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Abstrakt
Bakalářská práce „Dětská chudoba“ pojednává o chudobě dětí v České republice 

v porovnání s Evropskou unií. V teoretické části vychází z konceptu chudoby, 

sociálního vyloučení a bludného kruhu chudoby. Věnuje se typům měření, které se pro 

určování hranice chudoby používají a činitelům rozhodujícím při vzniku deprivace. 

Práce pojednává o sociálních transferech eliminujících chudobu dětí, potažmo celé 

populace. Ve druhé části srovnává míru ohrožení chudobou dětí v ČR s Evropskou unií 

v posledních letech. Dále poukazuje na efektivnost sociálních transferů eliminujících 

dětskou chudobu. Součástí práce je SWOT analýza sociální politiky při redukci 

chudoby.

Abstract
Bachelor thesis „Child Poverty“ deals with poverty of children in the Czech Republic 

compared to European Union. The theoretical part defines poverty conceptions, social 

exclusion and circle of poverty. It deals with types of measurements used for defining 

poverty threshold and crucial factors determining deprivation. Further it describes social 

transfers eliminating child poverty and the whole population. Second part deals with 

at- risk-of-poverty rate of children in the Czech Republic and the EU in past few years. 

Thesis describes impact of social transfers on eliminating child poverty. Thesis contains 

SWOT analysis of social policies reducing child poverty in the Czech Republic. 
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Uvedení do tématu
Ve své práci se chci zabývat dětmi ohroženými chudobou. Velkým rizikem 

spojeným s chudobou je sociální vyloučení, které s sebou nese další potencionální 

problémy. U takovýchto děti hrozí, že se budou s finanční nouzí potýkat i v budoucnu. 

Zvyšuje se pravděpodobnost, že si povedou hůře ve škole, budou mít horší zdravotní 

stav a že si v budoucnu nenajdou dobré zaměstnání. (Evropská společenství 2008: 1). 

Následkem těchto událostí budou jejich potomci také vyrůstat v chudobě a  situace se 

bude opakovat v bludném kruhu, který často postihuje několik generací. 

Mezi rozhodující činitele dětské chudoby patří následující faktory:

• charakteristika domácnosti

• situace rodičů na trhu práce

• účinnost vládních zásahů.

Velikost rodiny, vzdělání a věk rodičů hraje roli. Více ohrožené jsou děti, které 

vyrůstají v neúplné rodině nebo v rodině s více nezaopatřenými dětmi. Takováto rodina 

se častěji potýká s finanční nouzí. V prvním případě je živitelem pouze jedna osoba, 

v druhém musí živitelé obstarat větší množství členů. Finanční nedostatek postihuje 

častěji mladé rodiče. To je způsobeno faktem, že mají obvykle menší plat, neboť ten 

roste s věkem. Zároveň jsou mladí lidé více ohrožení nezaměstnaností. Vzdělání rodičů 

ovlivňuje jejich postavení na trhu práce a potažmo ovlivňuje finanční situaci. Zároveň 

vysoké vzdělání rodičů zvyšuje šanci dětí na lepší školní výsledky. Všechny rodiny jsou 

závislé na ceně bydlení, sociálních transferech a službách (např. péče o děti). (Evropská 

společenství 2008)

Největší riziko chudoby představuje nezaměstnanost. Příjmy ze zaměstnání 

obvykle činí hlavní a největší zdroj příjmu. Stát může sociální podporou výrazně 

ovlivnit míru chudoby. Ohrožené rodiny dostávají státní podporu, která jim má pomoci 

překonat krizové období a zlepšit životní úroveň. 



Výzkumné cíle
Hlavním cílem mé bakalářské práce je popsat a vysvětlit fenomén chudoby dětí 

v České republice v kontextu Evropské unie. Chci porovnat výsledky ČR s EU a 

identifikovat ohrožené skupiny dětí podle typu domácností, ve které vyrůstají. V práci 

chci popsat sociální dávky, které chudobu dětí redukují. 

Výzkumné otázky

• Jaký je současný stav chudoby dětí v České republice?

• Jak je na tom Česká republika v porovnání s Evropskou unií?

• Které domácnosti jsou pro děti nejrizikovější?

• Jaké existují sociální dávky redukující chudobu dětí v ČR?

Výzkumná metoda
Ve své práci použiji metodu analýzy sekundárních dat. K tomu mi poslouží data 

dostupná z Českého statistického úřadu, odborná literatura a odborné články, např. 

Tematická studie o politických opatřeních týkajících se dětské chudoby, analýza „Child 

Poverty nad Well-Being in the EU“, „Příjmová chudoba a materiální deprivace v České 

republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC“ aj. Dále chci do své 

práce zpracovat SWOT analýzu, která bude charakterizovat sociální politiku v boji 

s dětskou chudobou.

Předpokládané zdroje literatury
European Comission (2008). Child Poverty and Well-Being in the EU. Current status  

and way forward. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities

Evropská společenství (2008). Tematická studie o politických opatřeních týkajících se  

dětské chudoby. Evropská komise.

Hora, O; Kofroň, P; Sirovátka, T. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České  

republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. Praha: Výzkumný 



ústav práce a sociálních věcí. [online]. 2008. 

Dostupný z <http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_266.pdf>

Krebs a kol. (2010). Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer ČR

Mareš, P. (1999). Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství 

SLON.

Tomeš, I. (2010). Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál.

Trbola, R., Sirovátka, T. Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České 

republice. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. [online]. 2006. 

Dostupný z <http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_184.pdf>

Sirovátka, T., Kofroň, P., Jahoda, R. (2011). Rizika příjmové chudoby a materiální  

deprivace v České republice (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC). Praha: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí [online]. 2011. 

Dostupný z <http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_337.pdf>



Obsah

1 ÚVOD.........................................................................................................................................................1

2 VÝZKUMNÝ CÍL A OTÁZKY..............................................................................................................2

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA.............................................................................................................2

3.1 KONCEPT CHUDOBY..................................................................................................................................2
3.2 SUBJEKTIVNÍ KONCEPTY............................................................................................................................3
3.3 OBJEKTIVNÍ KONCEPTY.............................................................................................................................4

3.3.1 Absolutní chudoba.......................................................................................................................4
3.3.2 Relativní koncepty.......................................................................................................................5
3.3.3 Přímé koncepty a nepřímé koncepty...........................................................................................5
3.3.4 Preskriptivní a konsensuální koncepty........................................................................................6

3.4 MĚŘENÍ CHUDOBY...................................................................................................................................6
3.5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ...............................................................................................................................8
3.6 CYKLUS CHUDOBY.................................................................................................................................10

4 ROZHODUJÍCÍ ČINITELÉ PŘI VZNIKU CHUDOBY...................................................................11

4.1 STÁTNÍ ZÁSAHY.....................................................................................................................................11
4.2 CHARAKTERISTIKA DOMÁCNOSTI...............................................................................................................12

4.2.1 Věk rodičů.................................................................................................................................13
4.2.2 Vzdělání rodičů.........................................................................................................................14
4.2.3 Trh práce a mzdy rodičů ..........................................................................................................14

5 SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ.........................................................................................................................15

5.1 EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ........................................................................................................16
5.2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ..........................................................................................................................16
5.3 NÁSTROJE POLITIKY PREVENCE A ZMÍRŇOVÁNÍ DĚTSKÉ CHUDOBY...................................................................19

5.3.1 Státní sociální podpora.............................................................................................................19
5.3.2 Pomoc v hmotné nouzi..............................................................................................................21

5.4 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍ POLITIKY PŘI BOJI S CHUDOBOU.........................................................................22

6 RIZIKO CHUDOBY DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ........................................................................24

6.1 ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY....................................................................................................................24
6.1.1 Metodika....................................................................................................................................25
6.1.2 Výsledky šetření.........................................................................................................................26

6.2 VLIV SOCIÁLNÍCH TRANSFERŮ V EU A ČR................................................................................................30
6.3 ČR V POROVNÁNÍ S EVROPSKOU UNIÍ.......................................................................................................33
6.4 VÝVOJOVÉ TRENDY................................................................................................................................36
6.5 VÝSLEDKY ČLENSKÝCH STÁTŮ.................................................................................................................36

6.5.1 Skupina A..................................................................................................................................37
6.5.2 Skupina B..................................................................................................................................37
6.5.3 Skupina C..................................................................................................................................37
6.5.4 Skupina D..................................................................................................................................38

 ZÁVĚRY....................................................................................................................................................39

 SUMMARY...............................................................................................................................................40

 POUŽITÁ LITERATURA.......................................................................................................................41



1 Úvod

Ve své bakalářské práci se věnuji dětské chudobě. Téma jsem si vybrala proto, 

že je aktuální a důležité. Dětská chudoba stojí v popředí zájmu snad všech sociálních 

politik. Ve většině zemí Evropské unie jsou děti ohroženy chudobou více než celková 

populace. V České republice je tomu stejně. Relativní míra chudoby v ČR je jedna 

z nejnižších v Evropské unii. Naproti tomu míra dětské chudoby je poměrně vysoká. 

Problematické je, že děti vyrůstají v deprivaci bez svého přičinění. U deprivovaných 

dětí se zvyšuje pravděpodobnost, že se budou s finanční nouzí potýkat i nadále, 

povedou si hůře ve škole, budou mít horší zdravotní stav a v budoucnu nenajdou dobré 

uplatnění na pracovním trhu. (Evropská společenství 2008: 1). Výzkumy poukazují na 

riziko, že ohrožené děti budou častěji páchat trestnou činnost. (Esping-Andersen 2002; 

54). Dítě vyrůstající s nízkou životní úrovní má malou šanci, aby se ze špatných 

životních podmínek vymanilo, neboť deprivace v dětství je předpokladem k životu 

v chudobě i v dospělosti. Chudoba se následně přenáší z generace na generaci v rámci 

tzv „cyklu deprivace“ a je náročné se z tohoto bludného kruhu vymanit. (Hora, Kofroň, 

Sirovátka, 2008; 7). Z výše uvedených důvodů by tomuto tématu měla být přikládána 

vysoká důležitost. 

