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Abstrakt
Sektor služeb pro domácnosti nabízí potenciál pro tvorbu nových
pracovních míst. V současné době je značný rozsah služeb pro
domácnosti poskytován na bázi neformálního zaměstnávání. Podpora
rozvoje trhu služeb pro domácnosti může přinést pro trh práce pozitivní
dopady v podobě stimulace vzniku nových pracovních příležitostí
a omezení výkonu práce mimo formální trh práce. Vedle toho vznikají
další pozitivní dopady vyplývající ze zvýšeného zapojení pracovní síly na
trh práce a omezení „šedé“ ekonomiky (např. zvýšení příjmů nově
zaměstnaných osob a jejich kupní síly, odvody na sociální a zdravotní
pojištění,
odvody daní
z příjmů,
snížení
výdajů
na
podpory
v nezaměstnanosti, sociální dávky atd.). Příklady evropských zemí
dokládají, že vlády si jsou vědomy růstového potenciálu tohoto sektoru
a zaměřují se tak na podporu jeho rozvoje. Podpora vzniku nových
pracovních míst na formálním trhu práce v oblasti sektoru služeb pro
domácnosti se děje zprostředkovaně, podporou zvýšení poptávky
po těchto službách, prostřednictvím dotace ceny služby. Zvýšená
poptávka domácností po službách podporuje rozvoj tohoto sektoru,
a tedy vytváření dalších pracovních příležitostí vykonávaných na základě
formálního pracovního poměru, standartní pracovní smlouvy. Monografie
předkládá poznatky, jež mohou být východiskem k sestavení schématu
vhodného podpůrného opatření, které by bylo implementováno
i v podmínkách České republiky a podpořilo vznik nových pracovních
míst na trhu práce, kdy osoby získají trvalý pracovní poměr
u zaměstnavatele, založený na standartní pracovní smlouvě, a také
omezilo vykonávání služeb pro domácnosti na neformálním trhu práce.
Klíčová
slova:
sektor
služeb
pro
domácnosti;
trh
práce;
nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; neformální pracovní trh
Abstract
The service sector for households has the potential to create new
jobs. Currently, a considerable range of household services is provided
on the basis of informal employment. Supporting the development
of market services for households can bring positive labor market
impacts through the stimulation the creation of new job opportunities
and constraints of work outside the formal labor market. Besides that
creates additional positive impacts resulting from increased labor force
participation in the labor market and limit the informal economy
(e.g. increased income newly employed persons and their purchasing
power, social security and health insurance contributions, income tax,
reduction of spending on unemployment and social benefits, etc.).
Examples of European countries show that governments are aware
of the growth potential of this sector and they focus on its development.

Support the creation of new jobs in the formal labor market in this sector
is going through support demand for these services. This support has
form of subsidies the prices of services. Increased domestic demand for
services supports the development of this sector and thus creates more
jobs carried out on the basis of formal employment, standard
employment contract. The study presents findings that may be used to
build the scheme suitable support measure that would be also
implemented in the Czech Republic and supported the creation of new
jobs in the labor market, where individuals gain lasting employment
relationship with the employer based on a standard employment contract
and also limited the performance of services for households in the
informal labor market
Key words: household services sector; labor market; unemployment;
employment policy; informal labor market
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1. Úvod

1. Úvod
Obecná míra nezaměstnanosti v České republice dosahovala ve
2. čtvrtletí 2013 hodnoty 6,8 %. 1 Dle analýzy vývoje ekonomiky
České republiky zpracované ČSÚ „… ve 2. čtvrtletí 2013 česká
ekonomika zrychlila „nasávání“ nových pracovníků. Celková
zaměstnanost vzrostla meziročně o 1,3 %. Tento růst lze zřejmě
zčásti přičíst zmírnění tempa hospodářského poklesu, z větší části
však trendu rostoucích prací na částečné úvazky. V úhrnu počty
zaměstnaných osob meziročně narůstají (+1,3 % ve 2. čtvrtletí
2013), zatímco počty odpracovaných hodin klesají (-0,9 %). Více
zaměstnaných při kratší odpracované době má za následek,
že produktivita práce měřená podle hrubé přidané hodnoty na
zaměstnanou osobu v české ekonomice klesá. Výběrové šetření
pracovních sil ukázalo ve 2. čtvrtletí snížení obecné míry nezaměstnanosti v české ekonomice. Do nabídky volných pracovních
míst se však zatím zmírnění hospodářského poklesu pozitivně
nepromítlo 2.“
Podle výsledků analýzy ekonomického vývoje ČSÚ „… HDP
v 1. a 2. čtvrtletí 2013 klesl ve srovnání se stejným obdobím
předchozího roku o 2,4 % a 1,3 %, za 1. pololetí celkem o 1,9 %.
Z hlediska meziročního vývoje klesala výkonnost ekonomiky již
šesté čtvrtletí v řadě… Celkově se HDP v období poklesu snížil
o 3,1 %, což odpovídalo zhruba polovině propadu z let
2008/2009…“ 3

1

2

3

Zdroj dat: Postavení českého trhu práce v rámci EU [on-line]. Praha: ČSÚ,
2013 [citováno 2013-11-21]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/1e01747a199f30f4c1256bd50038ab23/c8ca
b00dd325e48fc1257c13003a7b42/$FILE/czam102913analyza.pdf
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. pololetí 2013 [on-line]. Praha: ČSÚ,
2013 [citováno 2013-11-21]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/EB0030E753/$File/110913q2a
06.pdf
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. a 2. pololetí 2013 [on-line]. Praha:
ČSÚ, 2013 [citováno 2013-11-21]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/EB0030E75D/$File/110913q2a
02.pdf
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Podle propočtů ekonomické teorie, založené na tzv. Okunůvově
zákonu, 4 v podmínkách ekonomiky České republiky zůstane míra
nezaměstnanosti konstantní při dosažení míry růstu HDP 3,7 %,
neboli při nižším růstu HDP se bude nezaměstnanost zvyšovat. 5
Podle predikce Ministerstva financí ČR je pro rok 2013 očekáván
pokles reálného HDP o 1,0 % a pro rok 2014 zvýšení HDP o 1,3 %
a míra nezaměstnanosti ve výši 7,3 %. 6 S ohledem na
očekáváný ekonomický vývoj, tak nelze předpokládat
významné zlepšení ve zvyšování počtu nových pracovních
míst, naopak bude nutné jejich vznik dále výrazněji
podporovat.
Podobné stanovisko zastává i materiál MPSV „Analýza situace
na trhu práce včetně mezinárodního srovnání a predikce do roku
2020,“ jež je přílohou Koncepce politiky zaměstnanosti. Zmíněný
materiál uvádí, že „… Trh práce je stále poznamenán slabým
výkonem ekonomiky, který negeneruje dostatečný počet
pracovních míst. Na trhu práce tak nadále převládá výrazná
nabídka pracovní síly nad poptávkou po ní.“ 7 S ohledem na dané
skutečnosti se tak jeví potřebným zavedení vhodného
opatření s potenciálem podpory vzniku nových pracovních
příležitostí. Současně v této souvislosti je také nutné účinně řešit
problém vykonávané práce mimo formální trh práce, jež s sebou
nese řadu negativních dopadů.
Obdobným problémům čelí i ostatní evropské země, které
hledají a zavádějí účinná řešení na podporu tvorby nových
pracovních míst a zvýšení zapojení pracovní síly na trhu práce.
V řadě evropských zemí se vlády zaměřily na podporu rozvoje
4

5

6

7

8

Popisuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou růstu hrubého
domácího produktu, kdy při růstu nezaměstnanosti nad její přirozenou
úroveň dochází k poklesu hrubého domácího produktu (oproti potenciálnímu
HDP).
Čadil, J., Kaňková, E., Vorlíček, J. Odhad nákladů nezaměstnanosti
z pohledu veřejných rozpočtů. Politická ekonomie, 2011, č. 5, s. 618-637
Predikce vývoje makroekonomických indikátorů. Praha, Ministerstvo financí
ČR, 2013. [citováno 2013-11-21]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomickapredikce/2013/ makroekonomicka-predikce-rijen-2013-15024
Analýza situace na trhu práce včetně mezinárodního srovnání a predikce
do roku 2020. Příloha Koncepce politiky zaměstnanosti MPSV do roku 2020.
Praha: MPSV, 2013. 52 s.

1. Úvod

sektoru služeb pro domácnost, jenž disponuje značným
potenciálem tvorby nových pracovních míst, a to i pro lidi
s nedostatečnou kvalifikací, zvýšení zapojení pracovní síly na
trhu práce a přispívá tak k snížení nezaměstnanosti. Zároveň se
tento sektor vyznačuje vysokým podílem výkonu práce založené
na neformálních vztazích, jejíž snižování také současně patří mezi
hlavní cíle vládních politik evropských zemí.
Oblast služeb bezesporu nabízí značné příležitosti zvýšení
rozsahu jejich využití, čemuž však v současné době brání zejména
finanční omezení domácností, které pak nakupují jen „nezbytně
nutné služby“, jež si nejsou schopny zajistit samy. Ostatní služby
pak vykonávají členové domácnosti ve svém volném čase, tedy
bezplatně. Okruh takových služeb zajišťovaných v rámci
domácnosti zahrnuje širokou škálu činností souvisejících
s provozem domácnosti a čas členů domácnosti věnovaný na
jejich výkon je poměrně značný, což potvrzují i zahraniční studie
zabývající se danou problematikou. 8 Ukazují, že např. Američané
v průměru věnují více než 20 hodin týdně svého času na domácí
práce, a to bez nároku na odměnu za výkon těchto činností/
úkolů, které by mohly být vykonávány prostřednictvím placených
zaměstnanců. Podle odhadů, při započítání činností vykonávaných
členy domácnosti ve svých domácnostech, by se mohl jejich přínos
k tvorbě HDP pohybovat kolem 24 % HDP USA (v roce 1997),
27-39 % HDP téhož roku ve Švýcarsku, dle studie byly podobné
odhady stanoveny i v případě ostatních zemí jako např. Austrálie,
Bulharska, Dánska, Finska, Francie, Německa a Norska. Zjištění
realizovaných výzkumů dokládají, že oblast služeb pro domácnost
skrývá značný, dosud nevyužitý růstový potenciál.
Jak dokládají výzkumné studie, hlavní překážku využívání
služeb ve větším rozsahu představuje zejména cena služeb a výše
příjmu domácností. V případě zájmu domácnosti o službu pak
z těchto důvodů může docházet k zajišťování, „nákupu“ služeb
v neformální rovině. Např. podle výsledků průzkumu provedeného
ve 12 evropských zemích, prezentovaných v zahraniční studii
věnující se problematice formálních a neformálních služeb péče
o seniory, by zvýšení vládních výdajů na formální péči a domácí
pomocné služby pro seniory o 1 000 eur vedlo ke snížení
8

Stancanelli, E., Stratton, L. Her time, his time, or the maid´s time:
An analysis of the demand for domestic work. Virginia, 2010. 43 s.
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pravděpodobnosti využívání neformálního poskytování péče
o 6 procentních bodů v případě oslovených respondentů evropských žen ve věku 45-59 let. 9 Obdobně také opatření
zavedená k podpoře domácností k nákupu domácích osobních
služeb ve Francii přinesla pozitivní výsledky v podobě přesunu
poskytování služeb z mimo- formální úrovně do oblasti formální.
Podle výsledků výzkumů se podíl uživatelů těchto služeb zvýšil
o 30 % za období mezi lety 1989-2005, o 22 % za období
1995-2005. Dle studie 2/3 10 představují uživatelé, kteří využívali
služeb pracovníků mimo oficiální trh, 1/3 pak představují nový
uživatelé, kteří dříve dané služby nenakupovali. Také podle
výsledků průzkumu Evropské komise „… 11 % populace EU-27
přiznává zakoupení zboží anebo služby související s neformální
prací. Mezi kupujícími 17 % uvedlo domácí služby (jako je úklid
domu, péče o děti a seniory, zahradnické služby) a 8 % osobní
služby (kadeřník či soukromá výuka) jako nejvýznamnější využití
neformální práce.“ 11 Podle výsledků výzkumu „… z listopadu 2011
pro francouzské ministerstvo hospodářství podíl neohlášené práce
v sektoru služeb pro domácnosti je 70 % v Itálii a ve Španělsku,
50 % ve Velké Británii, 45 % v Německu, 40 % v Nizozemsku,
30 % v Belgii a ve Francii a 15 % ve Švédsku.“ 12
Důvodem využívání neformální práce je zejména nižší cena
služeb poskytovaných mimo formální trh, oproti cenám formálně
poskytovaných služeb, které jsou pro domácnosti většinou vysoké.
Závislost mezi možností nákupu služeb a výší příjmu domácnosti,
jehož nedostatečná výše je hlavním důvodem nízké poptávky po
službách a jejich využívání domácnostmi, potvrzují např. výsledky
výzkumu 13 mezi domácnostmi ve Velké Británii a Francii, které
potvrdily přímou závislost mezi příjmem domácností a poptávkou
po nákupu služeb výpomoci v domácnosti, kdy zvýšení mzdy ženy
o jedno procento by zvýšilo pravděpodobnost najmutí výpomoci
9
10

11
12
13

10

Viitanen, T. Informal and Formal Care in Europe. Sheffield, 2007, 26 s.
Developing personal and household services in the EU. A focus on
housework activities. Report for the DG Employment, Social Affairs and
Inclusion. Tender No VT/2012/026. Annexes. ORSEU, 2013, 36 s.
White Book on PHS in the European Union - November 2013. EFSI
tamtéž
Stancanelli, E., Stratton, L. Her time, his time, or the maid´s time:
An analysis of the demand for domestic work. Virginia, 2010. 43 s.
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v domácnosti o 10 procentních bodů ve Velké Británii a o 7
procentních bodů ve Francii. V případě zvýšení mzdy mužů o jedno
procento by se pak tato pravděpodobnost zvýšila o 8 procentních
bodů ve Velké Británii a o 2 procentní body ve Francii. 14
Rozvoji sektoru služeb pro domácnosti jako strategickému
ekonomickému sektoru věnuje značnou pozornost i Evropská
komise. Podle odhadu Evropské komise „… sektor osobních
a domácích služeb má potenciál vytváření pracovních příležitostí
rovnající se 5,5 milionům míst na plný úvazek v rámci Evropské
unie. Veřejná podpůrná opatření již vytvořila více než 150 000
pracovních míst v Belgii, 250 000 pracovních míst v Německu,
330 000 míst ve Francii a 126 000 ve Španělsku. Počet formálních
pracovních poměrů v tomto sektoru se odhaduje na 7,5 milionů
v celé Evropě. Kromě toho, veřejné intervence zavedené v Belgii,
Francii a ve Švédsku ukazují pozitivní vliv na tvorbu anebo růst
1 200, resp. 8 300, 13 500 malých a středních podniků…“. 15
Nejčastěji zahraniční vlády využívají nástroje k podpoře
zvýšení poptávky domácností po těchto službách. Cílem jejich
zavedení je umožnit domácnostem nákup služeb na formálním
trhu za přijatelnou cenu a snížit tak podíl poskytovaných služeb
mimo formální trh, tedy prací vykonávaných mimo formální
pracovní poměry v tomto sektoru. Jak ukazují zahraniční
zkušenosti, jako vhodnější forma podpory se jeví dotace ceny
služby domácí práce, než zavedení daňového odpočtu ceny služby
od příjmu domácnosti. Např. studie provedené ve Francii, 16
hodnotící vliv snížení daní na poptávku po domácích službách
v druhé polovině devadesátých let, ukázaly, že přínosy z této
politiky měly jen bohaté domácnosti, kdy pouze asi 6 procent
francouzských domácností si najalo pomocnici v domácnosti v roce
1996 a méně než polovina těchto domácností měla prospěch
z daňových úlev. Průzkumy také ukazují, že většina respondentů francouzských domácností by měla zájem využívat a nakupovat
14

15
16

Rozdíl ve výsledcích v případě mužů, zejména v případě Francie,
je vysvětlován skutečností, že francouzští muži věnují mnohem méně
času na domácí práce než francouzské ženy, a proto tak mohou být
méně ochotni platit za služby, a nadále by je vykonávali vlastními silami.
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1. Úvod

domácí služby na trhu, ale nedělají to hlavně z důvodu finančního
omezení jejich příjmů. Dotace ceny poskytované služby tak
představuje vhodnější možnost zpřístupnění podpory širšímu
okruhu osob.
Potřebnost zacílení veřejné podpory na rozvoj tohoto sektoru
také zdůrazňuje dokument „Bílá kniha o osobních a domácích
službách v Evropské unii“, 17 která uvádí „… že služby pro
domácnosti se v celé Evropě vyznačují různými specifiky,
se kterými je třeba počítat, pokud chceme zajistit udržitelný
a úspěšný rozvoj tohoto sektoru. Mezi hlavní specifika patří
sociální rozměr poskytovaných služeb, vysoký potenciál vytváření
pracovních příležitostí, boj s prací vykonávanou mimo formální trh
práce a potřeba veřejné podpory… S přihlédnutím ke všem
specifikům uvedeným výše je jasné, že rozvoj služeb pro
domácnosti čelí celé řadě různých překážek. Tradiční pravidla trhu
se zdají být nedostatečná k zajištění formálního rozvoje tohoto
sektoru, který je z velké části vydán ve prospěch trhu s neformální
prací. Proto je nutná veřejná intervence, která by podpořila
formální poskytování služeb pro domácnosti. Taková intervence je
opodstatněná nejen kvůli tržnímu selhání a převaze neformální
práce, ale také kvůli kolektivním výhodám vytvářenými těmito
službami.“ 18
Cílem předkládané monografie je ukázat uplatňování
podpůrných nástrojů na příkladech evropských zemí, jež mají již
zkušenosti s jejich využíváním při podpoře tvorby pracovních míst
v sektoru služeb pro domácnosti a na základě zjištěných poznatků
pak hledat možnosti řešení a nastavení obdobných podpůrných
nástrojů s ohledem na potřeby a podmínky České republiky.

