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Manažerské shrnutí 
 

Nezaměstnanost je fenoménem se závažnými socio-ekonomickými důsledky jak pro národní 

ekonomiku, tak pro jednotlivé domácnosti. Cílem této studie je odhadnout náklady nezaměstnanosti 

z pohledu zatížení veřejných rozpočtů. Není tedy zohledněn sociální rozměr nezaměstnanosti. 

Z hlediska veřejných nákladů na nezaměstnané lze tyto náklady rozdělit na přímé, kam počítáme 

podporu v nezaměstnanosti a ztráty výběru daní a pojištění u zaměstnance a zaměstnavatele, a 

nepřímé, které vznikají v důsledku snížené spotřeby nezaměstnaného. Snížení spotřebních výdajů se 

projeví nejen snížením výběru přímých daní u nezaměstnaného ale zejména dalšími ztrátami 

v ekonomice díky snížení tržeb firem (multiplikační efekt).  

I přes čistě „ekonomické“ zjednodušení je odhad poměrně komplikovaný a naráží na řadu 

metodologických, datových i interpretačních problémů. Ty jsou diskutovány v první části studie. 

Ústředním probléme je definování průměrného, resp. středního nezaměstnaného. Klíčovými 

ukazateli jsou potom střední hodnota mzdy tohoto nezaměstnaného, ze které je odvozena jak 

daňová ztráta, tak výše podpory. V úvahu je třeba vzít i střední dobu, po kterou je nezaměstnaný bez 

práce, tedy je registrován úřadu práce a další faktory (ekonomická situace rodiny, věk). Z analytické 

části studie vyplývá, že vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení příjmů v populaci je přesnější 

používat jako střední hodnotu medián mezd – pod průměrnou mzdou se nachází 65 % populace ČR. 

Problémem je ovšem absence mediánu u dat ČSÚ. Ta na druhou stranu lépe pokrývají ekonomickou 

strukturu, protože na rozdíl od Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) zahrnují i drobné 

podniky (ČSÚ používá podnikovou metodu). Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti hrají poměrně 

významnou roli v domácí ekonomice, bylo nutné transformovat data ČSÚ, resp. ISPV a odhadnout 

medián mezd při zahrnutí těchto drobných podniků. Medián mezd potom vychází pro rok 2009 na 

19 571 Kč. U potenciálních nezaměstnaných je nicméně nutné vzít v úvahu i jejich obvyklé vzdělání, 

které je u více než 70 % na úrovni základního nebo středního bez maturity, a tuto mzdu adekvátně 

upravit. Potenciální střední nezaměstnaný potom vykazuje mzdu 16 090 Kč. Co se týče střední doby, 

nezaměstnanosti, odhadujeme ji, opět pomocí mediánu, k roku 2009 na 5 měsíců, věk středního 

nezaměstnaného se potom pohybuje kolem 40 let, více než 70 % nezaměstnaných je přitom tohoto 

nebo nižšího věku. Na základě těchto údajů potom můžeme odhadnout průměrnou ztrátu veřejných 

rozpočtů díky neodvedeným daním z příjmu a pojištění v roce 2009 na 42 055 Kč. Stát zároveň vyplatí 

na podpoře průměrnému nezaměstnanému 36 155 Kč. Pro orientaci - odhad celkové sumy 

vyplacených podpor při využití takto určené průměrné individuální podpory je roven 16,53 mld., 

přičemž objem skutečně vyplacených podpor v roce 2009 byl 15,077 mld., odchylka je tedy relativně 

malá (pod 10 %), což svědčí o dobré spolehlivosti odhadu. Celkové přímé náklady veřejných rozpočtů 

na průměrného nezaměstnaného jsou tak rovny 78 210 Kč. 

Odhad nepřímých nákladů je ještě komplikovanější. Lze zřejmě postupovat buď zdola (bottom–up) - 

z pohledu domácností a jejich výdajů, nebo shora (top-down), kdy určujeme celkový dopad 

nezaměstnanosti na HDP a poté jej přepočteme na jednotlivce. Vzhledem k nutnosti 

makroekonomické konzistence studie a dostupnosti dat byl zvolen druhý přístup. K jeho realizaci bylo 

využito empirické verifikace známého Okunova zákona a jeho modifikace. Můžeme, s určitou mírou 

nejistoty, konstatovat, že aby nedošlo ke změně míry nezaměstnanosti, je třeba, aby v podmínkách 

ČR rostl reálný HDP ročně zhruba 3,7 %.Pokud je růst nižší, nezaměstnanost se bude zřejmě zvyšovat. 

Zároveň odhadujeme, že jeden dodatečný nezaměstnaný sníží HDP o cca 180 000 Kč v cenách roku 
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2000, tedy o cca 222 261 Kč v cenách roku 2009. Při daňové kvótě 33,2 %, aktuální v roce 2009, to 

znamenalo snížení výběru daní a pojištění o 73 460 Kč (včetně přímých nákladů, tedy ztrát 

z neuskutečněného výběru daní z příjmu a pojištění). Nepřímé náklady tak činí 31 405 Kč. Celkově lze 

odhadnout, že střední nezaměstnaný, který pobíral podporu v nezaměstnanosti, zatížil veřejné 

rozpočty v roce 2009 částkou 109 615 Kč. Vzhledem ke střední době nezaměstnanosti tedy částkou 

21 925 Kč měsíčně. Rozdělení celkových nákladů veřejných rozpočtů na jednoho nezaměstnaného 

ukazuje následující graf. 

Obrázek 1: Podíl složek na celkových nákladech veřejných rozpočtů na nezaměstnaného 

 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Pokud bychom se pokusili odhadnout celkové dopady nezaměstnanosti na veřejné rozpočty, jednalo 

se v roce 2009 o částku zhruba 76,3 mld. Kč, tedy přibližně 6,5 % výdajů státního rozpočtu za rok 

2009. Je třeba si nicméně uvědomit, že značnou část nezaměstnaných (více než 50%) tvoří tzv. frikční 

nezaměstnaní, kteří přirozeně fluktuují, a kde nemá stát žádnou možnost proti tomuto druhu 

nezaměstnanosti zasahovat. 

Dosažený podíl výdajů na jednoho nezaměstnaného, který je sám o sobě poměrně vysoký i bez 

zohlednění dalších ekonomických ztrát společnosti, nutně vede k úvahám o způsobech řešení tohoto 

společensky nežádoucího jevu.  Nepříznivý vývoj veřejných financí vyvolává potřebu zvláště v případě 

dlouhodobě nezaměstnaných a dalších cílových skupin sociálně znevýhodněných hledání nových 

forem jejich pracovní a společenské participace, které na jedné straně umožní řešit jejich životní 

situaci, na straně druhé sníží tlaky na veřejné rozpočty. Využití dalších nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, které podpoří alespoň částečnou účast na trhu práce, by bylo potřebné.  Vedle 

podpory rozvoje lidského kapitálu, zaměřené na získávání nových dovedností prostřednictvím 

rekvalifikací, může významnou roli sehrát poskytování příspěvku na úhradu mzdových nákladůa to 

především pro osoby složitě zaměstnatelné. Tyto prostředky umožní vytvářet a zejména zachovávat 

pracovního místa a v důsledku budou z hlediska veřejných financí ekonomicky efektivní. 

Z tohoto hlediska se jako vhodné jeví zaměřit se na mechanismy, které podporují rozvoj sociálního 

podnikání, jehož podstatou je prostřednictvím vlastní podnikatelské činnosti vytvářet pracovní 
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příležitosti pro osoby ohrožené na trhu práce. Sladění podnikatelských a společenských cílů 

v podnikatelském záměru dovoluje při organizování práce postupovat s větší citlivostí na specifické 

požadavky osob s různými druhy znevýhodnění. Zvláště v případě tzv. integračních sociálních 

podniků, jejichž cílem je zapojit do pracovního procesu osoby vyloučené z trhu práce, je existence 

příspěvku na zaměstnávání znevýhodněných jedním z důležitých faktorů, který rozhoduje o vytvoření 

a udržení pracovního místa. 
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1. Logický  rámec studie, cíle a metodika 

1.1. Nezaměstnanost – charakteristika a příčiny 
 

Nezaměstnanost je socio-ekonomickým fenoménem, postihujícím každou tržní ekonomiku. Jedná se 

přitom o zásadní společenský problém, se kterým se soudobé ekonomiky a jejich vlády musí potýkat. 

Nezaměstnanost totiž souvisí se samotnou životní úrovní obyvatel a má závažné sociální i 

ekonomické důsledky. Jako nezaměstnaného lze definovat takovou osobu, která práci nemá a aktivně 

ji hledá (definice OECD, ILO). Nezaměstnanost potom měříme a sledujeme pomocí míry 

nezaměstnanosti, což je podíl nezaměstnaných (U) na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (součet 

zaměstnaných - E a nezaměstnaných). 

    (1) 

 Jak uvidíme dále, existují v ČR dvě metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti.  

Z pohledu ekonomické teorie rozeznáváme tři typy nezaměstnanosti a to nezaměstnanost frikční, 

strukturální a cyklickou (Samuelson, Nordhaus, 2005). 

Frikční nezaměstnanost souvisí s přirozenou dynamikou trhu práce, kdy se typicky jedná o 

přechody mezi jednotlivými zaměstnáními. Jde o typ tzv. dobrovolné nezaměstnanosti, kdy 

nedochází k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. K frikční nezaměstnanosti bude 

docházet vždy a nelze ji hodnotit jako negativní jev, a to ani z pohledu zatížení státního rozpočtu, 

neboť k němu buď vůbec nedochází, nebo je velmi krátkodobé. 

Strukturální nezaměstnanost vzniká tehdy, když existuje individuální nerovnováha na jednotlivých 

trzích práce, tj. v jednotlivých sektorech, regionech či skupinách obyvatelstva. Může tak docházet 

k nedobrovolné nezaměstnanosti, přestože je celkový trh práce v rovnováze. Typicky zatímco 

v některých upadajících sektorech existuje převis nabídky nad poptávkou, v jiných rozvíjejících se 

sektorech existuje převis poptávky nad nabídkou. Strukturální nezaměstnanost tak souvisí zejména 

s ekonomickou a kvalifikační strukturou. Tento typ nezaměstnanosti již pochopitelně má negativní 

důsledky pro společnost, jedná o nezaměstnanost dlouhodobou (v extrémním případě trvalou) a 

poměrně obtížně řešitelnou. Zde hraje důležitou roli zejména aktivní politika zaměstnanosti ve 

smyslu podpory rekvalifikací a dalšího vzdělávání dotčených skupin (viz cíle politiky zaměstnanosti 

MPSV obsažené např. ve Statistické ročence trhu práce ČR 2009).  

Cyklická nezaměstnanost souvisí s fázemi hospodářského cyklu. V recesi dochází k růstu cyklicky 

nezaměstnaných v důsledku zpomalení ekonomiky a poklesu celkové poptávky a tedy i produkce. Ve 

fázi expanze potom dochází poklesu cyklické nezaměstnanosti.  

V další analýze, zejména v kapitole zabývající se nepřímými efekty nezaměstnanosti, budeme 

operovat s pojmem přirozená míra nezaměstnanosti. Jedná se o takovou míru nezaměstnanosti, 

která neakceleruje inflaci (proto je vžitá zkratka NAIRU – Non Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment) a je konzistentní s produkcí tzv. potenciálního produktu (Samuelson, Nordhaus, 

2005). Zjednodušeně řečeno jedná se o takovou nezaměstnanost, kdy jsou zdroje využity maximálně 

a trh práce je v rovnováze. Můžeme také říci, že přirozená míra nezaměstnanosti je rovna součtu 
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frikční a strukturální nezaměstnanosti. Formálně lze určit přirozenou míru nezaměstnanosti například 

takto (Burda, Wyplosz 2001) 

   ,  (2)  

kde s je míra ztráty zaměstnání a f je míra nalezení zaměstnání nezaměstnaným. 