Přestože téměř každý členský stát Evropské unie má odstranění chudoby 

v různých obměnách mezi svými prioritami sociálních otázek, vážné problémy 

přetrvávají. Několik málo zemí Evropské unie vykazuje v posledních letech úspěchy, 

v jiných zemích EU se chudoba spíše prohlubuje. Dětská chudoba je v popředí zájmu od 

80. let. Důvody jsou dynamický a nestabilní vývoj na trhu práce, destabilizace rodiny, 

rostoucí migrace spolu s omezováním role sociální státu. Tyto příčiny vedly 

k prohloubení míry chudoby a deprivace (Hora, Kofroň, Sirovátka, 2008; 7)
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2 Výzkumný cíl a otázky

Hlavním cílem mé bakalářské práce je popsat a vysvětlit fenomén chudoby dětí 

v České republice v kontextu Evropské unie. Chci porovnat výsledky České republiky 

s Evropskou unií a identifikovat ohrožené skupiny dětí podle typu domácností, ve které 

vyrůstají. V práci chci popsat sociální dávky, které chudobu dětí redukují. 

Výzkumné otázky

• Jaký je současný stav chudoby dětí v České republice?

• Jak je na tom Česká republika v porovnání s Evropskou unií?

• Které domácnosti jsou pro děti nejrizikovější?

• Jaké existují sociální dávky redukující chudobu dětí v ČR?

3 Teoretická východiska

V této kapitole chci popsat koncepty chudoby. Dále chci vysvětlit, z jakých 

pohledů můžeme na chudobu nahlížet, a objasnit různé typy měření chudoby. Dále se 

chci zmínit o sociálním vyloučení, které může deprivaci doprovázet a o bludném kruhu 

chudoby, který způsobuje přenášení deprivace z generace na generaci.

3.1 Koncept chudoby

Chudoba je termín mnohoznačný. Neexistuje pro něj jedna správná definice. 

Podobně obtížné je to s měřením chudoby. Podle Petra Mareše člověk nemá dostatek 

zdrojů, aby uspokojil své potřeby. „…životní podmínky a uspokojení základních potřeb 

není v potřebné míře zabezpečeno dostatečnými zdroji (příjmy, statky) a kdy tyto příjmy 

nelze z nějakých objektivních příčin zvýšit (stáří, invalidita, péče o dítě aj.) a kdy občan 

nedisponuje ani jinými zdroji či majetkem, který by mu umožnil získat prostředky ve 

výši, která je společností uznána jako minimální.“ (Mareš 1999; 120). Tomeš definuje 
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chudobu jako stav, kdy „nedostatek hmotných prostředků omezuje možnosti spotřeby, 

kdy nedostatek peněz neumožňuje zabezpečovat důležité (základní) životní potřeby na 

přiměřené úrovni.“ (Tomeš 1996; 126). Podle Chalupného je chudoba „Stav, kde člověk 

není s to opatřit si vlastními prostředky čili silami potřebné výživy.“ (Chalupný 1931). 

Chudoba je svázána s hmotnou nouzí, deprivací a sociálním vyloučením. Chudobu 

provází i jiné deprivace, které je nutno rozlišovat. Žít v chudobě znamená především 

materiální deprivaci. Nemocný jedinec může být deprivován z důvodu špatného 

zdravotního stavu a zároveň kvůli nedostatečným zdrojům potřebných k získání nutných 

životních statků. Je to důsledek nerovného přístupu ke zdrojům.

 Hlavní kategorie konceptů chudoby jsou tyto:

• absolutní či relativní

• přímé či nepřímé

• objektivní či subjektivní

• preskriptivní či konsensuální (Mareš 1999; 110).

3.2 Subjektivní koncepty

Toto vymezení je založeno na pociťování a hodnocení osobní životní zkušenosti. 

Chudoba je vymezena názorem lidí, kterých se konkrétně týká, bez ohledu na mínění 

ostatních. Subjektivní mínění lidí, kteří se za chudé považují, je korelováno 

s objektivními charakteristikami jako je příjem či velikost rodiny. V tomto vymezení 

člověk, který na základě objektivních charakteristik není označen za chudého, může 

sám sebe do této kategorie zařadit. Naopak člověk, který je objektivním konceptem 

označen za chudého, sám sebe do této kategorie vůbec řadit nemusí. Není neobvyklé, 

že chudí lidé mají nízké nároky a k životu jim stačí velmi málo. Z toho důvodu se chudí 

necítí chudými a nepovažují se za ně. Z hlediska míry chudoby v dané společnosti je 

tento koncept nepřesný. Subjektivní chudoba je ve společnosti vždycky vyšší než 
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chudoba objektivní. Data z různých výzkumů ukazují, že vnímání subjektivní chudoby 

se v životním cyklu mění. Do středního věku se snižuje a zhruba od 50. roku života 

stoupá. Ve stáří je její hodnota velmi vysoká (60-70%). (Mareš 1999; 119).

Pocit chudoby závisí na porovnání toho, co jedinec či domácnost má, například 

s tímto:

•co chce, čeho chce dosáhnout (aspirace)

•co si myslí, že si zaslouží 

•co si myslí, že skutečně potřebuje

•co mají druzí (vliv společenské komparace). (Krebs 2010; 120). 

3.3 Objektivní koncepty

Objektivita konceptu je dána tím, že je hranice chudoby stanovena „zvenčí“, 

většinou státem a respektuje i makroekonomické souvislosti. Vymezení je nezávislé na 

hodnocení těch, kteří jsou za chudé považováni. „Termín objektivní chudoba je ovšem 

v naší civilizaci možná částečně nadsazený, neboť její objektivita závisí na sociálním 

a politickém konsenzu, který se vytváří uvnitř společnosti a jenž ovlivňuje stát a další 

sociální instituce.“ (Mareš 1999; 118). Objektivní koncepty umožňují jasně určit kdo 

chudý je a kdo ne. „Chudoba je v tomto případě sociálním konstruktem s politickými 

a normativními konotacemi.“ (Krebs 2010; 121)

3.3.1 Absolutní chudoba

Absolutní chudoba je stav, kdy člověk nemá dostatek prostředků k uspokojení 

svých základních životních potřeb až do míry ohrožení na životě. (Tomeš 1996; 126). 

Absolutní koncept předpokládá vymezení životního minima, které je nutné k přežití 

jedince. Souvisí tedy se spotřebou. Chudoba se vymezuje v porovnání s tímto minimem. 

Hranice se se změnou standardu ve společnosti nemění. Koncept není možný bez 
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definice základních potřeb. Zároveň předpokládá jejich „stálost v čase bez vztahu 

k sociálnímu okolí“. (Mareš 1999; 112). Práh životního minima je určován prostředky 

nezbytnými k přežití. Uvažuje se zde pouze opravdu to nejnutnější v nejjednodušší a 

nejekonomičtější míře. Stanovují ho experti, např. odborníci na výživu, lékaři apod. 

Ve vyspělých zemích je tento koncept irelevantní, ale v chudých rozvojových zemí, kde 

lidé umírají hladem, má stále své opodstatnění. (Krebs 2010; 122).

3.3.2 Relativní koncepty

Relativní chudoba je založena na srovnávání se standardy v dané společnosti. 

Podle tohoto konceptu je chudý ten, kdo své potřeby uspokojuje na výrazně nižší 

úrovni, než je průměrné v dané společnosti. (Tomeš 1996; 127). V každé sociální vrstvě 

existují nerovnosti, tudíž se v každé vrstvě budou někteří cítit chudými ve srovnání 

s jinými lidmi. Člověk chudý ve vyspělém státě by pravděpodobně nebyl považován za 

chudého v rozvojové zemi. „Chudoba v rozvinutých průmyslových zemích dnes není 

primárně stavem neuspokojení určitých základních potřeb, ale životem na dně 

profesních, vlastnických, konzumních vztahů (obecně systému sociální stratifikace) 

určité společnosti.“ (Mareš 1999;110). Jedinec či rodina se mohou v chudobě octnout 

i přesto, že si udržují stejný životní standard, protože standardy ostatních se budou 

zvyšovat. (c.d.; 111) Chudý člověk dle tohoto konceptu uspokojuje své základní životní 

potřeby, které jsou ve společnosti běžné, ale současně se cítí deprivován či vyloučen. 

Člověk má potřeby nutné k přežití, ale nemůže si dovolit věci, které jsou ve společnosti 

jinak běžné. Relativní chudoba se projevuje např. nemožností spořit, nedostatečně 

vybavenou domácností, nižší úrovní bydlení apod. (Krebs 2010; 122)

3.3.3 Přímé koncepty a nepřímé koncepty

Přímé koncepty se zakládají na měření chudoby po transformaci příjmu do 
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spotřeby. (Mareš 1999; 114). Samotné příjmy jsou podle tohoto konceptu nedostačující, 

neboť nejsou zohledněny okolnosti, které provázejí jejich přeměnu do spotřeby. „Přímé 

koncepty jsou (…) spojeny s kupní silou peněz. Odrážejí pocit adekvátnosti příjmu 

(reálný příjem), jsou založeny na spotřebě statků a kvalitě života či na jeho deprivaci, 

pramenící z nízkého ‚životního standardu‘“. (Mareš 1999; 115). Míry založené na 

spotřebě porovnávají spotřebu na úrovni statků a služeb. Mívají charakter absolutních 

konceptů. Míry založené na deprivaci vnímají chudobu v souvislosti s vyloučením 

z obvyklého způsobu života a společenských aktivit v dané společnosti. Problém je 

v tom, že je obtížné určit, zda skutečně jde o deprivaci, či zda je člověk v situaci 

dobrovolně např. z důvodu životního stylu a hodnot. (c.d.; 115).

U nepřímého konceptu se míry měří před spotřebou. Nepromítá se zde tudíž 

struktura výdajů ani kupní síla. (Mareš 1999; 116).

3.3.4 Preskriptivní a konsensuální koncepty

V případě preskriptivního konceptu je rozsah nezbytností určován experty. 

U konsensuálního konceptu je rozsah určován veřejným míněním nebo politickou mocí 

(jako názor nejvlivnějšího segmentu). V tomto dělení jde o to, zda je chudoba stanovena 

na základě vědeckých úvah či dohody širší společnosti. Preskriptivní koncept pracuje 

např. se spotřebním košem, či s „Budget Standard“.(Mareš 1999; 116).