17
18
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2. Služby pro domácnosti (SPD) - zahraniční
zkušenosti
V mnoha evropských zemích je sektor Služeb pro domácnosti
- SPD (Personal and Household Services - PHS) uznáván jako
sektor, který vytváří nová pracovní místa. SPD přitom pokrývá
širokou škálu činností, které přispívají k uspokojení potřeb rodin
i jednotlivců. Může to být péče o seniory a zdravotně postižené
(tj. sociální služby), péče o děti, úklid, žehlení, drobné opravy,
zahradnické
práce,
doučování,
pomoc
s informačními
technologiemi atp. Každá země si přitom vždy definuje typy
činností, které je možné v rámci SPD vykonávat.
Z důvodu zvyšující se poptávky lze očekávat, že v rámci EU
vznikne v nejbližších letech v sektoru SPD 5,5 milionu nových
pracovních míst, což bude mít zásadní vliv na dosažení cíle
zaměstnanosti EU 2020. Přestože má tento sektor výraznou
podporu ze strany Evropské komise, stále mu zejm. na národních
úrovních není věnována dostatečná pozornost. 19
Přínosy sektoru SPD:
1.Vytváří nová, trvalá pracovní místa i pro osoby s nízkou, nebo
žádnou kvalifikací.
Využívané služby umožňují
ženám
a pečujícím členům rodiny návrat na trh práce, pomáhají sladit
pracovní a rodinný život a napomáhají sociální inkluzi těch
nejpotřebnějších. V kontextu stárnutí populace nabízí SPD
finančně přijatelné doplnění sociálních terénních služeb, a to
např. rozvojem méně odborných činností, jako jsou sociální
kontakt a dohled.
2.Formalizuje mnoho činností, které jsou jinak vykonávány spíše
v oblasti šedé ekonomiky. Tím pomáhá chránit pracovníky, kteří
SPD poskytují, domácnosti, které služby využívají, i stát.
3.Institut SDP už v mnoha členských zemích EU prokázal, že je
finančně udržitelný, a to díky mnohým pozitivním efektům.
Mezi pozitivní efekty patří na jedné straně snížení
19

European manifesto for the development of personal and household
services throughout Europe, October 2013
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nezaměstnanosti, aktivizace obtížně zaměstnatelných osob
a v důsledku toho snížení objemu vyplácení sociálních dávek.
Na straně druhé je to např. umožnění rodičům na mateřské
a rodičovské dovolené návrat na trh práce, protože služby,
které jim to umožní, jsou k dispozici a jsou finančně dostupné.
Tabulka č. 1 Podíl nehlášené práce ve vybraných zemích EU
země
Německo
Itálie
Španělsko
Anglie
Nizozemsko
Francie
Belgie
Švédsko

podíl nehlášené práce, odhad
45 %
90 - 95 %
70 %
40 %
70 %
50 %
40 %
28 %
30 %
30 %
15 %

zdroj 20
DGCI
IWAK report
DGCIS
ISTAT, Kergueris
DGCIS
DGCIS
DGCIS
SEOR (2004)
DGCIS
DGCIS
DGCIS

Předpoklady pro rozvoj SPD:
Pro rozvoj SPD je nezbytná systematická a dlouhodobá
podpora ze strany státu. Aby byly SPD opravdu domácnostmi
využívány, musí být jejich cena stanovena tak, aby mohla
konkurovat ceně práce „na černo“. Toho je možné dosáhnout
např. prostřednictvím dotací, daňových odpočtů a úlev, aplikací
snížené sazby DPH apod. Je samozřejmé, že celý systém musí být
nastaven tak, aby tato podpora ze strany státu byla
využívána účelově a nebyla zneužívána (ve většině zemí se to
děje využitím voucherů). Je také důležité zjednodušit proces
20
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Competitiveness, Industy and Services General Direction“. DGCIS,
Ministerstvo ekonomiky a průmyslu Francie, 2011. Etude sur les services
a la personne dans sept pays européens (studie týkající se osobních služeb
v několika evropských zemích), listopad 2011; Kergueris, J. Rapport
d’information sur l’avenir des services a la personne (zpráva o budoucnosti
osobních služeb), 2010; De markt voor persoonlijke dienstverlening.
Erasmus Universiteit Rotterdam, prosinec 2004.
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najímání pracovníků SPD tak, aby to pro domácnosti bylo
uživatelsky přívětivé. V neposlední řadě je nutné nastavit
pravidla tak, aby SPD uživatelům (tj. domácnostem) garantovaly
svobodu volby, tj. možnost využít právě ty služby, které řeší jejich
aktuální problémy.
Klíčová zjištění studie ORSEU 21
V různých evropských zemích byla přijata různá opatření
k podpoře zaměstnanosti a potlačení práce na černo. Tato opatření
lze shrnout do čtyř kategorií:
- snížení ceny práce,
- zjednodušení procesů najímání pracovníků využitím voucherů,
- nová pravidla zaměstnávání,
- podpora vzniku nabídky služeb.
Výsledkem všech těchto opatření byl vznik nových pracovních
míst. V letech 2006-2008 představovala ve Francii nová pracovní
místa v sektoru SPD 15 % až 30 % všech nových pracovních míst.
V období 2005-2010 vedly masivní veřejné investice k vytvoření
více než 330 000 nových pracovních míst (po přepočtu 50 000
plných úvazků).
V Belgii vedlo zavedení „Titres Services“ (rok 2004) k tvorbě
více než 100 000 pracovních míst. V roce 2011 pracovalo v tomto
systému 150 000 osob, což představuje 56 000 plných úvazků.
Kvantitativně důležité jsou také německé „Mini-Jobs“, které
dominují v zaměstnanosti SPD. V roce 2011 takto v domácnostech
pracovalo přes 240 000 „mini-zaměstnanců“.
V dalších zemích, jako Finsko nebo Švédsko, vedlo zavedení
daňových úlev k tvorbě 1 000, resp. 4 000 pracovních míst
(plných úvazků) v oblasti SPD.

21

Developing personal and household services in the EU.
A focus on housework activites, str. 7, ORSEU, 2013
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2.1 Definice a rozsah SPD v zemích EU
2.1.1 Definice služeb pro domácnosti (SPD) z pohledu
Evropské komise
V pracovním dokumentu o službách pro domácnosti z roku
2012 zněla definice Evropské komise následovně:
„… služby pro domácnosti (SPD) zahrnují širokou škálu
aktivit, které přispívají k domácí pohodě rodin a jednotlivců:
péči o děti (PD), dlouhodobou péči (DP) pro starší a invalidní
občany, úklid, doučování, opravy v domácnosti, zahradničení,
ICT podporu atd.“22
Tato definice zahrnuje pečovatelské i nepečovatelské aktivity.
V jiné poznámce
domácnosti“ jako:

definovala

Evropská

komise

„služby

pro

„… přeskupení všech služeb, které přispívají k větší domácí
pohodě občana: služby péče (péče o dítě, pomoc v domácnosti,
péče o starší občany atd.), úklid, doučování, opravy v domácnosti
(elektřina, zahradničení atd.) a údržbu (administrativní a technická
podpora)…“23
Evropský fond pro zlepšování bydlení a pracovních podmínek
ve své zprávě o „zaměstnanosti ve službách pro domácnosti“
z roku 2001 tyto definoval jako:
„… všechny služby poskytované veřejnými nebo soukromými
organizacemi nebo třetím sektorem, které placenou prací
(ve formě zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti)
nahrazují práci, která byla v minulosti prováděna bezvýdělečně
v rámci domácnosti. Tudíž jsou všechny služby poskytované uvnitř
či vně domova uživatele zahrnuty, poskytují-li podporu členům
soukromé domácnosti.“ 24

22

23

24
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Pracovní dokument pro využití potenciálu zaměstnanosti ze služeb
pro domácnost. Evropská komise, 2012.
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poznámka ke službám pro domácnost, prosinec 2011
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Tato zpráva identifikovala pět dílčích sektorů domácích služeb:
péče o děti, péče o starší občany, domácí úklid (úklid domu, ložní
prádlo, oblečení atd.), stravování, údržba domácnosti a zahradničení.

2.1.2 Národní koncepty a definice: role veřejné politiky
při definování sektoru služeb pro domácnosti
Je obtížné oddělit sektor služeb pro domácnosti od veřejné
politiky, která působí v dané oblasti. Proto musí být jakákoliv
prezentace sektoru umístěna do různých národních právních
a politických prostředí. V několika zemích je sektor služeb pro
domácnosti definován skrze implementaci veřejných nástrojů, jako
jsou například daňové stimuly, nebo poukázky, jejichž užití je
limitováno seznamem aktivit domácího charakteru. Jsou to tedy
zákonodárci, kteří definují, co může být nazváno sektorem služby
pro domácnost.
Ve skupině zemí byl sektor definován prostřednictvím
seznamu aktivit dávajících zákazníkům výhody. V Belgii je
od roku 2004 definice služeb pro domácnosti, nebo „sousedské
výpomoci“, jak jsou někdy nazývány, spojena s úspěšnou
implementací poukázek na aktivity domácích prací („titres
service“). „Titres service“ mohou být užity výhradně pro domácí
práce prováděné uvnitř či vně domu uživatele. Seznam zahrnuje
následující aktivity: úklid domu, praní, žehlení, přípravu stravy,
nakupování atd. Péče o závislé osoby je vyčleněna s výjimkou
doprovodu osob s omezenou pohyblivostí vyžadujících přepravu.
Nicméně nic nebrání závislým osobám ve využívání výše
zmíněných služeb (např. úklidu domu) v rámci systému „titres
služeb“, pokud tento doplňuje jiný typ péče.
V roce 2005 byl ve Francii spuštěn rozsáhlý plán rozvoje
tohoto
sektoru,
který
zahrnuje
jak
pečovatelské,
tak
nepečovatelské služby. Plán přitom vycházel ze série opatření, jež
byla implementována již v 90. letech 20. století, kdy veřejná
politika začala do tohoto sektoru (také známého jako „sousedská
výpomoc“) investovat z důvodu jeho potenciálu pro vytváření
pracovních míst. Okruh aktivit, aktuálně nazývaných „osobní
služby“ („services à la personne“), je nyní právně definován,
jelikož nákup těchto aktivit přináší výhody pro zákazníky,
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a to převážně ve formě snížení daně. Dle zákoníku práce zahrnují
osobní služby následující aktivity: péči o děti, péči o starší občany,
invalidy nebo osoby, které potřebují buď osobní pomoc ve svém
domově, nebo mobilní pomoc v jejich blízkém okolí za účelem
zajištění jejich domácí podpory, asistenci pro rodinu a domácí
práce. Celkem jde o 25 aktivit. Co se týká domácích prací,
autorizované aktivity zahrnují soukromé doučování, podporu
v oblasti IT, úklid, zahradnické práce, rozvážku jídla, údržbu atd.
Pro nákup těchto různorodých aktivit lze použít poukázky. Všechny
tyto aktivity zmíněné v zákoníku práce opravňují uživatele ke
snížení daně nebo k daňovému bonusu. V důsledku toho může být
ve Francii slovní spojení „services à la personne“ aplikováno na
širokou a různorodou škálu aktivit, která je mnohem širší než
škála v Belgii, jelikož zahrnuje i pečovatelské služby.
V Dánsku byly „domácí služby“ zacíleny specifickým plánem
na začátku 90. let 20. století („plán domácích služeb“ neboli
„Hjemmeserviceordningen“). Finanční incentiva je aplikovatelná na
následující aktivity: zahradnické práce, úklid sněhu, nákup zboží
denní potřeby, vaření, úklid, praní, mytí oken, později byly přidány
služby jako venčení domácích mazlíčků. Ačkoliv byla při svém
vzniku tato veřejná služba k dispozici jakékoliv domácnosti, její
rozsah se rapidně zredukoval a v současné době je poskytována
pouze starším občanům.
I ve Finsku je rozvoj domácích služeb podpořen snížením daně
(„kotitalousvähennyksen“). Plán byl vytvořen v roce 1997
a v současné době je stále aktivní. Daňový dobropis může být
vystaven
oproti
placeným
výdajům
za
domácí
práce,
pečovatelskou službu a denní péči v domácnosti, zároveň také za
drobné údržby v domácnostech či rekreačních objektech.
Ve Švédsku jsou osobní služby rozděleny do dvou plánů
daňových incentiv, tj. RUT a ROT. Vytvořeny byly v roce 2007
a jsou v mnoha ohledech inspirovány finskou praxí. RUT znamená
„Rengöring, underhåll och tvätt“ (úklid, údržba, služby) a zahrnuje
většinu domácích prací, které mohou být doma vykonávány,
tj. úklid, vaření, péči o šaty, ale také odklízení sněhu, sečení trávy
a péči o děti. ROT znamená „Reparation, Ombyggnad,
Tillbyggnad“ a v podstatě se jedná o skupinový název pro opatření
k renovaci a opravě stávajících, převážně obytných budov.
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Ve zprávě z roku 2009 25 Almerga - zaměstnavatelská a obchodní
organizace pro švédský sektor služeb - navrhla zavést daňový
odpočet také pro IT služby doma (možný název RIT). Služby jsou
obecně poskytovány místními úřady v kontextu Beveridgeůveho
sociálního modelu s univerzálními výhodami daňových odpočtů.
Je pak zajímavé, že ve Finsku a Švédsku zahrnuje rozsah
„domácích služeb“ dva typy aktivit, které mohou být poskytovány
přímo v domácnostech: služby domácnosti (pečovatelské služby
jsou zahrnuty pouze ve Finsku, nikoli ve Švédsku) a služby
renovace. Je však zapotřebí zmínit, že například v případě Francie
jsou služby renovace cílem i veřejných služeb pomocí jiných
nástrojů (snížená sazba DPH), které snižují cenu pro spotřebitele.
V Lucembursku existuje snížení daně pro domácnosti, které
zaměstnávají domácí služebnictvo nebo nakupují služby na trhu.
Toto snížení daně je omezeno na následující aktivity:
úklid/uklízečku, péči o děti a pečovatelské služby pro závislé
osoby.
V Nizozemsku existuje nařízení regulující práce v domácnosti
a služby doma („Regeling dienstverlening aan huis“), kterému
předcházelo nařízení pro zaměstnání v oblasti práce v domácnosti
a
úklidových
služeb
(„Regeling
Schoonmaakdiensten
Particulieren“) a pro vyňaté domácí pracovníky („Regeling
vrijgesteld huispersoneel“). Nařízení definuje pravidla týkající se
zaměstnanecké smlouvy uzavírané mezi uživatelem (domácností)
a poskytovatelem služby v domácnosti. Služby obvykle zahrnují
práce v domácnosti jako vaření, mytí nádobí, úklid domu, praní,
nákupy, malé opravy a práce údržby uvnitř a kolem domu,
péči o děti a zahradnické služby.
Podobné nařízení regulující zaměstnávání osob pracujících
v domácnosti existuje i v Itálii („colf“ jako „collaboratore/trice
familiare“). Systém poukázek („buoni lavoro“) byl zaveden
s mnohem širším rozsahem. Zatímco ve Francii nebo Belgii bylo
cílem prostřednictvím poukázky podpořit poptávku po službách
a snížit nelegální zaměstnávání v dobře definovaném oboru služeb
pro domácnost, v Itálii nebyl rozsah pevně definován sektorálně,
25

Almega, „RUT, ROT, RIT - nya jobb och företag i lägkonjunkturen“, 2009.
[on-line]. Dostupné z: http://www.almega.se/politik-ochekonomi/rapporter/rut-rot-rit-nya-jobb-och-foretag-i-lagkonjunkturen.
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ale spíše se týkal příležitostné práce nebo občasných aktivit
(„prestazioni di lavoro occasionale accessorio“), tj. profesionálních
aktivit příležitostné nebo vedlejší povahy, které nemohou být
zpětně sledovány dle standardních zaměstnaneckých vztahů. 26
Následkem toho se poukázky vztahují k široké škále aktivit, od
osobních služeb (což byla původní myšlenka v době tvorby plánu)
až například po zemědělské aktivity. Z tohoto důvodu nemohou
být striktně považovány za nástroj v oblasti služeb pro domácnost.
Přestože v Německu neexistuje žádná právní definice služeb
pro domácnosti, byl tento termín poměrně konkrétně definován
v zákonu o daních. Práce v sektoru „služeb spojených
s domácností“ je taková práce, která je silně spojena s danou
domácností. Mohou zde být zahrnuty domácí práce jako úklid,
praní nebo zahradničení, stejně jako drobné opravy, a dále služby
typu péče o starší závislé občany, invalidní osoby, nebo děti.
V Rakousku není podobně jako v Německu žádná přesná definice.
Tento sektor je zde spíše zaměřen na poskytování péče.
Ve Španělsku v současnosti není žádná právní definice
sektoru služeb pro domácnosti. Nicméně ve veřejné diskusi jsou
zde široce užívány termíny jako „servicios de proximidad“,
„servicios a la persona“ nebo „servicios domesticos“. „Španělská
asociace osobních služeb“ (AESP), podporující rozvoj tohoto
sektoru, navrhla definici, jež se v mnohém inspirovala ve
francouzském systému.
V Maďarsku existuje od roku 2010 odpovídající legislativa pro
služby pro domácnosti a je zahrnuta v obecnějším právu. Za
aktivity služeb pro domácnosti jsou považovány pouze aktivity
spojené s poskytováním služeb pro zajištění každodenních potřeb
osob žijících v domácnosti. Konkrétně to jsou: úklid domu, vaření,
praní, hlídání dětí, domácí doučování dětí, domácí péče
a ošetřování, vedení domácnosti (housekeeping), zahradničení.
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Tabulka č. 2 Rozsah služeb pro domácnosti v jednotlivých
zemích
Belgie

název
systému
Titre
SPD/
Servic
způsob
es
veřejné
podpory
úklid
x
Zahradnické
x
práce
Vaření a
příprava
x
jídel
domácí
doučová
ní
pomoc
s informačními
technologiemi
drobné
x
opravy
renovace

Německo

Mini
jobs

Dánsko

Finsko

Francie

Maďarsko

Itálie

finanč Daňo- DaňoBuoni
ní
vý
vý
zákon
Lavoincen- odpo- odpoXC
ro
tiva
čet
čet

Nizozemsko

Švédsko

Španělsko

Regulo
-váno
zákonem

daňový
odpočet
(RIT,
ROT)

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

není
přesně
definováno

x

x
x

x

x
x

2.1.3 Dva modely zaměstnání
V oblasti služeb pro domácnosti existují dva modely
zaměstnání. V prvním modelu jsou pracovníci vybírání přímo
soukromými osobami nebo domácnostmi. V druhém modelu jsou
pracovníci zaměstnáni organizací (soukromou nebo veřejnou,
ziskovou či neziskovou), která prodává své služby domácnostem.
Tyto domácnosti jsou tak zákazníky a nikoli „zaměstnavateli“
pracovníků. Tato „dualita“ modelů má dopad na způsob měření
sektoru (konkrétně kvantifikace zaměstnání) a také mnoho dalších
dopadů na regulaci zaměstnanosti a na pracovní podmínky
(tj. kvalita zaměstnání). Na jedné straně je přímé zaměstnávání
charakterizováno jako dvoustranný vztah mezi uživatelem (který
je také zaměstnavatelem) a pracovníkem. Na straně druhé
existuje „prostřednická“ nebo trojúhelníková forma zaměstnávání,
kde je pracovník zaměstnán společností prodávající službu na trhu
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nebo organizací poskytující službu (např. veřejná organizace);
příjemce služby jednoduše tuto službu kupuje na trhu nebo
získává službu v rámci veřejné politiky (viz graf níže). 27
Tyto dva modely zaměstnávání jsou v evropských zemích
různě rozvíjeny a regulovány. Jak poukazuje Elen Kvist, 28
v některých zemích (Dánsko, Finsko, Švédsko a Belgie) jsou
služby vždy nakupovány prostřednictvím společností nebo
soukromých podnikatelů, což z domácností technicky dělá
zákazníky služby, nikoliv zaměstnavatele. V Rakousku, Francii
a Německu jsou reformy služeb pro domácnosti částečně
nastaveny
tak,
aby
motivovaly
domácnosti
k přímému
zaměstnávání pracovníků k provádění domácích prací. 29 Také
v jižních zemích byly nedávné reformy zaměřeny na tzv. model
„rodina jako zaměstnavatel“. V těchto případech mohou být
reformy domácích služeb vnímány jako přechod od neplacené
domácí
práce/
neformálního
zaměstnávání
v soukromých
domácnostech k placené domácí práci. Je to přechod, který je
možno popsat jako fenomén vyvíjející se od neplacené domácí
práce vykonávané převážně ženami nebo osobami s neformálním
zaměstnáním k placené domácí práci vykonávané doma. 30 Tyto
reformy mohou vyústit ve specifické opatření pro regulaci
„přímého“ zaměstnávání.

