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Zpráva o národní konferenci EMIN 

7. října 2014  
(Světový den za důstojnou práci) 

Senát Parlamentu České republiky 

Záštitu nad konferencí převzal místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach. 

 

Ve svém úvodním projevu místopředseda parlamentu Zdeněk Škromach zhodnotil 
vývoj v Evropě a České republice od usnesení „Úloha minimálního příjmu v boji proti 
chudobě a prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě“, které přijal Evropský 
parlament v roce 2010. Evropská konference se v téže době zavázala ke snaze o snížení míry 
chudoby v rámci Strategie 2020. Přesto, že je v Evropě kladen silný důraz na snižování 
chudoby, míra chudoby stále stoupá. K faktorům, které ji způsobují, patří nezaměstnanost, 
zaměstnání s malým příjmem, nízké vzdělání, změny ve struktuře rodin, zdravotní postižení, 
případně též vliv drog, alkoholismu, migrace či příslušnost k etnické menšině. Zvyšování 
počtu lidí zažívajících chudobu narušuje základní demokratický princip rovnosti všech 
občanů. Podle statistiky ČR má sice nejnižší procento lidí žijících pod hranicí chudoby 
v zemích EU, ale to je procento velmi relativní a odvíjí se od metodiky posuzování míry 
chudoby. EK usiluje o vyváženou sociálně ekonomickou politiku EU, jejímž základním 
kamenem by mohl být právě vhodný systém minimálního příjmu ve všech členských zemích. 
Systém minimálního příjmu může fungovat jako hospodářský stabilizátor, neboť je známo, že 
země se systémem sociální ochrany na vysoké úrovni mnohem lépe odolávají dopadům 
krize. Minimální příjem je vnímán jako doplněk k dalším dávkám sociálního zabezpečení 
k vytvoření tzv. „bezpečnostní sítě“, tedy k poslednímu zamezení rizika chudoby a k revizi 
hladiny životního a existenčního minima. 

Ostatní řečníci rovněž poukazovali na závazky Evropské Rady a Komise týkající se 
koncepce přiměřeného minimálního příjmu, který je v Evropě vnímán jako 60 % mediánu 
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průměrného příjmu, na potřebu udržet lidi žijící pod hranicí chudoby v aktivním přístupu 
k životu.  

Dagmar Kocmánková, koordinátorka projektu EMIN v ČR objasnila záměr projektu 
financovaného Evropskou komisí, který je rozvržen do let 2013 a 2014. V tomto projektu 
hrají významnou roli nevládní organizace, které mají blíže k lidem zažívajícím chudobu a snaží 
se dosáhnout konsenzu o přiměřeném a dostupném minimálním příjmu. V rámci projektu 
dochází k výměně zkušeností jednotlivých národních sítí, upřesňování definic a kritérií pro 
tento koncept. Česká EAPN ve spolupráci s MPSV zpracovala zprávu o podmínkách k přijetí 
schématu minimálního příjmu v rámci stávajících dávek ze státního rozpočtu. Základním 
pilířem je systém pomoci v hmotné nouzi. Systém pomoci v hmotné nouzi je zacílen na lidi 
s nedostatečným příjmem. Hlavní podmínkou je nízký příjem a nemožnost zlepšit situaci 
vlastním přičiněním.  

Oprávnění pobírat dávky v hmotné nouzi je právem každého občana. V rámci tohoto 
systému jsou vypláceny 3 druhy dávek: 

• příspěvek na živobytí  
• doplatek na bydlení 
• mimořádná okamžitá pomoc 

Výše dávek se liší podle složení rodiny, u rodin s dětmi je navázaná na 2,4 násobek životního 
minima, u dospělých se odvíjí od existenčního minima.  Měsíční dávka existenčního minima 
je 2 200 Kč, tj. 87 EUR. To platí od 1. 1. 2012, a ačkoliv rostou ceny, k dalšímu zvýšení zatím 
nedošlo. Za osoby v hmotné nouzi platí stát také zdravotní pojištění.  