3.4 Měření chudoby

Podle absolutního konceptu lze chudobu měřit několika způsoby. Jedním z nich 

je měření na základě stanovení základních potřeb. Autory tohoto konceptu jsou Booth 

(1889) a Rowntree (1901). „Jde o stanovení nezbytných nejnižších nákladů na 

uspokojení základních potřeb, původně chápaných spíše jako potřeb fyzických 

6



a vymezených jako náklady na jídlo, bydlení (nájemné), vytápění a oděv. Dnes se 

prosazují i jiné potřeby (...)“ (Mareš, Rabušic 1996; 299) 

Dalším typem je měření na základě spotřebního koše. Jde o vymezení 

nejnutnějších a nejnižších nákladů k uspokojení základních životních potřeb 

(tzn. náklady na jídlo, bydlení, ošacení apod.). Další metodou je měření podle 

potravinového poměru. Tato míra se opírá o srovnání výdajů na potraviny s celkovými 

výdaji domácnosti. Chudé jsou ty, jejichž příjem je menší než trojnásobek „koše 

základních potravin“. Tento koš byl sestaven na základě „nutričních standardů pro 

čtyřčlennou rodinu“, složenou z pracujícího otce, matky v domácnosti a dvou dětí. 

(c.d.: 299-300). Míra z hlediska potravinového poměru je založena na vztahu mezi 

výdaji na potraviny a celkovými výdaji. Známkou blahobytu je nízký podíl výdajů na 

potraviny. 

Podle relativního konceptu lze stanovit míru chudoby jako „50% průměrného 

příjmu ekvivalentního jednočlenné domácnosti“ (O'Higgins 1990 in Mareš, Rabušic 

1996; 300). „Míry vymezené vztahem k nějaké střední hodnotě či příjmového 

rozložením společnost“ se používají různě stanovené. Dalším určujícím způsobem je 

umístění v prvním či druhém decilu příjmové distribuce. (c.d.; 300).

„Přímé míry jsou založeny na spotřebě statků a kvalitě života či na jeho 

deprivaci.“ (Mareš, Rabušic 1996; 300). Index mnohonásobné deprivace se skládá 

z položek, které určují deprivaci či nedostatek, např. pokud osoba nemá denně teplé 

jídlo, toaletu v bytě apod. (Townsend 1979, 1987 in Mareš, Rabušic 1996; 300). 

„Deprivace představující hranici chudoby je pak jistým bodem na křivce vyjadřující 

vztah mezi dosaženou hodnotou indexu deprivace a příjmem, kdy s poklesem příjmu 

index deprivace disproporcionálně rychle roste.“ (c.d.: 300) 

Nepřímé míry jsou založené na srovnávání příjmů před spotřebou. Toto měření 
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doprovází řada metodologických problémů např. jak se vypořádat se sociálními 

transfery či s různým charakterem domácnosti.

U deskriptivních konceptů určují hranici chudoby experti. V případě 

konsensuálních konceptů je hranice určována širokou veřejností nebo vládnoucí elitou. 

Objektivní míra je stanovena faktory nezávislými na mínění těch, kteří se jako chudí 

posuzují. Naopak subjektivní míra je založena na vlastním sebehodnocení. (c.d.: 301)

3.5 Sociální vyloučení

Chudoba úzce souvisí se sociálním vyloučením. Tento koncept vychází 

z přesvědčení, že zároveň s vertikální nerovností existuje i nerovnost horizontální, která 

je stále více rozšířená. Souvisí s rozdělováním společnosti na ty, kdo jsou „uvnitř 

a vně“, místo dělení na ty, kdo jsou „nahoře a dole“. Definicí sociálního vyloučení 

existuje stejně jako v případě chudoby mnoho. Rada Evropy používá definici tuto: 

„Chudoba a sociální vyloučení jsou definovány jako stav, kdy jedinec nebo skupina lidí 

neparticipuje plně na ekonomickém a sociálním životě společnosti, a/nebo když jejich 

přístup k příjmu a ostatním zdrojům jim neumožňuje dosáhnout životního standardu, 

který je považován ve společnosti, v níž žijí, za přijatelný. V této situaci nemají často 

přístup ani k základním právům.“ (Joint Report on Social Inclusion – Part I: the 

European Union, including Executive Summary in Krebs 2010; 138). V této definici je 

obsaženo vyloučení kvůli nedostatku finančních příjmů i vyloučení v důsledku 

nerovného přístupu ke zdrojům společnosti. Ke zdrojům společnosti patří: „trh práce, 

vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a sociální ochrana“. (Krebs a kol. 2010; 138). Je to 

tedy koncept vícerozměrný, který ovlivňuje více faktorů.  Vyloučení je dynamický 

proces. Jednotlivé faktory mohou zmizet, jiné se naopak objevit. (Barnes 2002; 5) 

Zákon o sociálních službách definuje sociální vyloučení jako „vyčlenění osoby 
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mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé 

sociální situace“, přičemž „nepříznivou sociální situaci chápe jako ztrátu schopností 

z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní 

návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných 

závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění a ochranu před sociálním vyloučením“. (§3 zákona č.108/2006 Sb.).

Analýzy prováděné v 90. letech ukázaly, že chudoba a sociální vyloučení 

v evropských společnostech jsou důsledkem strukturálních změn souvisejících 

s ekonomickým a sociálním vývojem společnosti. Strukturální změny provází 

především trh práce. Po uchazečích jsou požadovány „nové“ znalosti, které limitují ty, 

kteří nejsou schopni na požadavky reagovat a zůstanou tak ve většině případů 

dlouhodobě nezaměstnanými. Díky tlaku na vytváření většího počtu pracovních míst 

narostl počet částečných úvazků a míst na dobu určitou. Tyto formy zaměstnání jsou 

nejisté a méně placené. Strukturální změny způsobené zaváděním nových technologií 

a „vytváření společnosti založené na znalostech“ znevýhodňují ty, kteří nemají přístup 

k odpovídajícímu vzdělání a k informačním technologiím. Ke strukturálním změnám 

dochází též v sociální struktuře. Etnická a kulturní diverzifikace roste, populace stárne 

a mění se struktura domácností kvůli oslabení instituce rodiny. Mezi nejrizikovější 

faktory ovlivňující růst chudoby a sociálního vyloučení patří nezaměstnanost, nízký 

příjem a nízká kvalita zaměstnání. Dále hraje roli stupeň vzdělání, zdravotní postižení, 

zdravotní stav a stáří. Vyššímu riziku sociálního vyloučení jsou vystaveni příslušníci 

etnických menšin, děti z ohrožených rodin, lidé žijící v oblastech s vysokou 

nezaměstnaností apod. (Krebs a kol. 2010; 138-139). Uvedené faktory často působí 

současně, čímž se negativní vliv zvětšuje. Hrozí zde přenášení z generace na generaci 

čili cyklus chudoby a sociálního vyloučení. 

Sociální vyloučení rodiny se přenáší na dítě, které má malou šanci se samo 
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o sobě začlenit. Vyloučené dítě není přijímáno svými vrstevníky a okolím, tudíž má 

sociální vztahy pouze s rodinnými příslušníky, což začleňování nepomáhá. Jednou 

z determinant sociálního vyloučení dětí je vzdělání. Mezinárodní výzkumy prokázaly, 

že vzdělání a rozvoj člověka je silně ovlivněn zkušenostmi z raného dětství. Pokud se 

dítěti věnujeme od útlého dětství, učíme se s ním a vzděláváme ho, bude mít lepší 

výsledky do budoucna. Dětem vyrůstajícím v chudých a ohrožených rodinách se častěji 

těmto kvalitám nedostává. (Joint Report 2001; 72) V tomto ohledu je důležité, jaký má 

rodina vztah ke vzdělání, výchova a podpora dítěte vedoucí k učení.

Sociální vyloučení se dává za vinu spíše selhání některého systému než osobnímu 

selhání vyloučených. Selhat můžou tyto systémy:

• demokratický a legislativní (zajišťující občanskou participaci)

• trh práce (zajišťující ekonomickou participaci)

• sociální stát (zajišťuje sociální participaci)

• rodina a pospolitostní systém (zajišťují osobní participaci). (Mareš 1999; 165)

3.6 Cyklus chudoby

Děti, které vyrůstají v nepříznivých podmínkách, mají malou šanci se vymanit 

z chudoby a svoji životní úroveň si zlepšit. Podle Esping-Andersena jsou rodiče s dětmi 

vystaveni vyššímu riziku nezaměstnanosti z důvodu péče o ně. Nezaměstnanost rodičů 

zvyšuje šance na nezaměstnanost potomků.  Rodiče také ovlivňují aspirace na vzdělání 

dětí. (Šafr 2010). Vzdělání a zaměstnanost jsou určujícími činiteli při vzniku chudoby. 

Jestliže dítě vyrůstá v rodině, kde jsou oba tyto faktory nedostatečné, stoupá riziko, že 

se bude v budoucnu potýkat se stejnými problémy. Bude tedy ohroženo chudobou více. 
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Rizika se tak přenášejí z generace na generaci a tvoří tzv. bludný kruh chudoby. Boji 

s dětskou chudobou by měla být přikládána velká důležitost, neboť se přenáší a je těžké 

se z ní vymanit. (Esping-Andersen 2002; 54)

4 Rozhodující činitelé při vzniku chudoby

V této kapitole jsou popsány důležité faktory, které mohou být předpokladem 

pro vznik chudoby. Vzhledem k tomu, že chudoba dětí je dána situací rodiny ve které 

vyrůstají, týkají se následující charakteristiky celé domácnosti. „Děti, jejichž rodiče 

mají nízký socioekonomický status, mají často větší problémy dosáhnout úspěchu 

ve škole a prožít úspěšný pracovní život nežli děti z rodin s lepším zázemím.“ (Chudoba 

mezi námi; 21). Ve struktuře chudých domácností lze vypozorovat charakteristiky, které 

zvyšují pravděpodobnost ohrožení chudobou. Mezi rozhodující činitele při vzniku 

chudoby patří hlavně charakteristika domácnosti, situace rodičů na trhu práce a účinnost 

vládních zásahů. 

4.1 Státní zásahy
Zjistit dopad a účinnost státních zásahů cílených na děti při eliminaci chudoby 

není jednoduché, protože jí ovlivňují i státní dávky, které nejsou primárně určené dětem. 

Dětskou chudobu ovlivňují i politická rozhodnutí v jiných oblastech, např. bezplatné 

školství, bezplatné zdravotnictví, služby pro děti a ceny bydlení. Obecně se dá říct, že 

státy, ve kterých je nízká míra chudoby, jsou zároveň ty, ve kterých se vydává nejvíce 

peněz na sociální transfery. Vysoké sociální dávky si ale nemohou dovolit všechny 

země. Též platí, že země, které vydají stejné procento HDP na dávky, nedosahují 

stejných výsledků v měření chudoby. Tento příklad dosvědčuje Británie a Rakousko. 