27
28

29
30
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2.1.4 Typy podpory a jejich role
Tabulka č. 3 Typy podpory služeb pro domácnosti
způsob podpory

hlavní charakteristika

příklady

Podpora poptávky: snížení ceny práce pro domácnosti

snížená sazba
DPH

uplatnění snížené DPH na
konkrétní služby = cca 15
% snížení ceny práce pro
domácnosti

Francie (ve velké míře),
Nizozemsko

úplné osvobození od
platby DPH
Německo

osvobození od
plateb sociálního
pojištění

přímí zaměstnavatelé
(domácnosti), nebo
poskytovatelé služeb
(firmy) profitují
z osvobození od plateb
sociálního pojištění
buď umožnění daňových
odpočtů (pro plátce daně),
nebo daňového kreditu
navázáno na použití
voucherů (Itálie), nebo
Minijob (Německo).

daňové režimy

Francie, Španělsko (20 až
45 %)

výše odpočtů:
- Francie, Švédsko: 50 %
- Finsko: 40 % pokud
služby zajišťuje firma,
15 % při přímém
zaměstnávání
- Belgie: 30 %
- Německo: 20 %
- Dánsko: přibližně 2 000
EUR z daní z příjmů
- Itálie: 1 549 EUR z daní
z příjmů
maximální odpočty pro
domácnosti:
- Francie: 12 000 EUR/rok
- Švédsko: přibližně 11
000 EUR/rok
- Finsko: 4 000 EUR/rok
- Německo: 4 000 EUR/rok
- Belgie: 2 400 EUR/rok
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podpora poptávky: lepší zpřístupnění služeb
uživatelé (domácnosti)
- pouze fyzické osoby/domácnosti (Francie, Belgie)
- také firmy a organizace (Itálie)

poukázka

poskytovatelé služeb:
- pouze autorizovaní poskytovatelé služeb (triangulární
systém) Belgie;
- kdokoli, běžná legislativa. Buď přímé zaměstnávání,
nebo poskytovatelé služeb, ale hlavně využíváno
v rámci přímého zaměstnávání (Francie);
- původně omezeno na konkrétní kategorie pracovníků
s cílem regulovat příležitostnou práci (Itálie)
typy služeb:
- osobní služby poskytované v domácnosti, s výjimkou
péče (Belgie), anebo včetně péče (Francie);
- velmi široká definice vycházející z rámce
příležitostných prací, vč. např. zemědělských aktivit
(Itálie)
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daňové odpočty:
- v závislosti na příjmu uživatele (tj. člena domácnosti)
(Francie);
- omezení týkající se maximálního počtu poukázek
za rok (Belgie);
- odvislé od příjmu pracovníka (Itálie)
podpora poptávky i nabídky: regulace zaměstnanosti

větší flexibilita
práce a snížení
ceny práce ve
spojení s
aktivizací

specifická
pravidla pro
domácí práce

specifické aktivizační
programy zaměřené na
nezaměstnané s cílem
umožnit jim návrat na trh
práce v sektoru služeb pro
domácnosti
snížení ceny práce
prostřednictvím snížení
odvodů sociálního pojištění
a daňových osvobození
pro zaměstnavatele
(poskytovatele služeb)

podpora přijímání
zaměstnanců/zaměření se
na neformální trh práce

Německo: Program „Mini
práce“. Snížení ceny práce
při zaměstnání uchazeče
evidovaného úřadem práce;
Belgie: specifický voucher
na zaměstnání uchazeče
evidovaného na úřadu
práce;
Nizozemsko: snížení odvodů
a daní pro zaměstnavatele,
který přijme pracovníka
k vykonávání příležitostné
práce
Maďarsko: nový zákon o
domácích pracích; Žádné
odvody sociálního pojištění;
Zaměstnavatel platí pouze
měsíční registrační poplatek
ve výši 1000 HUF (90 Kč)
nehledě na počet
odpracovaných dnů
pracovníka;
Anglie a další země:
nastavena specifická
pravidla pro příležitostnou
práci

podpora nabídky

strukturace trhu
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založení centrální, národní řídící agentury (Francie)
podpora soukromých firem (Francie)
podpora neziskových firem (Belgie)
autorizace poskytovatelů služeb (Francie, Belgie)
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2.1.5 Náklady a výnosy institutu SPD
Dosud jsme se zaměřovali na dva hlavní přínosy institutu
služeb pro domácnost, tj. tvorbu pracovních míst a omezení šedé
ekonomiky. Tyto přínosy ale samozřejmě něco stojí a sektor
služeb pro domácnost je příjemcem značných částek z veřejných
zdrojů. Např. ve Francii byla v roce 2009 celková veřejná podpora
odhadována na více než 6 mld. EUR ročně. V Belgii to v roce 2011
bylo 1,6 mld. EUR.
Při analýze efektivity veřejné podpory z hlediska nákladů
a přínosů/úspor je však nutné současně zohlednit všechny přímé
a nepřímé dopady, kdy vedle finančních prostředků investovaných
do podpory SPD dochází zároveň i ke generování úspor. Rozdílem
mezi těmito vloženými prostředky (tj. hrubými náklady)
a vyčíslenými pozitivními dopady a přidanými hodnotami jsou pak
„čisté náklady.“
V následující kapitole jsou představeny zkušenosti z několika
zemí EU, přičemž v každé z těchto zemí je aplikován odlišný
systém veřejné podpory, vč. daňových odpočtů a využití
voucherů.
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3. Zahraniční zkušenosti a příklady
3.1 Francie
Ve Francii byl první formální systém SPD představen v r. 1994.
Jmenoval se Chéque Emploi Service (CES) a umožňoval použít
vouchery k placení za domácí práce a služby, včetně péče o děti
a zahradnických prací. Už od začátku byly CES vouchery výrazně
daňově zvýhodněny (50% sleva na daních z příjmů). V letech
2000 až 2010 využívalo CES více než 1 milion uživatelů
(domácností). V roce 2005 byl CES nahrazen Chéque Emploi
Service Universal (CESU), který je nabízen ve dvou variantách.
První variantou je předtištěná „šeková knížka“ s vouchery,
tzv. „deklarativní CESU“ (CESU déclaratif). Tu si uživatelé
(domácnosti) mohou zakoupit v bankách. Vouchery z této šekové
knížky slouží jako potvrzení (deklarace) o odpracování určitého
počtu hodin a jsou předávány mezi uživatelem, pracovníkem
a zástupci veřejné správy. Novým prvkem je dematerializace,
tj. možnost validovat pracovníka prostřednictvím internetu.
Druhým typem CESU je zcela nový druh voucheru,
tzv. „předplacený CESU“. Ten je částečně, nebo zcela financován
třetí stranou, např. soukromou firmou (zaměstnavatelem
uživatele), nebo veřejnou institucí. Soukromé firmy mohou
nakoupit a použít CESU vouchery jako nástroj personální politiky
(v tom případě jsou nazývány „CESU RH“) a využít přitom daňové
úlevy až do výše 500 000 EUR ročně - pokud vouchery poskytnou
svým zaměstnancům. Každý zaměstnanec přitom může získat
vouchery až do výše 1 830 EUR za rok. Veřejná správa a penzijní
fondy mohou předplacené vouchery distribuovat sociálně slabým,
tzv. „Social CESU“. V roce 2011 byl objem předplacených CESU
voucherů více než 640 mil. EUR. Ve stejném roce je využívalo
864 000 uživatelů (domácností) a 12 500 organizací (firem).
V 25 % případů byly využity na péči o děti.
V rámci CESU RH zaměstnavatelé neplatí sociální zabezpečení a
mají 25% daňový bonus na své příspěvky (až do výše 1 830 EUR
na zaměstnance a rok). Zaměstnanci neplatí daň z příjmu
až do výše 1 830 EUR za rok. Uživatelé služeb pro domácnosti
mají několik daňových výhod:
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- 50% daňový odpočet, nebo daňový bonus na částky vynaložené na
služby pro domácnosti. Daňový odpočet je omezen na 12 000 EUR
ročně na jednu domácnost, na 13 500 EUR na domácnost
s vyživovaným dítětem, na 15 000 EUR na domácnost s více
vyživovanými dětmi a na 20 000 EUR na domácnost se závislými
osobami,
- 50% daňový bonus na částky placené za péči o děti do šesti let
věku mimo jejich domov.
Graf č. 1 Předplacené vouchery - vývoj počtu uživatelů
846 363
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Zdroj: CNCESU

Pod pojmem služby pro domácnosti bylo definováno celkem
21 typů činností:
- Rodinné služby: péče o děti, péče o děti mimo domov,
asistence při přepravě dětí, pomoc ve škole, při hodinách,
pomoc při využití výpočetní techniky, administrativní pomoc
(6 % placených hodin, 215 000 zaměstnanců - s výjimkou
pečovatelů o děti -, 779 milionů eur přidané hodnoty);
- Služby v domácnosti: domácí práce, žehlení, zahradnické
práce, kutilství, příprava jídel a nakupování, dodávka jídel,
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dodávka vyžehleného oblečení, dodávka nákupů, údržba
a dohled nad domem, natírání (34 % placených hodin, 775 000
zaměstnanců, 4 542 milionů EUR přidané hodnoty);
- Služby pro starší, závislé a invalidní osoby: asistence
starším osobám (s výjimkou lékařské péče), asistence
invalidním osobám (např. překladatel znakové řeči), ošetřování,
kosmetické služby, péče o domácí zvířata a venčení, asistence
při obsluze televize a videa, asistence při přepravě a dopravě,
řízení vozidla, doprava/ asistence mimo domov (60 % placených
hodin, 605 000 zaměstnanců, 11 978 milionů EUR přidané
hodnoty).
Zavedení voucherů zjednodušilo proces najímání pracovníků
poskytujícího SPD. Systém navíc těmto pracovníkům zaručuje
sociální práva. Vouchery mohou být použity i k zakoupení SPD
poskytovaných
firmami.
V tom
případě
není
uživatel
zaměstnavatelem pracovníka, ale pouze příjemcem jeho
služby/práce. To se však děje pouze výjimečně, protože pracovník
- fyzická osoba poskytne služby vždy levněji než firma.
Ve Francii se v letech 2001-2010, jako důsledek masivní
podpory ze strany veřejné správy, významně zvýšil počet hodin
odpracovaných v rámci SPD. Podle francouzského Ministerstva
práce se počet legálně odpracovaných hodin zvýšil z 530 milionů
v roce 1998 na 800 milionů v roce 2008. Podle INSEE (Národní
statistický institut) byly přibližně dvě třetiny těchto legálně
odpracovaných a zaplacených hodin předtím vykonávány v oblasti
šedé ekonomiky. Díky podpoře ze strany veřejné správy se tedy
podařilo formalizovat/legalizovat dvě třetiny prací vykonávaných
pro domácnosti. Podle průzkumu mezi domácnostmi se v letech
1996 až 2005 počet domácností využívající legální SPD zvýšil
z 8,7 % na 9,9 %. Podle fiskálních dat to byl nárůst z 6,4 % na
10,3 %. Tento nárůst zahrnuje dva jevy:
1.Jedna třetina domácností začala nově využívat SPD, a to rovnou
formálním způsobem.
2.Dvě třetiny domácností přešly z neformálního do formálního
nákupu SPD.
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V roce 2011 prohlásilo 12 % přímých zaměstnavatelů
(tj. domácností, které najímají pracovníky přímo a ne přes
firmu/agenturu práce), že je daňová zvýhodnění SPD motivovala
k tomu, aby přešli na formální způsob zaměstnávání. V roce 1996
byl ve Francii podíl šedé ekonomiky v sektoru SPD na úrovni
50 %. Do roku 2005 se snížil na 30 %.
Francie implementovala celou řadu nástrojů k podpoře SPD
(daňové odpočty, úlevy na odvodech sociálního pojištění, podpora
systému voucherů, snížení sazeb DPH atd.), které jsou v součtu
velmi nákladné. V roce 2010 zpracovala francouzská komora
auditorů (Cour des Comptes) zprávu zahrnující přehled finanční
podpory SPD. Za rok 2009 byly celkové náklady státu vyčísleny na
6,6 mld. EUR. V roce 2007 částka vynaložená na podporu SPD
reprezentovala 7 % celkových nákladů na podporu zaměstnanosti.
To ukazuje, jak důležitý je sektor SPD ve francouzské politice
zaměstnanosti. V roce 2009 se dvě třetiny veřejných nákladů
týkaly daňových odpočtů, které využily 4 miliony domácností.
Tabulka č. 4 Vývoj nákladů na SPD ve Francii
miliony EUR

2006

2007

2008

2009

daňové odpočty

3 009

3 652

4 240

4 440

odpočty sociálního pojištění

1 682

2 086

2 146

2 136

odpočty celkem

4 691

5 738

6 386

6 576
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22

24

20

4 719

5 760

6 410

6 596

dotace francouzské Agentuře
osobních služeb
náklady celkem
Zdroj: Cour des Comptes, 2012

Podle zprávy sepsané Oliverem Wymanem z Institutu
zaměstnavatelských svazů soukromých firem poskytujících osobní
služby (FESP) činily v roce 2010 náklady na jeden plný úvazek
11 800 EUR ročně.
Ve veřejné zprávě zpracované francouzským senátem byla
navržena odlišná metodika kalkulace nákladů na vytvořená
pracovní místa, která zohledňuje tyto údaje:
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- zvýšení počtu plných úvazků v sektoru SPD v letech 2005 až
2008 o 58 000,
- zvýšení veřejných nákladů ve stejném období o 3 mld. EUR.
Výsledkem je, že hrubé náklady na každé vytvořené pracovní
místo (plný úvazek) jsou odhadovány na 51 500 EUR ročně.
V těchto nákladech ale nejsou zohledněny žádné přímé ani
nepřímé pozitivní dopady.
Pozitivními dopady SPD se věnuje zpráva Olivera Wymana
z roku 2012, která dochází k těmto závěrům:
Tabulka č. 5 Pozitivní dopady SPD ve Francii (O.Wyman,
2012)

přímé pozitivní
dopady

- Sociální pojištění hrazené zaměstnavateli a
zaměstnanci sektoru SPD
- Korporátní daně
- DPH
- Snížení objemu vyplácení soc. dávek v
nezaměstnanosti

nepřímé pozitivní
dopady

- Snížení nákladů na sociální služby a péči o děti
- Zvýšení spotřeby v ekonomice
- Zvýšení zaměstnanosti žen

další pozitivní
dopady neměřitelné

- Zlepšení v oblasti sociálního vyloučení
- Zlepšení života domácností

Tabulka č. 6 Pozitivní dopady SPD ve Francii v číslech
(O.Wyman, 2012)
odvody sociálního
pojištění
zaměstnanců v
SPD

22,91 % ze mzdy, objem mezd v SPD
v r. 2010: 10,16 mld. EUR

2 328 mil.
EUR

odvody sociálního
pojištění
zaměstnavatelů

18 % ze mzdy u pracovníků (90 %
případů), 40 % ze mzdy manažerů (10
% případů), objem mezd v SPD v r.
2010: 10,16 mld. EUR

2 530 mil.
EUR

DPH

5,5 % z obratu firem (v r. 2010: 780
mil. EUR)

42,9 mil.
EUR
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27,3 mil.
EUR

přímé daně
sociální dávky
v nezaměstnanosti

v letech 2009 až 2010 bylo vytvořeno
7 500 pracovních míst (plných úvazků);
60 % zaměstnanců bylo předtím
nezaměstnaných

180,6 mil.
EUR

přímé pozitivní
dopady celkem

5 109 mil.
EUR

závislé osoby
ve specializovaných 21 % seniorů potřebuje domácí péči
zařízeních (domovy a bez SPD by museli být umístěni do
pro seniory, LDN,
zařízení
atd.)

