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Důvody sociálních reforem

Výchozí stav: Neudržitelný růst zadlužování
 Neudržitelný růst sociálních mandatorních výdajů a z toho 

vyplývající zadlužování
 Jejich výše významně ovlivněna přijetím předvolebních 

sociálních balíčků na jaře 2006, znamenajících nárůst 68 mld. 
Kč od 1. 1. 2008, pokud by nedošlo ke změnám

Změny
 Reforma veřejných financí provazuje změny v daňovém             

a sociálním systému 
 Úspornější a adresnější sociální systém je kompenzován 

snížením daní, především výrazným zvýšením daňových slev 



Podpora rodin přenesena do daňové oblasti, 
rodiny s dětmi na reformě vydělaly

 Růst čistých peněžních příjmů zaměstnanců s dětmi dosáhl 
v roce 2008 meziročně 9,7 %, a byl vyšší, než meziroční
zvýšení životních nákladů zaměstnanců 5,8 %

 Životní úroveň zaměstnanců s dětmi tedy v roce 2008 přes 
vysokou inflaci stoupla v průměru o 3,9 %

 Čisté peněžní příjmy zaměstnanců s dětmi rostly rychleji, než
zaměstnanců bez dětí (o 1 %)

 V roce 2008 se zvýšila relace mezi čistými peněžními příjmy 
zaměstnanců s dětmi a zaměstnanců bez dětí na jednoho člena 
rodiny na 60,2 % (10 133 Kč, 16 846 Kč) proti roku 2007, kdy 
dosáhla 59,2 % (9 239 Kč, 15 615 Kč)

 Reforma veřejných financí způsobila, že snížení daní
u zaměstnanců s dětmi je vyšší, než snížení objemu dávek 
státní sociální podpory a rodiny s dětmi na reformě vydělaly 
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Propočet čisté mzdy zaměstnance s dětmi a bez dětí
z 0,6 násobku hrubé průměrné mzdy v letech 2007 a 2008  

Čistá mzda*) v Kč Meziroční index v %

  2007 2008 Rozdíl nominální reálný 1) 

zaměstnanec bez dětí   
Národní hospodářství 10 533 11 569      1 036   109,8     103,3   
Podnikatelská sféra 10 603 11 739      1 136   110,7     104,1   
Nepodnikatelská sféra 10 287 10 963         676   106,6     100,3   

zaměstnanec + 1 dítě   

Národní hospodářství 11 033 12 459      1 426   112,9     106,2   
Podnikatelská sféra 11 103 12 629      1 526   113,7     107,0   
Nepodnikatelská sféra 10 787 11 853      1 066   109,9     103,4   

zaměstnanec + 2 děti   

Národní hospodářství 11 533 13 349      1 816   115,7     108,8   
Podnikatelská sféra 11 603 13 519      1 916   116,5     109,6   
Nepodnikatelská sféra 11 287 12 743      1 456   112,9     106,2   

zaměstnanec + 3 děti   

Národní hospodářství 12 033 14 239      2 206   118,3     111,3   
Podnikatelská sféra 12 103 14 409      2 306   119,1    112,0   
Nepodnikatelská sféra 11 787 13 633      1 846   115,7     108,8   
Pozn.: údaje ČSÚ, propočty MPSV
1) index spotřebitelských cen (meziroční průměr) - 106,3 %
*) výpočet čisté mzdy proveden pro zaměstnance s příslušným počtem dětí v podmínkách zdaněníroku 2007 a 2008



Propočet čisté mzdy zaměstnance s dětmi a bez dětí
z hrubé průměrné mzdy v letech 2007 a 2008

  
Čistá mzda*) v Kč Meziroční index v %

  2007 2008 Rozdíl nominální reálný 1) 

zaměstnanec bez dětí   
Národní hospodářství 16 638 17 903      1 265   107,6     101,2   
Podnikatelská sféra 16 744 18 185      1 441   108,6     102,2   
Nepodnikatelská sféra 16 258 16 891         633   103,9       97,7   

zaměstnanec + 1 dítě   

Národní hospodářství 17 138 18 793      1 655   109,7     103,2   
Podnikatelská sféra 17 244 19 075      1 831   110,6     104,0   
Nepodnikatelská sféra 16 758 17 781      1 023   106,1       99,8   