V roce 2004 vydávaly obě země okolo 14% HDP na sociální dávky, avšak v Rakousku 

bylo ohroženo chudobou o 5% dětí méně než v Británii. Ve stejné situace se nacházela 

Belgie v porovnání s Nizozemím, přičemž v Nizozemí bylo chudých méně. Průměrně 
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v EU snižovaly státní příspěvky (vyjma důchodů) ohrožení dětí chudobou v roce 2005 

o 44%. Menší dopad mají obvykle příspěvky na chudobu celé populace, kterou redukují 

v průměru o 38%. (European Commission 2008; 38). Česká republika je jednou ze 

zemí, kde mají dávky větší účinnosti na celkovou populaci a dětskou chudobu redukují 

méně. 

4.2 Charakteristika domácnosti

Chudoba se tedy pojí s finanční situací rodiny a její velikostí. Děti nepřinášejí 

do rodinného rozpočtu žádné peníze. S vyšším počtem dětí rostou náklady, ale příjmy se 

nezvětšují. Mnohočetné rodiny z toho důvodu častěji upadají do chudoby. S každým 

dítětem klesá životní úroveň rodiny.  „Kvalitativní předěl znamená třetí dítě, jehož 

narození znamená disproporční nárůst nákladů a pokles životní úrovně rodiny.“ (Mareš 

1999; 53). Je tedy evidentní, že ne všechny typy rodin jsou vystaveny stejným rizikům 

chudoby. „Mimořádně tvrdě chudoba často zasahuje rodiče samoživitele a rodiny s více 

než dvěma dětmi. Nemá to co dělat pouze s nízkými příjmy, ale také s nadměrným 

materiálním zatížením rodinného rozpočtu. To jsou důvody, proč jsou dnes ohroženy 

chudobou velmi často děti a proč je dětská chudoba skutečným problémem ve většině 

evropských zemí.“ (Chudoba mezi námi; 9). V roce 2005 žilo v EU 20% dětí ve velkých 

rodinách (skládajících se z alespoň 3 děti).  Nejméně jich bylo v České republice, 

Řecku, Španělsku, Itálii, Polsku a v Pobaltských zemích (14-18%). Ve většině zemí je 

ve velkých rodinách je míra dětské chudoby vysoká – přes 30%. Výjimkou je Česká 

republika, Estonsko a Slovinsko, kde je to méně než 30%. Míra chudoby 

v domácnostech se třemi a více dětmi se pohybovala okolo 25%. Nejnižší byla ve 

Švédsku a Finsku (10%), až přes 40% (Španělsko, Portugalsko, Lotyšsko, Litva a 

Polsko). Pouze ve Švédsku a Německu nebyly děti z velkých rodin ohroženy více oproti 

ostatním dětem. V několika zemích (Belgie, Francie, Finsko, Švédsko, Řecko) 

vykazovaly vyšší míru chudoby děti žijící v domácnostech se třemi nebo více dospělými 
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osobami. Tohoto typu domácnosti s dětmi je ale málo (mezi 4 až 8%). V ostatních 

zemích vykazovaly tyto země stejnou nebo menší míru dětské chudoby. (European 

Commission 2008; 20-23)

Ohrožené jsou i rodiny neúplné, neboť zdroj příjmu je zde pouze jeden. Míra 

dětské chudoby je v nich výrazně vyšší oproti ostatním domácnostem. Tato míra se 

v roce 2005 pohybovala v hodnotách od 20% (severské země) až po 50% a více (Irsko, 

Litva, Malta). Výjimkou bylo Švédsko a Dánsko, kde přes velký poměr neúplných rodin 

byla míra dětské chudoby jedna z nejnižších v EU (17% a 19% oproti 13% v EU). Zde 

situaci velmi příznivě ovlivňuje sociální podpora a dobré podmínky na pracovním trhu. 

Ve většině neúplných rodin stojí v čele matka. Vychovávat a živit dítě je pro 

jednoho rodiče velmi obtížné. Rodič má potíže se skloubením rodinného a pracovního 

života. Pokud nechce rodič zůstat v domácnosti, musí zaplatit někoho, kdo se o dítě 

v pracovní době postará. (Mareš 1999; 53). Více než jiné domácnosti jsou neúplné 

rodiny závislé na podpoře státu a na situaci na pracovním trhu. Nejvyšší procento 

neúplných rodin se vyskytuje v Irsku, Lotyšsku, Estonsku, Švédsku a Dánsku, Německu 

a Velké Británii (v rozmezí mezi 15-25%) Míra dětské chudoby se mezi jednotlivými 

zeměmi značně liší. Vliv na tom má již zmíněný trh práce a státní podpora. Naproti 

tomu nejnižší počet neúplných rodin najdeme v Řecku, Španělsku, Itálii, Kypru, Maltě, 

Portugalsku, Polsku a Slovensku. Tyto rodiny zde čelí velmi vysokému riziky chudoby 

(od 38 do 50%). V těchto zemích je typické, že rodiče spoléhají na pomoc dalších 

rodinných příslušníků a stěhují se k nim.

4.2.1 Věk rodičů

Nízký věk rodičů negativně ovlivňuje příjmovou situaci rodiny a potažmo dětí. 

Průměrná výše mzdy roste s věkem, tudíž mladí lidé mají v průměru nižší mzdy. Příjem 

ze zaměstnání silně roste až do věku 55 let. Mladí lidé jsou zároveň více ohrožení 
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nezaměstnaností. Výrazně více ohroženy jsou rodiny s rodiči do věku 30 let. Třetina 

dětí, jejichž matka je mladší 30 let je ohroženo rizikem chudoby. S matkou ve věkové 

skupině 30-39 už je ohroženo pouze 19% dětí a v kategorii 40-49 16%. (European 

Commission 2008; 24)

4.2.2 Vzdělání rodičů

Dalším faktorem ovlivňující riziko chudoby je vzdělání rodičů. „ (…) vzdělání 

je jedním ze zdrojů společenského bohatství. Jeho absence či nedostupnost může být 

hlavním zdrojem chudoby (...)“ (Tomeš 2010; 297). Vzdělání je určující pro uplatnění 

na trhu práce. Stupeň dosaženého vzdělání ovlivňuje šance na pracovním trhu 

a potažmo i výši mzdy. Vzdělání lidé mají lepší postavení na trhu práce a je 

pravděpodobnější, že budou mít vyšší mzdy. Zároveň má vliv na vzdělanost dětí, neboť 

děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů aspirují na stejnou úroveň vzdělání. Teorie 

kulturní reprodukce říká, že vzdělanostní aspirace ovlivňuje rodinné prostředí, 

ve kterém dítě vyrůstá. (Matějů a kol., 2006: 21-40). Děti rodičů s vysokým vzděláním 

si povedou ve škole lépe a budou aspirovat na vysokoškolské vzdělání. 

V dnešní době většina dětí v EU vyrůstá v rodině, kde má alespoň jeden z rodičů 

dokončené středoškolské vzdělání. Chudé děti mají častěji rodiče s nízkým vzděláním. 

Ve 30% případů dětí ohrožených rizikem chudoby  nemá ani jeden rodičů středoškolské 

vzdělání. V bývalých socialistických zemích EU je míra chudoby vyšší, přestože 

nevzdělaných rodičů je málo. (European Commission; 26)

4.2.3 Trh práce a mzdy rodičů 

Pracovní možnosti a potažmo mzdy jsou klíčovým faktorem ovlivňující dětskou 

chudobu. Nezaměstnanost rodičů představuje největší riziko ohrožení chudobou. 
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Ze zaměstnání plyne domácnosti základní zdroj příjmů. Dalším aspektem je, že 

nezaměstnanost rodičů zvyšuje pravděpodobnost, že i děti budou mít problémy najít si 

v budoucnu uplatnění. (Esping-Andersen 2002; 54). Podle dokumentu „Child Poverty 

and Well-Being in the EU“ tvoří hrubý příjem chudé domácnosti ze dvou třetin pracovní 

mzda a z jedné třetiny sociální dávky. Pokud jsou rodiče nezaměstnaní, riziko závratně 

stoupá. Skutečnost, že jsou rodiče v pracovním procesu, ještě neznamená, že mají 

dostatečný příjem k udržení chodu domácnosti. Podíl chudoby mezi zaměstnanými 

dlouhodobě stoupá. Dostatečný příjem závisí na tom, zda jsou činní oba rodiče, na délce 

pracovního úvazku a na intenzitě zaměstnání. Tyto těžkosti jsou způsobeny pracovním 

trhem, jehož nedostatky jsou nestálá pracovní místa, nízké mzdy a částečné úvazky. 

Životní úroveň domácností, kde není  žádná osoba v pracovním poměru, je podstatně 

nižší v porovnání s ostatními. V těchto rodinám se zvyšuje riziko, že děti budou 

v budoucnu také nezaměstnané. V roce 2006 žilo v EU v průměru 10% dětí 

v domácnostech, kde nebyl žádný z členů zaměstnán během posledních čtyř týdnů. 

V Lucembursku, Slovinsku a Řecku to byly pouze 4%, v Bulharsku a Británii 14%. 

Z dostupných dat víme, že se situace v posledních 5 letech nijak výrazně nezlepšila. 

Pouze Belgie, Estonsko, Řecko, Španělsko, Itálie a Litva vykazují jisté známky 

zlepšení. V EU jsou nezaměstnaností ohroženy hlavně neúplné rodiny, kde rodič čelí 

obtížím spojeným se sloučením pracovního a rodinného života. (European Commission 

2008; 29)

5 Sociální opatření

Tato kapitola je věnována opatřením sociální politiky určených k potlačování 

chudoby. Některá opatření nejsou primárně cílená na děti, přesto na ně mají vliv. Z toho 

důvodu jsou zde uvedená.
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5.1 Evropský rok boje proti chudobě

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě. Jednalo se 

především o informační kampaň, jejímž cílem bylo upozornit na problém chudoby 

a sociálního vyloučení širokou veřejnost. Zapojily se všechny státy EU a také Island 

a Norsko. Každý stát si připravil svůj národní program v souladu s politikou EU. 

