodu z důchodového pojištění, a jsou-li poživateli přídavku na dítě (Vyhláška Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, 2011).
Metodika
Pro získání požadovaných informací
o podpoře jsme použily a) sekundární analýzu dat, konkrétně dokumenty, které Krajský úřad Jihočeského kraje k podpoře
archivuje od roku 2005 do konce školního
roku 2010/2011, b) na základě sekundární
analýzy bylo telefonicky osloveno čtrnáct
ředitelů středních škol, které podporu čerpaly. Tito nás dále odkázali na zástupce,
případně ekonomické oddělení, které pod-

Tabulka č. 1: Přehled sledovaných středních škol
Název SŠ

město

SŠ 1

SOŠ a SOÚ

Trhové Sviny

SŠ 2

SOÚ

Lišov

SŠ 3

Obchodní akademie, SOŠ a SOÚ

Třeboň

SŠ 4

Střední zdravotnická škola

Č. Budějovice

SŠ 5

SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ

Č. Budějovice

SŠ 6

SŠ a VOŠ cestovního ruchu

Č. Budějovice

SŠ 7

ISŠ Stavební

Č. Budějovice

SŠ 8

SOŠ zdravotnická a SOÚ

Č. Krumlov

SOŠ = střední odborná škola, SOÚ = střední odborné učiliště, ISŠ = integrovaná střední škola

poru na dané škole zpracovává. Ze 14 oslovených osob šest rozhovor odmítlo. Metodou získávání dat od osmi zástupců středních škol bylo face to face dotazování formou polostrukturovaného interwiev. Sběr
dat probíhal v červnu až září 2011. Získaná
data byla posléze analyzována. Přehled
škol, které byly do výzkumu zapojeny, uvádíme v tabulce č. 1.
Výsledky
V tabulce č. 2 uvádíme počty žáků, kteří
za jednotlivá sledovaná období na SŠ 1–8
žádali o podporu. Souhrnné počty žadatelů za Jihočeský kraj pak prezentujeme
v grafu č. 1. Z těchto dat je patrná klesající
tendence žadatelů o podporu. Důvodem
může být zpřísnění podmínek z roku 2010,
ale také klesající počet žáků romských
i neromských v celém kraji.
Z dotazování vyplynulo, že informace
o podpoře mají žadatelé již před vstupem
na SŠ z vlastních zdrojů (resp. sociálních
odborů) a na začátku studia se o podporu
hlásí:
„Někteří rodiče žádají o podporu už při
přijímacím řízení. Ze ,sociálky´ je posílají,
že jim to tady vyplatíme. Rodiče dětí, žádajících o podporu, přicházejí informovaní
od poradců, sociálních pracovníků a požadují peníze...“ (SŠ2)
Přesto SŠ informují žáky o možnostech
získání podpory v rámci vyučování a prostřednictvím informačních materiálů vyvěšených na nástěnce a dále pak na první
rodičovské schůzce. Zástupci škol ovšem
uváděli, že někteří žáci (jednotlivci), kteří
by měli na podporu nárok a jsou o této

možnosti informováni, ji nevyužijí. Důvody
uvádíme v grafu č. 2. Známé důvody jsou
ukončení studia1 a absence ve škole z důvodu nemoci. Většinou však jsou důvody
neznámé.
S ohledem na to, že dotazované školy
měly romské žáky s bydlištěm ve městě,
kde se zároveň nacházela i škola, nebyla
podpora využívána na cestovné (na
cestovné v rámci MHD se podpora nevztahuje), ale ani na stravné. Výjimkou v zahrnutí cestovného byla SŠ 2, kam romští žáci
dojížděli z různých měst. Pro proplacení
nákladů na cestu je nutno doložit příslušné
jízdenky.
„Někteří žáci jsou velmi pečliví, mají
i čtyři jízdenky za den, vychovatel na internátě pomáhá romským žákům lepit tyto
jízdenky po nocích a s účetní i s pokladní je
propočítávají. Romští žáci však seberou
i cizí jízdenky na nádraží, prokazují jízdenky ve dnech, kdy nemají praxi, za soboty
nebo i v případech, kdy přijeli do Lišova,
ale už nedošli do školy. V těchto případech
nelze jízdenky započítat. Je proto nutné
vše kontrolovat. Na druhou stranu jsou
i žáci velmi liknaví, kteří přinesou maximálně deset jízdenek za měsíc, tudíž se
proplácí jen tyto doložené jízdenky. Vždy
se musí dopředu na dané období dobře
odhadnout, kolikrát pojede romský žák do
školy, najít cenu jízdenky na internetu
a vše vypočítat.“ (SŠ2)
Hlavní využití podpory se vztahovalo na
školní potřeby a nebyla využita v plné výši.
To je také ovlivněno nedoložením všech
potřebných paragonů k proplacení. Nákup
školních pomůcek musí být „v přiměřené

Tabulka č. 2: Počet žáků žádajících o podporu na sledovaných středních školách
I. 2005

II. 2005

I. 2006

II. 2006

I. 2007

II. 2007

I. 2008

II. 2008

I. 2009

II. 2009

I. 2010

II. 2010

I. 2011

suma

SŠ 1

0

1

2

4

1

4

0

2

0

0

4

2

0

20

SŠ 2

6

9

6

7

5

3

5

13

10

11

6

4

6

91

SŠ 3

4

5

9

4

5

5

4

1

3

0

0

2

0

42

SŠ 4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

SŠ 5

2

2

1

3

0

1

2

0

0

1

0

1

1

14

SŠ 6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

SŠ 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2
43

SŠ 8

4

0

0

0

0

11

6

8

0

6

3

5

0

suma

16

17

18

18

11

24

17

26

13

20

13

15

8

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje a vlastní výzkum
V tabulce je použito označení I. pro období leden až červen uvedeného roku a označení II. pro období září až prosinec.
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Graf č. 1: Počet romských žáků v Jihočeském kraji žádajících o podporu