Nevládní organizace poukazují na to, že se nedaří propojit systém dávek a aktivačních 
prostředků zaměstnanosti, rozsáhlá rekvalifikační opatření nemají patřičnou odezvu, přibývá 
lidí „working poor“, tedy lidí, kteří vydělávají méně, než kolik stačí ke krytí základních potřeb 
a mladých nezaměstnaných i tehdy, mají-li vyšší vzdělání. Sociální služby jsou zaměřené více 
na sanaci následků než na prevenci.  V rámci úsporných opatření v minulých letech byl jak na 
dávky v hmotné nouzi, tak na sociální služby snížen státní rozpočet. Zhoršila se tím jejich 
dostupnost. Chybí sociální poradny, které by sloužily osobám, jimž hrozí sociální vyloučení na 
základě ztráty zaměstnání, ztráty bytu či zadlužení. Dlouhodobě není řešena otázka 
sociálního bydlení.  Doplatek na bydlení je zneužíván majiteli komerčních ubytoven, kteří za 
nekvalitní a provizorní byty požadují horentní nájemné. Lidé žijící ve vyloučených lokalitách 
mají nedostatek informací a špatné sociálně ekonomické zázemí jim neumožňuje, aby se 
vymanili z chudoby. Zveličuje se míra zneužívání dávek v hmotné nouzi, k čemuž přispívají i 
média. Ústřední orgány státní správy málo využívají zdroje informací od nevládních 
organizací, vzájemná spolupráce má často pouze formální charakter.  

Nevládní organizace zabývající se redukcí chudoby a sociálního vyloučení mimo jiné 
doporučují: 
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- v politikách zahrnout princip mainstreaming sociálního začleňování 
- posílit prvky prevence v sociálních službách proti sanaci důsledků chudoby a 

sociálního vyloučení 
- revidovat legislativu na ochranu proti předlužení 
- existenční minimum zvyšovat paralelně k zvyšujícím se nákladům na živobytí a tomu 

též přizpůsobit dávky v hmotné nouzi  
- urychleně dokončit rozpracovanou koncepci sociálního bydlení  
- podporovat komunitní princip při poskytování dávek, sociálních služeb i sociálního 

bydlení  
- podporovat skutečnou sociální ekonomiku 
- v zákoně o sociálních službách doplnit služby pro migranty bez dokladů, přistěhovalce 

a žadatele o azyl 
- školit úředníky veřejné správy o formách podpory lidem žijícím v chudobě a sociálním 

vyloučení, aby nedocházelo k zadržování jejich práv a diskriminaci; současně lépe 
propojit sociální služby a služby poskytované úřady práce – vzájemný respekt 

- lépe a efektivněji propojovat sociální politiku, otázky veřejného zdraví, vzdělání, 
politiku zvyšování zaměstnanosti, životního prostředí a bydlení na úrovni legislativy, 
státní správy, veřejné správy, krajů, měst a obcí  

 

Komplexní přístup je klíčem k snižování počtu osob žijících v chudobě a sociálním 
vyloučení. Minimální příjem pak představuje pojistku k zabezpečení jejich důstojného života. 

Předsedkyně Slovenské sítě proti chudobě (SAPN) Zuzana Kusá referovala o rozpravě 
k minimálnímu příjmu, která se koná na Slovensku. Je zde zapojeno větší množství 
nevládních organizací i skupina lidí žijících v chudobě, s nimiž SAPN dlouhodobě 
spolupracuje. Zuzana Kusá zdůraznila relativní pojem přiměřeného a dostupného příjmu, 
který v podmínkách Slovenské republiky představuje dávka v hmotné nouzi. Tato dávka je 
analogií „minimálního příjmu“ a záleží na politických a ekonomických rozhodnutích, zda se 
podaří, aby její výše přiměřeně a včas reagovala na změny ve spotřebním koši. 

Fintan Farrell, zakladatel Evropské sítě proti chudobě (EAPN) a koordinátor projektu EMIN 
zdůraznil zejména evropský kontext kampaně za minimální příjem a důležitost jeho 
sjednocení v členských zemích v zájmu zachování demokratických principů. Schéma 
minimálního příjmu označil za důležitý element v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 
Uvedl též příklad z loňského setkání lidí žijících v chudobě v Bruselu, kde česká delegace 
vystoupila s heslem „Chceme jen normální život“.  