Veřejnost byla s problémem chudoby a sociálního vyloučení konfrontována pomocí 

seminářů, informačních akcí ve školách, kulturních a sportovních programů, apod. 

Stanoveno bylo pět hlavních priorit:

• „prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti,

•  zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu

•  aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení,

•  zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí 

na trhu práce,

•  podpora přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému 

bezdomovectví.“ (MPSV 2010)

5.2 Sociální začleňování

V Evropské unii se tématem chudoby a sociálního vyloučení zabývá Evropská 

rada, která financuje politiku sociální soudržnosti. Úsilí o sociální soudržnost je 

stanoveno v článku 158 Amsterdamské smlouvy z roku 1997. Tato politika vychází 

z přesvědčení, že „nežádoucí rozdíly brzdí ekonomický rozvoj a jejich odstraněním se 
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ekonomický a společenský rozvoj v evropských zemích urychlí“. (Tomeš 2010; 263). 

Evropská unie si již v roce 1992 vytyčila prostřednictvím Maastrichtské smlouvy snahu 

o odstranění chudoby pomocí politiky plné zaměstnanosti. (c.d.; 264). V roce 2000 

vydala Evropská komise zprávu „Budujeme soudržnou Evropu“, kde se opět 

zdůrazňuje, jak je ekonomický rozvoj zpomalován sociálními rozdíly. Evropská unie si 

v roce 2000 vytyčila tyto základní úkoly směřující k sociálnímu začleňování.

 1.  Vytvoření a rozvíjení „začleňujícího trhu práce“. Zaměstnanost se podporuje 

jako právo a příležitost pro každého a nástroj k potlačení chudoby a sociálního 

vyloučení. V rámci tohoto konceptu byla přijata řada opatření, která mají zajistit 

pracovní pozice pro osoby s nižší pracovní schopností (např. zdravotně 

postižené).

 2.  Zajistit minimální příjem pro všechny občany Evropské unie, který jim umožní 

vést důstojný život.

 3. Zamezit znevýhodňování určitých skupin při přístupu ke vzdělání. Tento bod je 

zásadní pro celou strategii sociálního začleňování. Jedním z dílčích úkolů je 

odstranění znevýhodnění dětí již v útlém věku tak, aby se mohly plně zapojit do 

vzdělávacího systému. Dále je na programu snaha zamezit předčasnému 

opouštění školských zařízení mladými lidmi a rozvoj celoživotního vzdělávání, 

které bude dostupné i osobám z ohrožených skupin. 

4. Zajistit přístup ke kvalitnímu bydlení pro všechny. Zaměřit se na prevenci a 

řešení bezdomovectví.

5. Podpora instituce rodiny a rovných práv pro muže a ženy s přihlédnutím 

k měnícím se genderovým rolím ve společnosti. Ochrana práv dětí. Zvláštní 

ohled je brán na rodiny ze znevýhodněných skupin obyvatelstva.

6. Zajistit stejný přístup k těmto službám: zdravotnictví, doprava, sociální péče, 

kultura, rekreace a právní služby.

7. Integrované poskytování služeb. Tento úkol předpokládá integrování služeb 
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veřejných i soukromých na národní i regionální úrovni.

8. Vytvořit vhodné nástroje k ekonomické a sociální obnově znevýhodněných 

oblastí. (Krebs a kol 2010; 141-142)

V březnu 2000 vznikla tzv. Lisabonská strategie, která si kladla za cíl, aby 

„se Evropská unie stala do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

ekonomikou světa, založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s více 

lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností.“ (Evropská rada 2000)

Na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000 se členské státy zavázaly, 

že budou bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení, čímž byl započat Evropský 

proces sociálního začleňování. Byly stanoveny cíle, kterých měly členské země 

dosáhnout. Na základě těchto cílů předkládaly státy od roku 2001 do roku 2006 Národní 

akční plány sociálního začleňování. (MPSV). Česká republika vstoupila do EU v roce 

2004 a svůj Národní akční plán si sestavila na období 2004-2006.

V březnu 2005 byla Lisabonská strategie upravena, neboť se na základě kritické 

analýzy ukázalo, že její cíle byly příliš vysoké. Nově se cíle zúžily a zaměřily pouze 

na hospodářský růst a zaměstnanost. Hlavním nástrojem se stal Národní program 

reforem, který měl docílit spolupráce hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti 

členských zemí. Tyto změny provázela i změna v procesu sociálního začleňování, který 

byl sladěn v jeden proces společně s koordinací důchodů, zdravotní a dlouhodobé péče. 

Od roku 2006 členské státy předkládají Národní zprávu o strategiích sociální ochrany 

a sociálního začleňování. Skládá se z těchto částí: Národní akční plán sociálního 

začleňování, Národní strategická zpráva v oblasti důchodů a Národní strategie zdravotní 

a dlouhodobé péče. Národní akční plány sociálního začleňování jsou součástí Národní 

zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. Členské země v nich 

mají stanovit 3-4 klíčové priority. (Krebs 2010; 144-145)
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V roce 2006 přistoupila Evropská komise na integrující program PROGRES pro 

období 2007-2012. Komise také vypracovala sociální indikátory k měření sociální 

vyloučenosti. (Tomeš 2010; 267)

5.3 Nástroje politiky prevence a zmírňování dětské chudoby

Stát pomocí příspěvků a daňových úlev podporuje rodinu a pomáhá jí 

překonávat období zvýšených výdajů spojených s narozením a výchovou dítěte. 

Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí sociální reformy po roce 1989. 

Cílem reformy bylo omezit paternalismus a zvýšit občanskou participaci. Požadavkem 

bylo, aby byly dávky cílené, ne plošné. Plošné dávky byly charakteristické pro 

komunistický režim. Základní formy sociální pomoci jsou dvě – peněžní a nepeněžní. 

Nepeněžní forma pomoci přímo podporuje obyvatele v nouzi prostřednictvím různých 

institucí, např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, azylové 

domy apod. Peněžní forma pomoci standardně obsahuje tyto prvky: sociální pojištění, 

adresná podpora (zkoumá se situace žadatelů), dávky u kterých se nezkoumá situace 

žadatelů (např. podpora tělesně handicapovaným) a univerzální podpora (podporovány 

jsou celé kategorie osob). (Mareš 1999; 158-159)

5.3.1 Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory je vymezen v zákoně č. 117/1995 Sb. Podle něj 

se poskytují tyto dávky:

• přídavek na dítě

• rodičovský příspěvek

• příspěvek na bydlení
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• dávky pěstounské péče

• porodné

• pohřebné (Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.)

Přídavek na dítě je základní dávka, která je poskytována dlouhodobě. Je 

poskytována za účelem krytí výdajů spojených s výchovou a výživou nezaopatřených 

dětí. (MPSV 2011). Nárok na něj má nezaopatřené dítě žijící v rodině, jejíž příjem 

nedosahuje 2,4násobku životního minima rodiny. Přídavek je vyplácen podle věku 

dítěte: do 6 let částkou 500,- Kč, od 6 do 15 let částkou 610,- Kč a od 15 do 26 let 

částkou 700,- Kč. (Zákon o státní sociální podpoře. 117/1995 Sb.)

Rodičovský příspěvek je poskytován tomu rodiči, který po celý měsíc a 

celodenně osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Příspěvek je čerpán až do výše 

220 000,- Kč, nejdéle do věku 4 let dítěte. Příjem rodiče přitom není rozhodující. Délku 

a výši čerpání si rodič může zvolit v případě, pokud lze k datu narození dítěte stanovit 

70% 30násobku „denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci 

v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle 

zákona o nemocenském pojištění“. (Zákon o státní sociální podpoře. 117/1995 Sb). 

Pokud tento vyměřovací základ nelze stanovit ani jednomu z rodičů, je částka příspěvku 

pevně stanovená. Do konce 9. měsíce věku dítěte náleží rodiči příspěvek 7 600,- Kč 

a následně 3 800,- až do věku 4 let dítěte. (MPSV 2011)

Příspěvek na bydlení slouží ke krytí nákladů na bydlení rodinám s nízkými 

příjmy. „Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě 

přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu 

rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy 

koeficientu 0,35), a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 

(na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních 

nákladů na bydlení.“ (MPSV 2011).
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Porodné se poskytuje jednorázově rodinám s nízkými příjmy za účelem krytí 

výdajů spojených s narozením prvního dítěte. Je poskytováno na základě výše příjmu 

v rodině, která musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Porodné se 

poskytuje ženám prvorodičkám. (Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb).

Pohřebné slouží k uhrazení nákladů spojených s pohřbem. Vyplácí se 

jednorázově částka 5000,- Kč. Nárok na ní náleží osobě, která vystrojila pohřeb 

nezaopatřenému dítěti či rodiči nezaopatřeného dítěte. (Zákon o státní sociální podpoře 

č. 117/1995 Sb).

5.3.2 Pomoc v hmotné nouzi

Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb. Pomoc 

v hmotné nouzi má pomoci lidem v neočekávaných životních situacích překonat jejich 

těžké období a postavit se opět na vlastní nohy. Tato pomoc má být nárazová. Klient 

v hmotné nouzi dostane peněžitou pomoc, současně je mu k dispozici i poradenství. 

V hmotné nouzi je osoba či rodina v případě, že nemá dostatek zdrojů aby, uspokojila 

své základní potřeby na úrovni přijatelné pro společnost. Předpokladem je, že si jedinec 

či rodina nemůže vlastními silami svoji finanční situaci zlepšit. Pomoc v hmotné nouzi 

řeší tyto dávky:

• příspěvek na živobytí

• doplatek na bydlení

• mimořádná okamžitá pomoc. (Zákon o pomoci v hmotné nouzi).