Je třeba upozornit na fakt, že přirozená míra nezaměstnanosti se v čase mění. Typicky po recesi 

nedochází snadno k návratu nezaměstnanosti na úroveň před recesí, protože část nezaměstnaných 

ztrácí svou kvalifikaci a stává se obtížně zaměstnatelnou (Ball, Mankiw 2002). V tomto smyslu 

hovoříme o tzv. hysterzi na trhu práce, kdy z nezaměstnaných se de facto stávají strukturálně, tedy 

dlouhodobě, nezaměstnaní (OECD 2009) a přirozená míra nezaměstnanosti tím pádem roste. Jak 

navíc ukazují Burda a Wyplosz (2001) přirozená míra nezaměstnanosti je odlišná nejen v čase ale i 

v prostoru, tedy mezi vyspělými ekonomikami. Vysvětlením může být relativně štědrá sociální síť, kdy 

někteří lidé mají tendenci vnímat sociální podporu jako alternativu k práci. Burda a Wyplosz ukazují, 

že v řadě evropských zemí je potom přirozená míra nezaměstnanosti až dvojnásobná oproti USA. 

 

1.2. Vývoj nezaměstnanosti v ČR 
 

Nezaměstnanost v České republice sledují v zásadě dvě instituce, které pro její určení používají 

odlišnou metodiku, resp. odlišný sběr dat. První institucí je Český statistický úřad (ČSÚ), který provádí 

výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). Toto šetření probíhá v náhodně vybraném vzorku domácností 

(přibližně 59 tisíc respondentů). Rozsah šetření a ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti 

odpovídají definicím Mezinárodní organizace práce (ILO) a metodickým doporučením Eurostatu. Na 

základě těchto dat potom získáváme tzv. obecnou míru nezaměstnanosti. Výhodou tohoto přístupu 

je nepochybně mezinárodní srovnatelnost údajů. Druhou institucí, která vytváří statistiku 

nezaměstnanosti, je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). V tomto případě je 

nezaměstnanost odvozena z dat jednotlivých úřadů práce, které nezaměstnané o práci registrují. 

Sledujeme tedy tzv. míru registrované nezaměstnanosti1. Výhodou je, zejména z pohledu cíle této 

analýzy, zřejmé navázání takto registrovaných nezaměstnaných na státní rozpočet. Údaje o počtu 

nezaměstnaných, resp. míře nezaměstnanosti obou institucí se potom díky rozdílnému přístupu ke 

sběru dat liší. V roce 2002došlo k rozšíření dotazníku VŠPS podle standardu Eurostatu, nicméně 

srovnatelnost dat v časové řadě byla zachována (zásadní změna se promítla ve vzdělanostní struktuře 

respondentů). K zásadnější metodické změně došlo u výpočtu míry registrované nezaměstnanosti 

MPSV k 3. čtvrtletí roku 2004, která začala počítat pouze s tzv. dosažitelnými neumístěnými uchazeči 

o zaměstnání v čitateli, a ve jmenovateli výpočetního vzorce přibyli pracující cizinci. Tato změna se 

z pohledu konzistence dat před a po metodické změně jeví jako určitá nevýhoda. Situaci vývoje 

nezaměstnanosti podle obou metodik ilustruje obrázek 12. 

                                                           
1
 Počet zaměstnaných, který se objevuje ve jmenovateli, je nicméně převzat z VŠPS. 

2
 Vzhledem ke zmíněné výrazné změně metodiky MPSV v roce 2004 popisuje graf pouze období od 3. čtvrtletí 

roku 2004 do současnosti.  
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Obrázek 2: Vývoj nezaměstnanosti v ČR 

 

Zdroj: databáze ARAD a ČSÚ 

Z obrázku je patrné, že v ČR je setrvale vyšší míra registrované nezaměstnanosti, přičemž průměrný 

rozdíl mezi všeobecnou a registrovanou nezaměstnaností je zhruba 1,2 procentního bodu. 

Nezaměstnanost má tendenci sezónně kolísat, což je přirozený vývoj. Někdy se tak setkáváme i 

s pojmem sezónní nezaměstnanost, která se váže zejména k zemědělství a stavebnictví. Pro účely 

ekonomických analýz je zpravidla žádoucí tuto sezónnost z dat odstranit. K tomu jsou standardně 

využívány nástroje jako je klouzavý průměr, Census X12 nebo Tramo/Seats. Poslední ze zmiňovaných 

metod využívá často k sezónnímu očišťování dat i ČSÚ, proto bude preferována i v této studii. 

Srovnání výsledků sezónně očištěné nezaměstnanosti při využití zmiňovaných metod ukazuje 

Obrázek 3. Je zjevné, že rozdíly nejsou výrazné, maximálně kolem 0,25 procentního bodu. 
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Obrázek 3: Sezónní očištění nezaměstnanosti – srovnání metod 

 

Co se týče přirozené míry nezaměstnanosti (NAIRU), ta není, a ani nemůže být, přímo sledována ale 

je odhadována. Tyto odhady jsou významné zejména pro další odhad potenciálního produktu, ale 

také svědčí o situaci na trhu práce. Řada ekonomů se kloní k názoru, že úlohou politiky zaměstnanosti 

by mělo být zejména snižování této přirozené míry, resp. její strukturální složky. Statistika ČSÚ, resp. 

MPSV operuje s tzv. dlouhodobou nezaměstnaností, která by také mohla částečně odpovídat 

nezaměstnanosti strukturální – je počítáno s nezaměstnanými, kteří jsou registrováni na úřadech 

práce déle než 12 měsíců3. Pro určení přirozené míry nezaměstnanosti existuje několik metod, 

konkrétněji rozlišujeme skupinu čistě statistických metod, skupinu tzv. strukturálních metod a časově 

rozlišené metody (Scott, Vogler-Ludwig 2010). První skupina klasicky rozděluje data na trend a 

cyklickou komponentu, kdy NAIRU představuje trend4. Do této skupiny spadá např. Hodrick-

Prescottův (HP) filtr. Čistě statistickým metodám bývá vytýkáno, že postrádají ekonomický teoretický 

základ, nicméně jsou i mezi ekonomy velmi oblíbené pro svou relativní jednoduchost a datovou 

nenáročnost. Druhá skupina metod se opírá zejména o Phillipsovu křivku a její verifikaci, kdy 

předpokládáme konstantní NAIRU (např. Mankiw, Ball 2002). Problémem těchto metod je právě 

konstantní NAIRU, což neodpovídá skutečnosti. Proto v podstatě vznikla třetí skupina metod, spojující 

oba předcházející přístupy. Modely se typicky opírají o upravenou Phillipsovu křivku a zároveň 

využívají statistické metody, jako je Kalmanův filtr. Mimo tyto metody stojí analýza tzv. atraktorů, což 

jsou v tomto případě hodnoty, kolem kterých nezaměstnanost dlouhodobě kolísá. Tyto hodnoty 

potom můžeme zřejmě pokládat za dlouhodobou NAIRU. Vzhledem k účelu této práce postačí 

                                                           
3
 Dlouhodobá nezaměstnanost se tak vztahuje k registrované míře nezaměstnanosti. 

4
 Hodnota NAIRU se tedy v čase mění. Nejjednodušší statistickou metodou, která bývá v krajních případech 

využívána, je přitom dlouhodobý průměr – v tomto případě je NAIRU konstantní. 
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přirozenou míru nezaměstnanosti modelovat pomocí HP filtru a srovnat její vývoj s vývojem 

dlouhodobé nezaměstnanosti5. Situaci ilustruje Obrázek 4, Obrázek 5 potom ukazuje atraktory 

nezaměstnanosti6. Na Obrázku 4 přitom, pokud položíme dlouhodobou nezaměstnanost za rovnu 

nezaměstnanosti strukturální, můžeme sledovat i vývoj frikční a cyklické nezaměstnanosti. Hodnota 

frikční nezaměstnanosti je přitom vzhledem k předcházejícímu zjednodušujícímu předpokladu patrně 

nadhodnocena. 

Obrázek 4: Vývoj nezaměstnanosti v ČR podle typu 

 

Zdroj: ČSÚ, ARAD, EUROSTAT, vlastní zpracování 

                                                           
5
 Data o dlouhodobé nezaměstnanosti byla v době zpracování studie dostupná do třetího čtvrtletí 2010. 

6
 Pro analýzu atraktoru byla výjimečně využita obecná míra nezaměstnanosti z důvodu delší, metodicky 

konzistentní, časové řady.  
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Obrázek 5: Atraktor nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Databáze ARAD, vlastní zpracování 

 

 

1.3. Náklady nezaměstnanosti 
 

Nezaměstnané osoby znamenají pro společnost ztráty, a to jak ekonomické, tak sociální. V rámci této 

studie se soustředíme čistě na ekonomické náklady, a to z pohledu veřejných rozpočtů. Náklady 

nezaměstnanosti lze rozdělit podle jejich dopadu na rozpočet na přímé a nepřímé.  Přímé náklady 

můžeme dále rozdělit na výdaje státního rozpočtu na nezaměstnaného, kam spadá vyplácená 

podpora v nezaměstnanosti a vyplácené sociální a zdravotní pojištění, a na ušlé příjmy, což jsou ušlé 

daně z příjmu, ušlé příjmy ze sociálního pojištění placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem a ušlé 

příjmy ze zdravotního pojištění (tyto sice nejdou přímo do státního rozpočtu, nicméně jsou součástí 

veřejných rozpočtů a budou proto sledovány). Metodika společnosti Elbona (2006), která se 

odhadem nákladů nezaměstnanosti zabývala v rámci projektu pro MPSV, zahrnuje do nákladů i 

sociální dávky, které se v souvislosti s nezaměstnaností mohou měnit. Je ovšem otázkou, jak v tomto 

směru definovat průměrného nezaměstnaného (z pohledu počtu dětí a ekonomické situace rodiny), 

samotná studie řeší tento problém variantně, tedy podle typu nezaměstnaného. Vzhledem k cíli 

stávající studie, kterým je odhadnout náklady na průměrného nezaměstnaného, a dostupným datům, 

je zahrnutí tohoto typu nákladů více než problematické a bude od něj dále upuštěno. 

Nepřímé, resp. indukované, náklady potom vznikají na základě snížení kupní síly a tím pádem i 

spotřeby nezaměstnaných osob. Takovýto negativní poptávkový efekt potom multiplikativně 

ovlivňuje celou ekonomiku, ve státním rozpočtu se odráží ve snížení výběru jak přímých, tak 

nepřímých daní, sociálního i zdravotního pojištění. Ve své studii Elbona (2006) uvádí i nepřímý 

pozitivní vliv nezaměstnanosti na výběr daní díky zvýšení daňového základu u právnických osob. 

Tento předpoklad je nicméně velmi kontroverzní až absurdní. Je poměrně dobře zdokumentováno i 

teoreticky podloženo, že nezaměstnanost alespoň na počátku jakéhokoli negativního šoku, či cyklické 
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fáze, roste v důsledku snížení HDP (tržeb a zisků)7. Jinými slovy firmy se uchylují k propouštění proto, 

aby zachovali míru ziskovosti, resp. aby byly schopny udržet se na daném trhu. Jejich zisk, tj. daňová 

základna, se tedy s propouštěním oproti předcházejícímu období téměř jistě nezvyšuje a nelze tak 

tvrdit, že nezaměstnanost má pozitivní vliv na výběr daní od firem.  Náklady nezaměstnanosti, se 

kterými budeme v této studii počítat, přehledně shrnuje následující box. 