zaměstnanec + 2 děti   

Národní hospodářství 17 638 19 683      2 045   111,6     105,0   
Podnikatelská sféra 17 744 19 965      2 221   112,5     105,8   
Nepodnikatelská sféra 17 258 18 671      1 413   108,2     101,8   

zaměstnanec + 3 děti   

Národní hospodářství 18 138 20 573      2 435   113,4     106,7   
Podnikatelská sféra 18 244 20 855      2 611   114,3    107,5   
Nepodnikatelská sféra 17 758 19 561      1 803   110,2     103,7   
Pozn.: údaje ČSÚ, propočty MPSV
1) index spotřebitelských cen (meziroční průměr) - 106,3 %
*) výpočet čisté mzdy proveden pro zaměstnance s příslušným počtem dětí v podmínkách zdanění roku 2007 a 2008



Propočet čisté mzdy zaměstnance s dětmi a bez dětí
z 1,4 násobku hrubé průměrné mzdy v letech 2007 a 2008  

Čistá mzda*) v Kč Meziroční index v %

  2007 2008 Rozdíl nominální reálný 1) 

zaměstnanec bez dětí   
Národní hospodářství 22 331 24 235      1 904   108,5     102,1   
Podnikatelská sféra 22 481 24 629      2 148   109,6     103,1   
Nepodnikatelská sféra 21 801 22 818      1 017   104,7       98,5   

zaměstnanec + 1 dítě   

Národní hospodářství 22 831 25 125      2 294   110,0     103,5   
Podnikatelská sféra 22 981 25 519      2 538   111,0     104,4   
Nepodnikatelská sféra 22 301 23 708      1 407   106,3      100,0  

zaměstnanec + 2 děti   

Národní hospodářství 23 331 26 015      2 684   111,5     104,9   
Podnikatelská sféra 23 481 26 409      2 928   112,5     105,8   
Nepodnikatelská sféra 22 801 24 598      1 797   107,9     101,5   

zaměstnanec + 3 děti   

Národní hospodářství 23 831 26 905      3 074   112,9     106,2   
Podnikatelská sféra 23 981 27 299      3 318   113,8    107,1   
Nepodnikatelská sféra 23 301 25 488      2 187   109,4     102,9   
Pozn.: údaje ČSÚ, propočty MPSV
1) index spotřebitelských cen (meziroční průměr) - 106,3 %
*) výpočet čisté mzdy proveden pro zaměstnance s příslušným počtem dětí v podmínkách zdaněníroku 2007 a 2008



Třírychlostní rodičovská dovolená
znamená větší svobodu volby

Výchozí stav: Omezené možnosti pro svobodu volby rodičů
 Původní stav nabízel jen omezené možnosti pro volbu rodičů, kteří

byli limitováni při rozhodování o svém rodičovství i pracovním 
zapojení a výběru takové podpory, která by jim nejlépe vyhovovala

Změny
 Nově zavedený systém nabízí tři rychlosti čerpání rodičovského 

příspěvku v délce 2, 3 nebo 4 roky a tři varianty výměry 
rodičovského příspěvku: zvýšenou 11 400 Kč, základní 7 600 Kč a 
sníženou 3 800 Kč

 Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené odpovídá moderním 
mezinárodním trendům péče o děti



Reforma nemocenského vedla k nejnižší
míře pracovní neschopnosti od vzniku ČR

 Míra nemocnosti byla u nás dlouhodobě výrazně vyšší, než
v členských zemích EU, především např. v Polsku, Maďarsku   
nebo na Slovensku

 Neexistuje důvod, aby u nás byla nemocnost vyšší než v těchto 
zemích, jelikož podle všech mezinárodních srovnávacích studií je 
zdravotní stav našeho obyvatelstva lepší

Změny
 Cílem reformy nemocenského bylo dosáhnout větší odpovědnosti 

zaměstnance i zaměstnavatele, snížit častou fiktivní nemocnost a 
omezit zneužívání systému 

 Zavedení třídenní karenční doby, změna výpočtu dávek 
nemocenského (náhrady mzdy)

Výchozí stav: Vysoká pracovní neschopnost nad úrovní
běžnou v EU



Reforma nemocenského vedla k nejnižší
míře pracovní neschopnosti od vzniku ČR

 Výdaje poklesly v roce 2008 meziročně o 2,8 mld. 
Kč ze 34,7 mld. Kč na 31,9 mld. Kč, tj. o 8,1 %