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi poskytovaná 

za účelem pokrytí nákladů na nutné životní potřeby osobám, které si to nemohou 

21



dovolit. Komu je poskytován, za jakých podmínek a v jaké výši je přesně definováno 

zákonem. Dalším státem poskytovaným příspěvkem je doplatek na bydlení. Ten slouží 

ke krytí nákladů na bydlení. Poskytuje se těm, kterým nestačí příspěvek na živobytí. Ve 

výjimečných případech ho stát může poskytnout i osobám, které nárok na příspěvek na 

živobytí nemají. Poslední dávkou je mimořádná okamžitá pomoc. Ta je poskytována 

osobám, které se ocitly v situaci, kterou je potřeba neodkladně řešit. V zákonu je určeno 

6 situací, ve kterých lze pomoc poskytnout. Prvním případem jsou lidé, kteří nemají 

nárok na pravidelné dávky, ale dostali se do situace, kdy jim v důsledku nedostatku 

peněz hrozí vážná újma na zdraví. Druhým případem je „postižení mimořádnou vážnou 

událostí“ (např. povodeň, požár). Dále může být poskytnuta pomoc osobám, např. při 

ztrátě finančních prostředků, při nedostatku financí pro nákup předmětu dlouhodobé 

potřeby, za účelem uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním či zájmovou 

činností a při ohrožení sociálním vyloučením (např. návrat z dětského domova či 

pěstounské péče). (MPSV 2012)

5.4 SWOT analýza sociální politiky při boji s chudobou

SWOT analýza je nástroj používaný k analýze např. politiky nebo firmy. Při této 

metodě se identifikují vnitřní silné a slabé stránky a vnější příležitosti a ohrožení. 

Zkratku SWOT tvoří počáteční písmena anglických slov strenghts, weaknesses, 

opportunities a threats. Na základě svých poznatků jsem vytvořila analýzu sociální 

politiky při boji s chudobou. 

Silné stránky

• S1: Téma dětské chudoby má vysokou prioritu. 

• S2: Problému se věnují i neziskové organizace.
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• S3: Spolupráce s Evropskou unií. Díky členství v EU jsou pro nás opatření, která 

EU vydá závazná.

• S4: Tradice sociální solidarity je u nás zakotvená bývalým režimem. Lidé jsou 

zvyklí na princip solidarity. 

• S5: Systém sociální podpory občany motivuje k aktivní snaze o vlastní činnost, 

která vede ke zlepšení jejich situace.

• S6: Systém chrání občany před nevyhovujícím životním standardem zaručením 

životního minima. 

• S7: Silnou stránkou je obecně nízké ohrožení příjmovou chudobou v ČR.

• S8: Sociální transfery úspěšně eliminují chudobu celé populace.

Slabé stránky

• W1: Omezený objem financí dostupných na sociální transfery. Prostředků je 

málo.

• W2: Kvůli totalitnímu režimu je v ČR oslaben princip zásluhovosti a spolupráce. 

(Sirovátka 2000; 202)

• W3: Vysoká míra ohrožení dětskou chudobou.

• W4: Nízká efektivnost sociálních transferů na eliminaci dětské chudoby.

Příležitosti

• O1: Vést občany k odpovědnosti.

• O2: Podporovat vznik a činnost nestátních organizací.
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• O3: Trendy zvyšování vzdělanosti v populaci.

• O4: Některé sociální služby nechat hradit občany.

• O5: Podpora vzdělávání.

• O6: Zlepšit přístup rodičů na trh práce.

Hrozby

• T1: Špatný ekonomický vývoj.

• T2: Zneužívání dávek, pobírání bez snahy o zlepšení. 

• T3: Nepříznivý vývoj na pracovním trhu

• T4: Nepříznivý demografický vývoj. 

6 Riziko chudoby dětí v České republice 

V této kapitole je charakterizován výskyt chudoby dětí v České republice. 

Nejprve je vysvětlena metodika každoročního šetření Životní podmínky, ze kterého jsou 

v práci použita data. Další část se zabývá výsledky ČR v porovnání s Evropskou unií. 

Dále jsou porovnávány vlivy sociálních transferů v ČR a v EU. V závěru kapitoly jsou 

charakterizovány vývojové trendy a výsledky členských států EU. 

6.1 Šetření životní podmínky

Šetření Životní podmínky probíhá v České republice každý rok v rámci 

programu EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Šetření je povinné 

pro všechny členské země Evropské unie. U nás probíhá od roku 2005. Jeho účelem je 

získat reprezentativní data o příjmové situaci jednotlivých druhů domácností, struktuře 
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výdajů a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácnosti apod. (ČSÚ 2009). Šetření 

je zdrojem cenných dat o velikosti a diferenciace příjmů a struktuře populace 

ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Výsledky jsou používány jako podklad 

pro vytvoření sociální politiky a pro hodnocení životní úrovně občanů. Díky jednotné 

metodice je možné srovnávat výsledky ze všech zemí. V současnosti jsou nejnovější 

dostupná data z roku 2011, to jsou ale stále pouze předběžné údaje. Definitivní výsledky 

budou k dispozici v červnu roku 2012. 

6.1.1 Metodika

Výzkum probíhá formou rotačního panelu. S odstupem 4 let jsou dotazovány 

stejné domácnosti, což umožňuje sledovat kromě aktuálního stavu i změny a vývoj 

v čase. Zjišťovací jednotkou šetření byt. „Jejich volba probíhá náhodným 

dvoustupňovým výběrem, kdy jsou nejprve vybrány sčítací obvody a následně 

v každém z nich deset bytů jednoznačně identifikovaných přesnou adresou a číslem 

(popř. pořadím) bytu v domě.“ (ČSÚ) Tato analýza pracuje s mírou ohrožení příjmovou 

chudobou, která je stanovena na 60% „národního vyrovnaného mediánového příjmu na 

spotřební jednotku“ (Hora, Kofroň, Sirovátka 2008; 9) Vypočítává se podle metodiky 

EU tak, že první dospělé osobě v domácnosti přiřadí váhu 1, dalším osobám starším 

13 let váhu 0,5 a dětem do 13 let včetně váhu 0,3. poměrného příjmu připadající na 

jednu spotřební jednotku domácnosti. Index rizika chudoby vyjadřuje podíl chudých 

osob a celkový podíl osob v populaci. (Hora, Kofroň, Sirovátka 2008; 9)

„Dotazník, který tazatel se členy vybrané domácnosti vyplňuje, má několik částí. 

Jednotlivé části dotazníku jsou věnovány přehledu osob žijících v domácnosti a způsobu 

jejich hospodaření, údajům o bytě včetně jeho vybavenosti a nákladů na bydlení, za 

jednotlivé osoby se zjišťují údaje o jejich pracovní aktivitě, vzdělání, zdraví. Jako 

speciální příloha je dotazník zaměřený na mezigenerační přenos chudoby, který má 

zkoumat, jak finanční a sociální situace rodiny ovlivňuje budoucí život dospívajících 
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dětí. Nedílnou součástí celého šetření jsou také otázky na příjmy, o nichž víme, že jsou 

velice citlivou záležitostí. Bez nich by však výsledky tohoto zjišťování byly jen obtížně 

využitelné.“ (ČSÚ 2005).

6.1.2 Výsledky šetření

V České republice je velký rozdíl mezi relativně nízkou mírou rizika celkové 

příjmové chudoby a vyšší mírou rizika chudoby dětí. Tento případ je v Evropské unii 

spíše ojedinělý. V ostatních zemích míry výrazně více korespondují. Míra rizika 

chudoby dětí v ČR je sice pod průměrem EU, velký rozdíl mezi dětskou a celkovou 

mírou svědčí o tom, že děti znamenají velké riziko ohrožení. Míra dětské chudoby je 

v zemích EU velmi rozdílná. Spíše než průměrné hodnoty najdeme hodnoty 

podprůměrné a nadprůměrné. ČR se svými 18% patří k zemím s nižší mírou chudoby. 

Česká republika je charakteristická relativně vysokou mírou rizika chudoby v neúplných 

rodinách a v rodinách se třemi a více dětmi (ve vztahu k celkové míře rizika chudoby). 

Přestože je v ČR nízká míra rizika příjmové chudoby, míra chudoby dětí do 10 let je 

téměř dvojnásobná v porovnání s průměrem celé populace. Je výrazně koncentrovaná 

v neúplných, nezaměstnaných a početných domácnostech. Děti do 16 let tvoří okolo 

30% osob pod hranicí chudoby. (Hora; Kofroň, Sirovátka 2008; 11).

Následující graf byl vytvořen na základě výsledků z šetření Životní podmínky. 

Je  zde znázorněna míra ohrožení příjmovou chudobou pro děti do 17 let a pro celou 

populaci. Zatímco míra ohrožení pro celou populaci je více či méně konstantní, míra pro 

děti je více rozptýlená. Míra ohrožení dětí od roku 2005 spíše klesala. Největší pokles 

nastal v roce 2008 o 3,4%. Od té doby mírně roste, až na současných 14,6%. Míra 

ohrožení celé populace klesla během let 2005-2009 z 10,4% na 8,6%. V posledních 

dvou letech stoupla na 9,7%.

26



Zajímavé srovnání míry ohrožení příjmové chudoby dětí podle věku 

a domácnosti poskytuje dokument Hory, Kofroně a Sirovátky z roku 2008. Z dat 

používaných v dokumentu je vytvořena tabulka č. 1. Data jsou z roku 2006. Je 

zaměřená na děti podle věku a typu domácnosti, ve které žijí. Domácnosti jsou 

rozděleny podle pracovní aktivity, vzdělání a na úplné a neúplné. Data ukazují, že 

neúplné rodiny jsou mnohem více ohrožené oproti rodinám úplným. Neúplné rodiny se 

potýkají s vyšší mírou chudoby. Příjem ze zaměstnání do rodiny plyne jen jeden, což 

způsobuje složitější situaci. Zároveň je pro rodiče obtížné skloubit péči o dítě se 

zaměstnáním. Do věku 16 let dítěte se míra ohrožení pohybovala mezi 23-49%. 