Graf č. 2: Důvody nevyužití podpory od ledna 2005 do června 2011

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje a vlastní výzkum

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje a vlastní výzkum

výši“, podpora se například nevztahuje na
značkové věci. Problémy s rozpoznáním
toho, co jsou přiměřené náklady, mohou
někdy odrazovat od jejího čerpání.
„Pořízení batohu nebo cvičebního úboru
se těžko prokazuje, jelikož pořizovací cena
musí být přiměřená.“ (SŠ1).
SŠ3 v této souvislosti uvedla negativní
zkušenost s proplácením příspěvku na svářečský průkaz s osvědčením, kdy byla
žádost romskému žákovi zamítnuta.
Podpora nebyla zástupci škol hodnocena
ve vztahu k úspěšnosti ve škole a dokončení studia – uváděli příklady sociálně slabých romských žáků, kteří úspěšně dostudovali bez podpory a naopak.
Zástupci škol také v rozhovoru uvedli, že
považují za nespravedlivé přiznání podpory pouze romským žákům, nebo se v praxi
setkávají s případy sociálně slabých neromských žáků, kteří by podporu mohli
využít:
„I v majoritě lidi peníze nemají, podporu
nedostanou, děti nemohou chodit dál do
školy.“ (SŠ2) „Na škole studuje více sociálně slabých neromských dětí, které by
finanční pomoc uvítaly.“ (SŠ5)
Výše podpory je zástupci škol považována za dostatečnou, shodují se ale také na
tom, že by bylo prospěšné, kdyby byly
propláceny náklady na MHD.
Závěr
Poskytnutí určité nadstandardní možnosti jednotlivci nebo skupině, která je
považována za znevýhodněnou, aby bylo

dosaženo vyrovnání šancí ve srovnání
s většinou, pro niž jsou tytéž příležitosti
běžně dostupné, vede ke vzniku pozitivní
diskriminace, která ale není všeobecně
akceptována (Navrátil, 2003). Podpora se
stává pozitivní diskriminací vůči neromským žákům ze sociálně slabých rodin
(Kajanová, 2009), což může být a je reflektováno negativně v mediálním a veřejném
diskursu.
U podpory, která je určena právě sociálně znevýhodněným romským žákům a je
zaměřena na klíčovou oblast integrace vzdělávání, nelze spekulovat o jejím zneužití. Naopak, veškeré transakce spojené
s podporou musí být pečlivě zdokumentovány a romským žákům jsou při dodržení
podmínek zpětně proplaceny pouze takové
částky, které prokazatelně v souvislosti se
studiem utratili, a pro většinu nepokryjí
plně všechny náklady.
1 Jak uvádí respondenti, není zcela jasné, zda romští žáci úplně ukončí sekundární vzdělávání nebo
přestoupí na jinou střední školu. Tyto odchody či
přechody na jiné školy romských žáků nejsou nijak
evidovány.
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Projekt „Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce“, realizovaný o. s. M'am'aloca, jehož cílem je posílit dovednost starších lidí (50+) využívat moderní informační technologie a podpořit tak jejich aktivní stárnutí, byl zahájen 6. prosince mezinárodní konferencí v prostorách Senátu. Dvojice zahraničních partnerů z Norska a V. Británie, kde s podobně zaměřenou činností mají dobré
zkušenosti, seznámila účastníky, zejména zástupce územních samosprávných celků Středočeského kraje a Prahy, úřadů práce, neziskových organizací a vzdělávacích organizací, s dobrou praxí v oblasti e-inkluze starších lidí. Internet a moderní informační technologie hrají
v životě dnešních lidí stále důležitější roli a schopnost je používat ovlivňuje kvalitu života jednotlivců i sociálních skupin a jejich společenskou integraci. Starší lidé (50+) jsou kvůli zaostávání v dovednostech při práci s IT nejvíce ohroženi společenskou marginalizací včetně nezaměstnanosti. Vyšší míra IT gramotnosti obyvatelstva, umožňující například elektronickou komunikaci s úřady, přináší společnosti i státu nezanedbatelné úspory. Cílem projektu je nejen posílit pracovní kompetence u cílové skupiny 50+, ale i podpořit zapojení starších lidí v ČR do společenského dění, což nabývá vzhledem k demografickému vývoji a změnám životního stylu na významu. Během
18 měsíců postupně vznikne metodická příručka pro řídící aktéry v oblasti e-inkluze, webový portál a manuál pro cílovou skupinu a pilotní tréninkové centrum, které by mělo být modelem pro další „školicí centra“. Kromě těchto klíčových aktivit se mj. uskuteční tematické
worshopy za účasti zahraničních partnerů a závěrečná konference, plánovaná na zimu-jaro 2014. Projekt je financován z prostředků ESF
a státního rozpočtu.
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Zastarávání znalostí se stává problémem
Zastarávání kvalifikace je integrální součástí technologického vývoje a některé dříve požadované znalosti nejsou už
v další kariéře jedince potřebné. S nárůstem náročnosti a komplexnosti práce získalo zastarávání kvalifikace na
významu a s technologickým pokrokem se bude urychlovat. Lze ho definovat jako míru ztráty znalostí a dovedností
nutných k udržení efektivního vykonávání současných a budoucích pracovních rolí. S cílem získat bližší informace
Cedefop v roce 2011 provedl pilotní průzkum „Pilot survey on skill obsolescence among ageing workers: results and
findings from the main phase“, během něhož ve čtyřech státech (Německu, Maarsku, Nizozemsku a Finsku) zjišoval, zda pracující ve věku 30–55 let cítí, že jejich znalosti jsou zastaralé nebo zastarávají. Kromě toho zjišoval, o jaký
typ znalostí jde, kteří lidé jsou zastaráváním kvalifikace ovlivněni a co podniky a tvůrci politiky mohou udělat pro to,
aby k tomu nedocházelo.
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že
v průměru čtvrtina pracovníků (od 30 %
v Německu po 16 % ve Finsku) věří, že
když začínali pracovat, úroveň jejich znalostí odpovídala požadavkům, a 16 % pracovníků cítí, že jejich znalosti zastaraly
během posledních dvou let v důsledku
technologického vývoje nebo strukturálních reorganizací. Nejvíce se to týkalo užívání cizích jazyků a využívání počítačů/ICT.
Okolo 18 % pracovníků cítí, že nejsou
schopni zvládat důležité fyzické aspekty
své práce a zhruba totéž procento poci uje
neschopnost zvládat kognitivní, se znalostmi spojené aspekty své práce tak
dobře jako před dvěma lety. 34 % pracovníků, kteří v předchozím roce neprošli žádným výcvikem, poci uje zastarávání svých
znalostí, tentýž pocit má ale i 20 % těch,
kteří se výcviku účastnili. Pracovníci se
zastaralými znalostmi poci ují obavy ze
ztráty zaměstnání a mají menší šanci na
další rozvoj kariéry. V Německu se ztráty
zaměstnání obává 20 % těch, kteří si myslí,
že mají aktuální znalosti, zatímco stejnou
obavu má 30 % těch, kteří cítí, že jejich
znalosti zastarávají.
Zastaráváním znalostí jsou nejvíce ohroženi nízkokvalifikovaní a starší pracovníci
a také ti, kteří nemají příležitost svou kvalifikaci během své pracovní kariéry dále rozvíjet. Hrozí však i vysoce kvalifikovaným pracovníkům. Nízkokvalifikovaní byli rovněž
nejvíce postiženi úbytkem pracovních míst
během současného ekonomického poklesu.
Nejenže je u nich nejpravděpodobnější, že
práci ztratí, ale také nejméně pravděpodobné, že najdou novou. Jejich nezaměstnanost
dále negativně ovlivní úroveň jejich znalostí. Zastarávání kvalifikace také více postihuje starší pracovníky (50–55 let), kteří ho pociují v průměru v 31 %, zatímco ve věku
30–39 let jen v 21 %. Kromě zastarávání fyzických dovedností daných stárnutím u starších pracovníků existuje i riziko zastarávání
ekonomických dovedností.
V příštím desetiletí bude velký počet lidí
pracovat v technologicky intenzivních
zaměstnáních. Všichni budou potřebovat
přístup k průběžnému výcviku, aby s novými technologiemi a organizačními změnami udrželi krok. Hrozí však, že starší pracovníci nebudou mít příležitost s novými
kvalifikačními požadavky krok udržet.
Předpokládá se, že velký podíl starších