Tabulka 1: Shrnutí nákladů na nezaměstnaného 

Přímé náklady

Ztráty výběru daní a ostatních příjmů veřejných rozpočtů

§ Ztráta dně z příjmu placené zaměstnancem
§ Ztráta sociálního pojištění placeného zaměstnancem
§ Ztráta zdravotního pojištění placeného zaměstnancem
§ Ztráta sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem
§ Ztráta zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem

Přímé výdaje na nezaměstnaného

§ Podpora v nezaměstnanosti (v závislosti na věku, délce evidence a 
mzdě)
§ Sociální dávky (v závislosti na ekonomické situaci rodiny)
§ Zdravotní pojištění placené státem*
§ Sociální pojištění placené státem*

Nepřímé náklady

Negativní multiplikace spotřeby a její důsledky

§ Pokles výběru přímých daní vlivem poklesu tržeb a zisků
§ Růst přímých nákladů vlivem indukované nezaměstnanosti
§ Pokles výběru nepřímých daní

 
* Tyto náklady stát ve skutečnosti přímo nenese, viz kapitola3. 

1.4. Metodika analýzy nákladů nezaměstnanosti 
 

Tato studie není první, která se náklady nezaměstnanosti v ČR zabývá. Je nicméně pravdou, že, 

vzhledem k aktuálnosti tématu, existuje dosud podobných analýz pozoruhodně málo. Mezi veřejně 

dostupné patří výše uvedená studie společnosti Elbona nebo odhady ČMKOS, jejichž metodika zde 

bude pochopitelně průběžně diskutována. Primárním cílem této studie je odhad nákladů státního 

rozpočtu na průměrného nezaměstnaného při zahrnutí jak přímých, tak indukovaných nákladů 

popsaných výše. Klíčovým problémem je přitom definice takovéhoto „průměrného“ nezaměstnaného 

v podmínkách české ekonomiky. Přesnějším termínem by přitom z hlediska statistiky zřejmě byla 

střední hodnota (tedy „střední nezaměstnaný“). Průměr může být často poměrně vychýlený a je 

vhodnější použít jinou míru polohy, typicky medián. Dále v textu bude pro jednoduchost používán 

termín „průměrný nezaměstnaný“, nicméně máme na mysli střední hodnotu. 

                                                           
7
 Existuje určité zpoždění nezaměstnanosti za HDP, zhruba jedno čtvrtletí. Toto zpoždění vyplývá zejména 

z charakteru pracovních smluv, kdy obvykle existuje dvouměsíční výpovědní lhůta. 
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Pro výpočet přímých nákladů nezaměstnanosti je třeba v prvé řadě určit správnou střední hodnotu 

mzdy, kdy je nutné vzít v úvahu značnou míru heterogenity, resp. nerovnoměrnost rozložení příjmů 

v populaci. Druhá významná proměnná, která vstupuje do výpočtu nákladů, je doba, po kterou je 

průměrný nezaměstnaný bez práce a která je rozhodná pro konečnou výši a strukturu nákladů státu. 

Dále bude záviset i na věku průměrného nezaměstnaného, od kterého se standardně odvíjí doba 

pobírání podpory v nezaměstnanosti, a na socio-ekonomické situaci rodiny průměrného 

nezaměstnaného. Tato poslední proměnná je vzhledem k nedostatku relevantních dat diskutabilní. 

Pro odhad nepřímých nákladů bude využito Okunova zákona, který zakládá vztah mezi dynamikou 

HDP a nezaměstnaností. Na základě výsledků této závislosti a následné aplikaci daňové kvóty budou 

vyčísleny přibližné celkové ztráty z nezaměstnanosti (tedy nevybrané multiplikované daně). 

Indukované náklady pak jsou jednoduše vypočteny jako rozdíl mezi přímými ztrátami výběru daní a 

odhadnutými celkovými náklady. Zahrnutí nepřímých nákladů státu je, kromě několika metodických 

odlišností (zejména při určení středních hodnot jednotlivých proměnných), hlavním přínosem studie. 

Stručný souhrn řešených problémů a využitých nástrojů ukazuje následující box 

Tabulka 2: Přehled metodického přístupu k analýze nákladů nezaměstnanosti 

Oblast Proměnná (data) Nástroj/Metoda

Ztráty výběru daní průměrná mzda Analýza vhodnosti střední hodnoty (Lorenzova křivka,

medián vs. průměr)

průměrná mzda dtto

průměrný věk dtto

průměrná doba nezaměstnanosti dtto

socio-ekonomická situace rodiny otázka dostupnosti dat a významu pro analýzu

Nepřímé náklady nezaměstnanost, HDP Okunův zákon (regrese)

daňová kvóta

Přímé výdaje státu
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2. Analýza použitých dat 

2.1. Střední hodnota mzdy 
Pro provedení odhadu nákladů veřejných rozpočtů na nezaměstnaného je především nutné správně 

určit střední hodnotu daných proměnných, v našem případě především mzdy. Statistiku mezd vede 

opět jak ČSÚ, tak MPSV, pro které provádí šetření společnost Trexima8. Metodiky sběru dat jsou opět 

odlišné a je otázkou, která data jsou pro tuto studii vhodnější. Z pohledu sledovaného vzorku se jeví 

jako vhodnější výběrové šetření ČSÚ, které zahrnuje i malé subjekty, zatímco ISPV se soustředí pouze 

na subjekty s více než 10 zaměstnanci9. Drobné podniky do 10 zaměstnanců se přitom 

pravděpodobně podílí na celkové zaměstnanosti významnou měrou. ČSÚ ve své analýze z roku 2007 

odhadoval podíl malých a středních podniků na zaměstnanosti v národním hospodářství na 50 %, 

přičemž drobné podniky měly v oblasti zaměstnanosti podle odhadu stejnou váhu, jako podniky malé 

a střední (Kupka, ČSÚ 2007).Na druhou stranu je ovšem u podnikové metody ČSÚ průměrná mzda u 

ekonomického subjektu vypočtena při zahrnutí evidenční, nikoli skutečné pracovní doby všech 

zaměstnanců. Typicky tak zahrnuje i dobu, po kterou jsou zaměstnanci nemocní, což může být 

například pro výpočet čisté mzdy pro účely podpory v nezaměstnanosti podstatné (nemoc nebo 

absence není do výpočtu podpory zahrnována).ISPV naopak vychází z metody zaměstnanecké, určuje 

tak skutečnou průměrnou mzdu daného zaměstnance, přičemž nemocné zaměstnance vyřazuje. 

Přesto se ale, vzhledem k důležité roli drobných podniků v oblasti zaměstnanosti, jeví jako vhodnější 

využití podnikové metody ČSÚ. Tato data ostatně nakonec využily i předcházející studie zmiňované 

výše. Rozdílné výsledky obou metod ilustruje pro časový úsek 2002-2009 následující graf 

Obrázek 6: Srovnání podnikové a zaměstnanecké metody určení průměrné mzdy 

 
Zdroj: ČSÚ (MPSV) 

Přestože jak studie společnosti Elbona, tak krátká analýza ČMKOS vycházejí právě z průměrné mzdy, 

je otázkou, zda je tato veličina pro odhad mzdy typického zaměstnaného, resp. původní mzdy 

                                                           
8
 Český statistický úřad v kategorii podniků do 10 zaměstnanců provádí pouze výběrové šetření, které je 

dopočteno na základní soubor podle registru ekonomických subjektů. 
9
 S výjimkou ekonomických subjektů nepodnikatelské sféry. Celkově je ve vzorku kolem 18 000 ekonomických 

subjektů, což představuje přibližně 2 mil. zaměstnanců podnikatelské a nepodnikatelské sféry.  
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nezaměstnaného, tím nejvhodnějším ukazatelem10. Průměr je totiž ovlivněn extrémními veličinami a 

při nerovnoměrné distribuci je potom nadhodnocen či podhodnocen11. Abychom rozhodli, zda 

budeme pokračovat dále s průměrnou mzdou, nebo se přikloníme k mediánu jako další možné 

střední hodnotě, musíme zjistit rovnoměrnost rozdělení mezd v populaci. Podniková metoda ČSÚ 

bohužel neumožňuje tuto analýzu provést, stejně jako neumožňuje výpočet mediánu – nejsou v ní 

identifikovány mzdy jednotlivců ale celkový objem vyplacených mezd, jak již bylo vysvětleno výše. 

Pro určení rovnoměrnosti rozložení mezd proto pracovně využijeme data ISPV převzatá ČSÚ12. 

Přestože se nejedná o ideální postup, je pravděpodobné, že pro potvrzení či vyvrácení hypotézy o 

nerovnoměrném rozdělení mezd v populaci to bude plně postačovat. Budeme přitom analyzovat 

situaci v roce 2009. Rovnoměrnost rozdělení bohatství, resp. příjmů se obvykle demonstruje pomocí 

Lorenzovy křivky, kdy linie 45° znázorňuje zcela rovnoměrné rozdělení. Výpočetně je potom často 

využíván Giniho koeficient. Lorenzovu křivku v našem případě ukazuje Obrázek. 

                                                           
10

 Zatímco analýza ČMKOS využívá přímo průměrnou mzdu, Elbona řešila problematiku variantně v rámci 
několika příjmových pásem, tedy v rámci řady „průměrných“ mezd. Průměrnou mzdu průměrného 
nezaměstnaného potom odvozovali autoři od výše průměrné podpory v nezaměstnanosti. Tím se ovšem 
vystavili nebezpečí značné nepřesnosti odhadu, neboť průměrná podpora zahrnuje i extrémní hodnoty. Pokud 
bychom například použili výši průměrné podpory, kterou vykazuje ISPV, k výpočtu celkového objemu 
vyplacených podpor zjistíme, že se skutečnost a výpočet značně liší, v roce 2009 by byl odhad čistě na základě 
průměrné podpory o 1,7 mld. nižší. 
11

 ČSÚ používá pochopitelně vážený, nikoli prostý aritmetický průměr. Bohužel ale i v tomto případě se extrémy 
v rozdělení projeví. 
12

 Konkrétně se jedná se o statistiku „Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých 
zaměstnáních“, která oproti ISPV má tu výhodu, že není rozdělena na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru 
ale jedná se o agregovaná data. Zároveň jsou data nedopočtená na základní soubor, což se ve výsledku 
projevuje vyššími hodnotami průměru a mediánu. 
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Obrázek 7: Rozdělení mezd v ČR (Lorenzova křivka) 
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Mzdy zjevně nejsou v populaci rozděleny rovnoměrně, průměrné nebo nadprůměrné mzdy 

dosahuje pouze 35 % populace, 65 %zaměstnaných se nachází pod průměrnou mzdou. Mediánová 

mzda je přitom (na dopočtených datech ISPV) nižší o téměř 4 450 Kč, což se významně projeví jak 

v odhadované podpoře v nezaměstnanosti, tak u odhadovaných ztrát z ušlých daní. Je tedy zřejmé, že 

metodicky správnější bude použít k odhadu nákladů nezaměstnanosti mzdový medián, nikoli průměr. 