V úplných rodinách to bylo mezi 8-13%. V případě rozdělení domácnosti podle 

ekonomické aktivity jsou na tom nejhůře domácnosti nepracující - nezaměstnané 

(„domácnost bez ekonomicky aktivního člena a aspoň jeden je nezaměstnaný“). (Hora, 

Kofroň, Sirovátka 2008; 15). Nezaměstnanost je významným faktorem pro vznik 
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deprivace. U nepracujících – neaktivních domácností byla situace nejhorší ve věkové 

kategorii 7-10 let, kde byla míra ohrožení 68,2%. V ostatních věkových kategorií pro 

děti se pohybovala mezi 43 54%. Při věku nad 25 byla míra také vysoká – 45%. Z toho 

lze usoudit, že děti na tuto kategorii domácnosti nemají vliv tolik, jako skutečnost, že 

zde nenajdeme ekonomicky aktivního člena. Ohrožené jsou i rodiny s nízkou úrovní 

vzdělání (oba partneři bez vzdělání nebo pouze se základním). Nejhůře na tom byly děti 

ve věkové kategorii 11-16 vyrůstající v domácnosti s nízkou úrovní vzdělání (oba 

partneři mají základní nebo žádné vzdělání). V roce 2006 se pohybovala mezi 18-30% 

v domácnostech s dětmi do 16 let. V domácnostech se střední úrovní, kdy má alespoň 

jeden střední vzdělání se míra pohybovala od 7 do 14%. Nejnižší míra byla v 

domácnostech s vysokou úrovní vzdělání (aspoň jeden z partnerů s vysokou školu) 

s dětmi mezi 11 a 16 lety. Pro tuto úroveň vzdělání byla nejkritičtější věková kategorie 

dítěte do 3 let věku. Data potvrzují, že vzdělání má velký vliv na riziko ohrožení 

příjmovou chudobou. Z dat je vidět, že s postupujícím věkem dítěte riziko klesá. 
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druh domácnosti druh domácnosti podle prac. aktivity druh domácnosti podle vzdělání

věk úplná neúplná
0-3 10,1% 46,1% 4,0% 43,4% 5,5% 17,1% 34,0% 13,8% 6,7%
4-6 12,6% 48,9% 2,9% 46,1% 4,4% 14,9% 26,0% 9,6% 4,9%

7-10 12,8% 42,6% 3,1% 68,2% 5,7% x 18,1% 8,8% 5,0%
11-16 7,9% 22,8% 4,2% 54,3% x x 30,5% 7,2% 2,4%
17-25 4,1% 14,0% 3,0% 50,1% 7,8% 13,6% 21,1% 8,8% 1,5%

nad 25 5,8% 15,2% 2,8% 44,9% 6,5% 9,9% 24,8% 11,8% 1,4%
celkem 8,8% 31,8% 3,5% 43,7% 6,7% 14,5% 25,8% 7,9% 2,0%

prac. - 
zam.

neprac – 
nezam.

neprac. - 
důchodci

neprac. - 
ostatní 
neakt.

nízká 
úroveň

střední 
úroveň

vysoká 
úroveň

Tabulka 1: Míra rizika chudoby - osoby podle věku  a druhu domácnosti (%), 2006
Zdroj dat: upraveno dle Hora, Kofroň, Sirovátka. 2008;19



Graf č.2 znázorňuje novější data z roku 2010. Míra ohrožení příjmovou 

chudobou dětí do 17 let se v posledních letech pohybovala okolo 15%. Zde je opět vidět 

jaké riziko děti pro domácnost znamenají z hlediska ohrožení chudobou. Míra ohrožení 

příjmovou chudobou se v bezdětných domácnostech v posledních letech pohybovala 

okolo 6%, zatímco v domácnostech se závislými dětmi okolo 12%. Názorně je vidět jak 

se zvyšujícím počtem dětí roste riziko. Rapidní nárůst je pro domácnosti se třemi a více 

dětmi. Míra ohrožení rodin s jedním dítětem se pohybovala mezi 6-7%. Pro domácnosti 

se 2 dětmi to bylo kolem 8%  a pro rodiny se třemi a více dětmi to bylo již okolo 25%. 

Nejvyšší míru ohrožení podle typu domácnosti vykazují neúplné rodiny s alespoň 

jedním závislým dítětem – okolo 40%.
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Graf 2: Míra ohrožení příjmovou chudobou podle domácnosti a počtu dětí

Zdroj dat: ČSÚ; Životní podmínky
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6.2 Vliv sociálních transferů v EU a ČR

Dětskou chudobu ovlivňuje široké spektrum sociálních transferů. Ovlivňují ji 

i transfery, které nejsou primárně určené dětem. Chudobu domácnosti, jejíž součástí 

jsou děti, snižují např. dávky v nezaměstnanosti, důchody apod. Kromě toho je dětská 

chudoba ovlivněna i státní politikou, která zdánlivě nemusí s chudobou přímo souviset. 

Např. vzdělávací politika (bezplatné školství, délka školní docházky), zdravotnictví 

(přístup ke službám), bydlení apod. (European Commission 2008; 37). Při zkoumání 

efektivnosti sociálních dávek se porovnává riziko před a po transferech. Do své práce 

jsem použila data z analýzy Roberta Trboly a Tomáše Sirovátky „Efektivnost sociálních 

transferů při eliminaci chudoby v České republice“. Efektivnost sociálních transferů se 

udává v procentech a značí úbytek chudých před a po transferech. V této práci je použit 

ke stanovení  hranice chudoby 60% příjmový medián. Je nutné si uvědomit, že při 

různých typech měření chudoby je dosahováno různých výsledků. Například při určení 

chudoby na základě 60% příjmového mediánu je účinek sociálních transferů při redukci 

chudoby zhruba dvakrát vyšší, než při určení chudoby na základě životního minima. 

Sirovátka a Trbola ve své analýze uvažují obě varianty a na základě výsledku tvrdí, že 

efektivnost sociálních transefů při eliminaci chudoby je u nás relativně vysoká. (Trbola, 

R., Sirovátka, T. 2006; 9). Data, která jsem použila při zkoumání efektivnosti sociálních 

dávek jsou starší. V současnosti situace může být jiná. Aktuálnější data se mi v žádné 

databázi nepodařilo nalézt. 

Následující tabulka ukazuje eliminaci chudoby po jednotlivých transferech. Data 

použitá v tabulce jsou z Mikrocenzu 2002. V případě dětí byla chudoba eliminována 

z původních 35% po distribuci všech dávek na konečných 15%. Efektivnost transferů 

byla v případě dětí 59% (59% z chudých dětí se díky transefům dostalo nad hranici 

chudoby). V případě celé populace jsou výsledky značně lepší. Zde byla efektivnost 

79%. (ze 39% chudých po aplikaci transferů na 8%). Na děti mají samozřejmě největší 

vliv dávky cílené přímo na ně (rodičovské příspěvky, přídavky na děti). Vliv 

jednotlivých dávek na eliminaci je patrný z tabulky. (Trbola, Sirovátka 2006; 9). 

30



Další tabulka ukazuje procentuální redukci chudoby mezi jednotlivými dávkami 

pro děti do 15 let. Největší vliv mají podle očekávání dávky cílené na děti. Rodičovský 

příspěvek je cílený na rodiny se závislými dětmi. Silný efekt má tento příspěvek 

především na ekonomicky aktivní domácnosti (až 16%). S narůstajícím počtem dětí se 

efekt příspěvku snižuje. Míra chudoby v rodině s jedním dítětem je redukována o 

zhruba 30%, u rodiny se dvěma dětmi už jen o 17% a v rodině se třemi dětmi o 13%. 

Rodičovský příspěvek nesouvisí s počtem dětí v rodině. Domácnosti s více dětmi mají 

vyšší náklady, ale stejný příspěvek. Efekt se v těchto rodinách snižuje. Přídavek na dítě 

pro věkovou kategorii do 15 let dopad ještě o něco větší. V celé populaci je ale 

nejúčinnější pro kategorii 25-49 let, což je skupina osob, ve které je největší podíl rodin 

se závislými dětmi. Největší efekt na redukci mají přídavky na rodiny se dvěma a třemi 

dětmi. Nejslabší dopad mají na neúplné rodiny. Sociální příplatek měl na redukci 

chudoby dětí také silný vliv. S rostoucím počtem dětí v rodině efekt stoupal. Nejvyšší 

účinek měl v rodinách se čtyřmi a více závislými dětmi. Od ledna 2011 mají na sociální 

příplatek nárok pouze domácnosti pečující o dítě postižené, čímž se počet příjemců 

výrazně snížil. (Trbola, Sirovátka, 2006; 26-27)
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Tabulka 2:Míra chudoby před a po sociálních transferech

Zdroj dat: Trbola, Sirovátka 2006; 9

Populace před ST SD OD NEM NEZ RP PD SP PnB PnD OSSP JSP DSP
celkem 38,7% 20,6% 17,1% 15,8% 15,2% 13,6% 11,8% 10,9% 10,5% 10,4% 10,3% 10,1% 8,1%
do 15 let 35,4% 33,5% 31,3% 29,5% 28,7% 25,1% 21,0% 18,9% 17,7% 17,6% 17,6% 17,3% 14,6%
0-4 44,5% 42,1% 41,2% 38,3% 37,6% 27,1% 23,7% 21,4% 20,5% 20,5% 20,4% 20,4% 19,1%
5-9 36,9% 35,3% 33,2% 31,6% 30,5% 28,5% 23,4% 21,1% 19,5% 19,5% 19,5% 19,3% 15,1%
10-15 29,7% 27,7% 24,8% 23,6% 22,8% 21,7% 18,1% 16,1% 15,1% 14,8% 14,8% 14,3% 11,8%



Novější data nalezneme v analýze z roku 2011 „Rizika příjmové chudoby a 

materiální deprivace v České republice“. V této analýze se také používá hranice 

chudoby 60% příjmového mediánu. Data jsou z EU-SILC. Je zde vidět eliminace 

chudoby v jednotlivých věkových kategoriích.  Eliminace je zde podstatně vyšší než u 

předchozích dat z Mikrocenzu 2002. Z dat je vidět, že efektivnost sociálních transferů 

v případě dětí se zlepšila. V roce 2007 byla eliminace chudých po transferech na 

celkové populaci o 76,8% a v případě dětí o 70,5%. O rok později bylo eliminováno 

77,5% chudých celkově a v kategorií dětí téměř 72%.
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před ST SD OD NEM NEZ RP PD SP PnB PnDOSSP JSP DSP
do 15 let 100% 6% 6% 6% 3% 13% 16% 10% 6% 1% 0% 2% 16%
Tabulka 3: Procentuální redukce chudoby mezi jednotlivými dávkami; k rozsahu 
chudoby po předchozí dávce
Zdroj dat: Trbola, Sirovátka 2006; 24

Tabulka 4:Efekty sociálních dávek

Zdroj dat: Sirovátka, Kofroň, Jahoda 2011; 22-23

Efekty sociálních dávek
2007 2008

celkem 76,8% 77,5%
do 17 70,5% 71,8%
18-24 59,5% 61,0%
25-49 66,4% 66,3%
50-64 85,1% 85,7%

>65 90,1% 91,1%



Srovnání s Evropskou unií nabízí analýza „Child Poverty and Well-Being in the 

EU“. Data jsou z roku 2005. V porovnání s ostatními členskými zeměmi je efektivnost 

sociálních transferů při redukci chudoby celkem obstojná. Patříme mezi polovinu zemí 

s lepšími výsledky. Nejhůře na tom bylo Řecko, Španělsko a Bulharsko, nejlépe 

Švédsko, Finsko a Dánsko. Ve většině zemí EU mají dávky větší dopad na cílovou 

skupinu dětí oproti celkové populaci. Z grafu je vidět, ve kterých zemích mají dávky 

větší dopad na celkovou populaci a kde na děti.