pracovníků bude vykonávat středně náročné práce nebo budou pracovat ve výrobě,
kde je obecně nižší míra kontinuálního
výcviku. Podle přehledu zahrnujícího podniky ze 30 zemí (Eurofond 2009) nabízí průběžné vzdělávání 57 % výrobních podniků,
60 % všech podniků služeb v privátním
sektoru a 73 % všech ve veřejných službách. Starší pracovníci budou také potřebovat podporu, aby se mohli přizpůsobit
nové realitě na pracovišti. Podle výzkumu
pocítilo zastarávání svých znalostí 21 % pracovníků, jejichž kariéra byla přerušena na
dobu kratší než jeden rok, 25 % z těch, jejich
kariéra byla přerušena na dobu až 4 let
a přes 30 % pracovníků, kteří nepracovali déle než 5 let.
Je pravděpodobné, že lidé, kteří mají
vyšší než požadovanou kvalifikaci, více
poci ují zastarávání svých znalostí, protože
je nevyužívají všechny a mají málo příležitostí si je osvěžit nebo získat nové. Jejich
situace se v současné ekonomické situaci
dále zhoršuje, protože lidé jsou nuceni přijímat práci nižší úrovně, což znamená, že
jejich znalosti, dovednosti a schopnosti
nejsou dostatečně využívány a hrozí, že
během doby zastarají.
Hrozí také, že zastaráváním úroveň znalostí pracovníků postupně klesne pod úroveň potřebnou k optimálnímu výkonu
jejich práce a může dojít k situaci, že už nebudou mít potřebnou kvalifikaci. Zaměstnanci byli také dotazováni na změny
v jejich organizacích v posledních dvou
letech. Ke zkoumaným změnám patřilo
zavádění nového nebo výrazně odlišného
strojního vybavení, techniky nebo IT systémů, stejně jako změny výrobků, služeb
a pracovních metod. Finsko, země s nejnižší úrovní zastarávání znalostí, se ukázalo také zemí, kde pracovníci zažili nejvíc
změn. Současně tam probíhalo nejvíce
výcviků a pracovníci vykazovali nejpozitivnější přístup ke vzdělávání. Ve Finsku
a v Nizozemsku také existuje nejvíce organizací, které podporují pracovníky v rozšiřování kvalifikace. I když se změny mohou
v různých aspektech lišit, zdá se, že zastarávání znalostí a dovedností lze dobře čelit
výcvikem a vzděláváním na pracovišti.
Opatření proti zastarávání znalostí je
možné přijímat na podnikové úrovni. Pravděpodobnost jejich zastarávání je výrazně
vyšší, pokud lidé pracují v organizacích,