 Pracovní neschopnost poklesla, v roce 2008 se 
meziročně snížil počet ukončených případů pracovní
neschopnosti o cca 0,7 mil. ze 2,886 mil. na 2,182 
mil., tj. o 24,4 %

 Krátkodobá pracovní neschopnost do 14 dnů
u zaměstnanců malých organizací poklesla o 45 % 
(šetření v březnu 2008)

 Počet proplacených prostonaných dnů se snížil
o 12,5 mil. z 98 mil. v roce 2007 meziročně na 85,5 
mil., tj. o 12,7 %



Reforma nemocenského vedla k nejnižší
míře pracovní neschopnosti od vzniku ČR

 V roce 2008 meziročně pokleslo průměrné procento pracovní
neschopnosti z 5,62 % na 5,18 %, což je nejnižší výsledek   
v historii ČR

 V roce 2008 meziročně poklesl počet případů pracovní
neschopnosti na 100 pojištěnců z 59,3 (2,72 mil. nově
hlášených případů PN) na 48,6 (2,22 mil. nově hlášených 
případů PN), což je nejnižší výsledek v historii ČR

 Pozitivní trend snižování pracovní neschopnosti zbrzdilo 
rozhodnutí Ústavního soudu, z něhož vyplynulo: za červenec-
srpen první 3 dny 60 % DVZ, od září do prosince 25 % DVZ

 To je patrné na vývoji výdajů na nemocenské: výdaje za únor–
červenec 2008 klesly meziročně o 17,1 %, za srpen–září už jen 
o 3,7 % a za říjen-prosinec o 11,3 %, vývoj výdajů kopíruje 
dopady rozhodnutí Ústavního soudu



Vývoj ukazatelů nemocenského pojištění

5,18 48,6 2008
5,62 59,3 2007
5,81 60,2 2006
6,13 68,2 2005
5,86 61,6 2004
6,81 81,7 2003
6,77 80,4 2002
6,75 86,2 2001
6,46 84,4 2000
5,95 83,3 1999
5,82 79,2 1998
6,25 86,7 1997
6,05 85,8 1996
6,15 91,9 1995
5,77 85,1 1994
5,30 83,3 1993

Průměrné procento pracovní
neschopnosti

Počet případů pracovní
neschopnosti na sto pojištěncůRok
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Adresnější sociální systém, výdaje na státní
sociální podporu sníženy o 14,3 mld. Kč

Výchozí stav: Finančně neudržitelný sociální systém
 Málo adresný sociální systém, jeho expanze hrozila rozvratem 

veřejných financí
 Beze změn by výdaje jen na dávky státní sociální podpory 

stouply z 34 mld. Kč v roce 2006 na 56,2 mld. Kč v roce 2008 
 Zabudováním automatických valorizací by výdaje výrazně

stoupaly nadále

Změny
 Cílem změn je adresnější a méně nákladný sociální systém
 Dochází k zúžení okruhu příjemců dávek státní sociální podpory 

(přídavek na dítě, sociální příplatek, pohřebné), některé dávky 
jsou sníženy (porodné), jiné zrušeny („pastelkovné“, příspěvek 
na zvýšené životní náklady)

 Jsou zrušeny automatické valorizace dávek státní sociální
podpory a pomoci v hmotné nouzi



Celkový počet vyplacených dávek poklesl 
 2006    31,6 mil. 
 2007 28,8 mil.
 2008 18,3 mil. (meziročně pokles o 10,5 mil.,         

tj. o 36,5 %)

Celkové výdaje poklesly 
 2006 34 mld. Kč
 2007 48,5 mld. Kč
 2008 41,9 mld. Kč (meziročně pokles o 6,6 mld. 

Kč, tj. o 13,7 %)

Adresnější sociální systém, výdaje na státní
sociální podporu sníženy o 14,3 mld. Kč



Adresnější sociální systém, výdaje na státní
sociální podporu sníženy o 14,3 mld. Kč

 V roce 2008 došlo k poklesu výdajů na dávky 
státní sociální podpory o 14,3 mld. Kč proti 
původnímu stavu před reformou

 Přesto byly tyto výdaje o 7,9 mld. Kč vyšší než v roce 
2006



Adresnější sociální systém, výdaje na státní
sociální podporu sníženy o 14,3 mld. Kč

celkové výdaje 2008 meziročně

Přídavek na dítě 6,2 mld. Kč pokles  -39,2 %
Sociální příplatek 3,2 mld. Kč pokles -30,4 %
Příspěvek na bydlení 1,6 mld. Kč růst +3,5 %
Rodičovský příspěvek 28,3 mld. Kč pokles -1,4 %
Porodné 1,6 mld. Kč pokles  -21,4 %
Pohřebné 71 mil. Kč pokles  -86,1 %



Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi 
poklesly

Celkový počet vyplacených dávek poklesl
 2007 1,2 mil. 
 2008 1,097 mil. (meziročně pokles o 132 tis., 

tj. o 8,5 %)

Celkové výdaje poklesly
 2007 3,3 mld. Kč
 2008 2,8 mld. mld. Kč (meziročně pokles       

o 0,5 mld. Kč, tj. o 15 %)



Zaměstnanost zdravotně postižených stoupla

Změna zákona o zaměstnanosti

Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů byl novelizován zákon
o zaměstnanosti a od 1. 1. 2008 byl příspěvek vyplácen na základě
skutečně vynaložených mzdových nákladů zaměstnavatele na 
zaměstnance, měsíčně nejvýše však:

a) 9 000 Kč za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním
postižením 

b) 6 500 Kč za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním
postižením



Stav k 31. prosinci 2007

 V roce 2007 byl příspěvek poskytnut 1 366 zaměstnavatelům, 
kteří zaměstnávali 23 999 zdravotně postižených. Z prostředků
státního rozpočtu bylo vyplaceno 2,356 mld. Kč. 

Stav k 31. prosinci 2008

 V roce 2008 se zvýšil počet zaměstnavatelů žádajících
o příspěvek na 1 725, kteří zaměstnávali 26 957 zdravotně
postižených. Z prostředků státního rozpočtu bylo vyplaceno 
2,040 mld. Kč

Zaměstnanost zdravotně postižených stoupla



V následující tabulce je uveden přehled vybraných 
ukazatelů příspěvku od r. 2005

10 28626 9571 7252 040 1312008

8 29123 9991 3662 356 0442007

4 61118 2151 1121 564 1952006

2 22513 323829964 2902005

Z toho 
zaměstnanců

s těžším 
zdravotním 
postižením

Podpořených 
zaměstnanců
se zdravotním 

postižením

Počet 
zaměstnavatelů, 

kterým byl 
příspěvek 
poskytnut

Výše 
poskytnutého 

příspěvku
v tis. Kč

Rok



Pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných byl 
v předchozích letech pomalejší než pokles celkové
nezaměstnanosti

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (v evidenci úřadů
práce déle než 1 rok) naopak do roku 2006 rostl. 
Nejvyšší hodnoty dosáhl v červnu 2006 - 43,8 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných poklesl 
ze 44 % na 29 %



Podíl dlouhodobě nezaměstnaných poklesl    
ze 44 % na 29 %

 K 31. prosinci 2008 poklesl meziročně celkový počet 
nezaměstnaných z 354,9 tisíc na 352,3 tisíc, tedy o 0,7 %              
(v červnu 2008 dosáhl nejnižší hodnoty 5 %, tj. 298 tisíc)

 Od srpna 2002 do srpna 2006 činila průměrná míra 
nezaměstnanosti 515 tisíc

 K 31. prosinci 2007 evidovaly úřady práce 136,9 tisíce dlouhodobě
nezaměstnaných, tj. podíl na celkovém počtu nezaměstnaných 
38,6 % 

 K 31. prosinci 2008 se tento stav snížil na 101,5 tisíc osob, tj. podíl  
28,8 %; počet dlouhodobě nezaměstnaných meziročně poklesl 
o 35,4 tisíc, tj. o 25,8 %, od června 2006 poklesl o 48,6 %

 Pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných byl tedy výraznější než
pokles celkového počtu nezaměstnaných 



Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání
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První etapa důchodové reformy stabilizovala 
penzijní systém na 30 let

Výchozí stav: Odkládání důchodové reformy
 Bezděkova komise v roce 2005 předložila závěry, které měly vést 

k politické dohodě nad základním směrem důchodové reformy, 
nedošlo však k ní díky postoji ČSSD a KSČM

 K důchodové reformě vyzývají všechny významné domácí i 
zahraniční ekonomické instituce (ČNB, Světová banka, Evropská
komise)

Změny
 První etapa důchodové reformy spočívá v pokračování postupného 

zvyšování důchodového věku, postupném prodloužení potřebné
doby pojištění, zavedení třístupňové invalidity, umožnění
flexibilnějšího odchod z práce do důchodu atd.