Bohužel podniková metoda, kterou jsme zvolili pro zahrnutí drobných podniků, nenabízí ze své 

podstaty možnost výpočtu mediánu. Lze ale předpokládat, že rozdělení mezd bude obdobné jako u 

metody v ISPV, resp. poměr mediánu a průměru bude přibližně totožný. Přepočet mediánové mzdy 

pro podnikovou metodu ukazuje následující tabulka 

Tabulka 3: Odhad mediánové mzdy pro podnikovou metodu 

rok průměrná mzda (ISPV)

medián mzdy 

(ISPV) poměr

průměrná mzda 

(podniková metoda)

medián mzdy (podniková 

metoda -odhad)

2002 18 133 15 542 0.86 15 524 13 306

2003 19 510 16 707 0.86 16 430 14 070

2004 20 545 17 706 0.86 17 466 15 052

2005 21 674 18 589 0.86 18 344 15 733

2006 22 908 19 512 0.85 19 546 16 648

2007 24 604 20 908 0.85 20 957 17 809

2008 26 135 22 123 0.85 22 593 19 125

2009 26 677 22 229 0.83 23 488 19 571  
Zdroj: ČSÚ (MPSV), vlastní propočet 

Samotný mzdový medián nicméně pro reálný odhad nestačí, neboť je pravděpodobné, že většina 

registrovaných nezaměstnaných se nachází ještě pod touto hodnotou. Pokud bychom aplikovali čistě 
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medián mezd například na odhad výdajů státu na podpory v nezaměstnanosti, potom bychom došli 

k vyšší částce, než jaká je skutečná, a to díky vyšší hodnotě průměrné měsíční podpory13. Je proto 

třeba zahrnout do analýzy i strukturu nezaměstnaných a definovat průměrného nezaměstnaného na 

jejím základě. Diferenciaci nezaměstnaných lze pojmout z hlediska pohlaví, věku nebo vzdělání. 

Největší heterogenitu dat přitom vykazuje právě oblast vzdělání, a to nejen z pohledu 

nezaměstnanosti ale i z pohledu mezd, jak ukazují následující tabulky 

Tabulka 4: Počet nezaměstnaných podle struktury vzdělání 

Typ vzdělání 2009 2008 2007 2006 2005 2004

    bez vzdělání 497 490 576 786 920 1 055

    neúplné zákl. vzdělání 2 151 1 793 1 841 2 242 2 331 2 457

    základní vzdělání 141 090 104 151 109 630 137 891 153 249 162 349

    nižší střední vzdělání 394 271 303 407 452 498

    nižší střední odborné vzdělání 13 781 8 207 7 379 10 184 11 753 12 532

    střední odborné vzdělání s výuč.listem 224 800 138 277 139 834 179 666 209 194 221 805

    stř.nebo stř.odb. bez mat.i výuč.listu 4 290 3 055 3 256 4 202 4 905 5 332

    ÚSV 13 985 9 784 10 118 12 819 14 725 15 792

    ÚSO s vyučením i maturitou 27 331 15 433 14 095 18 067 19 936 21 695

    ÚSO s maturitou (bez vyučení) 82 110 52 558 51 950 64 193 72 989 77 363

    vyšší odborné vzdělání 3 485 2 233 1 916 2 506 2 860 3 044

    bakalářské vzdělání 4 150 2 441 1 793 1 904 1 961 1 742

    vysokoškolské vzdělání 20 420 13 156 11 810 13 255 14 734 15 590

    doktorské vzdělání 652 401 377 423 407 421

Počet nezaměstnaných (stav k 31.12.)

 
Zdroj: ČSÚ (MPSV) 

Z Tabulky 4 je vidět, že zásadní podíl na počtu nezaměstnaných mají kategorie se základním 

vzděláním a střední odborné vzdělání s výučním listem. Součet těchto kategorií činí stabilně přes 70 

% nezaměstnaných, průměrný nezaměstnaný proto bude pravděpodobně patřit do jedné z těchto 

skupin. 

Tabulka 5: Mzdová struktura podle vzdělání 

průměr medián průměr medián průměr medián průměr medián

Celkem 26 677 22 229 26 349 22 217 24 604 20 908 22 908 19 512

Typ vzdělání

základní a nedokončené 16 658 15 342 17 013 15 609 16 077 14 626 15 183 13 538

střední bez maturity 20 006 18 880 20 544 19 380 19 324 18 182 17 882 16 825

střední s maturitou 26 887 23 774 26 763 23 653 25 118 22 372 23 455 20 919

vyšší odborné a bakalářské 30 863 26 649 30 263 26 100 28 327 24 562 26 521 22 771

vysokoškolské 46 801 34 849 45 566 34 370 42 472 32 269 39 470 30 008

neuvedeno 22 491 19 055 22 949 19 165 22 449 18 586 20 498 17 746

2009 2008 2007 2006

 
Zdroj: ČSÚ (MPSV) 

                                                           
13

 Rozdíl je asi 5 mld. Kč. Pokud bychom využili data MPSV o průměrné výši podpory za jednotlivá čtvrtletí, 
dostaneme naopak o 1,7 mld. nižší výsledek, jak již bylo zmíněno výše. K tomuto problému se vrátíme znovu 
v kapitole 3. 
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Z Tabulky 5 je zřetelný poměrně značný odstup v úrovni mezd mezi prvními dvěma kategoriemi 

vzdělání, které definičně odpovídají nejčetnějším skupinám z Tabulky 4. Nyní je opět třeba získat 

medián mezd v těchto kategoriích při zahrnutí drobných podniků. ČSÚ nicméně nesleduje průměrnou 

mzdu podnikovou metodou ve vzdělanostní struktuře, nelze tedy aplikovat stejnou metodu jako u 

určení mediánu v Tabulce 3. Pravděpodobně jedinou možností je předpokládat podobný poměr 

mediánů podle ISPV a podle podnikové metody pro obě kategorie. Pro zaměstnance se základním a 

nedokončeným vzděláním potom pro rok 2009 vychází medián mezd 13 507 Kč, pro zaměstnance se 

středoškolským vzděláním bez maturity potom 16 622 Kč.  

V dalším kroku je nutné získat z těchto dvou odhadů jeden údaj, který by měl ideálně reprezentovat 

medián mezd v obou vzdělanostních kategoriích dohromady. Takovýto údaj nicméně nelze získat bez 

základních dat. Ta byla poskytnuta společností Trexima,  s.r.o., kdy medián podle ISPV činil v 

dotčených skupinách 18 285 Kč. Pokud aplikujeme poměr mediánů jako v předchozím případě, 

dostáváme přibližnou hodnotu mediánu mezd v dané agregované vzdělanostní skupině pro rok 2009 

ve výši 16 090 Kč 

2.2. Průměrná doba nezaměstnanosti 
 

Druhou proměnnou, která do odhadu nákladů státu výrazně vstupuje, je průměrná doba 

nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že jsme v úvodu studie rozhodli využívat databázi MPSV, resp. 

zaměřit se na registrované nezaměstnané, bude průměrná doba nezaměstnanosti analyzována na 

základě této databáze. Co se týče doby nezaměstnanosti, je čtvrtletně sledována celková délka 

evidence uchazečů (intervalově) a je na dny spočtena průměrná doba evidence uchazečů vyřazených 

z evidence úřadů práce a průměrná doba evidence uchazečů. Je opět otázkou, zda zvolit jako střední 

hodnotu průměrnou dobu nezaměstnanosti, nebo se přiklonit k mediánu jako v případě střední 

mzdy. V analýze společnosti Elbona se autoři rozhodli pro vážený průměr mezi průměrnou dobou 

evidence a průměrnou dobou evidence vyřazených uchazečů. Přestože se jednalo o vážený průměr, 

opět narážíme na problém extrémních hodnot, které jej značně vychylují. Při bližším pohledu na 

intervalové rozdělení (Tabulka 4) je zřejmé, že je značně nerovnoměrné, doba evidence většiny 

uchazečů byla v posledních třech letech do 6, resp. 5 měsíců14. Jako vhodnější střední hodnota se 

tedy opět jeví medián, který v tomto případě činí 3-6 měsíců. Pro účely výpočtu nákladů státního 

rozpočtu je nicméně potřeba specifikovat dobu na měsíce. Pokud se podíváme na vývoj posledních 

let, zjišťujeme, že až do roku 2008 se medián pohyboval v rozmezí 6-9 měsíců, až v roce 2008 spadl 

do nižšího intervalu. Lze se tedy domnívat, že současná mediánová doba nezaměstnanosti bude 

v horní mezi intervalu, tedy v okolí 5 měsíců. 

                                                           
14

 Jedná se o zprava otevřené intervaly. 
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Tabulka 6: Doba evidence uchazečů k 31.12. 

2009(4Q) 2008(4Q) 2007(4Q) 2006(4Q)
 Doba evidence uchazečů celkem 539136 352 250 354 878 448545
    do 3 měsíců 171 172 134 763 106 358 119809
    3 - 6 měsíců 119 762 65 894 57 867 73972
    6 - 9 měsíců 70 842 30 298 29 960 39139
    9 - 12 měsíců 53 487 19 771 23 780 30716
   12 - 24 měsíců 61 442 33 701 44 911 62964
    nad 24 měsíce 62 431 67 823 92 002 121945
    celk. délka evidence (tis.dní) 222 551 189 786 233 899 290912
    prům. délka evidence (dny) 413 539 659 649
Vyřazení uchazeči za čtvrtletí 153581 120964 141961 150904
    celk. délka evidence (tis.dní) 33027 29959 42993 43631
    prům. délka evidence (dny) 215 248 303 289
Vážený průměr evidence 356 439 517 528
Medián evidence (3-6) (3-6) (6-9) (6-9)  
Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 

 

2.3. Průměrný věk nezaměstnaného 
 

Věk nezaměstnaného je rozhodující pro dobu, po kterou je mu přiznávána podpora. Podle současné 

legislativy je nezaměstnaným do 50 let přiznána podpora pro prvních 5 měsíců nezaměstnanosti, 

nezaměstnaným ve věku do 55 let po 8 měsíců a nezaměstnaným nad 55 let 11 měsíců. Procento 

z čisté mzdy se s délkou nezaměstnanosti mění – viz vlastní odhad výdajů státu na podpory 

v nezaměstnanosti v kapitole 3. Věk registrovaných nezaměstnaných je opět dostupný ze statistik 

ISPV, věkovou strukturu v časové řadě 2006-2009 ukazuje Tabulka 7. 

Tabulka 7: Věková struktura nezaměstnaných k 31.12. 

2009(4Q) 2008(4Q) 2007(4Q) 2006(4Q)
 Věková struktura

    do 19 let 25 898 18 265 16 797 22464
       z toho do 18 let 4 941 4 981 4 953 5192
    20-24 let 71 811 42 421 38 038 56016
    25-29 let 61 034 37 939 37 100 51924
    30-34 let 67 349 42 248 43 354 55833
    35-39 let 60 463 37 260 36 756 46538
    40-44 let 53 764 35 552 37 155 46731
    45-49 let 54 225 35 502 36 942 47430
    50-54 let 67 466 49 148 53 656 63605
    55-59 let 63 972 44 519 46 018 50145
    60-64 let 12 975 9 225 8 899 7712
    nad 65 let 179 171 163 147.0
   Průměrný věk 39.1 39.8 40.4 39.2  
Zdroj: MPSV 

Je zřejmé, že tentokrát je vzorek rozložen rovnoměrně, lze tedy použít průměrnou hodnotu. 

Průměrnému nezaměstnanému je v čase stabilně kolem 39-40 let, spadá proto do kategorie s nejnižší 

délkou nároku na podporu v nezaměstnanosti. Do této kategorie mimochodem dlouhodobě spadá 
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přes 70 % všech nezaměstnaných, čili ji lze právem považovat za dominantní a směrodatnou pro další 

analýzu.  

 

2.4. Socio-ekonomická situace rodiny 
 

Nezaměstnaný má, jako každý občan, právo na sociální podporu, která je vymezena zákonem 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky jednotlivých 

dávek obvykle závisí na příjmu domácnosti, případně na zdravotní či sociální situaci. V případě, kdy 

občan ztratí zaměstnání, je pravděpodobné, že se díky změně jeho příjmu bude měnit i výše podpory. 

Je ovšem otázkou, jaký je sociální status průměrného nezaměstnaného, jaká je jeho rodinná situace. 