které je nepodporují v rozšiřování jejich
znalostí a dovedností, nebo pokud jim
jejich práce neumožňuje je využívat v plné
šíři. Zdá se, že je třeba práci navrhovat tak,
aby byla co nejzajímavější, důležitým
aspektem je rovněž autonomie při jejím
výkonu. Z průzkumu vyplynulo, že pracovníci, kteří cítí, že nastavená pravidla
a regulační opatření omezují jejich autonomii, také výrazně častěji poci ují zastarávání své kvalifikace. Z toho vyplývá, že podniková kultura podporující vzdělávání
a práce, která umožňuje autonomii a další
rozvíjení a rozšiřování znalostí a dovedností, může působit preventivně proti
zastarávání kvalifikace. Důležitý je také přístup ze strany zaměstnavatele, protože flexibilní politika lidských zdrojů přizpůsobená vzdělávacím potřebám i starších pracovníků může zpomalit zastarávání jejich
znalostí a dovedností. Jako nejefektivnější
se ukázaly formální instruktáže a výcvik na
pracovišti během pracovní doby. V organizacích, které podporují své pracovníky
v rozšiřování jejich kvalifikace, jsou také
zaměstnanci ochotnější účastnit se výcviku mimo pracovní dobu.
Zastarávání znalostí se netýká jen nezaměstnaných, ale i pracujících, a představuje velký problém, který postihuje jak starší
pracovníky, tak pracovníky s dalšími 20 až
30 lety pracovního života před sebou. Má
přímý vliv na produktivitu podniků a spokojenost v práci i kariérní perspektivy. Za
nejdůležitější způsob omezování zastarávání znalostí a dovedností a efektivního
managementu kvalifikace zaměstnanců je
třeba považovat správné uspořádání práce
a přístup ke vzdělávání. Vzhledem k tomu,
že se vzdělanostní úroveň evropské pracovní síly bude dále zvyšovat, je důležité
nepřipustit, aby byla jejich vysoká kvalifikace promrhána. Její další udržování a rozvíjení je důležité pro udržení evropské konkurenceschopnosti. Charakteristiky, které
zvyšují riziko zastarávání znalostí, jako je
stáří, nízká kvalifikace, nedostatek podpory ke vzdělávání, design práce, který nedokáže z lidí dostat to nejlepší, korelují s nízkou úrovní participace v kontinuálním
výcviku. Nedostatek příležitosti zvyšovat si
kvalifikaci a udržet krok s měnícími se
požadavky zvyšuje riziko nezaměstnanosti
a pracovní nejistoty.
Zdroj: Cedefop
FÓRUM sociální politiky 6/2012
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Staří lidé v současné společnosti
Helena Haškovcová: Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi. Praha, Galén 2012. 194 s. ISBN 978-80-7262-900-8.
Text knížky profesorky Heleny Haškovcové, kterou vydalo nakladatelství Galén, je
členěn do dvou částí. První část obsahuje
krátké, čtivé a přehledné kapitoly o problémech jak zdravých, tak i nemocných seniorů. Druhá část „Informační minimum“
obsahuje důležitá hesla a vysvětlení jejich
významu.
Autorka knihy prof. PhDr. RNDr. Helena
Haškovcová, CSc., která působí na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze, vychází a navazuje na své předchozí publikace. Napsala celkem devatenáct samostatných monografií, mj. odborných publikací. Předchozí obsažná kniha
z roku 2010 má název Fenomén stáří. Jak
uvádí autorka, je v ní „všechno, co jsem
věděla já i citovaní či odkazovaní autoři,
a také to, co jsem získala díky svým praktickým zkušenostem z doby, kdy jsem byla
činná v oborech gerontologie a geriatrie“.
Přečtení knížky, na kterou chci upozornit,
s názvem Sociální gerontologie aneb Senioři
mezi námi, může napomoci běžným čtenářům, všem lidem, v praktickém životě, ve
kterém se potkávají s problematikou stárnutí a stáří. Stručné kapitolky obsahují řadu
nových myšlenek anebo známé skutečnosti

představují v novém pohledu. Jejich názvy
jsou: postoje mladých lidí k seniorům, senioři na pranýři, postoje starých lidí k mladším osobám, etika ekonomické úspěšnosti,
můžeme se domluvit?, snahy o kvalitativní
změny v nadnárodních dokumentech, koncept zdravého stárnutí, když seniory opouštějí síly, nemocní senioři, plíživá ztráta
paměti, vnitřní světy, umírání a smrt, jak
správně motivovat pečující?, přemýšlení
o stáří a starých lidech.
Na několika místech Helena Haškovcová
připomíná to, že rok 2012 je Evropským
rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity. Z textu vyhlášení autorka uvádí,
že „senioři by neměli být vyhánění z trhu
práce, jsou-li schopni a ochotni dál pracovat. Jejich ekonomická činnost je totiž přínosná v mnoha směrech: vytváří nové hodnoty, finančně nezatěžuje napjatý důchodový systém, zvyšuje životní úroveň jednotlivců, upevňuje mezigenerační vztahy a posiluje jejich vlastní zdraví.“ (s. 24).
Nejen z tohoto pohledu je kniha aktuální.
Téma je důležité proto, že v Evropě i u nás
dochází k nárůstu počtu stárnoucích i starých lidí a demografický trend vede k tomu,
že jich bude ještě více. Proto je nutné růz-

Novinky z knižního fondu

Ludmila Müllerová se v pátek 16. 11. 2012
hned po svém jmenování ministryní
práce a sociálních věcí ujala řízení
Ministerstva práce a sociálních věcí. Za
své priority pro nejbližší období přitom
označila sKarty, o nichž projevila ochotu
jednat jak se zdravotně postiženými, tak
s politiky i s dodavatelem systému,
ostrý start II. důchodového pilíře, zejména bezproblémové zajištění technických
podmínek ze strany České správy sociálního zabezpečení, a změnu komunikace
celého resortu.

Taxing Wages 2010-2011. Special features:
trends in personal income tax and social
security contributions schedules.
Paris: OECD, 2012. - 575 s. - ISSN 19953844. - ISBN 978-92-64-17327-9.
OECD pensions outlook 2012.
Paris: OECD, 2012. - 230 s. - ISBN 978-9264-16939-5.
Sociální služby. Legislativa, ekonomika,
plánování, hodnocení. / Matoušek, Oldřich
a kol.
Praha: Portál, 2011. - 194 s. - ISBN 978-80262-0041-3.
Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených
v ČR.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
2012. - 43 s. - ISBN 978-80-7421-052-5.
Vývoj obyvatelstva České republiky (2011).
Praha: Český statistický úřad, 2012. - 63 s. ISBN 978-250-80-2227-6.
Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace. / Průša, Ladislav Horecký, Jiří
Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR, 2012. - 138 s. - ISBN 978-80904668-3-8.
Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie poda veku. / Brarancová, Helena
a kol.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2012. - 365 s. - ISBN 978-80-7380-393-3.
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Náhradní rodinná péče. / Nožířová, Jana
Praha: Linde Praha, 2012. - 94 s. - ISBN 97880-8613191-7.
Právo sociálního zabezpečení v České
republice a Evropské unii. / Chvátalová, Iva
a kol.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2012. - 290 s. - ISBN 978-80-7380374-2.
Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá
místa současné právní úpravy. / Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v. v. i., 2012. - 83 s. - ISBN 978-80-7416103-2.
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28. [International Labour Migration in
the Czech Republic. Bulletin No. 28]/ Horáková, Milada - Macounová, Ivana