Projekt EMIN se v první etapě soustředil na zřízení sítě evropských organizací pro minimální 
příjem a širokou podporu myšlenky minimálního příjmu jako takové.  K evropským 
organizacím jako FEANTSA, AGE Platform Europe a další se přidaly národní sítě v Belgii, Itálii, 
Irsku, Dánsku a Maďarsku. K aktivitám projektu patří analyzovat průběžné trendy a překážky 
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v zavádění minimálního příjmu, definovat minimální příjem v členských zemích a kritérií pro 
jeho poskytování. Byly vypracovány dva koncepty specificky zaměřené na starší osoby a lidi 
bez přístřeší. První z nich řeší Francie, Belgie a Polsko pod vedením AGE Platformy, druhou – 
zaměřenou na bezdomovce – vede FEANTSA v Itálii, Francii, Maďarsku, Rumunsku, Velké 
Británii, Finsku a Polsku. V další etapě projektu dojde k porovnání národních politik a 
zhodnocení, jak schéma minimálního příjmu přijaly jednotlivé země. Každá národní síť má za 
úkol vytvořit „cestovní mapu“ na národní úrovni a pokusit se určit, jak je u nich zabezpečena 
sociální ochrana pro ty, kdo ji potřebují, a v době, kdy ji potřebují. Ekonomický diktát tvrdě 
dopadá na sociální politiku. Adekvátní minimální příjem přispívá k vyrovnanější společnosti – 
a rovná společnost je dobrá pro všechny.  

Evropská komise podporuje vzájemnou výměnu zkušeností, pořádání setkání účastníků 
projektu a jejich konferencí.  Na www.eapn.com  je návrh směrnice EK, která by mohla 
sjednocení schématu minimálního příjmu vynutit. Je proto otázkou, zda jsme pro 
vypracování této směrnice, nebo zda minimální příjem bude „věcí cti“ každé jednotlivé země. 
Ve dnech 11. – 12. 12. 2014 se uskuteční evropská konference k otázkám schématu 
minimálního příjmu v Bruselu. 

Panelová diskuse, kterou moderovala Katarína Klamková, ředitelka IQ Roma servis, a v níž 
vystoupili Alena Wagnerová, Evžen Adámek a Ondřej Lánský, se zprvu nesla v duchu 
protikladu mezi minimálním a základním příjmem, hodnotou vztahující se k Listině 
základních lidských práv a svobod, podle níž jsou si lidé rovni, základní příjem není vázán na 
podmínky, ať člověk pracuje nebo ne. U minimálního příjmu se hledají kritéria pro jeho 
udělení, např. se zkoumají majetkové poměry. V Anglii se v předminulém století určoval 
minimální příjem podle ceny chleba.   

Dnes se hranice minimálního příjmu hledá. Vzhledem k tomu, že občan má právo na 
důstojný život, má mít základní prostředky k životu. To je praktická sociální politika. Základní 
příjem obsahuje prvek emancipační a neoliberální.  

1) Koncentrace kapitálu – pád do nouze a vyloučení 
2) Negativní důsledky globalizace – je potřeba stálého snižování počtu pracovních míst   
3) Tržně sociální hospodářství znamená, že sociální se podřizuje ekonomickému 
4) Deregulace přírodních zdrojů za účelem vyšších zisků – všichni se podílejí na rizicích i 

na výhodách. 

Důsledkem sociálně tržního hospodářství, spojeného se strachem ze socialismu, je primární, 
neregulovaný kapitalismus. Avšak neoliberální kapitalismus chudobu odstranit nemůže. 

Člověk má elementární potřebu činnosti. Není to tak, že všichni, kteří mají nárok na sociální 
dávky, nejsou motivování k práci. Je to jen jejich část. Proto je také tolik dobrovolníků. 
Finanční prostředky jsou, jen je potřeba správně využít. Svoji roli hraje étos – přiklonění se 
k vysoké kvalitě života. Po druhé světové válce nastala nová doba práce – výroba se 
přesouvá do „třetího světa“, cena práce klesá. Dochází k prekarizaci práce – pojem prekariát 

http://www.eapn.com/
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spojuje pojmy prekérní a proletariát. Stále obtížněji se získávají prostředky – např. při 
částečných pracovních úvazcích, kdy je problém za co a jak zaplatit sociální a zdravotní 
pojištění, jak zabezpečit důchod. Kumulace práce nevede k důstojnému způsobu života.  
Společnost neodměňuje fundamentální práci, ani přípravy na zaměstnání, byť jsou jakkoliv 
nákladné. 