  Zdroj dat: European Commision 2008; 170

6.3 ČR v porovnání s Evropskou unií

Česká republika vykazuje ve srovnání lepší výsledky než je průměr v Evropské 

unii. Graf ukazuje míru rizika chudoby dětí do 16 let v EU a v ČR v letech 2005-2010. 

Zdrojem dat je Eurostat. Data z roku 2011 jsou zatím pouze předběžná. Míra ohrožení 

dětí v EU se pohybovala okolo 20%, v České republice okolo 15%.
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Graf č. 5 ukazuje míru ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením pro děti 

do 16 let. Data jsou z roku 2010. Míra rizika se v jednotlivých zemích EU dosti liší. 

Nejnižší najdeme ve Švédsku, Finsku a Slovinsku. Nejvyšší míru vykazuje jednoznačně 

Rumunsko (49%). Následuje Bulharsko (44%), Lotyšsko (42%), Maďarsko (39%), 

Irsko (37%) a Litva (34%). Ostatní země už tolik nevyčnívají. Česká republika se 

se svými 18% řadí k zemím s nižší chudobou. 
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Pro srovnání je zde uveden graf který pracuje s daty z OECD z roku 2008. 

OECD  pracuje s hranicí chudoby stavenou na 50% příjmového mediánu. Výsledky jsou 

proto jiné. Je v něm znázorněna míra ohrožení chudobou dětí i celkové populace. Zde je 

vidět jak je v ČR výrazně vyšší dětská chudoba než celková.
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Zdroj dat: Eurostat

Graf 6: Míra ohrožení chudobou; 50% medián (2008)

Zdroj dat: OECD



6.4 Vývojové trendy

Ke zmapování jasného vývoje v posledních deseti letech neexistuje dostatek dat. 

Nicméně víme, že mezi lety 1996-2001 byla míra dětské chudoby spíše stálá (okolo 

20%) a míra chudoby celé populace lehce klesla ze 17% na 15%. Ve Španělsku, Itálii, 

Portugalsku, Irsku a Velké Británii míra zůstala na 25%. V Británii klesla po zavedení 

strategie proti dětské chudobě mezi lety 1991 a 2001. Zatímco v severských státech 

zůstala míra nízká, ve Finsku stoupla v souvislosti se vzrůstající nerovností příjmů 

v tomto období. V Rakousku míra dětské chudoby klesla. 

OECD se svým měřením relativní příjmové chudoby jako 50% mediánu 

disponibilního příjmu má jiné výsledky. Podle dat OECD zůstala ve většině zemí míra 

dětské chudoby stejná (Francie, Irsko) nebo vzrostla (Česká republika, Belgie, 

Lucembursko, Holandsko, Polsko, Finsko, Švédsko). Jenom v Maďarsku, Rakousku, 

Španělsku a Velké Británii klesla. Zároveň se podle OECD zvětšily rozdíly mezi mírou 

chudoby dětí a celé populace.  (European Commission 2008; 17)

6.5 Výsledky členských států

Studie „Child Poverty and Well-Being in the EU“ na závěr shrnuje výsledky 

členských států Evropské Unie v boji s chudobou.  Státy byly hodnoceny ze čtyř kritérií. 

Prvním byly „relativní výsledky při potlačování dětské chudoby jako celku“. Zbylé tři 

byly hlavní z faktorů ovlivňující dětskou chudobu: děti žijící v domácnostech 

s nezaměstnanými rodiči, děti žijící v domácnostech ohrožených chudobou se 

zaměstnanými rodiči a dopady sociálních transferů na dětskou chudobu. Země jsou 

podle výsledků rozděleny do čtyř skupin. 

36



6.5.1 Skupina A

Do skupiny A patří tyto země: Rakousko, Kypr, Dánsko, Finsko, Slovinsko, 

Nizozemsko a Švédsko. Vyznačují se nízkou mírou chudoby díky efektivním sociálním 

transferům a dobrým uplatněním rodičů na trhu práce. Severské země jsou úspěšné 

i přes velký podíl neúplných rodin. Velkou roli zde hrají služby péče o děti. Na Kypru 

jsou nízké sociální transfery. Svojí roli zde hrají silné rodinné vazby, čili se rodinní 

členové navzájem podporují.

6.5.2 Skupina B

Do druhé skupiny patří kromě České republiky také Belgie, Německo, Estonsko, 

Francie, Irsko a Slovensko. Tyto země vykazují míru dětské chudoby pod průměrem 

EU. V těchto zemích žije vysoký počet dětí v domácnostech s nezaměstnanými rodiči. 

V Německu a Francii jsou vynakládány velké prostředky pro sociální transfery. 

Všechny země by měly zlepšit přístup rodičů na trh práce.

6.5.3 Skupina C

V této skupině se nachází Maďarsko, Malta a Spojené království. Země vykazují 

průměrné či lehce podprůměrné míry dětské chudoby. Způsobeno je to nezaměstnaností 

či chudobou v zaměstnanosti rodičů. V Maďarsku a na Maltě jsou nezaměstnaností 

postiženy převážně páry s dětmi, zatímco ve Spojeném království spíše rodiče 

samoživitelé. Hlavními problémy jsou hojně praktikované práce na částečný úvazek 

a nízké mzdy. Británie a Maďarsko zmírňují problémy díky sociálním transferům, na 

Maltě tuto úlohu sehrávají spíše silné rodinné vazby.
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6.5.4 Skupina D

Do skupiny jsou řazeny tyto státy: Řecko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Polsko, Portugalsko a Španělsko. Vykazují poměrně vysokou míru dětské chudoby. 

Podíl domácností s dětmi a nezaměstnanými rodiči je malý. Problémem je chudoba 

v zaměstnanosti v domácnostech s dětmi. Stejně jako ve skupině C je na vině nízká 

intenzita práce v kombinaci s nízkými mzdy. Sociální výdaje v těchto zemích jsou 

nejnižší v EU.  Dobře zde opět fungují rodinné vazby. 

Zmírňování dětské chudoby je kombinací více interakcí – podmínkami na trhu 

práce, vládní podporou, charakteristikou domácnosti a dalšími faktory. Nejúspěšnější 

politiky jsou ty, které potlačují chudobu ve více směrech, např. poskytují bezplatné 

zdravotnictví, školství, sociální transfery, politiky usnadňující přístup na trh práce apod. 

Nejlepších výsledků dosahují státy, které poskytují univerzální dávky a zároveň adresné 

dávky nejzranitelnějším vrstvám, např. zajištění péče o děti v chudých oblastech. 

(Evropská společenství 2008; 6)
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Závěry

V této práci je k určení chudoby použita hranice 60% ekvivalizovaného 

příjmového mediánu. Typů měření chudoby je více a každé přináší odlišné výsledky. 

Míra ohrožení chudobou je v České republice poměrně nízká. Míra ohrožení dětí je ale 

výrazně vyšší. Děti znamenají pro domácnost velké riziko zvyšující pravděpodobnost 

ohrožení příjmovou chudobou.

Míra ohrožení dětí chudobou je v České republice v porovnání s ostatními 

členskými státy EU jedna z nejnižších. Výsledky srovnání vykazuje ČR dobré, ale 

zásadní je, že míra ohrožení dětí je výrazně vyšší.

Nejohroženější jsou děti v neúplných a mnohočetných (3 a více dětí) rodinách. 

S narůstajícím počtem dětí v rodině riziko stoupá. Dalším rizikovým faktorem je nízké 

vzdělání rodičů či jejich nezaměstnanost. Tyto aspekty výrazně zvyšují riziko chudoby. 

Děti, jejichž rodiče mají nízké vzdělání a jsou nezaměstnaní, jsou ohroženy mnohem 

více. V těchto rizikových domácnostech jsou míry dětské chudoby výrazně vyšší oproti 

celkové míře. Chudoba je koncentrovaná především v těchto typech rodin. 

Stát podporuje děti na základě zákona o státní sociální podpoře a pomoci 

v hmotné nouzi. Přestože je efektivnost sociálních transferů v České republice relativně 

vysoká, výrazně se liší mezi věkovými skupinami a to v neprospěch dětí. Efektivnost 

sociálních transferů při eliminaci dětské chudoby je podstatně nižší ve srovnání s 

efektivností pro celou populaci. Transfery mají sice velký dopad na celkovou populaci, 

v případě dětí jsou výsledky špatné. Děti jsou spolu se seniory nejchudší skupinou. 

Naproti tomu v nadpoloviční většině zemí Evropské unie redukují dávky dětskou 

chudobu více oproti celkové populaci. Z toho usuzuji, že by Česká republika měla více 

investovat do dávek přímo cílených na děti. 
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Summary

This bachelor thesis uses 60% equivalised median income for determining 

poverty treshold. There are several types of measurements and the results differs from 

one to another. At-risk-of-poverty rate is quite low in the Czech Republic. Child 

at- isk- of-poverty rate is significantly higher. Children can cause a higher probability, 

that the whole household will be threatened by income poverty.

Child at-risk-of-poverty rate is one of the lowest compared to the EU. The 

problem is a significantly greater risk of poverty for children. Lone-parent families and 

large families are at greater risk of poverty. The more children in family, the greater risk 

can be caused. Another dangerous factor is low education level and unemployment. 

These factors increase risk of poverty. Children living in families with low education 

and unemployed parents are at greater risk of poverty. Poverty is concentrated mostly in 

such families.

State child support is defined by the law. Even though the effectiveness of social 

transfers is quite high in the Czech Republic, it varies among the age groupes negatively 

for children. Social transfers eliminate children poverty much less then over-all 

population. Children and seniors are the poorest age groups in the population. 

Compared to the EU, transfers are more effective while eliminating over-all population 

poverty. That is why the Czech Republic should invest more money to benefits targeted 

at children.
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