2 764 mil.
EUR

péče o děti

předpoklad: 80 % dětí ve věku do 3 let,
o které je pečováno doma, by bez SPD
muselo být umístěno v jeslích

přímá spotřeba
firem

50 mil. EUR
24 mil. EUR

zvýšení
zaměstnanosti žen

podíl žen-zaměstnankyň v SPD: 91 %

674,6 mil.
EUR

úspora nákladů na
opakování ročníků
dětí, které
propadají

snížení počtu dětí, které musí opakovat
ročník, o 6 %; Cena opakování ročníku:
6 000 EUR

360 mil. EUR

nepřímé pozitivní
dopady celkem

3 873 mil.
EUR

Některé nepřímé pozitivní dopady zmiňované v reportu
O. Wymana mohou být považovány za sporné. I když ale
zohledníme pouze přímé pozitivní dopady, tj. 5,1 mld. EUR,
docházíme k závěru, že celkové hrubé náklady (tj. 6,6 mld. EUR)
jsou sníženy o 77 %. Při zohlednění pouze prvně jmenovaného
nepřímého pozitivního dopadu SPD, tedy snížení počtu závislých
osob ve specializovaných zařízeních, vychází celková bilance
SPD ve Francii fiskálně pozitivně.

33

3. Zahraniční zkušenosti a příklady

3.2 Belgie
V Belgii je Titres Services federálním systémem, který byl
poprvé představen v roce 2001. Do života byl ale uveden až
v roce 2004. Původním cílem bylo vytvořit 25 000 pracovních míst
do konce roku 2007. Tento cíl byl spojen s dalšími cíli, jako bylo
omezení práce na černo a zlepšení rovnováhy mezi prací
a rodinou. Systém Titres Services je založen na voucheru, který
uživateli umožňuje platit za práce v domácnosti, které vykoná třetí
strana - pracovník. Systém je založen na vztahu několika aktérů vydavatele voucherů, uživatele (domácnosti), zaměstnavatele
(registrovaná firma/ agentura), pracovníků a federální vlády, která
je hlavním zdrojem financování celého systému.
Uživatelem je jakákoli osoba. Ta si může koupit vouchery Titres
Services a to v maximálním počtu 750 ks za rok (resp. 2 000
voucherů za rok v případě, že jde o hendikepovanou osobu,
seniora, který potřebuje sociální péči, rodiče - samoživitele, atp.).
Zajímavostí belgického systému je, že pracuje s fixní cenou. Ta je
od roku 2009 na úrovni 7,50 EUR za hodinu práce. Díky 30%
daňovému odpočtu je cena, kterou platí uživatel, pouze 5,25 EUR.
Tabulka č. 7 Belgický model
cena Titres Services
leden 2004
listopad 2004
červen 2008
leden 2009

6,20
6,70
7,00
7,50

EUR
EUR
EUR
EUR

snížená cena
(30% daňový odpočet)
4,34 EUR
4,69 EUR
4,90 EUR
5,25 EUR

Aby uživatelé mohli Titres Services využít, resp. aby si mohli
zajistit pracovníka, který SPD poskytne, musí kontaktovat
tzv. registrované firmy/agentury. V tomto systému tedy není
možné, aby uživatelé kontaktovali přímo pracovníky. Pracovníci,
kteří chtějí pracovat samostatně (jako „OSVČ“), se také musí
registrovat. Uživatelé tedy musí nakupovat služby u registrované
firmy/agentury.
Tato
charakteristika
belgického
systému,
tj. povinné zapojení tří stran do pracovně-právního vztahu,
je mnoha analytiky vyzdvihována jako cesta ke zlepšení
pracovních podmínek pracovníků SPD.
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Z pohledu pracovníka SPD nabízí systém formální pracovní
smlouvu, na základě které má stejná pracovní práva jako jakýkoli
jiný zaměstnanec. Jde o standardní pracovní smlouvu na dobu
určitou, nebo neurčitou, na plný, nebo zkrácený úvazek. Je přitom
povinností registrované firmy/agentury, která s pracovníkem
smlouvu uzavírá, změnit pracovní smlouvu z doby určité na dobu
neurčitou, pokud pracovní vztah trvá déle než 3 měsíce. V určitých
případech mohou registrované firmy/agentury benefitovat ze
snížení odvodů sociálního pojištění, a to v případě, že aktivizují
dlouhodobě nezaměstnané. Systém Titres Services je přitom
přímo zaměřen na nezaměstnané a na příjemce sociálních dávek.
60 % pracovních míst musí být vytvořeno právě pro tyto kategorie
občanů.
Z pohledu kvantitativních výsledků Titres Services předčil
očekávání. V roce 2011 nakoupilo alespoň jeden voucher 835 000
uživatelů. Celkem bylo v roce 2011 prodáno více než 100 milionů
voucherů. V otázce tvorby nových pracovních míst systém také
předčil očekávání. V roce 2011 pracovalo v systému téměř
150 000 osob, což představuje více než 160 000 pracovních míst
(není přepočítáno na plné úvazky). Na konci stejného roku bylo na
trhu cca 2 700 registrovaných firem/agentur.
Co se týká vývoje využití Titres Services uživateli, tak těch
každý rok přibývá přes 100 000. V roce 2011 využívalo SPD 10 %
populace (17 % belgických domácností). Jedním uživatelem bylo
průměrně nakoupeno 127 voucherů (tj. 127 hodin prací pro
domácnost) za rok.
Vývoj systému Titres Services je pozoruhodný. Počet
registrovaných firem/ agentur neustále roste. Z počtu 500 v roce
2004 až na 2 700 v roce 2011. Mezi roky 2006 a 2009 se jejich
počet zdvojnásobil. Stejná situace je u počtu pracovníků, kdy
jejich počet rostl ze 60 000 v roce 2006 až na 120 000 v roce
2009 a 150 000 v roce 2011.
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Tabulka č. 8 Titres Services 2004-2011, klíčové indikátory
2004
počet
registrovaných
firem /
agentur
počet
pracovníků
počet
uživatelů
počet
vyplacených
voucherů
(mil. ks)
počet
prodaných
voucherů
(mil. ks)

2005

504

840

2006

1 163

61 759

2007

1 504

2008

1 892

2009

2 292

2010

2 576

2011

2 708

87 152 103 437 120 324 136 915 149 827

98 814 190 734 316 101 449 626 557 482 665 884 760 702 834 959

5,62

17,2

32,1

48,9

65,2

78,6

94,8

105,3

8,11

20,3

35,9

53,1

73,6

78,2

97,1

109,1

Zdroj: IDEA Consult

Většina pracovníku SPD vykonávala úklidové práce, druhou
nejčastější činností bylo žehlení. Ostatní činnosti, které mohou být
vykonávány v rámci Titres Services, byly vykonávány méně než
20 % pracovníků. Podle průzkumu IDEA Consult 8 % pracovníků
také vykonávalo neautorizované činnosti, jako je péče o děti, péče
o seniory a zahradnické práce.
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Graf č. 2 Služby, které poskytují pracovníci Titres Services,
rok 2011
úklid

96,5%

žehlení v domácnosti

70,8%

příprava jídel

18,1%

drobná šití

18,0%

nákupy
žehlení mimo domácnost
doprava zdravotně postižených

15,9%
12,7%
3,4%

Zdroj: IDEA Consult

Belgický systém Titre Service je každým rokem hodnocen
nezávislou organizací IDEA Consult. Hodnocení dopadů na státní
rozpočet spoléhá na metodologii rozlišující přímé pozitivní dopady,
nepřímé pozitivní dopady 1. stupně a nepřímé pozitivní dopady
2. stupně. Mezi přímé pozitivní dopady patří snížení objemu výplat
sociálních dávek v nezaměstnanosti (protože nezaměstnaní získají
novou práci), nové příjmy z odvodů sociálního pojištění a nové
příjmy z daní z příjmů fyzických osob. Když tyto přímé pozitivní
dopady odečteme od 1,6 mld. EUR hrubých nákladů, dostaneme
se o 40 % níže, tedy na čisté náklady ve výši 1 mld. EUR.
Když dále vezmeme v potaz nepřímé pozitivní dopady 1. stupně
(např. umožnění osobám v domácnostech vrátit se díky SPD zpět
do pracovního procesu), sníží se čisté náklady o dalších 5 %.
Takže po sečtení přímých pozitivních dopadů a nepřímých
pozitivních dopadů 1. stupně (tzn. těch, které se dají jasně měřit)
se dostáváme na snížení veřejných nákladů o 45 %.
Nepřímé pozitivní dopady 2. stupně jsou měřitelné mnohem
obtížněji. Jde např. o zvýšený výběr DPH způsobený zvýšenou
poptávkou nezaměstnaných, kteří se díky SPD vrátí do pracovního
procesu, anebo o úsporu v oblasti sociálních služeb, protože starší
lidé díky SPD zůstávají déle v domácí péči. IDEA Consult odhaduje,
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že tyto nepřímé pozitivní dopady 2. stupně se pohybují mezi
380 a 520 mil. EUR.
Celkové hrubé náklady na jednoho pracovníka v tomto systému
byly v roce 2011 celkem 11 048 EUR. Celkové čisté náklady, po
započtení přímých a nepřímých pozitivních dopadů, jsou 3 520 EUR
na jednoho pracovníka.
Tabulka č. 9 Analýza nákladů a pozitivních dopadů Titre
Services, rok 2011

hrubé náklady

popis

částka

dotace na vouchery
náklady na řízení systému
daňové odpočty

1 421 110 958 EUR
12 333 355 EUR
220 868 221 EUR

hrubé náklady
celkem
přímé pozitivní
dopady

1 655 312 534
EUR
Snížení objemu dávek
v nezaměstnanosti
nově získané odvody soc. poj.
nově získané daňové odvody

pozitivní přímé
dopady celkem

655 978 364
EUR

odhadované čisté
náklady

nepřímé pozitivní
dopady 1. stupně

nepřímé
pozitivní dopady
1. Stupně celkem
čisté náklady
celkem - bez
započtení
nepřímých
pozitivních
dopadů 2. stupně
Zdroj: IDEA, 2012
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200 727 706 EUR
307 299 481 EUR
147 951 177 EUR

999 334 170 EUR
nově získané odvody sociální daně
nově získané odvody soc. poj.
a daní osob, které se díky PHS
vrátí do práce.
snížení objemu dávek
v nezaměstnanosti díky těmto
návratům do práce.

34 311 355 EUR
44 490 432 EUR
9 194 101 EUR

87 995 888 EUR

911 338 283 EUR
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3.3 Finsko 31
Služby pro domácnosti jsou ve Finsku podporovány
prostřednictvím daňových odpočtů, tedy obdobným způsobem,
jako v dalších evropských zemích. Na rozdíl od těchto zemích jsou
ve Finsku v rámci služeb pro domácnosti daňově uznatelné
i drobné opravy v domácnostech.
V roce 2004 bylo ve Finsku 155 802 domácností (tj. 6,6 %
všech domácností), které si uplatnily daňový odpočet související
s náklady na služby pro domácnosti. Objem těchto daňových
odpočtů činil celkem 111,3 mil. EUR. Více než 90 % domácností
nakoupilo služby prostřednictvím firem. 73 % domácností
nakoupilo drobné opravy a 25 % úklidové služby. Pouze 4 %
domácností nakoupila pečovatelské služby, nebo služby péče
o děti a přibližně 3 % využila služeb zahradníka. Teprve nedávno
představenou možnost nakoupit služby pro rodiče a prarodiče
využila pouze 2 % domácností uplatňujících daňové odpočty.
V roce 2004 činil objem služeb pro domácnosti zakoupených
v rámci daňových odpočtů celkem 457 milion EUR. Z této částky
se 90 % peněz týkalo drobných oprav v domácnosti. Odhadovaný
dopad na zaměstnanost byl ve stejném roce přibližně 10 000
plných pracovních úvazků (cca 12 100 pracovních míst).
Odhadovaný čistý dopad na zaměstnanost, tj. pracovní místa,
která nově vznikla právě díky možnosti daňových odpočtů, byl
přes 3 500 plných pracovních úvazků (cca 4 600 pracovních míst).
84 % všech plných úvazků (tj. 70 % pracovních míst) vzniklo
v segmentu domácích oprav a 14 % v úklidových službách
(tj. 26 % pracovních míst). Typ pracovních míst, která vznikají ve
službách pro domácnosti a na která je možné uplatnit daňový
odpočet, je regulován. Tato nově vzniklá pracovní místa tedy
nekonkurují těm stávajícím a nevytlačují je z trhu práce.
Daňové odpočty služeb pro domácnosti se ukázaly nákladově
efektivním způsobem tvorby nových pracovních míst. Z pohledu
finské národní ekonomiky se pracovní místa vytvořená díky
daňovým odpočtům plně zaplatí. Daňové odpočty mají ale i další
ekonomické a sociální dopady jako např. snížení objemu
31

Niilolan, K., Valtakarin, M. Kotitalousvähennys kotipalvelumarkkinoiden
luojana ja työllisyyden lisääjänä. 2006
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nehlášené práce a pro domácnosti více času na odpočinek. Dalším
důležitým, trvalým efektem a přidanou hodnotou systému
daňových odpočtů služeb pro domácnosti je, že aktivoval zcela
nový typ poptávky po službách pro domácnosti v objemu stovek
milionů EUR ročně. Zároveň vytvořil zcela nový trh služeb minimálně v oblasti úklidu.
Pokud by domácnosti mohly z daňových odpočtů profitovat
okamžitě, tj. v okamžiku nákupu služeb, poptávka by se výrazně
zvýšila. Stejným způsobem by se projevilo zvýšení povědomí
domácností o výhodách daňových odpočtů. To je totiž stále velmi
nízké. Domácnosti by také ocenily, kdyby mohly profitovat
z daňových odpočtů např. při nákupu služeb v oblastech IT,
stěhování či dovozu jídel jako součásti pečovatelských služeb.
Polovina domácností by také přivítala, kdyby služby byly nabízeny
jako součást zaměstnaneckých benefitů. Podle průzkumu mezi
firmami by jich přitom více než čtvrtina byla ochotna takovýto
benefit poskytovat.
Dopady systému SPD na finský státní rozpočet byly
analyzovány ve zprávě Niilola a Valtakari z roku 2006. Podle této
zprávy se daňové odpočty v segmentu SPD prokázaly jako
nákladově efektivní způsob tvorby nových pracovních míst.
Z pohledu národní ekonomiky se nová pracovní místa vzniklá díky
státní podpoře plně zaplatí a dokonce přináší pozitivní fiskální
efekt. Daňové odpočty v segmentu SPD mají na ekonomiku
mnoho pozitivních efektů, vč. např. snížení objemu nelegálního
zaměstnávání, zvýšení spotřeby a více volného času. Dalším
důležitým a trvalým efektem je, že ve Finsku vznikla zcela nová
poptávka po domácích službách v hodnotě stovek milionů EUR.
Díky tomu také vznikl zcela nový trh služeb, zejm. v oblasti
úklidových služeb.
Kalkulace čistých nákladů zohledňuje domácnosti, které si
nakoupily SPD pouze díky tomu, že mohly využít daňových
odpočtů. Je odhadováno, že přibližně jedna třetina nákladů (160
ze 457 mil. EUR) může být považována za „čisté“ náklady, tj. tyto
náklady by nevznikly, pokud by neexistovaly daňové úlevy.
Hrubé náklady na vznik jednoho pracovního místa (9 950
„hrubých“ pracovních míst) jsou přes 11 000 EUR a „čisté“ náklady
na vznik jednoho pracovního místa jsou více než 31 000 EUR
(3 550 „čistých“ pracovních míst, tj. míst, která by nevznikla,
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pokud by neexistovaly daňové odpočty). Pokud ale zohledníme
různé pozitivní dopady všech nových „čistých“ pracovních míst,
dojdeme k závěru, že každé takové místo generuje státu
„zisk“ ve výši 3 800 EUR. Je nicméně nutné zmínit, že tyto
závěry jsou založeny na předpokladu vycházejícího ze
spotřebitelského průzkumu týkajícího se citlivosti domácností na
daňové odpočty a ne ze skutečných čísel.
Tabulka č. 10 Finsko: výdaje a příjmy státu v SPD

údaje za r. 2004

hrubé
náklady
(tj. náklady na
všechna
pracovní místa
v systému)

čisté náklady
(tj. náklady
pouze na nová
místa vzniklá
díky daňovým
odpočtům)

čisté náklady
pouze pro
služby pro
domácnosti
(tj. 10 % celku,
protože 90 % je
využíváno na
drobné opravy)

výdaje státu (celková
daňové náklady
uplatněné domácnostmi)

111 300 000
EUR

111 300 000
11 130 000 EUR
EUR

náklady domácností
(celkový objem služeb
nakoupených
domácnostmi při
uplatnění daňového
odpočtu)

457 000 000
EUR

160 000 000
16 000 000 EUR
EUR

počet nových plných
úvazků

9 950

3 550

560 - 750

DPH (22%)

100 000 000
35 000 000 EUR
EUR

3 500 000 EUR

nové příjmy z daní
a sociálního pojištění

137 200 000
47 000 000 EUR
EUR

4 700 000 EUR

příjmy státu

nové příjmy z daní díky
přesunu z šedé do
hlášené práce
nové příjmy z daní
a sociálního pojištění
díky tomu, že členové
domácnosti začnou
pracovat

x

9 700 000 EUR

30 800 000 EUR

3 080 000 EUR

3 500 000 EUR

350 000 EUR
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úspora státu na dávkách
v nezaměstnanosti

4 800 000 EUR

2 500 000 EUR

250 000 EUR

multiplikované efekty
ve spotřebě díky zvýšení
kupní síly

8 200 000 EUR

8 200 000 EUR

820 000 EUR

příjmy státu celkem

259 900 000
EUR

celkový dopad
(tj. příjmy státu mínus
výdaje)

148 600 000
15 700 000 EUR
EUR

dopad přepočítaný na
1 nové pracovní místo

14 000 EUR

127 000 000
12 700 000 EUR
EUR
1 570 000 EUR

3 800 EUR

3.4 Švédsko
V r. 2009 byl vydán nový zákon - zákon o svobodné volbě ve
veřejném systému, který umožňuje obyvatelům Švédska uplatnit
svobodnou vůli při výběru veřejných služeb, tj. včetně sociální
a zdravotní péče. Zákon také umožnil vstup a rozšíření
soukromých poskytovatelů těchto služeb. V roce 2007 zavedlo
Švédsko daňové zvýhodnění služeb pro domácnost. V rámci služeb
pro domácnost bylo vytvořeno od roku 2011 12 000 nových
pracovních míst. Daňové zvýhodnění je nastaveno na 50 % ceny
poukázky s limitem 50 000 SEK ročně. V roce 2011 využilo 148
000 seniorů starších 65 let tuto možnost, tj. nakoupilo daňově
zvýhodněnou poukázku, z toho 89 % patřilo ke skupině
s nejnižším příjmem.
Podle zaměstnavatelské federace Fötegarna jsou daňové
odpočty životaschopné v tom smyslu, že ve stejném roce generují
vyšší příjmy, než je jejich hodnota. 32 Výše daňových odpočtů
v sektoru ROT (tj. oblast domácích renovací) byla v roce
2009/2010 celkem 9,4 mld. SEK (1 mld. EUR). To odpovídá
obchodnímu obratu ve výši přibližně 3 mld. EUR. Když zvážíme
pozitivní dopady generované tímto obratem, vč. odvodů sociálního
pojištění a daní za zaměstnance, korporátní daně, DPH a další
nepřímé daně, dojdeme k závěru, že každé EURO odečtené z daní
generuje 1,5 až 2 EURA v národní ekonomice. Zaměstnavatelská
32
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federace tedy dochází k závěru, že tyto daňové odpočty jsou
v konečném důsledku pro státní rozpočet fiskálně pozitivní.
Celkové hodnocení je stejné i pro sektor RUT (tj. domácí
práce), i když v menším měřítku. Fiskální náklady se v r. 2009
pohybovaly kolem 100 mil. EUR. To reprezentuje obchodní obrat
ve výši 0,2 mld. EUR, který zpětně generuje daně v celkové výši
přibližně 100 mil. EUR. To znamená, že každé EURO utracené
v domácích službách generuje 1 EURO v národní ekonomice.
Pokud bychom do výpočtu zahrnuli i daně z příjmů zaměstnanců,
byl by výsledek pro státní rozpočet opět pozitivní.
Tyto výpočty nezohledňují ostatní mechanismy, které by ještě
více zdůrazňovaly pozitivní přínosy pro státní rozpočet. Např.
zvýšení výběru DPH způsobené zvýšením spotřeby fyzických osob,
snížení objemu vyplácení sociálních dávek v nezaměstnanosti atd.