Takovouto statistiku bohužel neposkytuje ani jinak poměrně obsáhlý ISPV. Na postavení 

nezaměstnaného lze usuzovat maximálně z pohledu celkové populace, kdy můžeme vycházet 

zejména ze statistik rodinných účtů15. Vyjdeme přitom z průměrného věku nezaměstnaného, který se 

pohybuje v okolí 39-40 let. Průměrná domácnost v čele s osobou tohoto věku má 3,06 členů, z toho 

1,36 ekonomicky aktivních (bez nezaměstnaných) a 1,32 nezaopatřených dětí. Je tedy 

pravděpodobné, že domácnost průměrného nezaměstnaného čítá spíše jedno nezaopatřené dítě a 

druhý člen domácnosti je pravděpodobně výdělečně činný. Pokud předpokládáme, že druhý 

zaměstnaný člen domácnosti má mediánový příjem, dosahoval jeho příjem po započtení 

odpočitatelných položek v roce 2009 16  432 Kč čistého. Průměrný nezaměstnaný zároveň pobírá 

podporu v průměrné měsíční výši 7 231 Kč. Celkové čisté příjmy rodiny průměrného nezaměstnaného 

jsou tak po dobu jeho nezaměstnanosti (5 měsíců) 23 663 Kč, což činí 3,3 násobek životního minima. 

Při stávající legislativě a za současných dávek při ztrátě zaměstnání tak nelze předpokládat, že by 

průměrný nezaměstnaný dosáhl díky ztrátě zaměstnání na jakékoli další (nové) sociální dávky. 

Z tohoto pohledu se tak náklady veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného nemění. 

  

                                                           
15

 Nejnovější data v době zpracování této studie byla v roce 2008, nelze nicméně očekávat výrazné krátkodobé 
posuny. 
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3. Odhad přímých nákladů veřejných rozpočtů 
 

Odhad těchto nákladů provedeme na základě analýzy vstupních dat v kapitole 2. Náklady lze rozdělit 

na ztráty výběru daní a výdaje, které stát na nezaměstnaného vynakládá. Ztráta daňového výběru 

závisí na průměrné mzdě a době, po kterou je nezaměstnaný bez práce. Průměrnou ztrátu veřejných 

rozpočtů tak odvodíme od průměrné (střední) mzdy nezaměstnaného a průměrné doby 

nezaměstnanosti. Výpočet ukazuje následující tabulka16 

Tabulka 8: Měsíční přímé ztráty odvodů 

Hrubá mzda 16090 

Superhrubá mzda 21561 

Daň z příjmu -1170 

Daňové zvýhodnění na děti:  0 

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec):  -1770 

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnavatel):  -5471 

Odvody státu celkem:  -8411 

Zdroj: Zákon č. 586/192 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

Vzhledem k předpokládané době, kdy je průměrný nezaměstnaný bez práce, lze vypočítat přímou 

ztrátu odvodů pro rok 2009 na 42 055 Kč. Pochopitelně čím déle je nezaměstnaný bez práce, tím 

vyšší je tato kumulovaná ztráta. U dlouhodobě nezaměstnaných tak veřejné rozpočty přichází ročně o 

zhruba 100 932 Kč na osobu. 

Co se týče přímých výdajů státu, jedná se o podporu v nezaměstnanosti a o sociální dávky. V případě 

pojištění, které nezaměstnaný neplatí, sice panuje názor, že jej za nezaměstnaného „platí stát“, 

nicméně fakticky stát pouze dorovnává výpadek v příjmech důchodového systému a rozpočtech 

zdravotních pojišťoven. Můžeme tedy konstatovat, že se jedná právě o ušlé příjmy na sociálním, resp. 

zdravotním pojištění odhadovaných výše a nelze je započítávat jako další přímý výdaj. Sociální dávky 

závisí na ekonomické situaci rodiny. Jak již bylo analyzováno v kapitole 2, je pravděpodobné, že 

rodina průměrného nezaměstnaného v průběhu 5 měsíců kdy je bez práce, na dodatečné dávky 

nedosáhne.  

Podpora v nezaměstnanosti je závislá na výši mzdy, délce nezaměstnanosti a věku nezaměstnaného. 

V roce 2009, ke kterému se váže tato analýza, byly skutečné výdaje státního rozpočtu na podporu 

nezaměstnanosti rovny 15 077 723,29 tis. Kč. Pokud využijeme data z kapitoly 2, kdy předpokládáme 

průměrnou 5 měsíční délku nezaměstnanost a věk středního nezaměstnaného nižší 50 let, potom 

průměrná měsíční podpora činí v roce 20097 231 Kč.  

Výpočet podpory po měsících ukazuje následující tabulka17 

 

 

                                                           
16

 Daňové odpočty na dítě budeme předpokládat u druhého – dlouhodobě zaměstnaného- člena domácnosti. 
17

 Výpočet nezahrnuje možnost rekvalifikace, kdy uchazeč pobírá po dobu rekvalifikace 60 % mzdy.  
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Tabulka 9: Výpočet průměrné výše měsíční podpory v roce 2009 

Trvání podpory Výše podpory

1. měsíc podpory 8546

2. měsíc podpory 8546

3. měsíc podpory 6574

4. měsíc podpory 6574

5. měsíc podpory 5917

Měsíční průměr 7231  
Zdroj: Zákon o státní sociální podpoře č.117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

Za pět měsíců tedy vyplatí stát průměrnému nezaměstnanému 36 155 Kč na podpoře 

v nezaměstnanosti. Je třeba si uvědomit, že datově se analýza váže k roku 2009 a při aplikaci metody 

je třeba její parametry upravovat podle aktuální situace. Příkladem může být nakonec neaplikovaná 

změna ve výši a délce vyplácené podpory v souvislosti s ekonomickou krizí nebo současná změna u 

odstupného. Vzhledem ke konstrukci výpočtu podpory, která je založena na průměrném čistém 

příjmu uchazeče za poslední čtvrtletí, je navíc pravdou, že se do průměrné podpory u části uchazečů 

promítne i mzda z konce roku 2008 a naopak se málo promítne mzda z posledního čtvrtletí roku 

2009. Po zahrnutí čtvrtého čtvrtletí roku 2008 a vynechání posledního čtvrtletí roku 2009, potom 

dojdeme k průměrné měsíční podpoře 7 223 Kč. 

Nyní lze poměrně dobře zde vyvinutou metodiku ověřit, a to právě díky znalosti skutečných výdajů 

státního rozpočtu na podporu v nezaměstnanosti v roce 2009. Ta by měla odpovídat násobku 

průměrné podpory a počtu registrovaných nezaměstnaných s nárokem na podporu. Jako benchmark 

lez použít odhady MPSV o průměrné výši vyplacených dávek. Ty jsou upravovány čtvrtletně (dávka je 

počítána na základě čisté mzdy za poslední čtvrtletí), proto je třeba na tuto periodicitu upravit i 

medián mezd v této studii. Ta je propočítána stejným způsobem, jako mzda roční s tím, že vycházíme 

ze čtvrtletní průměrné mzdy podle VŠPS. 

Tabulka 10: Odhad celkových nákladů státu na podporu v nezaměstnanosti 

Období

mzda pro 

výpočet podpory

Průměrná 

podpora

Průměrná 

podpora (MPSV)

Počet nezaměstnaných 

s nárokem na podporu

Celkem 

(Studie)

Celkem 

(MPSV)

I.Q 2009 16932 7554 5739 203142 4.604E+09 3.497E+09

II.Q 2009 15396 6966 6015 191716 4.006E+09 3.46E+09

III.Q 2009 15886 7157 5915 177918 3.82E+09 3.157E+09

IV.Q 2009 16039 7215 5745 189497 4.102E+09 3.266E+09

1.653E+10 1.338E+10  
Zdroj: MPSV, vlastní výpočet 

Tabulka 10 demonstruje, že zvolená metodika by odhadovala celkové náklady na podporu 

v nezaměstnanosti za rok 2009 na 16,53 mld. Kč, což je o 1,45 mld. více, než jaká byla skutečnost 

(15,077 mld. Kč). Tato odchylka je nicméně relativně nízká a svědčí o dobré schopnosti zvoleného 

postupu odhadovat skutečnou podporu. Zároveň se jedná o silný argument pro zvolený medián 

mezd. Odhad MPSV je méně přesný, rozdíl činí téměř 1,7 mld. Kč.  

 Celkově lze říci, že přímé náklady veřejných rozpočtů na jednoho středního nezaměstnaného činily 

v roce 2009 přibližně 78 210 Kč. Pokud bychom sledovali roční náklady na nezaměstnaného, 
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dostáváme se k částce 137 087 Kč18. Je zřejmé, že čím delší dobu je nezaměstnaný bez práce, tím 

vyšší jsou celkové náklady na něj, a to zejména díky ušlým daním a pojištění.  

                                                           
18

 Celková podpora za dobu nezaměstnanosti činí 36 155 Kč (dle legislativy platné v roce 2009 byla maximální 
doba podpory čtyřicetiletého nezaměstnaného 5 měsíců) plus celková ztráta na odvodech za 12 měsíců rovná 
100 932 Kč. 
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4. Odhad nepřímých nákladů nezaměstnanosti 
 

Nezaměstnanost znamená mimo jiné snížení kupní síly obyvatelstva. V ekonomice toto snížení 

vyvolává pokles poptávky po statcích a službách, což se projevuje poklesem tržeb firem. Jedná se 

tedy o negativní poptávkový šok, který pravděpodobně dále snižuje daňovou výtěžnost. Pro 

zhodnocení indukovaného vlivu nezaměstnanosti na výběr daní je nejprve nutné popsat vztah mezi 

nezaměstnaností a produkcí. Tento vztah je znám pod pojmem Okunův zákon, jeho autorem je 

Arthur Okun, který jej v roce 1962 empiricky prokázal na datech USA. Zjistil, že pokles 

nezaměstnanosti o jeden procentní bod vede k růstu HDP o 3 procentní body. Od té doby je Okunův 

zákon poměrně hojně testován a využíván právě pro odhad důsledků nezaměstnanosti pro růst HDP 

a opačně.  Již sám Okun postuloval svůj zákon jako dvoucestný, tedy kauzální vztah vede jak od 

nezaměstnanosti k produkci, tak od produkce k nezaměstnanosti. To prokázala i řada následných 

studií, které se kauzalitou zabývaly.  Okunův zákon má zároveň velký význam i pro samotný 

potenciální produkt a jeho vývoj. Přestože se tímto nebudeme explicitně ve studii dále zabývat, 

z hlediska hospodářské politiky se jedná o poměrně zásadní skutečnost. Citujme pro zajímavost 

Okuna doslovně: 

„The failure to use one year’s potential fully can influence future potential GNP: to the 

Extent that low utilization rates and accompanying low profits and personal incomes 

hold down investment in plant, equipment, research, housing, and education, the 

growth of potential GNP will retarded“ (Okun, 1962: 2)19 

Okun pro testování zákona využil tři rovnice, z nichž dvě jsou matematicky ekvivalentní (Moosa 

1997), proto jsou v současných aplikacích využívány dvě z nich – verze v prvních diferencích a verze 

popisující vztah mezi nezaměstnaností a mezerou mezi potenciálem a skutečnou produkcí. Pro účely 

této studie je přitom vhodná první z těchto dvou verzí (Knotek 2007). Vztah mezi nezaměstnaností a 

produktem je obecně následující 

  (3), 

kde u je míra nezaměstnanosti a y je růst reálného HDP. Parametrβukazuje na citlivost 

nezaměstnanosti na výkyvy v růstu20. Poměr α/β by ukazoval na růst HDP, který dlouhodobě zachová 

konstantní míru nezaměstnanosti. Pro odhad využijeme sezónně očištěná čtvrtletní data o 

mezikvartálním růstu HDP a mezikvartální změny míry nezaměstnanosti21. Odhadovaná funkce má 

konkrétní podobu 

                                                           
19

 Volně přeloženo: „Neschopnost dosáhnout v jednom období potenciálu může ovlivnit ekonomickou výkonnost 
v následujícím období. Nízké využití výrobních kapacit spolu s nižšími zisky a důchody podvazuje investice do 
budov, vybavení, vzdělávání a tím i další rozvoj ekonomiky.“ 
20

 Matematicky přesně jde o změnu změny nezaměstnanosti. Pokud chceme získat pouze změnu 
nezaměstnanosti, je třeba přičíst konstantu. Jinými slovy pokud nedojde k žádnému ekonomickému růstu, 
poroste nezaměstnanost o tuto konstantu. 
21

 Pro sezónní očištění byla opět zvolena metoda Tramo/Seats. První diference by zároveň měly zajistit 
stacionaritu dat, což ovšem provedený ADF test u mezikvartálního růstu HDP i nezaměstnanosti na 5 % hladině 
nepotvrdil (na 10 % ale ano). Výsledky jsou dostupné v Příloze práce. Regresní rovnici ADF testu lze odhadovat 
buď bez exogenních veličin, nebo s exogenní konstantou nebo trendem. Byly testovány všechny tyto instance a 
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  (4) 

Aplikací OLS získáme následující odhad rovnice (4), v závorkách jsou uvedeny t-statistiky, plná 

reprezentace modelu je uvedena v Příloze. 