nými způsoby šířit znalosti a seznamovat
s problematikou stárnutí. „Prevence před
pádem do rezignace je možná, zejména
vyzvou-li rodinní příslušníci a přátelé ,své´
seniory k tomu, aby třeba sestavili rodokmen nebo sepsali vzpomínky na mládí,
vojnu, dospělost apod., a tím využili jejich
přirozený sklon vracet se do minulosti.“
(s. 26).
Přečtení knihy přispěje k lepšímu soužití
generací i k většímu porozumění staršímu
člověku, a nemusí se jednat pouze o člena
rodiny. „Narůstá-li počet odlišných názorů,
pak senioři konstatují, že okolnímu světu už
nerozumějí.“ (s. 14).
Změnit společenské podmínky pro aktivní stárnutí každého z nás, možnost dožít se
vysokého věku v dobré kondici, i to se spojeno s přístupem mladších a mladých lidí.
Pozitivní vhled pomůže vytvořit právě
recenzovaná kniha profesorky Heleny Haškovcové. Může posloužit stejně tak široké
veřejnosti, jako studentům různých středních i vysokých škol a fakult, kteří se s ní
chtějí seznámit z různých důvodů včetně
z vlastního poznávacího zájmu.
Marie Dohnalová
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v. v. i., 2012. - 56 s.
Statistická ročenka z oblasti důchodového
pojištění 2011.
Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2012. - 72 s. - ISBN 978-80-87039-29-8.
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
2012. - 141 s. - ISBN 978-80-7421-049-5.
Informační systém o průměrném výdělku.
Rok 2011. Mzdová sféra.
Praha: MPSV, 2012. - 77 s.
Informační systém o průměrném výdělku.
Rok 2011. Platová sféra.
Praha: MPSV, 2012. - 68 s.
Biografie a identity cizinců usilujících
o integraci do české společnosti. Od
„samozřejmé nerovnosti“ k „nesamozřejmé rovnosti“. / Klvačová, Petra
Praha: Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky, 2012. - 85 s. - ISBN 978-80-86729-79-4.
Mezinárodní mobilita českých vědců
a výzkumníků a jejich pobyty v zahraničí.
/Bernard, Josef - Patočková, Věra
Praha: Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky, 2012. - 139 s. - ISBN 978-80-8672978-7.
Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu
(2007) a během první fáze krize (2009). /
Hora, Ondřej - Sirovátka, Tomáš
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v. v. i., 2012. - 61 s. - ISBN 978-8077416-106-3.
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Z domácího tisku
Švýcarsko a další státy začaly aplikovat
„nová“ koordinační nařízení o sociálním
zabezpečení. / HUBKOVÁ, Lenka
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 8-9 (2012),
s. 25-28.
Bilaterální dohody se Švýcarskem. Volný
pohyb pracovníků a švýcarské kvóty.
Sociální pojištění, mateřská a rodičovská
dovolená - kdy je třeba se začít starat? /
PŘIB, Jan
In: Právo a rodina. - Roč. 14, č. 8 (2012),
s. 18-20.
Nemocenské a důchodové pojištění matek
při mateřské a rodičovské dovolené a po
jejím skončení.
Jaké nás čekají změny v důchodovém a doplňkovém penzijním spoření? / PŘIB, Jan
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 15, č. 9 (2012), s. 14-16. Pokrač.
Základní informace o zavedení doplňkových důchodových systémů a o dalším
působení dosavadního penzijního připojištění se státním příspěvkem.
Doba důchodového pojištění, náhradní
doba důchodového pojištění a vyloučené
doby I. / VOŘÍŠEK, Vladimír
In: Práce a mzda. - Roč. 60, č. 10 (2012),
s. 33-37. Pokrač.
Doby důchodového pojištění. Náhradní
doby pojištění. Dobrovolná účast na
důchodovém pojištění.
Průvodce penzijní reformou. Komu se
vyplatí a komu ne. / NĚMEC, Jan
In: Ekonom. - Roč. 56, č. 42 (2012), s. 39 - 46.
:tab.
Největší změny v důchodech mají být zahájeny v lednu 2013. Pomohou hlavně lidem
s vyššími příjmy. Časová osa důchodové
reformy. Rizika penzijní reformy. Penzijní
připojištění přinese prospěch všem.
Nová pravidla pro pracovnělékařskou
péči. / JOUZA, Ladislav
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 6 (2012),
s. 18-19.
Informace o ustanoveních zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, účinného od 1. dubna 2012.
Příprava na budoucí povolání a podstatné
změny platné od 1. 9. 2012. / KLÍMOVÁ,
Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 15, č. 9 (2012), s. 19-23.
Pojem nezaopatřenosti dítěte v souvislosti
s nárokem na dávky státní sociální podpory. Jak je zákonem definována soustavná
příprava na budoucí povolání.
Aktuální rozsudky Nejvyššího správního
soudu ve vztahu k evidenci uchazečů
o zaměstnání a podpoře v nezaměstnanosti - 1. část. / STÁDNÍK, Jaroslav KIELER, Petr
In: Práce a mzda. - Roč. 60, č. 10 (2012),
s. 43-47. Pokrač.
Forenzní sociální práce a její význam pro
praxi. / PTÁČEK, Radek - PEMOVÁ, Terezie
In: Právo a rodina. - Roč. 14, č. 8 (2012),
s. 1-5.: -lit.