3.5 Dánsko
Dánská podpora SPD se za poslední dvě desetiletí výrazně
vyvíjela. Po první fázi v roce 1994 byla zavedena výrazná daňová
zvýhodnění pro všechny domácnosti. Po roce 2000 byla snížena
možnost daňových odpočtů z 50 % na 35 % a u některých aktivit
byla dokonce úplně zrušena. Od roku 2004 byla možnost
daňových odpočtů umožněna už pouze seniorům. Agentura EIRO
se zabývala hodnocením podpory SPD. 33 Podle ní měla daňová
podpora pozitivní vliv na formalizaci zaměstnávání. Podle
průzkumu z roku 2001 vykonávalo 75 % uživatelů (domácností)
domácí práce samo a přibližně 10 % si je zajišťovalo v rámci
nehlášené práce. 34 Podle zprávy agentury EIRO se díky podpoře
státu
přesunuly
domácí
práce
vykonávané
samotnými
domácnostmi a nelegálními pracovníky do oblasti legálního
zaměstnávání, a to v rozsahu 3,5 milionu hodin ročně,
což dopovídá přibližně 2 100 plným pracovním úvazkům.
Podle průzkumu z r. 2006 došlo po omezení daňových
zvýhodnění v r. 2001 ke zvýšení podílu nehlášené práce žen ve
SPD. V roce 2001 to bylo 11,5 % žen. V roce 2004/2005 pak
13,8 % žen. Je pravděpodobné, že se domácnosti po zavedení
33
34

Denmark, Home service scheme. EIRO, 2001
Erhvervsfremmestyrelsen. 2001a, str. 46-47

43

3. Zahraniční zkušenosti a příklady

daňových zvýhodnění naučily domácí práce svěřovat externím
pracovníkům. Jakmile byla daňová zvýhodnění zrušena, jednoduše
pokračovaly v jejich využívání, ale už formou nehlášené práce.

3.6 Německo
Podle různých zdrojů je neformální zaměstnávání v německých
domácnostech velmi časté, pohybuje se mezi 90-95 %. Německé
domácnosti přitom neformálních zaměstnanců nejčastěji využívají
k vykonávání doplňkových, drobných prací - „mini prací“. Proto
byly v roce 2003 „mini práce“ legislativně ukotveny a od té doby
se jejich využívání prudce zvyšuje - ze strany domácností
i soukromých podnikatelů. Tato forma zaměstnávání je
podporována úlevami na daních a sociálním pojistném, a to až do
výdělku pracovníka 400 EUR měsíčně. Počet pracovníků
v domácnostech se za dobu trvání zvýšil více jak dvojnásobně.
V roce 2003 jich bylo 102 000 a v roce 2011 už 240 000.
Graf č. 3 „Mini pracovníci“ v domácnostech: 2004-2012
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Zdroj: Knappschaft Bahn See: Aktuelle Entwicklungen im Bereich
der geringfügigen Beschäftigung, II. Quartal 2012
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2012
(červen)

celkové hrubé náklady
(1,6 mld. EUR v r.
2011) sníženy o 45 %
při započítání přínosů
systému na
zaměstnanost

údaje k analýze
nákladů a
výnosů

cena jednoho
vytvořeného
pracovního
místa

významné omezení
nehlášené práce;
téměř všechny práce
v domácnostech byly
před zavedením tohoto
poukázkového systému
nehlášené

omezení
nehlášené práce
nebo vliv na
outsourcing
domácích prací
k externím
pracovníkům

celkové čisté náklady
na pracovníka: 3 500
EUR

celkové hrubé náklady
na pracovníka (rok
2011): 11 000 EUR

rok 2011: 160 000
pracovních míst
vytvořeno díky Titre
Services, ekvivalent
56 000 plných úvazků
(spuštěno v r. 2004)

tvorba
pracovních míst

Belgie

podstatné; Podle
odhadů bylo
přibližně 2/3 „mini
prací“ před
zavedením systému
vykonáváno v zóně
šedé ekonomiky

rok 2011: 240 000
„Mini pracovníků“
v domácnostech

Německo

celkový čistý náklad na
plný úvazek v r. 2000:
4 400 EUR

hrubé náklady na plný
úvazek v r. 2000:
17 000 EUR a v r. 2006
15 000 EUR;

celkové hrubé náklady
na pracovníka v r. 2000:
13 000 EUR;

celkové hrubé náklady:
64 mil. EUR (rok 2000),
v roce 2006 pak 11 mil.
EUR

po zavedení několika
restrikcí systému
podpory služeb pro
domácnosti se objem
nehlášené práce opět
zvýšil

podle odhadů vzniklo
díky outsourcingu
domácích prací přibližně
2 000 plných úvazků;

rok 2000: 3 700 plných
úvazků ve službách pro
domácnosti (zavedeno
v r. 1994 a později
omezeno)

Dánsko

pozitivní přínosy pro
stát na jedno pracovní
místo jsou přibližně
3 800 EUR

celkové hrubé náklady
na jedno pracovní místo
v r. 2006: 11 000 EUR;

práce vytvořené díky
zákonným opatřením
neznamenají žádné
dodatečné náklady pro
státní rozpočet; naopak
jsou fiskálně pozitivní

odhad omezení
nehlášené práce: z 60
% na 25 % v r. 2004
(v oblasti domácích
prací i renovacích)

odhadovaný čistý
dopad: 4 600 plných
úvazků (1 000
v domácích pracích
a 3 600 v renovací)

rok 2001-2004:
vytvořeno celkem
10 000 plných úvazků;

Finsko

Tabulka č. 11 Přehled dopadů, nákladů a přínosů systémů SPD za vybrané země
Francie

odhad INSEE z r. 2007:
9 000 - 28 000 EUR

odhad zprávy Senátu
z r. 2010: 51 000 EUR;

celkové hrubé náklady
na jeden nový plný
úvazek:

celkové náklady na
nezaměstnaného v r.
2009: 11 800 EUR;

celkové přínosy jsou
odhadovány na 2,6 mld.
EUR - systém je tedy
fiskálně pozitivní

celkové hrubé náklady
v r. 2009: 6,6 mld. EUR;

2/3 hodin placených
legálně v rámci služeb
pro domácnosti byly
původně placeny v zóně
šedé ekonomiky

omezení nehlášené
práce je odhadováno
z 50 % v r. 1996 na 30
% v r. 2005;

330 000 pracovních míst
vytvořeno (50 000
plných úvazků)

roky 2005-2010

každé EURO vydané
na daňových
odpočtech v oblasti
renovací generovalo
státu zpět 1,5 až 2
EURA; každé EURO
vydané v oblasti
domácích prací se
státu vrátilo ve stejné
výši

celkové náklady
spojené s daňovými
odpočty v r. 2010:
1 mld. EUR;

minimálně 10 %
snížení nehlášené
práce v sektoru
úklidových služeb

téměř všechna
pracovní místa byla
předtím nehlášená,
nebo neexistovala;

roky 2007-2009:
vytvořeno 18 000
plných úvazků (4 000
v oblasti domácích
prací a 14 000
v oblasti renovací)

Švédsko
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3.7 Shrnutí
Služby pro domácnosti (SPD) jsou v rámci EU významným
zdrojem zaměstnanosti a sociálního smíru. Na jedné straně totiž
dávají práci obtížně zaměstnatelným skupinám osob a na straně
druhé ulehčují domácnostem a napomáhají ke slaďování
pracovního a rodinného života. SPD zároveň účinně bojují s prací
na černo, legalizují pracovněprávní vztahy a tím chrání pracovníky
i domácnosti. Z hlediska státního rozpočtu přitom systémy mohou
být fiskálně neutrální.
Tabulka č. 12 Srovnání tří typů systémů
CESU (Francie)

Titre Services
(Belgie)

Buoni Lavoro
(Itálie)

hlavní cíl

zjednodušení
pracovně-právních
vztahů (pracovních
smluv)

poskytování
dotací sektoru
služeb pro
domácnosti

regulace
příležitostné
práce

uživatelé
služeb

domácnosti

domácnosti

domácnosti, firmy
a organizace

poskytovatelé
služeb

soukromí
pracovníci anebo
firmy po získání
autorizace

pouze
autorizovaní
poskytovatelé
služeb

původně
omezena na
konkrétní
kategorie
pracovníků

typ
zaměstnaneckého
poměru

buď přímé
zaměstnávání,
nebo
prostřednictvím
firem; většinou ale
přímé
zaměstnávání

triangulární vztah
(přímé
zaměstnávání
domácnostmi není
povoleno)

přímé
zaměstnávání

typy služeb

osobní služby
poskytované
v domácnosti,
kromě
pečovatelských
služeb

osobní služby
poskytované
v domácnosti,
vč.
pečovatelských
služeb

velmi široká
definice,
vč. např.
zemědělských
činností; domácí
služby mají méně
než 10% podíl

46

3. Zahraniční zkušenosti a příklady

cena

cena je flexibilní

fixní hodnota
poukázek

fixní hodnota
poukázek

veřejná
podpora
a omezení

daňové odpočty
(50 %), v závislosti
na příjmu uživatele
(tj. člena
domácnosti)

daňové odpočty
(30 %);
je definován
maximální možný
počet zakoupených poukázek za
rok

odvíjí se od
příjmu
zaměstnance;
pro pracovníka
je stanoven
příjmový limit
5 000 EUR za rok
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4. Využívání služeb pro rodinu a domácnost
v podmínkách ČR
Služby pro rodinu a domácnost lze v současné době v České
republice vykonávat jednak na základě živnostenského zákona
a jednak na základě občanského zákoníku.
Obsahem volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu
a domácnost“ je poskytování služeb pro rodinu a domácnost, které
znamenají zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid,
praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), dále individuální péči
o děti starší tří let v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí
- včetně péče o děti do tří let, péče o osoby vyžadující zvýšenou
péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících
s chodem domácnosti a jiné obstaravatelské činnosti. Obsahem
této živnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu, tzn.,
že tato péče nemůže být poskytována každodenně na pravidelné
bázi!
Pokud poskytované služby pro domácnosti nesplňují některé
pojmové znaky podnikání - soustavná činnost, provozovaná
samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost,
za účelem dosažení zisku a za podmínek živnostenského zákona -,
nejedná se o podnikání podle tohoto zákona (nejsou tedy ani
kladeny žádné další požadavky na pečující osobu - profesní či
odborné). Nevytváření zisku neznamená poskytování služeb
bezúplatně. Odměna za poskytnuté služby by ale měla být
přiměřená, aby postačovala na úhradu nákladů spojených s péčí
o dítě (náklady na poskytnuté hygienické prostředky, energie,
odměna pečovatele apod.) a nepřevyšovala je. Při posuzování, zda
se jedná o provozování živnosti, se přihlíží i k dalším aspektům
např. propagace činnosti (inzeráty, reklama apod.).
Občasná výpomoc v domácnosti je tedy možná čistě na základě
dohody mezi uživatelem služby a osobou příležitostně službu
vykonávající. Tato dohoda může být i ústní, přesto je pro obě
strany výhodnější její uzavření v písemné formě. Úprava
vzájemných vztahů se řídí obecně závaznými právními předpisy
(zejména občanským zákoníkem).
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Občanský zákoník upravuje tzv. smlouvu o dílo, kterou se
zhotovitel díla zavazuje objednateli, že za sjednanou cenu provede
na své nebezpečí zhotovení díla podle smlouvy, řádně
a v dohodnuté době. Zhotovitel není povinen provést dílo osobně
a je oprávněn dát dílo provést na svoji odpovědnost někomu
jinému, nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného. V tom se zásadně liší
smlouva o dílo od dohody o provedení práce, neboť zaměstnanec
musí provést práce osobně. Dílem se rozumí zhotovení určité věci,
pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž, údržbu, provedení
opravy nebo úpravy věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné
činnosti.
Přivýdělek z této činnosti podléhá dani z příjmu fyzických osob
až od určité roční výše, která je dle platného znění zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanovena na 20 000 Kč
ročně, pod touto hranicí příjmů není povinnost podávat daňové
přiznání. Z příjmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.
Z dosavadních výzkumů vyplývá, 35 že zájem o poskytování
služeb pro rodinu a domácnost, na základě ujednání dle
živnostenského zákona, je v současné době nízký, a to zejména
z důvodu finanční náročnosti, nedostupnosti. Služby na základě
ujednání dle občanského zákoníku se vyskytují pouze ojediněle.
Zájem o dané služby, zejména v souvislosti s dětmi, je ale
patrný - dokládají to realizované projekty ESF, díky nimž na
služby hlídání dětí, poskytované nositeli projektu, dosáhnou
rodiny, které by si je jinak nemohly dovolit - cena za službu je pro
ně díky finanční podpoře z projektu nižší.
„V praxi se lze setkat s projekty neziskových organizací
a veřejných institucí, které využívají možnosti obecných právních
předpisů k zajištění profesionální nerodinné individuální péče
o děti. Tyto projekty bývají, alespoň při svém startu, financovány
z prostředků Evropského sociálního fondu, jejich cílem je
mj. usnadnění návratu na trh práce určitých cílových skupin (ženy
po rodičovské dovolené, ženy z generace 55+ atd.). Rodiny
a potenciální chůvy/pečovatelky, které se ucházejí o zařazení do
projektu, musí zpravidla splňovat konkrétní kritéria nastavená
35

Např. Paloncyová, J., Barvíková, J., Šťastná, A., Svobodová,
K., Kuchařová, V. Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České
republice. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 208 s. ISBN 978-80-7416-119-3
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v projektu. Pečující osoby před zahájením péče o děti procházejí
určitou formou přípravy (kurz, školení, stáž), která je definována
v projektu. Ačkoliv není povoleno generování zisku (podnikání),
služby pochopitelně mohou být poskytovány za přiměřenou
úplatu, která pokrývá jejich náklady. V období realizace projektu
bývá cena za poskytované služby nižší než obvyklá, 36 nebo
dotovaná z projektu (viz níže služba Domácí hlídání
Zdravotnického zařízení městské části Praha 4). Po skončení
podpory projektu z ESF je pro udržení nastartovaných aktivit třeba
žádat o další grantovou podporu, nebo navýšit ceny za
poskytované služby tak, aby pokrývaly jejich reálné náklady (nebo
alespoň jejich potřebnou část), což v praxi obecně představuje
riziko ohrožení jejich další existence či rozsahu. Ukazuje se, že
rodiče, kteří využívali služby za dotované ceny, nemusí být ochotni
anebo s ohledem na svoji finanční situaci schopni hradit ceny
nedotované. Ukončení projektu na druhé straně umožňuje uvolnit
kritéria výběru rodin a pečovatelek a otevřít službu širšímu okruhu
zájemců (tzn. mimo cílové skupiny původního projektu).
Na rozdíl od kolektivních forem péče v provozovnách není
nekomerční individuální péče poskytovaná dle obecných právních
předpisů svázána žádnými specifickými předpisy, ani požadavky
na odbornou způsobilost, jako je tomu v případě komerční
individuální denní péče o děti do 3 let.
Obecných právních předpisů k zajištění individuální péče o děti
využívá např. nezisková služba Domácí hlídání Zdravotnického
zařízení městské části Praha 4 - za účelem udržení nízké ceny za
službu chůvy vykonávají svoji činnost na dohodu o provedení
práce, v průběhu kalendářního roku může tedy každá odpracovat
maximálně 300 hodin.37“ (Paloncyová et al. 2013: 112)
36
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Pozn. autorů: např. Projekt Trojlístek, který je financován z ESF
prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, vychází ze zkušeností
rakouské služby Oma Dienst. Jeho cílem je aplikovat zkušenosti ze
zahraničí na české prostředí - zprostředkovává kontakt mezi náhradními
babičkami a rodinami s dětmi. http://www.crsp.cz/rodiny-s-detmi/161trojlistek-2
Pozn. autorů: V rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) je
finančně podpořen projekt Zdravotnického zařízení městské části Praha 4
s názvem "Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské
dovolené. Domácí chůva pro děti ve 0-6 let". Jeho realizace potrvá od 1.
ledna 2013 do 31. prosince 2014.