 

      (2,8) (-4,6) 

Obrázek 8: Aplikace Okunova zákona na ČR 

d(u) = -0.26y + 0.24
R² = 0.485
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Odhad parametruβi celé rovnice se blíží původnímu Okunovu odhadu – jeho rovnice měla 

tvar  

Můžeme konstatovat, že v naší ekonomice je třeba, aby HDP rostlo mezi čtvrtletími reálně alespoň 

0,92 procenty (tedy ročně zhruba 3,7 %), aby nezaměstnanost zůstala beze změny. V USA za doby 

Okuna tomu bylo obdobně, roční růst produkce, který zajišťoval neměnnou nezaměstnanost, se blížil 

4 %. Je nicméně pravděpodobné, že nezaměstnanost bude za vývojem produkce o určitý časový úsek 

zpožděna, obvykle se předpokládá jedno až dvě čtvrtletí. Rovnici (4) proto můžeme upravit takto 

 (5) 

Odhad (5) je potom následující. V závorkách jsou uvedeny t-statistiky, plná reprezentace 

modelu je uvedena v Příloze (člen  vypadl kvůli statistické nevýznamnosti, viz plná reprezentace). 

 

      (3,9)  (-6,5) 

Odhad (5) vykazuje statisticky lepší výsledky, než odhad (4), jak je vidět z plné reprezentace 

uvedené v příloze studie. Člen  vypadl kvůli statistické nevýznamnosti, lze se tedy domnívat, že 

v případě ČR je nezaměstnanost zpožděna za vývojem HDP o jedno čtvrtletí. Platí přitom opět, že je 

třeba, aby byl růst v minulém čtvrtletí kolem 0,93 %, aby nezaměstnanost zůstala stejná. Tento závěr 

je tedy konzistentní se závěry odhadu původní Okunovy rovnice (4) – roční růst HDP v ČR by měl 

dosahovat zhruba 3,7 %, aby nezaměstnanost zůstala konstantní. 

                                                                                                                                                                                     
konkrétní zvolená ADF rovnice byla vždy aplikována v takovém tvaru, aby se jednalo o co nejlepší odhad dat, 
včetně příslušných testů a testu reziduí (Hamilton 1994). 
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Co se týče obrácené kauzality mezi nezaměstnaností a vývojem HDP, odhadujeme následující 

rovnici (plná reprezentace je opět v Příloze studie) 

  (6) 

Konkrétní odhad rovnice (6) metodou OLS má potom podobu 

 

            (4,8)    (-4,6) 

Pokud tedy dojde k růstu míry nezaměstnanosti o 1 procentní bod, bude růst HDP o 0,96 

procentního bodu nižší. Pokud nedojde k růstu nezaměstnanosti, roste HDP mezičtvrtletně přibližně 

0,9 % tempem, za rok tedy přibližně o 3,6 %.  

Předchozí závěry jsou sice poměrně konkrétní a v souladu jak s ekonomickou teorií, tak 

pozorovanými makroekonomickými skutečnostmi, nicméně jsou poznamenány výše zmiňovanou 

možnou nestacionaritou obou proměnných, která zakládá nebezpečí tzv. zdánlivé regrese. Druhým 

problémem je relativně nízká hodnota DW statistiky, resp. Q statistiky, u odhadu (4), které ukazují na 

možnou autokorelaci v reziduích. Druhý problém lze zřejmě vyřešit modifikací (4) o autoregresní 

veličiny (Stock, Vogler-Ludwig 2010), nicméně zde se potýkáme s relativní krátkostí časové řady a 

navíc tato úprava neodstraní problém zdánlivé regrese. Třetím problémem je relativně malý počet 

pozorování, což pochopitelně snižuje vypovídací schopnost odhadu a posouvá odhad do roviny spíše 

orientační. 

Vzhledem k tomu, že ale chceme zjistit, jak se v HDP projeví jeden dodatečný nezaměstnaný, 

můžeme zřejmě rovnici (3) modifikovat takto 

 (7) 

kde Y je reálný HDP a U je počet registrovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání.  

Odhadovaná rovnice má potom tvar 

 (8) 

Výhodou tohoto přístupu je i výrazně delší časová řada u nezaměstnaných, kterých se změna 

metodiky v roce 2004 nedotkla. Využijeme opět sezónní očištění metodou Tramo/Seats a první 

mezikvartální diference. Jak ukazuje tabulka v Příloze, data jsou již stacionární. Odhad (8) pomocí OLS 

má potom následující podobu 

 

             (7,6) (-6,2) 

Vzhledem k tomu, že údaje o HDP jsou v tisících, zatímco registrovaní uchazeči o práci jsou ve 

fyzických osobách, je konstanta ve skutečnosti rovna zhruba 5,1 mil. a jeden dodatečný 

nezaměstnaný snižuje HDP přibližně o 180 tis. Kč. Vývoj průměrného dopadu nezaměstnaných a 

jednoho nezaměstnaného na HDP v závislosti na změně počtu nezaměstnaných ukazují následující 

grafy (změna počtu nezaměstnaných je na ose X, změna HDP v tis. Kč). 
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Obrázek 9: Vývoj HDP v závislosti na počtu nových nezaměstnaných 

 
Zdroj: Vlastní 

Obrázek 10: Odhad změny HDP vlivem dodatečného nezaměstnaného s ohledem na celkovou změnu počtu 
nezaměstnaných 

 
Zdroj: Vlastní 

Z obou grafů je patrné, že pokud dojde k růstu počtu nezaměstnaných, HDP se přirozeně snižuje. 

Průměrný výkyv, resp. změna počtu nezaměstnaných mezi čtvrtletími je 17,8 tis., což odpovídá 

snížení HDP o 179 500 Kč. Je třeba zdůraznit, že tato částka od změny kolem 10 000 nezaměstnaných 

již osciluje jen nepatrně. Pokud vezmeme opět v potaz pětiměsíční průměrnou dobu 

nezaměstnanosti, snižuje nezaměstnaný měsíčně HDP přibližně o 35 900 Kč. Vzhledem k tomu, že na 

průměrného zaměstnaného jedince připadalo v roce 2009 reálné HDP ve výši 49 500 Kč měsíčně, lze 

tento odhad považovat za realistický. Pro výpočet nákladů je nicméně nezbytné promítnout posun 

cenové hladiny, zatím jsme totiž počítali s HDP v cenách roku 2000. Použijme-li cenový deflátor22, 

                                                           
22

 Deflátor mezi obdobím 2000 až 2009 je podle dat ČSÚ roven 123,8. 

-5000000

-4000000

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000
-1

2
0

0
0

-1
0

0
0

0

-8
0

0
0

-6
0

0
0

-4
0

0
0

-2
0

0
0

1
0

0
0

3
0

0
0

5
0

0
0

7
0

0
0

9
0

0
0

1
1

0
0

0

1
3

0
0

0

1
5

0
0

0

1
7

0
0

0

1
9

0
0

0

2
1

0
0

0

2
3

0
0

0

d(Y)

-180

-179

-178

-177

-176

-175

-174

-173

-172

1
0

0
0

2
0

0
0

3
0

0
0

4
0

0
0

5
0

0
0

6
0

0
0

7
0

0
0

8
0

0
0

9
0

0
0

1
0

0
0

0

1
1

0
0

0

1
2

0
0

0

1
3

0
0

0

1
4

0
0

0

1
5

0
0

0

1
6

0
0

0

1
7

0
0

0

1
8

0
0

0

1
9

0
0

0

2
0

0
0

0

2
1

0
0

0

2
2

0
0

0

2
3

0
0

0

2
4

0
0

0



27 
 

získáme průměrnou ztrátu HDP z jednoho nezaměstnaného v cenách roku 2009 ve výši 222 261 Kč. 

Aplikujeme nyní složenou daňovou kvótu, která pro rok 2009 činila podle údajů Ministerstva financí 

ČR 33,2 % na ztrátu na HDP. Docházíme k tomu, že celková odhadovaná ztráta veřejných rozpočtů 

z jednoho nezaměstnaného je přibližně 73 460 Kč. V této částce jsou již nicméně započteny ztráty 

z výběru daní z příjmu a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnanci a zaměstnavateli 

odhadované v předcházející kapitole ve výši 42 055 Kč. Celkové odhadované náklady veřejných 

rozpočtů na průměrného nezaměstnaného tak činí 109 625Kč23, měsíčně tedy, za předpokladu 

střední doby nezaměstnanosti po délku pěti měsíců, 21 925 Kč. Výši jednotlivých dílčích nákladů a 

ztrát pro rok 2009 ukazuje přehledně následující graf. 

 

Obrázek 11: Podíl složek na celkových nákladech veřejných rozpočtů na nezaměstnaného 

 

  

                                                           
23

 Ročně se potom jedná o částku 168 492 Kč. 

36155 

42055 

31405 

Podpora Ztráty na daních a pojištění Nepřímé efekty
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5. Politika zaměstnanosti a dodatečné náklady státu 

 
Úlohou a cílem státu je pochopitelně minimalizovat úroveň nezaměstnanosti. To vede jak 

k produktivnější, tak sociálně vyrovnanější společnosti. Stát by měl dlouhodobě usilovat i o snižování 

přirozené míry nezaměstnanosti a dosahovat tak vyšší potenciální produkce. K řešení problému 

nezaměstnanosti využívá stát řadu nástrojů tzv. politiky zaměstnanosti. Tu můžeme obecně rozdělit 

na aktivní a pasivní. S pasivní politikou jsme se setkali výše, jedná se o podporu nezaměstnaných 

v určitém časovém úseku po ztrátě zaměstnání. Aktivní politika zaměstnanosti by potom měla sloužit 

k podpoře zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při 

zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným (definice MPSV). Jinými slovy aktivní 

politika zaměstnanosti v ČR by měla vést k tomu, aby uchazeč nebyl na trhu práce znevýhodněn 

(např. zdravotním postižením nebo kvalifikací) a podporovat vytváření pracovních míst pro uchazeče.  