„Podíl nezaměstnaných osob“ je nový ukazatel, jehož bude MPSV využívat k vyjádření úrovně nezaměstnanosti v České republice. Vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných
registrovaných ÚP ve věku 15–64 let k celkovému počtu obyvatel ve věku 15–64 let, získanému z demografických dat. Nahradí tak dosud užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“, který vyjadřoval podíl nezaměstnaných registrovaných ÚP k celkovému počtu ekonomicky aktivních osob. Po přechodnou dobu 3 měsíců bude MPSV při publikování úrovně
nezaměstnanosti za měsíce říjen až prosinec 2012 uvádět oba ukazatele, od publikace údajů
za leden 2013 bude užíván již pouze „podíl nezaměstnaných osob“. Pro sledování vývoje
nového ukazatele bude zpětně dopočtena časová řada od roku 2005 do úrovně okresů.
Kromě toho bude ČSÚ podle metodiky ILO na základě Výběrového šetření pracovních sil
(VŠPS) nadále uvádět obecnou míru nezaměstnanosti, která je využívána k mezinárodním
srovnáním.
Co je forenzní sociální práce. Historie
forenzní sociální práce v zahraničí. Základní
vymezení pojmů - sociální práce, klinická
sociální práce, forenzní sociální práce.
Oblasti zájmu forenzní sociální práce. Kompetence forenzního sociálního pracovníka.
Dobrovonictvo v sektore dlhodobej starostlivosti a aktivne starnutie. /REPKOVÁ,
Kvetoslava
In: Sociológia. - Roč. 44, č. 4 (2012), s. 432-455.
:obr., -lit.
Dobrovolná činnost starších lidí jako cesta
k podpoře aktivního stárnutí. Charakteristiky dobrovolnictví starších lidí jako základ
pro přípravu programů dobrovolnických
příležitostí v sektoru dlouhodobé péče.
Financování sociálních služeb v roce 2013
a 2014.
In: Rezidenční péče. - Roč. 8, č. 3 (2012),
s. 2-5.:obr., tab.
Záznam z konference. Rozhovor s PhDr. Radkem Sudou, vedoucím oddělení koncepce strategie a financování sociálních služeb MPSV.
Příspěvek doc. Ing. Ladislava Průši, CSc. (ředitele VÚPSV) pod názvem „Rovný přístup
a jeho ekonomické vyjádření“ o principech
dotační politiky.
K úrovni právního vědomí sociálního pracovníka. / MITLÖHNER, Miroslav - KANĚROVÁ, Lucie - KJOŠNEROVÁ, Monika
In: Speciální pedagogika. - Roč. 22, č. 3
(2012), s. 210 - 223.: -lit.
Úroveň právního vědomí je nezbytným
předpokladem pro kvalitu práce sociálního
pracovníka, který bývá ve své praxi nucen
řešit nejrůznější dilemata. Jedním z nich je
rozhodování, zda v dané situaci důsledně
dodržet právní normu nebo s přijetím
odpovědnosti za své rozhodování a v dobré víře, že se jedná o zájem klienta, právní normu porušit.
Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nejpozději do 31. 10. 2012.
/ SVĚRČINOVÁ, Eva

In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.1 5, č. 10 (2012), s. 9-13.
Domácí násilí v pozdějších etapách života.
/ ČÍRTKOVÁ, Ludmila
In: Právo a rodina. - Roč. 14, č. 10 (2012),
s. 15-21.
Problematika domácího násilí na seniorech.
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby
ukončení nesezdaného soužití. / PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
In: Demografie. - Roč. 54, č. 3 (2012),
s. 214-232.:obr.,tab.,-lit.
Analýza nesezdaného soužití žen a mužů
v ČR se zaměřuje na srovnání partnerského chování před a po r. 1989. Autorky
zkoumají jak riziko přeměny kohabitace na
manželství, tak i riziko rozpadu nemanželských svazků a jeho načasování. Údaje
použité v článku jsou převzaty z průzkumu
Generace a gender provedeného v ČR
v r. 2008. Retrospektivní charakter těchto
dat poskytuje informace o partnerských
kariérách v kontextu dalších významných
životních událostí.
Věcný záměr zákona o dětské skupině. /
MACELA, Miloslav
In: Právo a rodina. - Roč. 14, č. 10 (2012),
s. 21-24.
Kolik u nás žije lidí bez domova. /
GÉBLOVÁ, Alena
In: Statistika a my. - Roč. 2, č. 10 (2012),
s. 6.:tab.
Poprvé v historii se ČSÚ ve spolupráci se
Sdružením azylových domů a Asociací
poskytovatelů sociálních služeb pokusil
v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2011
zmapovat život lidí bez domova.
Vysokoškolačky pracují více než muži,
berou ale méně. / HOLÝ, Dalibor
In: Statistika a my. - Roč. 2, č. 10 (2012),
s. 12-13.:obr.
Průměrná mzda žen je výrazně nižší než
u mužů. Odlišné je rozdělení mezd u obou
pohlaví, rozdílně se projevuje i vliv vzdělání.

Projekty „Vzdělávejte se pro růst!“ podporované z prostředků OPLZZ pomáhají od roku 2011 zajistit vzdělávání v odvětvích s výrazným podílem na HDP a potenciálem tvorby nových pracovních míst. Firmy z oboru strojírenství, stavebnictví, odpadového hospodářství, subjekty poskytující terénní i ambulantní sociální služby a malé a střední podniky ze sféry nezávislého maloobchodu mohou z projektu čerpat peníze na vzdělávání
svých zaměstnanců až do konce května roku 2013. Další regionálně zaměřené projekty
z výzvy s názvem „Vzdělávejte se pro růst! - regiony“ směřují podporu přímo do 13 krajů, které samy rozhodují podle aktuální ekonomické situace, do kterých prorůstových
odvětví podporu nasměrují. Třetí projekt „Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace“
pomáhá uchazečům a zájemcům o zaměstnání registrovaným na úřadu práce najít takový obor, ve kterém budou mít šanci získat perspektivní práci.
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Informační servis čtenářům
Odborný měsíčník Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
Z obsahu listopadového čísla:
l Mgr. Magda Dohnalová: Slavnostní podpis charty Pro důstojný život seniorů v České
republice
l Zdeněk Kašpárek: „... aby se člověk cítil být člověkem“ - 4. ročník Týdne sociálních
služeb ČR
l Zdeněk Kašpárek: Reportáž z Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb
l Mgr. Magda Dohnalová: Známe vítěze výtvarné soutěže Š astné stáří očima dětí
l Zdeněk Kašpárek: Dvanácté „plesání“ na holešovickém výstavišti
l Renata Škopková: Týden komunikace osob se sluchovým postižením
l Mgr. Miroslav Feješ: Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
l „Náš obor je opředen řadou mýtů“ - s doktorem Radimeckým o adiktologických
službách
l Mgr. Jana Levová: Intervenční centra - o službě určené osobám ohroženým domácím
násilím
l Mgr. Natálie Lupienská: Ergoterapie v geriatrii, 3. část - Skupinová ergoterapie
u seniorů
l PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.: Rizika zneužití behaviorální terapie u lidí s mentálním
handicapem
l Ing. Martina Arnoldová: Projekt Stáže ve firmách zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce

Ze zahraničního tisku
Support for redistribution and the paradox
of immigration. [Podpora pro redistribuci
a paradox imigrace.] / BURGOON, Brian KOSTER, Ferry - VAN EGMOND, Marcel
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 22,
č. 3 (2012), s. 288-304.:obr.,tab.,-lit.
Sociologické šetření o vlivu imigračního
potenciálu na podporu vládní redistribuce
příjmů.
The Contested Value of International Social
Security Standards in the European Union.
[Zpochybněná hodnota mezinárodních standardů sociálního zabezpečení v Evropské
unii.] / DIJKHOFF, Tineke
In: European Journal of Social Security. Roč. 14, č. 3 (2012), s. 174-198.:tab., -lit.
Managing risks in EU health services policy:
Spot markets, legal certainty and bureaucratic resistance. [Zvládání rizik v politice
poskytování zdravotnických služeb v EU:
Trhy, právní jistota a byrokratická rezistence.] / GREER, Scott - JARMAN, Holly
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 22,
č. 3 (2012), s. 259-272.: -lit.
Evropská politika a legislativa v souvislosti
s přeshraničním poskytováním zdravotní
péče.
What are the effects of reforms promoting
fathers´parental leave use? [Jaké jsou dopady švédských reforem na podporu využívání
rodičovské dovolené ze strany otců?]
/DUVANDER, Ann-Zofie - JOHANSSON, Mats
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 22,
č. 3 (2012), s. 319-330.:obr.,tab.,-lit.
Hodnocení účinků tří reformních opatření,
která byla ve Švédsku v rámci genderové
rovnosti při péči o dítě implementována
v letech 1995, 2002 a 2008.
Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: second quar-
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ter 2012. [Žadatelé o azyl a rozhodnutí první
instance o žádostech o azyl: 2. čtvrtletí 2012.]
/ BITOULAS, Alexandros
In: Data in Focus. - č. 12 (2012), s. 1-15.:obr., tab.
Tato čtvrtletní publikace přináší pohled na
poslední vývoj v oblasti mezinárodní ochrany
včetně žadatelů o azyl a rozhodnutích v první
instanci o žádostech o azyl. Tyto údaje jsou
poskytovány Eurostatu národními ministerstvy vnitra a příslušnými oficiálními agenturami. Většina prezentovaných statistických
údajů se shromaž uje podle nového regulačního rámce Nařízení 862/2007 o statistice
v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.
Varieties of poverty reduction: Inserting the
poverty and social exclusion target into
Europe 2020. [Varianty opatření na snížení
chudoby: Otázky chudoby a sociálního
vyloučení jako hlavní téma evropské strategie „Evropa 2020“.] / COPELAND, Paul DALY, Mary
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 22,
č. 3 (2012), s. 273-287.:obr.,tab.,-lit.
Analýza politik boje s chudobou a sociálním
vyloučením na národní a celoevropské úrovni k naplnění hlavního cíle: vyvedení 20 miliónů osob z chudoby do roku 2020.
An inquiry on introducing a minimum income scheme in Turkey: Alternating between
cost efficiency and poverty reduction. [Studie o zavedení schématu minimálního pří-

jmu v Turecku: Kolísání mezi efektivitou
a snížením chudoby.] / YAKUT-CAKAR, Burcu
- ERUS, Burcay - ADAMAN, Fikret
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 22,
č. 3 (2012), s. 305-318.:tab., -lit.
European Union Labour Force Survey Annual results 2011. [Šetření pracovních sil
EU - roční výsledky 2011.] / TEICHGRABER,
Martin
In: Statistics in focus. - č. 40 (2012), s. 1-9.:obr.,
tab.
Příspěvek prezentuje roční průměry hlavních
výsledků šetření pracovních sil EU (LFS) pro
EU-27 a pro všechny členské státy.
Sectors or countries? Typologies and levels
of analysis in comparative industrial relations. [Odvětví nebo země? Typologie a úrovně analýzy v komparativních industriálních
vztazích.] / BECHTER, Barbara - BRANDL,
Bernd - MEARDI, Guglielmo
In: European Journal of Industrial Relations. Roč. 18, č. 3 (2012), s. 185-202.:obr.,tab.,-lit.
Mezinárodní komparativní analýza industriálních vztahů napříč devíti odvětvími ve 27 zemích EU.
Why and how (still) study the Open Method
of Co-ordination (OMC)? [Proč a jak (stále)
studovat otevřenou metodu koordinace?] /
de la PORTE, Caroline - POCHET, Philippe
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 22,
č. 3 (2012), s. 336-349.: -lit.
Youth representatives´opinions on recruiting and representing young workers:
A twofold unsatisfied demand? [Názory
mladých představitelů na nábor a zastupování mladých pracovníků: dvojí neuspokojená poptávka?] / VANDAELE, Kurt
In: European Journal of Industrial Relations.
- Roč. 18, č. 3 (2012), s. 203-218.:tab., -lit.
Výsledky šetření na téma atributů odborové
organizovanosti mladých pracovníků v evropském kontextu.
The „New“ Self-Employed: An Issue for
Social Policy? [„Nová“ skupina samostatně
výdělečných osob: Téma pro sociální politiku.] / WESTERVELD, Mies
In: European Journal of Social Security. Roč. 14, č. 3 (2012), s. 156-173.:tab., -lit.
Nová kategorie OSVČ v rámci evropských
zemí a problematika jejich zaměstnávání
a sociálního zabezpečení na místech, kde by
mohli pracovat lidé na zaměstnanecký poměr.
Towards a European labour market? Trade unions and flexicurity in France and Britain. [Směrem k evropskému trhu práce? Odbory a fexicurita ve Francii a Británii.] /MILNER, Susan
In: European Journal of Industrial Relations.
- Roč. 18, č. 3 (2012), s. 279-234.: -lit.
Role odborů při prosazování modelu fexicurity
v evropském kontextu a ve Francii a V. Británii.