4. Využívání služeb pro rodinu a domácnost v podmínkách ČR

Vedle uvedených možností se, zejména právě z důvodu
finanční nedostupnosti, v České republice, stejně jako v zahraničí,
využívá ujednání založených na neformální dohodě, kdy se
služby vykonávají v rámci tzv. sousedské výpomoci, a to i za
úplatu. Toto zmiňuje i materiál Ministerstva práce a sociální věcí
„Soubor prorodinných opatření - Prorodinný balíček“ (2008), který
uvádí: „… části rodičů, kteří řeší nedostatek služeb péče
o předškolní děti vzájemnou svépomocí, když si navzájem po
různě dlouhou dobu, dle dohodnutých podmínek zajišťují péči
o děti. V případě, že je tato péče poskytována za úplatu, lze tuto
aktivitu hodnotit jako neoprávněné podnikání fungující v rámci
„šedé ekonomiky“. Rodiče jsou v zásadě nuceni poskytovat tuto
péči skrytě, aby se vyhnuli případnému sankčnímu postihu, což
brání jejímu většímu využívání a rozšíření“. Z uvedeného důvodu
chybí i „tvrdá“ statistická data, která by dané tvrzení
o poskytování služeb na základě neformálních dohod podložila.
V důsledku výše uvedeného se MPSV v posledních letech
zabývalo návrhy legislativních opatření, která by upravovala
poskytování rodičovské/sousedské výpomoci za úplatu (20082010, 2011) vytvořením institutu poskytovatele vzájemné
rodičovské výpomoci, 38 tj. nového typu služby péče o děti
38

Zavedení institutu evidovaného poskytovatele vzájemné rodičovské
výpomoci bylo jedno ze sedmi opatření na podporu rodin s dětmi
navrhovaných v rámci tzv. Prorodinného balíčku, který předložil tehdejší
ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a vláda schválila v listopadu
2008, jeho paragrafované znění předložené formou poslaneckého návrhu
zákona sněmovna před svým rozpuštěním v roce 2010 již nestačila
projednat. Vzájemná rodičovská výpomoc byla v původním návrhu
definována jako poskytování péče o děti evidovaným poskytovatelem
v jeho domácnosti za limitovanou úplatu. Mělo jít o péči rodinného typu
poskytovanou na individuálním základě. Poskytovatel vzájemné rodičovské
výpomoci měl splňovat určité minimální nutné podmínky, na jejichž
základě by byl zapsán do evidence poskytovatelů vzájemné rodičovské
výpomoci: Mělo jít o osobu, která celodenně a řádně pečuje alespoň
o jedno vlastní dítě do 7 let věku. Počet dětí v současné péči neměl
přesahovat 4 děti do 7 let věku, do tohoto počtu měly být započítávány
i vlastní děti poskytovatele ve věku do 7 let věku. Na vybavení místností
v domácnosti, ve které bude péče poskytována, nebyly stanoveny speciální
požadavky, místnosti měly být uzpůsobeny výchově vlastního dítěte. Podle
původního návrhu poskytovatel měl být oprávněn přijmout za poskytování
vzájemné rodičovské výpomoci limitovanou úplatu - maximálně 5 000 Kč
za 1 svěřené dítě, měl být osvobozen od placení daně z příjmů fyzických
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poskytované rodičem, který zároveň osobně, celodenně a řádně
pečuje o vlastní dítě do 7 let věku. Žádný z těchto návrhů se však
nepodařilo prosadit. V roce 2011 bylo na základě připomínek
Legislativní rady vlády od záměru na zavedení poskytovatele
vzájemné rodičovské výpomoci ustoupeno, „vzhledem ke
skutečnosti, že takovýto soukromoprávní vztah lze uzavřít již dnes
podle občanského zákoníku a bez nastavení mechanismu
veřejno-právní kontroly tedy postrádá zavedení nového
opatření smysl.“ 39 (Paloncyová et al. 2013: 109-110)

4.1 Poskytování služeb pro domácnosti na
základě živnostenského oprávnění, popř. smlouvy
o dílo - praxe
V České republice existují agentury, které se specializují na
péči o děti a na pomoc v domácnosti. Tyto agentury zajišťují
požadované služby osobou, která má pro výkon poptávané služby
odpovídající předpoklady a zkušenosti. Zároveň garantují řádné
prověření osob, jejich čistý trestní rejstřík a odborné proškolení,
včetně kurzu první pomoci se zaměřením na pomoc dětem.
Agentury mají sjednané pojištění odpovědnosti za škodu
(ve většině do výše 5 mil. Kč).
K nabízeným službám patří: hlídání dětí bez rozdílu věku
a zdravotního stavu (i o víkendech a svátcích), vyzvedávání dětí
ze školky, školy, doprovod dětí do zájmových kroužků, péče
o domácnost, jednorázový i pravidelný úklid v domácnosti - běžný
úklid (vysávání prachu, mytí podlah, utírání prachu, úklid
koupelny a WC, mytí nádobí, drobný úklid), velký úklid (běžný
úklid plus mytí oken, dveří, světel, odmražení a vyčištění lednice,
důkladné čištění kuchyně, praní a věšení záclon apod.), úklid po
malířích a řemeslnících, úklid před nastěhováním, žehlení, pomoc

39
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osob, z příjmu z této činnosti nemělo být odváděno pojistné na sociální
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ani pojistné na
veřejné zdravotní pojištění. Celkový čistý příjem za poskytování péče tedy
mohl činit až 15 000 Kč měsíčně, přičemž poskytovateli zůstával nárok na
rodičovský příspěvek. (Tisková zpráva MPSV ze dne 19. listopadu 2008 Prorodinný balíček)
Důvodová zpráva k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, 2012, s. 62.
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s přípravou jídla před oslavou, nákupy dle dodaného seznamu,
péči o drobná domácí zvířata (krmení, venčení), kontrola domu,
bytu v době nepřítomnosti, zalévání květin.
Zjištěné obvyklé ceny poskytovaných služeb bez DPH (15 %)
byly následovné:
péče o děti
- pravidelná péče o jedno dítě

110-130 Kč/hod.

- nepravidelná péče o jedno dítě

150 Kč/hod.

- paušální platba za jednorázovou péči po dobu 24 hodin 2 000 Kč
- každé další dítě v domácnosti

+ 20-30 Kč/hod.

- příplatek za práci o víkendu a svátcích

+ 20 Kč/hod.

- příplatek za služby v cizím jazyce

+ 30 Kč/hod.

péče o domácnost
- pravidelný běžný úklid (min. 3 hodiny každý týden)

130 Kč/hod.

- nepravidelný běžný úklid

160 Kč/hod.

- velký úklid

160 Kč/hod.

- úklid po řemeslnících (malování, rekonstrukce, ...)

160 Kč/hod.

- pravidelné žehlení (každý týden)

140 Kč/hod.

- nepravidelné žehlení

170 Kč/hod.

- nákupy, zalévání květin, péče o domácí zvířata

130 Kč/hod.

- vaření, pomoc při přípravě oslav

130 Kč/hod.

- příplatek za práci o víkendu a svátcích

+ 30 Kč/hod.

- drobné opravy doma nebo na zahradě

cena dle dohody
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Výkon činností je ve většině podmíněn minimálním rozsahem
poskytování služby - nejnižší byl sledován v délce 2 hod. na jednu
návštěvu. Dále pak jsou ve většině při výkonu služby využívány
úklidové pomůcky, předměty a čisticí prostředky domácnosti.

4.2 Poskytování služeb pro domácnosti
založených na neformální dohodě, tzv. sousedská
výpomoc - praxe
Takzvaná sousedská výpomoc má své trvalé místo ve
společnosti od pradávna - za drobnou finanční úplatu, protislužbu
anebo jen za naturálie pomáhali sousedé s omítnutím domku nebo
s vybíráním schránky a zaléváním květin po dobu dovolené už
před desítkami let a tradice přetrvala až do současnosti. Občasné
náhodné přivýdělky se, pod heslem „kde není žalobce, není
soudce“, nelegalizují - neexistují tedy žádná data, která by
pomohla rozsah uplatňování této práce, vlastně práce na černo,
popsat. V důsledku toho je velmi obtížné, či téměř nemožné
zmapovat a stanovit rozsah, jakým se takto zajišťované služby
mimo formální trh práce podílejí na celkovém objemu
poskytovaných/čerpaných služeb domácnostmi. Neexistují data,
která by poskytovala objektivní přehled o takto čerpaných
a vykonávaných činnostech, včetně jejich cen. Určitou představu
o rozsahu/převaze využívání služeb na základě neformálních
dohod lze ukázat např. na datech mapujících situaci v oblasti
sociálních služeb, kde „… 210 079 příjemců příspěvku na péči
z celkového počtu 304 842 používá příspěvek na péči nikoliv na
nákup sociálních služeb, nýbrž na zajištění tzv. neformální péče
(prostřednictvím osob blízkých či tzv. „sousedské výpomoci“).“ 40
Nutno dodat, že využívání příspěvku na péči k „zakoupení“ sociální
služby se zvyšuje s vyšším stupněm příspěvku – zatímco
v I. stupni je to pouze 26 %, ve IV. stupni je to již 47,4 %.
Částečnou informaci o typech nabízených činností lze
získat i na webové stránce http://sousedske-sluzby.cz/, kde se
nabízí téměř 1 800 služeb, a to hned v 17 oblastech:
40
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Horecký, J. Návrhy změny výplaty příspěvku na péči - podněty k odborné
diskusi. Fórum sociální politiky Praha, 2012, č. 6, s. 19-22.
ISSN 1802-5854
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domácnost
děti
zahrada
dům, byt
výuka a doučování
zvířata
vše kolem počítače
oblečení a textil
organizování
poradenství a zprostředkování
administrativa
péče o zdraví a tělo
péče o seniory a ZTP
automobily, doprava
pro firmy a živnostníky
řemesla
stavba

Ve většině případů je nabízena kumulace hned několika
činností najednou. Pro představu jsou níže vybrány některé
uvedené nabídky včetně cenového požadavku:
Nabídka
Dobrý den, nabízím svou pomoc s údržbou
v domácnosti, stěhováním a zámečnickými pracemi.
Pohlídám děti, budu si s nimi hrát nebo je dovedu
do a ze školy/školky. Dále naučím začátečníky pracovat
na PC a vyhledávat na internetu. Zorganizuji
narozeninové večírky a pomohu se sběrem ovoce.
Ceny služeb se pohybují od 70 do 150 Kč/hod.
dle náročnosti a rozsahu.
Nabízím hlídání dětí, výpomoc v domácnosti-včetně
nákupů, úklidu, praní, žehlení, mytí oken… Ráda
pomohu i s péčí o seniory a ZTP. Postarám se
a vyvenčím Vaše čtyřnohé mazlíčky, posekám trávník,
zaleju záhony, otrhám ovoce.
Dobrý den, nabízím svou pomoc při péči o děti, seniory
i domácnost. Osvědčení mám jako Pracovník sociálních

cena

70 - 150 Kč/hod.
dle náročnosti
a rozsahu

50 - 90 Kč/hod.

90 Kč/hod.
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služeb - Přímá obslužná činnost, Úvod do alternativní
a augmentivní komunikace - speciální komunikace
pro práci se seniory zejména v zátěžových situacích.
Jsem maminka na mateřské dovolené. Nabízím hlídání
dětí u mě doma, bydlím v domečku se zahradou
v klidné části města. Dále vám mohu nabídnout služby
vizážistky a poradenství v oblasti módy.

80 Kč/hod.

Jsem mladá matka čtyř již odrostlých dcer, nabízím
výpomoc s hlídáním a péčí o Vaše děti a domácnost.
Zastanu i práce na zahradě a se zvířaty. Hodinová mzda
dle dohody a vykonané práce.

70 - 120 Kč/hod.

Dobrý den, jsem aktivní důchodkyně a nabízím služby
náhradní babičky pro vaše děti se vším, co k tomu patří.

60 - 100 Kč/hod.

Mám zkušenosti s poklízením v domácnosti po známých
a podobně, uklízela jsem i ve škole, v podnicích atd.,
6 let jsem myla zájezdové a linkové autobusy, v rámci
sousedství jsem chodila na nákupy, drobně doma
pomohla, starší jsem doprovázela k lékaři. Jsem také
babičkou, dokážu se kompletně postarat o Vaše děti,
doprovodím je do školy apod.
Mám 27leté zkušenosti s instalatérskými a dalšími
řemeslnými pracemi. Nabízím sestavování a drobné
úpravy nábytku, drobné elektrikářské práce, malířské
a natěračské práce, pokládání plovoucích podlah apod.
Dále nabízím náhradního dědečka pro vaše děti, mám
zahrádku, možno využít na hraní s dětmi. V případě
zájmu i uklidím v domácnosti.
Nabízím výpomoc na zahradě-sekání trávy a řezání
dřeva a pomoc okolo domu a bytu- stěhování
a vyklízení. Postarám se o vaše mazlíčky,
mám zkušenosti - sám mám 3 psy. Podle potřeby
pomohu i s nákupy a úklidem v domácnosti.
Nabízím výpomoc na zahradě, kolem bytu či domu.
Také pracuji s motorovou pilou, pomůžu se stěhováním,
sekáním trávy, zvládnu drobné údržbářské práce
(zahrada, bazén, automobil).

80 Kč/hod.

90 - 150 Kč/hod.

od 70 Kč/hod.

60 - 150 Kč/hod.

Naopak alespoň částečný přehled o poptávaných činnostech lze získat na
portále http://www.prace.cz/, kde jsou zdarma zveřejňovány inzeráty
soukromých osob, které hledají brigádníka na krátkodobou výpomoc.
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V sekci „brigády a přivýdělky“ pod vyhledávajícím kritériem „domácnost“,
jsou uvedeny např. tyto poptávané práce:
Poptávka

cena

Máme zde nabídku práce, a to hlídání dítěte spolu
s pomocí v domácnosti pro klientku:
- pravidelné hlídání chlapce ve věku 2,5 let
- současně pomoc v domácnosti - uklízení, žehlení,
vaření, -převlečení postelí a podobně (obě činnosti
časově půl na půl)
- pravidelně 3x týdně na 8 hodin denně - dny Po,
St, Pá
- nástup leden 2014 (během měsíce prosince proběhne
několik již placených cvičných dní)
- výkon práce v rodinném domě v Ochozu u Brna.

75 Kč/hod.
typ smluvního
vztahu:
živnostenský
list/DPP

Přijmeme paní na pravidelný úklid se žehlením pro
Prahu 2x týdně po 4 hodinách v pondělí a čtvrtek
v dopoledních hodinách a pro další úklidy.

80 - 90 Kč/hod.

Požadujeme: Praxi s úklidy v domácnostech min.
2 roky, čistý rejstřík trestů, spolehlivost, nekuřák,
trvalý pobyt v ČR.

živnostenský
list/DPP

Nabízíme přivýdělek-úklid domácnosti. Jde o precizní
velký úklid (okna, koupelna, podlahy, prach atd.
komplet). Pokud se osvědčíte, nepůjde o jednorázovou
záležitost.
Vybíráme hospodyni pro úklid domácnosti, případně
kanceláří. Ideálně 2x týdně na cca 10 hodin týdně.
V domácnosti máme dva pejsky. Součástí je úklid,
žehlení, vaření vítáno, případně po domluvě malé
nákupy. Zaškolení současnou hospodyní bude probíhat
tento pátek od 10:00 hod a bude celodenní a placené.

typ smluvního
vztahu:

50 - 60 Kč/hod.
typ smluvního
vztahu:
jiné
50 Kč/hod.
typ smluvního
vztahu:
DPP, jiné

Z výše uvedeného je patrné, že ceny za vykonávané činnosti v domácnosti bez
účasti agentur jsou signifikantně nižší, ale současně bez garancí služeb, které
mohou naopak agentury poskytnout u prověřených pracovníků tak, jak byly
zmíněny výše. Zjištěná cenová rozpětí u sledovaných nabídek/poptávek mají,
vzhledem k jejich povaze, sice omezenou vypovídací schopnost, nicméně při
určitém zjednodušení mohou poskytnout základní informaci pro potřeby
případného vymezení cenového pásma, ve kterém by se mohly hodinové ceny
těchto služeb vyhledávaných a využívaných domácnostmi pohybovat.