První etapa důchodové reformy stabilizovala 
penzijní systém na 30 let

Dopady
 První etapa důchodové reformy je nejvýraznější změna 

důchodového systému od devadesátých let, která přispěje 
k jeho lepší finanční udržitelnosti a dlouhodobě ho stabilizuje 
minimálně na 30 let

 Výdaje na základní důchodové pojištění činí v současné době
8,1 % HDP, do roku 2050 by se podle původní právní úpravy 
zvýšily na 11,7 % HDP, ale v důsledku schválených změn by se 
tyto výdaje měly zvýšit pouze na 10,5 % HDP



Saldo důchodového systému v % HDP před a po přijetí
parametrických úprav (zákon č. 306/2008 Sb.)



Mimořádná valorizace urychlila zvýšení
důchodů, mezi lednem 2007 - lednem 2009   

stouply o 1 658 Kč

 Mimořádné zvýšení důchodů v průběhu roku bylo podmíněno 
růstem inflace aspoň o 10 %, což by bylo v podmínkách roku 2008 
nedosažitelné

 Pracující důchodci nemohli uplatnit žádnou daňovou slevu

Změny
 Mimořádná valorizace důchodů byla ještě v průběhu roku 2008 

umožněna snížením potřebné hranice růstu cen z 10 % na 5 %
 Od srpna 2008 se každému důchodci zvýšil důchod o 470 Kč

měsíčně
 Pracující důchodci byli podpořeni přiznáním daňové slevy ve výši 

24 840 Kč

Výchozí stav: Mimořádná valorizace důchodů umožněna 
při příliš vysoké inflaci



Mimořádná valorizace urychlila zvýšení
důchodů, mezi lednem 2007 - lednem 2009 

stouply o 1 658 Kč

Dopady
 V období leden 2008-leden 2009 došlo ke třem zvýšením důchodů, 

které u průměrného starobního důchodu činí celkem 1 150 Kč
(350+470+330=1150)

 Průměrná výše starobního důchodu přesáhla v roce 2009 částku 
10 000 Kč

 Důsledkem 4 valorizací mezi lednem 2007 a lednem 2009 
průměrné starobní důchody stouply celkem o 1 658 Kč

 Podíl výše průměrného vypláceného důchodu k průměrné mzdě je 
v roce 2009 vyšší než v roce 2006, činí 41 %

 Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného důchodu 
bude v roce 2009 nejvyšší od roku 1989 (111,5 %) a bude o 5,8 p. 
b. vyšší než v roce 2006





Motivující sociální systém zvýhodňuje aktivitu 
při hledání práce, penalizuje pasivitu

Výchozí stav: Nepružný pracovní trh
 Výchozím stavem byl nepružný pracovní trh se systémem dávek 

pro nezaměstnané, který nemotivoval lidi k co nejrychlejší změně
své nepříznivé životní situace 

 Nedostatečně byla penalizována nelegální práce a zneužívání
sociálních dávek

Změny
 Změny platné od 1. 1. 2009 činí sociální systém více motivující, 

finančně jsou nastavený tak, aby se vyplatilo zůstávat bez práce 
co nejkratší dobu 

 Podpora v nezaměstnanosti je nejvyšší v prvních dvou měsících, 
potom postupně klesá, doba pobírání podpory se zkrátila 

 Výplata podpory v nezaměstnanosti je vázána na aktivní chování
člověka, tedy na jeho účast v rekvalifikacích, programech dalšího 
vzdělávání a veřejných pracích

 Zpřísnily se postihy za nelegální zaměstnávání



Rozpracované projekty

Prorodinný balíček (v legislativní podobě)
otcovská dovolená, podpora miniškolek, vzájemná
rodičovská výpomoc, podpora částečných pracovních 
úvazků pro znevýhodněné skupiny

II. etapa důchodové reformy (v legislativní podobě)         
vznik soukromých penzijních fondů

III. etapa důchodové reformy (věcný záměr)
možnost dobrovolného penzijního spoření (opt-out)



Rozpracované projekty

Zákoník práce (v připomínkovém řízení)
pružnější pracovní vztahy, reakce na nález Ústavního 
soudu

Transformace péče o ohrožené děti (Národní akční
plán do konce června 2009)

sjednocení postupu dosud roztříštěné péče 
o ohrožené děti, důraz na práci s rodinou a posílení
náhradní rodinné výchovy