Role státu v oblasti nezaměstnanosti, ať už se jedná o pouhou administraci, pasivní či aktivní 

podporu, pochopitelně není bez nákladů. Je ovšem poměrně obtížné určit přesné náklady státního 

aparátu na administraci nezaměstnanosti, neboť instituce, které se tím zabývají, mají agendu širší. Je 

proto sice zřejmé, že k celkovým nákladům, uvedeným v manažerském shrnutí i v závěru 

předcházející kapitoly, je třeba určitou sumu přičíst, její výše je ovšem velmi diskutabilní. Pokud se 

podíváme na výdaje státního rozpočtu v roce 2009, potom vidíme, že na správu v sociálním 

zabezpečení a politice nezaměstnanosti připadalo téměř 40 mld. Kč. Zároveň v roce 2009 prošlo 

úřady práce celkem přes jeden milion uchazečů24. Na jednoho uchazeče tak vychází částka okolo 

39 600 Kč ročně. Je ovšem otázkou, do jaké míry se na administrativních nákladech podílí právě 

správa nezaměstnanosti25.Přesnější odhad dodatečných nákladů ze strany státu nabízí aktivní politika 

zaměstnanosti, která má samostatnou rozpočtovou kapitolu a je cílena přímo na nezaměstnané 

.Z ekonomického pohledu by zřejmě měla aktivní politika zaměstnanosti působit tak, aby byla 

z pohledu veřejných rozpočtů efektivní – tedy její přínosy by obecně měly být vyšší, než náklady. Výše 

částky, která je určena na aktivní politiku zaměstnanosti, se na jednu podpořenou osobu v čase 

poměrně výrazně mění, jak ukazuje následující graf. Důvodem jsou změny legislativy ale i samotné 

koncepce politiky zaměstnanosti. 

                                                           
24

 Je třeba si uvědomit, že přestože průměrně bylo v roce 2009 evidováno kolem půl milionu nezaměstnaných, 
tito nezaměstnaní fluktuují – jsou průběžně vyřazováni ze systému a nahrazováni novými uchazeči. 
Administrativní agenda se nicméně váže na každého z nich, stejně jako ostatní náklady. 
25

 Podle vyžádaného odhadu MPSV činily mzdové výdaje v roce 2009 méně než 1 mld. Kč, což je překvapivě 
málo. V úvahu je nutné brát i to, že pracovníci, kteří nezaměstnanost administrují, jsou díky tomu zaměstnáni a 
stát si kupuje jejich služby – náklady tedy nejsou vyvolány primárně existencí nezaměstnaných ale politikou 
státu. Pokud bychom ale tuto politiku zrušili, pak, nehledě na řadu jiných důsledků, by tito zaměstnanci rozšířili 
řady nezaměstnaných a zatížili veřejné rozpočty náklady uvedenými v textu. 
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Obrázek 12: Průměrné náklady APZ na uchazeče 
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V roce 2009 činila průměrná částka vydaná na jednoho umístěného uchazeče v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti 93 980 Kč. Je pochopitelné, že tato investice by se měla státu vrátit. K jejímu 

hodnocení lze použít standardní nástroj, jakým je NPV. Úkolem je přitom spočítat dobu návratnosti 

investice, neboť časový horizont, po který zůstává zaměstnaný v práci je zde rozhodující. Pro výpočet 

doby návratnosti využijeme vztah 

 (9) 

Kde NPV je čistá současná hodnota investice, CF je cash flow, tedy přínosy veřejných rozpočtů ze 

zaměstnaného, rje diskontní sazba a C jsou náklad vynaložené na aktivní politiku zaměstnanosti. 

Předpokládáme přitom, že se jedná o středního nezaměstnaného, který nastupuje jako zaměstnanec. 

Odhlížíme tedy od možnosti jeho vlastního podnikání. Přínosy veřejných rozpočtů se přitom sestávají 

z vybraných daní, což je v roce 2009 průměrně 8312 Kč měsíčně, plus nepřímé multiplikační efekt 

popsané v předchozí části studie, které do výpočtu zahrneme jako jednorázovou částku k měsíčním 

přínosům v prvním čtvrtletí, kdy je uchazeč zaměstnán. Doba návratnosti investice nastává tehdy, 

když se NPV rovná nule, od tohoto okamžiku se investice začíná vyplácet. Upravíme tedy (9) jako 

 (10) 

Simulací zjistíme, že při měsíční diskontní sazbě, určené jako průměrný roční PRIBOR v roce 2009, 

který činil 2,63 %, což odpovídá měsíční sazbě přibližně 0,22 %. Je zřejmé, že pokud byl uchazeč 

podpořen v rámci APZ, je nutné, aby vydržel v zaměstnání minimálně dalších 8 měsíců (přičemž 

pobírá mzdu na úrovni mediánu). Vzhledem k tomu, že řada podpor APZ se váže přímo na vytváření 

pracovních míst, je jinými slovy třeba, aby takto vytvořené místo mělo trvalý charakter a nebylo 

vytvářeno uměle, pouze po dobu podpory. Takovýto typ pracovních míst není z hlediska státního 

rozpočtu efektivní.  
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Tabulka 11: Návratnost investice do APZ 

Měsíc Náklady CF Diskontované CF NPV

1 93 980 18946.3 18 904.90 Kč -75 075.10 Kč

2 18946.3 37 768.49 Kč -56 211.51 Kč

3 18946.3 56 590.85 Kč -37 389.15 Kč

4 8312 64 830.44 Kč -29 149.56 Kč

5 8312 73 052.01 Kč -20 927.99 Kč

6 8312 81 255.63 Kč -12 724.37 Kč

7 8312 89 441.31 Kč -4 538.69 Kč

8 8312 97 609.11 Kč 3 629.11 Kč  

Je pravděpodobné, že přestože aktivní politika zaměstnanosti v podobě, v jaké dnes funguje, přináší 

určité výsledky, je z pohledu státního rozpočtu výrazně efektivnější podporovat prevenci 

nezaměstnanosti, než řešit její důsledky. Je obtížné přesně kvantifikovat celkové dopady 

nezaměstnanosti na veřejné rozpočty, zejména díky fluktuaci nezaměstnaných, kdy jen v roce 2009 

prošlo úřady práce kolem 780 tisíc nových nezaměstnaných. Zároveň úřady práce v roce 2009 

registrují okolo 120 tisíc dlouhodobě nezaměstnaných. Ze 780 tis. nezaměstnaných jich však 

průměrně jen 190 tisíc pobíralo podporu. Pokud aplikujeme na první skupinu 190 tisíc odhadnuté 

náklady ve výši 109 615 Kč na osobu, u zbytku budeme předpokládat ztrátu ušlých daní a snížené 

spotřeby a u dlouhodobě nezaměstnaných budeme počítat pouze se ztrátami na daních a pojištění, 

činí odhadované celkové náklady bez zahrnutí aktivní politiky zaměstnanosti zhruba 76,3 mld. Kč, což 

se rovná 6,5 % výdajů státního rozpočtu za rok 2009. Je třeba si nicméně uvědomit, že ne všichni 

takto nezaměstnaní jsou případnou prevencí zachytitelní. U frikční nezaměstnanosti, která činila 

v roce 2009 kolem 5 % (tedy více než 50% z celku), nelze prevenci ani jakoukoli jinou politiku 

aplikovat, jedná se o nezaměstnané, kteří přirozeně fluktuují.  I přesto se jeví prostor pro prevenci 

nezaměstnanosti jako značný, například částka 5 tis. Kč měsíčně, která by zajistila trvání pracovního 

poměru potenciálního nezaměstnaného, zřejmě ušetří veřejným rozpočtům zhruba 50 tis. Kč ročně26.  

Prevence může spočívat jak v podpoře stávajících pracovních míst, tak v oblasti podpory rekvalifikací 

a vzdělávání ohrožených skupin. Největší ztráty přitom vznikají nikoli u středních nezaměstnaných, 

kdy značná část z nich se pohybuje ve zmíněné oblasti frikční nezaměstnanosti, ale u dlouhodobě 

nezaměstnaných a u znevýhodněných skupin. 

Lze očekávat, že pozitivní efekty zaměstnanosti se odrazí i v dalších pilířích sociální politiky, snížení 

požadavků na čerpání dávek sociální zabezpečení, pokles poptávky po využívání sociální služby. Tím, 

že nezaměstnaní získají i formou částečného úvazku, či vytvořením z části dotovaného místa další 

zdroj příjmů, dojde k překročení příjmových hranic spojených s výplatou dávek, přímé zapojení do 

pracovního procesu, přirozená sociální integrace povedou ke snížení poptávky po službách, které jsou 

zaměřeny na kompenzaci sociální exluze. Uvedené aspekty, které mají pozitivní dopady na celkovou 

bilanci, však není jednoduché kvantifikovat a jejich vyčíslení není předmětem této studie. 

  

                                                           
26

 Celkové odhadované náklady ve výši 109 615 minus 60 000 vynaložených za celý rok na udržení místa. 
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6. Posouzení potenciálu sociální ekonomiky z pohledu veřejných 

financí 
Dosažený podíl výdajů na jednoho nezaměstnaného, který je sám o sobě poměrně vysoký i bez 

zohlednění dalších ekonomických ztrát společnosti, nutně vede k úvahám o způsobech řešení tohoto 

společensky i ekonomicky nežádoucího jevu.  Nepříznivý vývoj veřejných financí vyvolává potřebu 

hledat nové nástroje k podpoře zaměstnanosti s důrazem na dlouhodobě nezaměstnané a sociálně a 

zdravotně znevýhodněné skupiny, u kterých je začlenění do trhu práce obtížnější a v důsledku pro 

veřejné rozpočty představují podstatnou zátěž. Udržení či vznik nových pracovních míst a nových 

forem organizace práce na jedné straně umožní řešit jejich životní situaci a zlepší sociální klima ve 

společnosti, na straně druhé sníží tlaky na veřejné rozpočty. Nástroje podpory zaměstnanosti by ale 

měly být vždy aplikovány s ohledem na jejich efektivnost z hlediska fiskálního – tedy měly by být 

nastaveny tak, aby byly buď fiskálně přínosné, nebo maximálně neutrální.  

Společenskou i ekonomickou výzvou je vytvoření takových podmínek, které by vedly k uplatnění 

nezaměstnaných, zvláště pak těch, kteří jsou dlouhodobě vyloučeni z trhu práce a u kterých hrozí i 

sociální vyloučení. Vedle posílení účinnosti stávajících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je nutné 

uplatnit další mechanismy a postupy, které jsou v českém kontextu neobvyklé či doposud 

nedostatečně využívané, avšak které svůj potenciál řešit uvedený problém prokázaly v jiných zemích 

s obdobnými problémy (Velká Británie, Itálie, Belgie apod.). Jedním z možných přístupů může být i 

podpora rozvoje sociální ekonomiky.   Sociální ekonomika představuje souhrn aktivit 

uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních 

podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, 

kulturního a environmentálního rozvoje. Jde o podporu ekonomických, především pak 

podnikatelských aktivit, jejichž primárním cílem není maximalizace zisku, ale maximalizace sociálního 

kapitálu a zaměstnanosti.  Sociální ekonomika prostřednictvím sociálních podniků usiluje o sociální 

integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva tím, že vytváří podmínky pro alespoň částečnou 

participaci na trhu práce. Integrace prostřednictvím práce umožňuje přirozené navazování sociálních 

vazeb a zároveň vede ke společenskému uplatnění. Sociální podnikání je podmnožinou malého a 

středního podnikání. Jedná se o segment, který doposud není v ČR dostatečně rozvinut, přestože 

existuje celá řada potenciálních podnikatelských příležitostí.  Problémem je nízké obeznámenost 

s tímto konceptem na straně podnikatelských subjektů i nedostatečná podpora tohoto konceptu jako 

mechanismu umožňujícího naplnění cílů politiky zaměstnanosti a sociální integrace. 