57

5. Možnost implementace nástroje „služby pro domácnosti“ v podmínkách ČR

5. Možnost implementace nástroje „služby
pro domácnosti“ v podmínkách ČR
Již výše zmíněné výsledky řady studií a zkušenosti vyplývající
z realizovaných projektů, zejména řešených s podporou finančních
prostředků ESF, ukazují, že sektor služeb péče pro domácnosti
může nabídnout značný potenciál pro vytváření nových pracovních
míst. Prostor pro další, potřebný rozvoj terciérního sektoru služeb
dokládají i ekonomické analýzy, např. dle zprávy ČSÚ „Vybrané
služby v období recese“ „… v případě české ekonomiky je vzhledem k její úrovni měřené HDP - podíl sekundárního sektoru
nad jakousi referenční úrovní a naopak podíl terciéru pod ní,
nicméně hraje stále významnější roli.“ 41 Současně, jak konstatují
odborní experti, v případě České republiky „… zlepšení v oblasti
služeb naráží na slabou příjmovou situaci domácností…“. 42 Sektor
služeb tak zřejmě disponuje značným potenciálem k podpoře
rozvoje
konkurenceschopnosti,
zvyšování
zaměstnanosti,
a současně tedy i kvality života.
Potřebný zájem ze strany domácností o tyto služby dokládají
inzertní nabídky a poptávky po zajištění konkrétních služeb, kde
značnou část z nich lze, vzhledem k jejich charakteristice
a zaměření, zařadit mezi služby pro domácnosti. I když vzhledem
k povaze neformálního trhu nelze odhadnout jeho skutečný
rozsah, lze předpokládat, že zde existuje značný prostor pro jeho
omezení a přenesení aktivit na formální trh. Např. v oblasti
sociálních služeb, u nichž ve značné míře dochází k poskytování na
základě neformálních dohod, je odhadováno, že „… většina
prostředků z vyplaceného příspěvku na péči se nevrací do systému
sociálních služeb. Odhadem se jedná o 10-11 miliard Kč, které
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jsou používány na zajištění neformální péče“. 43 Zmíněný příklad
ukazuje, že sektor služeb tak může nabídnout značné možnosti
pro vznik nových pracovních míst na formálním trhu práce.
Příklady výše představených evropských zemí dokládají,
že vlády si jsou vědomy růstového potenciálu tohoto sektoru
a zaměřují se tak na podporu jeho rozvoje. Podpůrné nástroje
rozvoje sektoru služeb využívané v zahraničí jsou zacíleny na
zvýšení poptávky domácností po těchto službách a umožnění
jejich nákupu na formálním trhu za cenu „přijatelnou“ pro
domácnosti, neboť právě jejich cena představuje hlavní bariéru
využívání služeb ve větším rozsahu ve srovnání s levnějšími
službami poskytovanými mimo formální trh.
Nárůst rozsahu poskytování služeb, podpora rozvoje jejich
trhu, tak přináší pro trh práce pozitivní dopady, a to jednak
v podobě stimulace vzniku nových pracovních příležitostí, včetně
pracovního uplatnění i pro nekvalifikované osoby, ohrožené
skupiny na trhu práce a současně v omezení výkonu práce mimo
formální trh práce, vykonávané na neformálním základě. Vedle
těchto
pozitivních
dopadů
je
to
pak
řada
dalších
zprostředkovaných efektů vyplývajících ze zvýšeného zapojení
pracovní síly na trh práce a omezení „šedé“ ekonomiky. Mezi
takové efekty lze zařadit zejména zvýšení příjmů nově
zaměstnaných osob a jejich kupní síly, odvody na sociální
a zdravotní pojištění za „oficiálně“ zaměstnané pracovníky ve
službách (kteří činnost dříve vykonávali mimo formální trh) a nově
zaměstnané pracovníky, zvýšené odvody daní z příjmů, DPH,
snížení výdajů na podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky, dále
je to také zlepšení v oblasti sociální, společenského klimatu atd.
Je zřejmé, že podpora poptávky po službách pro domácnosti
znamená výdaje státu v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.
Tato podpora musí být v takové výši, aby se konečná cena práce
pro domácnosti rovnala, nebo byla v ideálním případě nižší, než je
cena práce za stejný typ služeb na neformálním trhu. Výše
podpory služeb pro domácnosti z veřejných zdrojů je v každé zemi
jiná a odvíjí se od konkrétního kontextu trhu práce a od
očekávání, které daná země má od dopadů této podpory. Příklady
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propočtů zahraničních studií 44 ukazují, že náklady v zahraniční
zavedených opatření, zacílených na podporu poptávky po službách
pro domácnosti, jsou v celkovém součtu do značné míry
kompenzovány pozitivními přínosy. V některých zemích pozitivní
přínosy dokonce převyšují náklady. Shrnutí nákladů a přínosů ve
vybraných zemích je také uvedeno v tab. č. 11, v kapitole 3.6.
Na základě výše zjištěných poznatků lze tedy předpokládat,
že prostřednictvím zavedení vhodně nastaveného podpůrného
nástroje, zacíleného na podporu poptávky služeb pro domácnosti,
lze účinně podpořit tvorbu nových pracovních míst a zvýšit tak
zaměstnanost pracovní síly. Výše získané poznatky přináší
podklady pro sestavení schématu vhodného podpůrného opatření,
které by bylo implementováno i v podmínkách České republiky
a které by podpořilo vznik nových pracovních míst na trhu práce,
kdy osoby získají trvalý pracovní poměr u zaměstnavatele,
založený na standartní pracovní smlouvě, a také omezilo
vykonávání služeb pro domácnosti na neformálním trhu práce.
Přestože v zahraničí již existují výše popsané podpůrné
nástroje, nelze je, vzhledem ke specifikům každé země zcela
v jejich podobě přebrat a okamžitě implementovat do prostředí jiné
země, aniž by nebyly současně upraveny jejich parametry
zohledňující národní podmínky. Konkrétní podobu nastavení
parametrů podpůrného mechanismu je vždy třeba vytvářet
s ohledem na situaci, socioekonomické a kulturní podmínky
a potřeby dané společnosti, na jejíž členy je podpora zacílena.
Proces utváření podpůrného mechanismu a jeho implementace tak
musí zahrnovat celou řadu postupných kroků, v jejichž rámci budou
nastaveny parametry fungování nástroje v konkrétních podmínkách
země, tedy zde České republiky.
Vedle procesu tvorby a následné implementace funkčního
nástroje představuje nedílnou součást úspěšného zavedení
a využívání nového podpůrného nástroje jeho přijetí všemi aktéry,
k nimž je směrován. Úspěšné fungování inovativního nástroje může
být, zejména v počátku jeho zavádění, negativně ovlivněno
chybějícími
zkušenostmi
a
obavami
potenciálních
aktérů
ohledně fungování nástroje. Eliminace zmíněného rizika tak
44
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představuje nezbytný předpoklad pro úspěšné dosažení vymezeného
cíle zaváděného nástroje. Součástí implementačního procesu tak
musí být rozsáhlá informační kampaň zacílená na všechny aktéry,
v jejímž rámci budou podrobně seznámeni s pravidly jeho
fungování, možnostmi, které nástroj nabízí, jeho přínosy,
ale i případnými riziky.
Celý proces směřující k vytvoření a implementaci zmíněného
systémového nástroje tak musí velmi precizně nastavit podmínky
a principy fungování nástroje, jako jsou zejména typy
podporovaných služeb/činností, stanovení ceny služby, výše
podpory, vymezení cílové skupiny, aktérů, modelu zaměstnávání,
uživatelů, rizik spojených s jeho fungováním a opatření na jejich
řešení.

5.1 Nastavení nástroje
Cílem implementace nového nástroje je podpora zapojení
pracovní síly na trh práce, a to zprostředkovaně přes podporu
zvýšení poptávky po službách pro domácnosti, které budou moci
využít nástroj - finanční podporu k nákupu těchto služeb. Zvýšená
poptávka domácností po službách by pak měla podpořit rozvoj
tohoto sektoru a tedy vytváření dalších pracovních příležitostí
vykonávaných na základě formálního pracovního poměru,
standartní pracovní smlouvy.
Bez
předchozích
zkušeností
v praxi
České
republiky
a i za současné situace nedostatečné informovanosti o podobě
nástroje nelze očekávat, že by zaměstnavatelé byli příliš vstřícní
k využití dané nástroje jen na základě výše zmíněného
předpokladu, tedy že finanční podpora domácností povede ke
zvýšení poptávky po jejich službách a současně v takovém
rozsahu, že bude nutné pro její pokrytí zvýšit současný počet
zaměstnanců, tedy přijmout nového pracovníka, tj. vytvořit nové
pracovní místo. Ani současně nelze očekávat, že se podaří hned na
začátku zajistit potřebný počet případných zájemců o výkon
služeb, a to ať už z důvodu neznalosti, chybějících ověřených
zkušeností v praxi České republiky nebo z obavy vyměnit
současné zaměstnání, byť možná neatraktivní, za zaměstnání
u zaměstnavatele v oblasti služeb pro domácnosti, jehož
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udržitelnost je ale založena na předpokladu, že v nejbližší době
výrazně vroste poptávka po službách v domácnosti.
K řešení zmíněného problému se nabízí řešení ve smyslu
fázování, které bylo úspěšné při zavádění obdobného systému
v Belgii. V roce 1994, kdy začalo být finančně podporováno
zaměstnávání v oblasti služeb pro domácnosti, nebylo primárním
cílem, aby zapojení uchazeči o zaměstnání získali pracovní
smlouvu, a tedy klasický zaměstnanecký poměr. Primárním cílem
tohoto nástroje, který se nazýval LEA, bylo nezaměstnané
aktivizovat. Hned po svém zavedení v r. 1994 se systém LEA začal
rychle rozšiřovat a získávat na atraktivitě. Nabízel totiž
nezaměstnaným velmi flexibilní práci a přivýdělek. Zároveň je
aktivizoval a vracel jim pracovní návyky. LEA tedy pomohla
seznámit v praxi všechny aktéry s parametry a fungováním
systému dotovaného poskytování služeb pro domácnosti. Uchazeči
o zaměstnání přitom neměli obavu do systému se zapojit, protože
šlo o přivýdělek a zůstávali tedy i nadále v evidenci úřadu práce se
všemi jistotami, které s tím souvisí. Logickým negativem nástroje
LEA bylo, že nedokázal nabídnout plnohodnotnou práci,
tj. standardní pracovní smlouvu. Proto byl v Belgii v roce 2004
představen systém Titre Services.
Titre Services je už nástrojem, jehož cílem je vytvářet nová
pracovní místa, nabídnout nezaměstnaným standardní pracovní
úvazek a docílit tak ukončení jejich závislosti na sociálních
dávkách. Jak je uvedeno v kapitole 3.2, Titre Services se velmi
rychle rozšířil a značně překonal očekávání v počtu nově
vytvořených pracovních míst. V r. 2006 to bylo necelých 62 tisíc
pracovních míst, v r. 2008 už více než 100 tisíc a v r. 2012 už více
než 160 000 pracovních míst. V Belgii fungují oba nástroje
paralelně a navzájem se doplňují. Oba jsou procesně podobné, liší
se zejména nastavením pravidel pro firmy a domácnosti.
V současné době je už nástroj Titre Services tak rozvinutý
a funkční, že je uvažováno o zrušení nástroje LEA.
Fázování implementace nového nástroje vycházející ze
zkušeností belgického trhu práce, může být vhodným řešením pro
plynulou implementaci nástroje v České republice. Umožní totiž
aktérům vyzkoušet si zaměstnávání ve službách pro domácnosti
bez rizik spojených s nedostatečnou nabídkou i poptávkou.
Fázování zároveň umožní postupný rozvoj, a tedy vhodnější
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podmínky pro upravení parametrů nastavení, pokud praxe zjistí,
že je třeba je korigovat.
Jak ukazují nejen zkušenosti ze zahraničí, z důvodu potřeby
zajištění bezpečnosti výplaty a manipulace s poskytnutou podporou,
vytvoření systému se zabudovanými parametry minimalizujícími
riziko zneužití přiznané finanční pomoci a současného zajištění
efektivního kontrolního mechanismu, je jako vhodného způsobu
stále častěji využíváno poukázek. Nemusí přitom jít pouze
o papírové poukázky, ale i o jejich elektronické deriváty.
Na tomto místě je vhodné vymezit, o jaký typ poukázek se
jedná. V kontextu SPD se totiž nejedná o klasickou poukázku ve
smyslu „stravenky“. Stravenka má svoji konkrétní nominální
hodnotu (např. 80 Kč) a je možné za ni nakoupit zboží ve
vybraných prodejnách právě v této nominální hodnotě. Je tedy
jakousi alternativou peněz, ale s omezením na konkrétní síť
obchodů a konkrétní služby/zboží. Poukázky na bázi stravenek
jsou v současné době využívány např. pro nepeněžní výplaty
sociálních dávek v hmotné nouzi, kdy příjemci těchto dávek
dostávají část peněz v poukázkách, a to proto, aby bylo zajištěno
jejich účelové využití a nemohli sociální dávky zneužít např.
nákupem alkoholu, nebo v hernách. V kontextu SPD ale v žádném
případě o takovémto typu poukázky, ve smyslu „stravenky“,
nehovoříme.
Poukázka v kontextu SPD je naprosto odlišná, má zcela
odlišnou funkci. Je vlastně dokladem, potvrzením o vykonání
jedné hodiny práce. Jako potvrzení ji domácnost předává
pracovníkovi, který vykonává služby v domácnosti, a pracovník ji
následně předá svému zaměstnavateli, který mu jí proplácí do
mzdy. Jeden doklad/ potvrzení se přitom rovná jedné odpracované
hodině.
Jako příklad lze uvést tuto situaci: Domácnost plánuje
předvánoční
úklid.
Nakoupí
si
tedy
10
poukázek
(dokladů/potvrzení), čímž si fakticky předplatí 10 hodin služeb.
Prostřednictvím úklidové firmy si objedná úklid a dostaví se k ní 2
pracovníci. Jeden pracovník umyje okna a zabere mu to 4 hodiny.
Domácnost mu tedy po vykonání práce předá 4 poukázky
(doklady/potvrzení). Druhý pracovník vyčistí koberce a to mu
zabere 6 hodin. Domácnost mu tedy předá 6 poukázek. Pracovníci
poukázky odnesou zpět do firmy. Firma, tj. jejich zaměstnavatel,
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jim poukázky proplatí ve mzdě, a to adekvátně k počtu
odpracovaných hodin. První pracovník dostane proplaceny 4
hodiny práce a druhý pracovník 6 hodin práce. Pracovníci tedy za
práci dostanou mzdu, stejně jako by ji dostal jakýkoli jiný
zaměstnanec.
Poukázka/doklad o vykonání práce je přitom klíčový pro
fungování celého systému služeb pro domácnosti, resp. pro
efektivní využívání dotace, která se k těmto službám musí vázat,
aby byla pro domácnost zajištěna cena práce odpovídající ceně
práce na neformálním trhu. Poukázka v kontextu SPD je
registrovaný doklad, jehož celý oběh je monitorován. Musí být
přesně evidováno, kolik poukázek si koupila která domácnost a za
jaké období. Jakmile domácnost předá poukázky pracovníkovi
a pracovník firmě (svému zaměstnavateli), je evidováno, kolik
poukázek bylo předloženo kterou firmou a ve prospěch kterého
pracovníka. Oběh poukázek tvoří uzavřený kruh, který
minimalizuje jakékoli zneužití dotací.
Výhodou poukázek je také možnost využití vícezdrojového
financování, na kterém je zvažovaný nástroj postaven. Poukázky
umožňují využít k financování služeb čerpaných domácnostmi více
zdrojů. Vedle samotných prostředků domácností a veřejných
rozpočtů se může jednat např. o zdroje firem. V některých
evropských zemích mohou firmy poskytovat poukázky na služby
pro
domácnosti
svým
zaměstnancům
jako
jeden
ze
zaměstnaneckých benefitů. Je to logické, protože poskytnutí
takového benefitu zlepší sladění práce a rodiny a zaměstnanci jsou
pak v práci spokojenější a efektivnější. Stejně tak je možné, aby
se na úhradě části ceny poukázky podílely i ostatní subjekty, jako
jsou sociální partneři (svazy, komory), dobrovolnické a zájmové
organizace. Pokud do tohoto financování vstupují další strany,
může být naopak účast státu na výplatě podpory minimální,
a přesto nástroj a princip vícezdrojového financování, zapojující
zdroje zainteresovaných subjektů, zůstane zachován.
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5.2 Odzkoušení nástroje v rámci projektu
- návrh parametrů pilotního projektu
K řešení
problémů
spojených
s nastavením
nástroje,
popsaných v kapitole 5.1, se také nabízí možnost zahájit proces
utváření nového nástroje prvním dílčím krokem v podobě pilotního
projektu, v jehož rámci bude možné nastavit principy využití
a mechanismy fungování nástroje v podmínkách České republiky
a zároveň ověřit jeho potenciál v praxi. Provedení potřebného
pilotního ověření nabízí možnost realizace pilotního projektu
s využitím podpory prostředků ESF, v rámci operačních programů
zaměřených na podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.
Pilotní projekt by měl být zaměřen na ověření potenciálu služeb
pro domácnosti v praxi, ale také na vytvoření souboru studií
a analýz, které by definovaly vhodné nastavení parametrů služeb
pro domácnosti a jejich ukotvení v legislativním prostředí České
republiky, tedy studie proveditelnosti. Práce na studii proveditelnosti
by přitom měly být průběžně diskutovány se zástupci veřejné
správy, sociálních partnerů, expertů a odborné veřejnosti, aby byla
zajištěna kvalitní výměna informací. Zároveň by dílčí výstupy
projektu měly být konzultovány se zástupci zahraničních partnerů,
aby byly zohledněny zahraniční best practices. Studie proveditelnosti
by se měla zaměřit zejm. na tyto oblasti:
a. Vymezení přesných typů činností, které budou považovány za
SPD a na jejichž poskytování tedy budou domácnosti moci
využít dotaci.
b. Stanovení přesných pravidel pro firmy, které budou
zaměstnávat pracovníky k výkonu SPD, tj. jaký typ
zaměstnávání, jaké typy úvazků, vymezení čerpání dotace na
zaměstnance vykonávající SPD apod.
c. Stanovení přesných pravidel pro pracovníky, kteří budou
zaměstnáni k výkonu SPD v domácnostech, tj. případný souběh
nekolidujícího zaměstnání a evidence na úřadu práce apod.
d. Stanovení ceny za odpracování jedné hodiny v rámci SPD,
případně stanovení několika cen podle kategorií prací, resp.
jejich náročnosti, či kvalifikačních požadavků na jejich výkon
(úklid může mít stanovenu jinou jednotkovou cenu než např.
hlídání dětí).
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e. Stanovení výše dotace na práci vykonávanou v rámci SPD,
a to tak, aby cena práce těchto služeb byla atraktivní
alternativou neformálního zaměstnávání.
f. Analýza ekonomických dopadů zavedení SPD na státní
rozpočet, tj. jaké lze očekávat výdaje státního rozpočtu a jaké
přínosy bude zavedení SPD mít (z hlediska úspor v oblasti
pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti).
g. Vymezení rolí jednotlivých
zaměstnavatelé, domácnosti.

aktérů,

tj.