Kurs „Firma nanečisto“, určený pro osoby nad 50 let s cílem podpořit je při rozhodování o případné samostatné výdělečné činnosti, probíhá od listopadu 2012 v Pardubicích.
Jeho organizátorem je Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s. Účastníci z pardubického kraje si mohou bez rizika vyzkoušet všechny dovednosti potřebné k založení podnikatelské činnosti, např. tvorbu podnikatelského záměru, založení živnosti, vedení účetnictví, nákup a prodej zboží či propagaci. Nabízí nejen příležitost naučit se podnikat, ale
také zúročit své dovednosti. Je určen nejen pro nezaměstnané, ale také pro ty, kteří
o podnikání uvažují, a pro osoby pečující o osobu blízkou. Díky financování z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je účast zcela zdarma.
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year) in the form of a simple tax discount and in the form of
a discount with the option of applying a tax bonus (negative
tax). The results show that the proposed reforms substantially
increase the work motivation of Czech women with small
children. The reforms introducing a tax discount of CZK 14,400
per year increase the percentage of non-working women who
are motivated to carry on gainful activity by 16-18%; the
reforms introducing a higher tax discount of CZK 24,840 per
year increase this proportion of women by as much as 46-54%
(depending on whether the option of applying the discount in
the form of a bonus is implemented or not). All the considered
reforms also have positive impacts on public finances worth
CZK 0.6-2.2 billion per year.
Keywords: supply of women's labour, effective tax rate, work
motivation, analysis of reforms, tax discount for private
childcare

Czech women's work motivation and the economic impacts
of the tax and social system - p. 9
Czech women's participation in the labour market is relatively
high, but the drop-off in their employment in consequence of
starting a family is the highest in Europe. This study looks at the
question of Czech women's motivation to work, focusing on
women with small children. It uses the microsimulation method
that allows the work motivation of a representative sample of
Czech women to be scrutinised, the groups of women with the
lowest financial motivation to be identified and the impacts of
the reforms of the current system on the work motivation of
Czech women, including public finances impacts, to be
analysed. Mothers with small children, who are confronted by
the high cost of private childcare, have the lowest financial
motivation to get a job in the Czech Republic. This study
analyses the impacts of reforms designed to partially offset
these costs by means of tax discounts for private childcare. The
analysed reforms are based on a government proposal for the
introduction of these discounts, and the study analyses two
different levels of this discount (CZK 14,400 and CZK 24,840 per

Proposals for changes in the care allowance - ideas for
discussion - p.19
After several years of its operation, experiences with the
system of financing for social services and care allowance for
persons with increased dependency on others introduced in
2007 have shown that in practice not all the provisions of the
act introducing them function in the way the legislators
intended them to. Although the total cost of the social services
and care allowance system rose significantly, only part of care
allowance is spent on buying social services. As a result,
appropriations from the state to social services providers are
necessary. This situation is unsustainable in the long-term,
and for that reason the Social Services Providers Association
has drawn up several alternative proposals for ways to alter
the parameters of the social services financing system so that
the conditions both for its financing and for providing social
services to users are improved without increasing state
budget expenditure.
Keywords: social services, financing, care allowance,
appropriations, changes, proposals
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For summaries of selected articles see the 3rd page of the cover.

Sociální problematika v nejširším vymezení,
zejména tyto tematické okruhy:

The Czech Republic at a crossroads between home and
institutional care for seniors - p. 2
The article describes the current situation in the area of social
care for seniors on the basis of results of a qualitative research
study in terms of the dichotomy between the declared
preference for home care on the one hand and the unsatisfied
demand for residential social services on the other. The article
outlines the main deficiencies of the social care system in the
Czech Republic from the perspectives of the main concerned
parties (social services clients/seniors and their carers drawn
their family, social services providers and local government
representatives). Besides formal care, the article also takes
a detailed look at the significance of informal (family) care and
its position within the social services system as a whole.
Keywords: social care, social services, seniors, formal (home
and institutional care), informal (family) care

služby zaměstnanosti, trh práce,
zahraniční zaměstnanost,
l mzdová politika, mzdové a platové systémy,
l bezpečnost práce a pracovní prostředí,
l pracovní podmínky, organizace práce,
l sociální dialog a kolektivní vyjednávání,
l migrace, integrace cizinců,
l mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního
zabezpečení,
l legislativa upravující všechny tyto oblasti,
l další příbuzná tematika.
l
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Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce

The RILSA´s main role is applied research on labour

a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

and social affairs at regional, national, and international

úrovni formulovaný podle aktuálních potøeb orgánù státní

levels, formulated in accordance with the current needs

správy, popøípadì neziskových èi privátních subjektù. Ústav

of the state administration, and in some cases the non-

vykonává konzultantskou èinnost pro uživatele výsledkù

profit sector and private clients. The Institute provides

výzkumù a organizuje semináøe a konference. Výzkumné

consultancy for the users of research results and organizes

projekty se každý rok pøipravují ve spolupráci se

seminars

zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje

prepared each year in collaboration with interested

vìdy a výzkumu v pøedmìtných oblastech. Mezi hlavní

parties, with regard to the continuity of science and

výzkumné zájmy ústavu patøí:

research in the areas in question. The Institute´s main

and

conferences.

Research

projects

are

research interests include:
l

trh práce a zamìstnanost,

l

sociální dialog a pracovní vztahy,

l

labour market and employment,

l

sociální ochrana,

l

social dialogue and labour relations,

l

rodinná politika,

l

social security,

l

pøíjmová a mzdová politika,

l

family policy,

l

rovné pøíležitosti,

l

wages and income policy,

l

teorie sociální politiky.

l

equal opportunities,

l

social policy theory.

Významnou èinností ústavu je poskytování komplexních
knihovnických a informaèních služeb z oblasti práce a sociálních

An important activity of the Institute, essential for carrying out

vìcí, které zajišuje oddìlení knihovnicko-informaèních služeb.

its research objectives, is the provision of comprehensive

V rámci jeho èinnosti je kontinuálnì budován a zpracováván

library and information services in the field of labour and social

fond domácích a zahranièních informaèních pramenù z uvedené

affairs. This is done by RILSA's library and information services

oblasti, ale i z pøíbuzných oborù a prùøezových vìdních disciplín.

department.
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