Pro a proti přijetí schématu minimálního přijmu: 

Plusy, proč zavést minimální příjem: 
- zamezení nárůstu počtu chudých pracujících 
- garance důstojného života /základní listina práv a svobod/ 
- emancipace, osvobození člověka 
- nárůstem technologií se snižuje potřeba lidské práce 
- výtěžky z lidské práce a přírodní bohatství pro všechny 
- lidé z ohrožených cílových skupin chtějí pracovat 
- vhodná alternativa k dávkovému systému, který není jednotný – nejdříve se ale musí 
sjednotit sociální politika státu 
- dávky hmotné nouze nefungují, nejsou dostupné v čase a rychle vyplacené 
- dávkový systém není všemohoucí, 1.5 mil osob v ČR je pod hranicí chudoby 
- neoliberální kapitalismus chudobu neodstraní 
- střet dvou politik – člověk zodpovědný sám za sebe x zhodnocení výdobytků lidské práce a 
společnosti 
- sjednotit EU legislativu – základem je lidská důstojnost 
 
Mínusy, proč nezavádět minimální příjem 
- lidé přestanou pracovat 
- bez vyřešení exekucí nemá minimální příjem význam 
- nutná aktivizace osob na dávkách 
- zneužívání sociálních dávek (podle průzkumu O. Lánského je to pouze 5‰) 
- je problém s lidmi, kteří dlouhodobě pobírají sociální dávky 
- zacílení na jinou cílovou skupinu – nezaměstnaní, ne dávkaři 
- časová omezenost – pro překlenutí období bez práce 
 
Další doporučení při zavádění minimálního příjmu: 
- rozvoj sociální ekonomiky 
- osvěta a prevence 
- výchova dětí 
- osobní zkušenost s návštěvou sociálně vyloučené komunity 
- hodinová mzda x mzda za výkon 
- vrátit zpět sociální agendu na sociální odbory úřadů, ne ÚP 
- do minimálního příjmu také zahrnout osoby pečující o postiženého rodinného příslušníka 
- je potřeba vyřešit otázku, jak vysokou ochranu chceme poskytnout svým občanům 
- důstojnost pro každého 
- není možné prosadit směrnici bez změny postojů veřejnosti 
 
Překážky při zavádění minimálního příjmu: 
- zpožďování výplaty dávek 



                                                                                         

6 
 

- exekuce 
- není možné vyjít z kruhu společně posuzovaných osob 
- sociální politika řeší až důsledky, ne příčiny 
- problematika pracovních úřadů 
- není dostatek poradenských míst pro osoby v krizi 
- špatné pracovní podmínky 
- ne všechna práce je placená (výchova dětí) 
- kategorizace lidí a nálepkování („společensky nepřizpůsobiví“) 
Metodika otestovaná na cílové skupině: 
- otázka, zde má obsahovat zdravotní pojištění 
- kalkulace, kolik by to stát stálo 
- konkretizace: účelem ověřená diskuse, co vnímáme – jaká by měla být kritéria pro získání 
minimálního příjmu. 
 
Závěr – česká situace: 

 V ČR žije cca 1,5 miliónů lidí v chudobě. Dávkový systém existuje, ale není dostatečně 
účinným nástrojem k snižování chudoby a zábrany sociálního vyloučení. Koncept 
minimálního příjmu dává lidem žijícím v chudobě šanci na důstojný život. Vychází 
z předpokladu vytvoření evropského rámce, k němuž směřuje projekt EMIN. 
EAPN ČR bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí, Michaelu Marksovou, zda 
se připojí k postupným krokům při zavádění schématu minimálního příjmu. Paralelně povede 
diskusi s odborníky na identifikaci a stanovení kritérií pro minimální příjem. Dokončí národní 
zprávu – analýzu schématu minimálního příjmu a doplní ji o výstupy z konference. 

 

 

 

Mediální ohlasy 

1. Webové stránky Senátu 
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=15546 

2. Webové stránky Zdeňka Škromacha 
http://www.skromach.cz/item/konference-k-problematice-minimalniho-prijmu 

3. Parlamentní listy 
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Konference-bude-resit-
chudobu-v-Ceske-republice-338071 

4. Česká televize, hlavní zpravodajský pořad Události 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/214411000101007/obsah/355482-cesi-ohrozeni-chudobou 
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