MPSV,

ÚPČR,

h. Identifikace legislativy, která musí být upravena, aby se SPD
mohly stát standardním nástrojem APZ.
Činnost realizátora části pilotního projektu, který by byl
zaměřen na ověření potenciálu služeb pro domácnosti v praxi, by
zahrnovala obdobné činnosti jako v případě agentury práce, kdy
by realizátor registroval potenciální zájemce o výkon služeb z řad
uchazečů o zaměstnání, přijímal a evidoval poptávku domácností
po službách, prověřil bezúhonnost, garantoval schopnosti
pracovníka k výkonu požadovaných služeb, zajistil proškolení
pracovníků z bezpečnosti práce, z problematiky spojené
s návštěvou a výkonem činnosti v domácnosti, vysílal vhodného
pracovníka k výkonu služby. Vedle toho by dále realizátor
zajišťoval pojištění pracovníků, veškerý platební styk a ostatní
s tím spojené administrativní činnosti.
Alespoň částečné zkušenosti v podmínkách České republiky
s modelem podpory zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných
nabízí výsledky pilotního projektu „Příležitostná registrovaná
práce“ (PRP), realizovaného v České republice v letech 2005-2006
za finanční podpory programu PHARE 2003 - Rozvoj lidských
zdrojů. Primárním cílem PRP bylo přispět ke snížení dlouhodobé
nezaměstnanosti a pomoci dlouhodobě nezaměstnaným se zapojit
do pracovního procesu a udržet si tak základní pracovní návyky
a sociální vazby. Nezaměstnaní mohli, bez ztráty nároku na
podporu v nezaměstnanosti, vykonávat zaměstnání s příjmem
nepřevyšujícím polovinu minimální mzdy. Realizace projektu byla
úspěšná. V rámci pilotního odzkoušení PRP bylo plánováno na
třech zúčastněných úřadech práce krátkodobě zaměstnat alespoň
100 nezaměstnaných na 2 000 hodin. Vzhledem ke značnému
zájmu ze strany zaměstnavatelů i nezaměstnaných byl tento cíl
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splněn již o měsíc a půl dříve. Význam dosažených úspěchů je o to
větší, že se jednalo především o dlouhodobě nezaměstnané.
Úspěšnost projektu také dokládají jeho výsledky, kdy téměř
všichni z 560 oslovených nezaměstnaných se rozhodli projektu
zúčastnit, 118 z nich se podařilo zaměstnat na 3 770 hodin.
Přestože PRP nebyla koncipována jako nástroj na získání práce na
trvalý pracovní poměr, 8 nezaměstnaných na jejím základě našlo
trvalou práci. Během pilotní fáze projektu bylo také osloveno 350
zaměstnavatelů, z nichž 47 nabídlo adekvátní pracovní místo.
V případě hledání vhodné formy poskytování finanční podpory
poptávky domácností po službách je třeba zvažovat zejména
náročnost vytvoření nového nástroje, jeho implementace, míru
rizika zneužitelnosti poskytnuté podpory a její transakční
bezpečnost. Neméně důležité hledisko představuje také
uživatelská
přívětivost vybrané formy podpory, jež je
předpokladem rychlého a bezproblémového přijetí daného
nástroje potenciálními aktéry.

5.2.1 Typy činností
Pro
vymezení
typů
vykonávaných
činností
v rámci
uvažovaného nástroje „služby pro domácnosti“ je vhodné vycházet
z definice EK (2012), tj. zvolit takové aktivity, které přispívají
k domácí pohodě rodin a jednotlivců: péče o děti, péče pro
starší a invalidní občany, úklid domácnosti, zahradnické práce,
úklid sněhu, nákup zboží denní potřeby, vaření, žehlení,
doučování, malé opravy (údržba) uvnitř a kolem domu, ICT
podpora atd. Vhodnost spočívá i v tom, že se jedná o aktivity,
činnosti, které jsou v České republice běžně vykonávány jako
sousedská výpomoc (založená na neformálním vztahu.)
Respektování zásady, že příležitostná nová pracovní místa
v domácnosti, vzniklá na základě finanční podpory poptávky,
nekonkurují stávajícím pracovním místům v dané oblasti na
otevřeném trhu práce, nevytlačují je z něho, vyžaduje, vedle
vymezení typů činností, nastavit v projektu i pravidla výkonu
uvedených aktivit. Mělo by se jednat o činnosti, které jsou
vykonávány v rámci jedné domácnosti v souhrnu s časovou
dotací nižší než 8 hod. týdně.
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5.2.2 Stanovení ceny
Stanovení hodinové sazby za vykonanou práci by mělo být
v pilotním projektu jednotné pro všechny typy činností.
Do budoucna, po pilotním odzkoušení, bude možná potřebné
uvažovat - v důsledku výstupů z pilotáže - o různé cenové sazbě
za vykonanou práci v závislosti na typu, resp. na nároku na
odbornost při výkonu činnosti, popř. i v závislosti na existujících
regionálních cenách práce.
Stanovení hodinové ceny za vykonanou práci musí respektovat tři
faktory:
1.cena musí být konkurenceschopná ceně práce „na černo“,
2.cena musí být motivující pro zapojení do schématu jak pro
domácnosti, tak i pro jednotlivce - vykonavatele služby,
3.cena musí být v souladu s pracovněprávní legislativou.
Z výše uvedených hodinových cen, za které jsou činnosti
v domácnosti v současné době nabízeny (kap. 4.2) a na základě
omezeně dostupných informací o cenách na trhu práce za práci
„na černo“ je patrné, že cena by neměla přesahovat částku 80
Kč/hodina. Otázkou ale je, nakolik je v projektu možné/vhodné
snížit tuto výši - jedná se o pilotní projekt, kdy je potřeba
přesvědčit nejen domácnosti a vykonavatele činností, ale i celou
společnost, že dané schéma je celospolečensky přínosné, přispívá
ke zvýšení zaměstnanosti, resp. vede ke snížení nezaměstnanosti,
a proto je přínosné (pro všechny) se do něj zapojit. V důsledku
toho by výše ceny za vykonávané činnosti neměla být
stanovena pod hranici 70 Kč za hodinu.

5.2.3 Cílová skupina
Cílovou skupinou v případě pilotního projektu by byli uchazeči
o zaměstnání, přičemž pilotní ověřování nového opatření je
vhodné nastavit šířeji, bez omezení na osoby vyžadující zvýšenou
péči, jak je tomu u většiny nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Následná evaluace projektu pak umožní stanovit, zda je či není
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účelné upřesnit vymezení skupiny uchazečů o zaměstnání vykonavatele služby stanovením jednotlivých kritérií/parametrů.

5.2.4 Uživatelé
Pro pilotní ověření systémového nástroje je vhodné skupinu
potenciálních uživatelů služeb pro domácnosti nastavit bez
omezení - lépe se tak identifikuje potenciál tvorby pracovních
příležitostí. Následně na základě výsledků pilotního projetu se
ukáže, zda je potřebné přesněji specifikovat skupiny příjemců
podpory - uživatelů služeb, resp. omezit jejich okruh, např. na
domácnosti starších osob, invalidních osob, rodičů s dětmi,
či případně zvýhodnit některé skupiny uživatelů v přístupu
k podpoře.

5.2.5 Model zaměstnávání
Konečným cílem tvorby uvažovaného podpůrného opatření je
získání plnohodnotného pracovního poměru, kdy osoby budou
zaměstnány u zaměstnavatele na základě standartní pracovní
smlouvy a přestanou být uchazeči o zaměstnání.
V pilotním projektu, z důvodu již zmíněné neznalosti
uvažovaného schématu v podmínkách České republiky a z toho
vyplývající opatrnosti se zapojením do uvažovaného schématu, je
vhodné model zaměstnávání nastavit tak, aby jednotliví aktéři
nepociťovali obavu - v případě uchazeče o zaměstnání z toho,
že „odejde“ z registru nezaměstnaných osob, zaměstná se
u zaměstnavatele a ten, z důvodu nedostatku „práce“ ho vzápětí
propustí, - v případě zaměstnavatele, že zaměstná osobu
z evidence uchazečů o zaměstnání, ale v důsledku toho, že mezi
domácnostmi nevzroste poptávka po službách pro domácnost,
je bude muset „dotovat“.
Z výše uvedeného se tedy jeví jako nejlepší řešení,
aby zaměstnavatelem v rámci pilotního projektu byl realizátor
projektu. Realizátor pilotního projektu by vykonával obdobné
činnosti jako agentury práce:
- registroval potenciální zájemce z řad uchazečů o zaměstnání,
- přijímal a evidoval poptávku domácností,
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zajistil proškolení pracovníků z bezpečnosti práce,
zajistil proškolení ohledně etických principů poskytování služeb,
vysílal vhodného pracovníka k výkonu služby,
garantoval schopnosti pracovníka k výkonu požadované
činnosti,
- zajišťoval pojištění vykonavatelů služeb, zajišťoval platební styk,
- administroval veškeré související agendy.
-

V případě pilotního projektu by samotní vykonavatelé činností uchazeči o zaměstnání - byli zaměstnáni na dohodu o provedení
práce, která se v tomto případě - s ohledem na její parametry nabízí jako nejvhodnější smluvní vztah. Jedinou nevýhodu
představuje omezení stanoveného maximální ročního počtu hodin,
které může pracovník u jednoho zaměstnavatele vykonat.
Stanovený limit 300 hodin výkonu práce za rok u jednoho
zaměstnavatele by ale v případě pilotního projektu neměl
znamenat zásadní problém. Hlavním cílem pilotního projektu je
zejména ověřit potenciál navrhovaného systémového nástroje
podpořit tvorbu nových pracovních míst a jeho fungování, proto by
tato
skutečnost
neměla
představovat
zásadní
omezení.
Po odzkoušení nástroje a při jeho následném zavedení do běžné
praxe by pak už byl s pracovníky sjednáván klasický pracovní
poměr.
Uživatelé služeb - domácnosti si budou moci u realizátora
projektu zakoupit dotované poukázky/doklady o vykonání práce,
které po vykonání činnosti předají pracovníkovi jako potvrzení
o počtu odpracovaných hodin a na jehož základě bude
pracovníkovi realizátorem uhrazena mzda.

5.2.6 Úloha propagace v projektu
Zabezpečení a realizace účinné propagace patří mezi základní
předpoklady dosažení cíle projektu. Hlavní úloha propagačních
činností by měla především spočívat v zabezpečení dostupných
informací o projektu. Nastavení komunikační strategie a vhodná
volba jejich nástrojů sehrává klíčovou roli pro úspěšnou realizaci
projektu.

70

5. Možnost implementace nástroje „služby pro domácnosti“ v podmínkách ČR

Hlavním cílem propagace by mělo být poskytnutí dostatečné
informace o projektu, podnítit motivaci a zájem o projekt
a především přesvědčit k aktivní účasti v projektu. Vhodné
komunikační nástroje musí být zvoleny s ohledem na dosažení
maximální informovanosti při současném zachování finanční
udržitelnosti potřebných nákladů a respektování nastavených
parametrů projektu. Realizace komunikační strategie tak
představuje dlouhodobý permanentně se opakující proces, který
musí probíhat za současného pravidelného sledování jeho
účinnosti, včetně následné revize.

5.3 Rizika spojená s realizací
Okruh nejzávažnějších rizik, včetně návrhu opatření jejich
řešení, lze vymezit následovně:
• Nedostatečná příprava implementace nástroje Služby pro
domácnosti, která povede k jeho neakceptaci cílovými
skupinami a nenaplnění očekávání ve smyslu dopadů na
zaměstnanost a snížení míry neformálního zaměstnávání.
Samotné implementaci nástroje by měla předcházet realizace
pilotního projektu, jehož součástí bude studie proveditelnosti
a ověření fungování nástroje v praxi se zapojením cílových skupin.
• Nedostatečný zájem domácností o využití nástroje. Zvýšit
zájem občanů o nabízenou finanční podporu by měla řešit dobře
vedená komunikační a informační kampaň, jejíž účinnost je
závislá na použitých metodách a nástrojích propagace.
• Zneužití poskytnuté finanční podpory ze strany občanů.
Poukázka/doklad o vykonání práce musí obsahovat bezpečnostní
prvky, znemožňující neoprávněné využití poskytnuté finanční
podpory.
• Nezájem uchazečů o zaměstnání zapojit se do projektu
vedoucí k nedostatečnému uspokojení poptávky po
službách péče v domácnosti. Podporu zájmu uchazečů
o zaměstnání o zapojení do projektu musí zajistit účinná
a vhodně nastavená komunikační a informační kampaň.
• Chybné nastavení funkčnosti systému. Parametry pilotního
ověření funkčnosti systému budou nastaveny s cílem prověření
reálného fungování systému, jež povedou k zjištění hlavních
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problémů, které mohou mít závažné dopady na funkčnost
systému. Výsledky pilotního ověření funkčnosti systému budou
využity pro končenou úpravu a nastavení parametrů systému.
• Chybějící zkušenost veřejnosti s využíváním podpory.
Dosavadní absence zkušeností občanů s možností čerpání
finanční podpory na nákup služeb pro domácnosti a jejich
současná nedostatečná informovanost bude odstraněna především intenzivní, cílenou komunikační a informační kampaní,
zaměřenou na posílení zájmu občanů a poskytnutí všech
relevantních údajů, potřebných k čerpání a využití nabízené
finanční podpory. V rámci kampaně lze upozorňovat i na to,
že tento typ služeb je již domácnostmi využíván - v rámci
neformálního zaměstnávání.
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6. Závěr
Monografií prezentované poznatky ukazují, že sektor služeb
pro domácnosti může nabídnout značný potenciál pro vytváření
nových pracovních míst, přičemž v případě české ekonomiky je
poukazováno na jeho nedostatečný, a tedy potřebný rozvoj.
Samotné služby pro domácnosti přitom nejsou v českých
domácnostech zcela neznámé. V naprostné většině případů
ale fungují na bázi neformálního zaměstnávání se všemi
negativy, které to přináší.
Je patrné, že ceny za vykonávané činnosti v domácnosti bez
účasti agentur jsou signifikantně nižší, ale současně bez garancí
služeb, které mohou naopak agentury poskytnout u prověřených
pracovníků tak, jak byly zmíněny výše. Zjištěná cenová rozpětí
u sledovaných nabídek/poptávek mají, vzhledem k jejich
povaze, sice omezenou vypovídací schopnost, nicméně při
určitém zjednodušení mohou poskytnout základní informaci pro
potřeby případného vymezení cenového pásma, ve kterém by se
mohly
hodinové
ceny
těchto
služeb
vyhledávaných
a využívaných domácnostmi pohybovat.
Pro fungování nástroje služeb pro domácnosti ve formálním
prostředí je nezbytné, aby jejich cena odpovídala, nebo byla
nižší, než je cena služeb v neformálním prostředí. V evropských
zemích, kde nástroj služeb pro domácnosti funguje, je tohoto
dosaženo dotací na cenu práce. Nelze očekávat, že by se
v České republice služby pro domácnosti na formálním trhu
práce rozvíjely bez takovýchto dotací z veřejných rozpočtů.
Podpora vzniku nových pracovních míst na formálním trhu
práce v oblasti sektoru služeb pro domácnosti se děje
zprostředkovaně, prostřednictvím podpory zvýšení poptávky po
těchto službách. Zvýšená poptávka domácností po službách
podporuje rozvoj tohoto sektoru, a tedy vytváření dalších
pracovních příležitostí vykonávaných na základě formálního
pracovního poměru, standartní pracovní smlouvy.
Pro účely vytvoření konečné podoby nástroje a nastavení
jeho parametrů fungování je žádoucí zpracovat studii
proveditelnosti a také pilotně odzkoušet předpokládaný potenciál
nástroje v praxi, jeho funkčnost a účinnost a předejít tak
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případným problémům a následným úpravám po jeho
implementaci. K provedení pilotáže se nabízí využít možnosti
projektů realizovaných za finanční podpory ESF.
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Výtahy z oponentských posudků

JUDr. Jitka Hejduková
Práce Služby pro domácnosti - Potenciální nástroj tvorby
pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním je vůbec
prvou studií, která se tématem služeb pro domácnosti jako
vhodného zdroje pro vytváření pracovních příležitostí, nástroje
boje proti nelegálnímu zaměstnávání v České republice zabývá.
Z tohoto pohledu je tedy unikátní.
Velmi cenné na této studii je to, že autoři nejprve prozkoumali
velmi podrobně modely využívání služeb pro domácnost v cca 12
zemích EU a teprve na základě jejich posouzení a s přihlédnutím
k podmínkám a zvyklostem na českém trhu práce, chování
domácností, navrhli možnou podobu nástroje, jeho parametry,
jak by mohl tento institut fungovat v České republice.
Z mého hlediska je navrhovaná studie jednoznačně přínosem,
protože dává konkrétní praktický návod, jak nastavit podporu
tvorby pracovních míst v sektoru služeb pro domácnosti,
na základě již existujících modelů v zahraničí.
Formulované závěry jsou kvalitní, inovativní ve vztahu k českému
právnímu a ekonomickému prostředí a poskytují dostatečný základ
pro zpracování konkrétního věcného řešení a pro případné
politické rozhodování v dané otázce.
Předložená studie je jednoznačně přínosem, protože dává
konkrétní praktický návod, jak nastavit podporu tvorby pracovních
míst v sektoru služeb pro domácnosti, na základě již existujících
modelů v zahraničí. Navrhované řešení je využitelné pro Českou
republiku, může být základem pro zpracování RIA při případné
implementaci navrhovaného řešení v České republice.

Ing. Karel Rychtář
Analýza je zpracována kvalitním a vyčerpávajícím způsobem, plně
postačující účelu předkládané studie, navazující na skromné
tuzemské zkušenosti a poznatky i na mnohem bohatší zkušenosti
a zdroje zahraniční.

Srozumitelné definice i popis konceptů dávají předpoklad využití
studie pro další rozpracování návrhů směřujících k vyplnění
evidentní příležitosti na trhu práce ČR, stejně jako ke zlepšení
kvality v oblasti sladění rodinného a pracovního života u majoritní
části obyvatel. Popis, analýza a shrnutí zahraničních zkušeností
jsou velmi přehledné a kvalitní, oceňuji zejména shrnutí v kap. 3.7
navazující na obsah tab.11 textu.
Kvalita závěrů je vysoká, s ohledem na nedostatek dat
a zkušeností v ČR jsou závěry logické a úplné. Doporučené
"fázování" nástroje považuji za nezbytné, stejně jako pilotní
ověření.
Výsledky jsou jednoznačně využitelné pro další rozpracování,
případný legislativní návrh je podmíněn pilotním ověřením
a důkladnější ekonomickou analýzou (zřejmě ve variantách).
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