Sociální podnikání umožňuje řešit problémy dlouhodobě nezaměstnaných. V českém kontextu se 

řada sociálních podniků orientuje na zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální 

podniky). Tyto podniky zaměstnávají osoby z různých cílových skupin, nejčastěji se ale jedná o osoby 

se zdravotním postižením. 

Osoby se zdravotním postižením mají jako pracovní síla svá omezení a specifika, v závislosti na stupni 

postižení a oboru, ve kterém pracují. Jejich produktivita tak může, ale také nemusí být nižší, než u 

typického nezaměstnaného. Z toho vyplývají dva poměrně závažné důsledky z hlediska výše mzdy a 

uplatnitelnosti na trhu práce, která se promítá v délce nezaměstnanosti těchto osob. Jak vyplývá 

z odhadu Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, nachází se průměrná mzda pracovníků 

těchto zaměstnavatelů v okolí 11 000 Kč měsíčně.  Je ovšem nutné vzít v potaz značnou heterogenitu 

sledovaného vzorku. Při zaměstnávání osob s výrazným stupněm postižení se však plat často 

pohybuje na úrovni minimální mzdy. Co se týče délky nezaměstnanosti, můžeme konstatovat, že 
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zdravotně postižení spadají často do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných (v ČR dochází k trvalému 

nárůstu podílu osob se zdravotním postižením, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní). Podle výzkumu 

společnosti ACZ27 je pouze 10 % zdravotně postižených nezaměstnaných méně než tři měsíce, 40 % je 

potom nezaměstnáno 1-3 roky, čtvrtina déle než 3 roky. Poměrně zarážející je skutečnost, že zhruba 

59 % respondentů průzkumu bylo nezaměstnaných, ale 40 % z nich práci vůbec nehledalo28. Svoji roli 

zde zřejmě hraje invalidní důchod, který může částečně působit jako inhibitor motivace k hledání 

zaměstnání. 

V tomto směru se jeví jako jednoznačně výhodné z hlediska cílů politiky zaměstnanosti i bilance 

veřejných rozpočtů podporovat vytváření pracovních míst umožňující zaměstnanost dlouhodobě 

nezaměstnaných, osob se zdravotním postižením a dalších sociálně znevýhodněných skupin 

obyvatelstva. Vedle podpory rozvoje lidského kapitálu, zaměřené na získávání nových dovedností 

prostřednictvím rekvalifikací, sehrává významnou roli poskytování příspěvku na úhradu mzdových 

nákladů a odvodů pro osoby složitě zaměstnatelné, což umožňuje vytvářet a zachovat pracovní místa 

pro osoby ohrožené zdravotním a sociálním vyloučením.  Existence tohoto příspěvku je důležitým 

faktorem při posuzování, zdali uvedené osoby zaměstnat či ne.  Je proto nejen společensky legitimní, 

ale i ekonomicky výhodné poskytovat dočasnou či trvalou podporu zaměstnávání těchto osob formou 

poskytování příspěvku na částečnou úhradu mezd a odvodů.  

Z pohledu osob se zdravotním postižením dochází ke zlepšení jejich sociální situace, tj. přirozené 

zapojení od sociálních vazeb prostřednictvím alespoň částečné účasti na trhu práce, i materiální 

situace, protože dochází ke zvýšení důchodu těchto osob (zpravidla jsou příjemci invalidního 

důchodu, který může být doplněn čerpáním dalších sociálních dávek; při jejich částečném zaměstnání 

získávají další prostředky v podobě mzdy – obsahující i příspěvek od Úřadu práce, což může vést ke 

snížení plateb ze sociálních dávek).       

Z tohoto hlediska může sehrát podstatnou úlohu rozvoj sociální ekonomiky v ČR podporou sociálního 

podnikání, a to zejména integračních sociálních podniků.  Řešení složité sociální situace dlouhodobě 

nezaměstnaných a dalších znevýhodněných skupin je tudíž možné rovněž podporou zakládání 

sociálních podniků, respektive integračních sociálních podniků vytvářejících pracovní příležitosti pro 

osoby vyloučené z trhu práce. Při formulování svého podnikatelského plánu provazují ekonomické 

cíle se sociálními hledisky -  jsou schopny vytvářet pracovní příležitosti pro osoby ohrožené na trhu 

práce; při organizaci práce a nastavení procesů berou ohled na pracovní možnosti zaměstnanců.  

Z výsledků studie vyplývá, že z pohledu veřejných rozpočtů se státu vyplatí podporovat tvorbu 

pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním, a to prostřednictvím podpory rozvoje integračních sociálních podniků. V okamžiku, 

kdy se tyto osoby pohybují mimo trh práce, nejen že nedochází k tvorbě hodnot, avšak vyvolávají 

přímé náklady nezaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti, ušlý výběr daní a sociálního a 

zdravotního pojištění, které jednotlivec, ale i jeho zaměstnavatel při ztrátě zaměstnání přestávají 

platit) a nepřímé náklady (vznikají díky sníženým výdajům nezaměstnaných vedoucí k nižšímu výběru 

přímých i nepřímých daní) zatěžující veřejné rozpočty. Tyto náklady výrazně převyšují výdaje spojené 

s podporou vzniku pracovních míst. Podmínkou efektivity je však sdílení nákladů se 

zaměstnavatelem, tj. nikoliv vytvářet a plně financovat pracovní místo, nýbrž podpořit podnikatelské 

                                                           
27

 Průzkum byl proveden na 1000 respondentech v roce 2007. 
28

 Tedy 23,6 % z celku. 



33 
 

aktivity sociálních podniků formou příspěvků, dotací nebo slevy na daních. Podporou integračních 

sociálních podniků, tj. podnikatelských subjektů zaměstnávajících osoby se zdravotním nebo 

sociálním znevýhodněním, dojde ke vzniku nových pracovních míst a zároveň k úspoře veřejných 

rozpočtů. 
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Příloha 

 
Tabulka 12: Odhad rovnice (4), plná reprezentace 

Dependent Variable: D(U_SA)   

Method: Least Squares   

Date: 04/07/11   Time: 09:15   

Sample (adjusted): 2004Q4 2010Q4  

Included observations: 25 afteradjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

Y2_SA -0.259997 0.055861 -4.654318 0.0001 

C 0.240004 0.085550 2.805407 0.0100 
     
     

R-squared 0.485029     Meandependent var 0.011284 

Adjusted R-squared 0.462639     S.D. dependent var 0.477651 

S.E. ofregression 0.350142     Akaikeinfocriterion 0.815663 

Sum squaredresid 2.819789     Schwarz criterion 0.913173 

Log likelihood -8.195791     Hannan-Quinncriter. 0.842708 

F-statistic 21.66268     Durbin-Watson stat 1.389983 

Prob (F-statistic) 0.000110    
     
     

 
 
Tabulka 13: ADF test stacionarity pro mezikvartální růst HDP  

NullHypothesis: Y2_SA has a unit root  

Exogenous: Constant   

LagLength: 0 (Automaticbased on SIC, MAXLAG=5) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.698852  0.0883 

Test criticalvalues: 1 %level  -3.724070  

 5 %level  -2.986225  

 10 %level  -2.632604  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Tabulka 14: ADF test stacionarity pro mezikvartální růst změnu míry nezaměstnanosti 

NullHypothesis: D(U_SA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

LagLength: 3 (Automaticbased on SIC, MAXLAG=5) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.280694  0.0967 

Test criticalvalues: 1 %level  -4.467895  

 5 %level  -3.644963  

 10 %level  -3.261452  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
Tabulka 15: Odhad rovnice (5), plná reprezentace 

DependentVariable: D(U_SA)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/11   Time: 10:40   

Sample (adjusted): 2005Q1 2010Q4  

Included observations: 24 afteradjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

Y2_SA(-1) -0.275371 0.055648 -4.948412 0.0001 

Y2_SA(-2) -0.048129 0.055833 -0.862013 0.3984 

C 0.294563 0.077866 3.782936 0.0011 
     
     

R-squared 0.659760     Meandependent var 0.008848 

Adjusted R-squared 0.627357     S.D. dependent var 0.487766 

S.E. ofregression 0.297754     Akaikeinfocriterion 0.531374 

Sum squaredresid 1.861812     Schwarz criterion 0.678630 

Log likelihood -3.376483     Hannan-Quinncriter. 0.570441 

F-statistic 20.36061     Durbin-Watson stat 1.366752 

Prob(F-statistic) 0.000012    
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Tabulka 16: Odhad rovnice (5), plná reprezentace po vynechání nevýznamných proměnných 

DependentVariable: D(U_SA)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/11   Time: 10:43   

Sample (adjusted): 2004Q4 2010Q4  

Included observations: 25 afteradjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

Y2_SA(-1) -0.300199 0.046265 -6.488669 0.0000 

C 0.276266 0.070937 3.894547 0.0007 
     
     

R-squared 0.646713     Meandependent var 0.011284 

Adjusted R-squared 0.631352     S.D. dependent var 0.477651 

S.E. ofregression 0.290013     Akaikeinfocriterion 0.438833 

Sum squaredresid 1.934468     Schwarz criterion 0.536343 

Log likelihood -3.485418     Hannan-Quinncriter. 0.465879 

F-statistic 42.10283     Durbin-Watson stat 1.446887 

Prob (F-statistic) 0.000001    
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Tabulka 17: Odhad rovnice (6), plná reprezentace 

DependentVariable: Y2_SA   

Method: Least Squares   

Date: 04/07/11   Time: 09:27   

Sample (adjusted): 2004Q4 2010Q4  

Included observations: 25 afteradjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(U_SA) -1.865515 0.400814 -4.654318 0.0001 

C 0.900751 0.187636 4.800529 0.0001 
     
     

R-squared 0.485029     Meandependent var 0.879701 

Adjusted R-squared 0.462639     S.D. dependent var 1.279459 

S.E. ofregression 0.937906     Akaikeinfocriterion 2.786285 

Sum squaredresid 20.23238     Schwarz criterion 2.883795 

Log likelihood -32.82857     Hannan-Quinncriter. 2.813331 

F-statistic 21.66268     Durbin-Watson stat 1.839145 

Prob (F-statistic) 0.000110    
     
     

 

Tabulka 18: Odhad rovnice (8), plná reprezentace 

DependentVariable: D(Y_SA)   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/11   Time: 14:08   

Sample (adjusted): 1996Q2 2010Q4  

Included observations: 59 afteradjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(U_SA) -179.7785 28.86858 -6.227480 0.0000 

C 5153.461 678.6085 7.594159 0.0000 
     
     

R-squared 0.404896     Meandependent var 3928.929 

Adjusted R-squared 0.394455     S.D. dependent var 6411.050 

S.E. ofregression 4988.871     Akaikeinfocriterion 19.90112 

Sum squaredresid 1.42E+09     Schwarz criterion 19.97154 

Log likelihood -585.0830     Hannan-Quinncriter. 19.92861 

F-statistic 38.78151     Durbin-Watson stat 1.586214 

Prob (F-statistic) 0.000000    
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Tabulka 19: ADF test stacionarity pro mezikvartální změnu HDP 

NullHypothesis: D(Y_SA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

LagLength: 0 (Automaticbased on SIC, MAXLAG=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.792623  0.0050 

Test criticalvalues: 1 %level  -3.548208  

 5 %level  -2.912631  

 10 %level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Tabulka 20: ADF test stacionarity pro mezikvartální změnu registrovaných uchazečů o práci 

Null Hypothesis: D(U_SA) has a unit root  

Exogenous: None   

LagLength: 7 (Automaticbased on SIC, MAXLAG=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.048780  0.0399 

Test criticalvalues: 1 %level  -2.611094  

 5 %level  -1.947381  

 10 %level  -1.612725  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 


