
 
 
 

5. prosinec 2016, Setkání ČMKOS s Bankovní radou ČNB  

Nemzdové náklady práce - mýty, fakta, souvislosti  



Axiomy nemzdových nákladů práce v ČR 

„Axiom je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje“. 

 
Čtyři  axiomy týkající se nemzdových nákladů práce (tak jak se 
vyprofilovaly za posledních 25 let v ekonomické teorii a praxi ČR) 

 

Axiom 1 - nemzdové nálady práce v ČR jsou velmi vysoké, a to kdykoli, 
kdekoli a bez ohledu na to, kolikrát již byly před tím sníženy. 

 

Axiom 2 - neúměrná výše nemzdových nákladů práce je příčinou všech 
problémů v ekonomické i sociální oblasti České republiky. 

 

  



Axiomy nemzdových nákladů práce v ČR 

Axiom 3 - Snížení nemzdových nákladů práce (sociálního a 
zdravotního  pojištění) je universálním nástrojem na řešení čehokoli.  

 Doposud bylo v ČR  snížení nemzdových nákladů použito v celé 
řadě protichůdných kampaní. Sociální i zdravotní pojištění bylo snižováno 
z důvodů podpory konkurenceschopnosti i boje proti nezaměstnanosti, z 
důvodů zvýšení mobility pracovní síly i boje proti ekonomické krizi, z 
důvodu poklesu zdanění  i nápravy veřejných financí.  

 Aktuálně se připravuje využití poklesu veřejného pojištění jako 
nástroje podpory růstu mezd a platů, růstu zaměstnanosti a zkrácených 
pracovních úvazků, podpory zemědělství, některých rodin s dětmi a 
populačního vývoje.  

 

Axiom 4 - snižování nemzdových nákladů práce z jakýchkoli důvodů 
je vždy účinné.  

 

  



Co tvoří nemzdové náklady práce? 

a) Sociální náklady a výdaje  

• zákonné příspěvky na 
sociální zabezpečení, 

• nadstandardní příspěvky 
sociálního zabezpečení, 

• vyrovnání za nemoc - 
placené zaměstnavatelem, 

• odstupné,  

• ostatní sociální dávky 

 

  

b) Sociální požitky  

• výrobky se slevou,  

• příspěvky na bydlení,  

• služební vozy 
k soukromým účelům,  

• příspěvky na stravování,  

• příspěvky ve formě 
spoření,  

• prodej akcií,  

• výdaje ze sociálního fondu 

 

  



Co tvoří nemzdové náklady práce? 

c) Personální náklady  

• náklady na nábor zaměstnanců,  

• náklady na výchovu a zapracování učňů,  

• náklady na školení zaměstnanců pro povolání,  

• náklady na pracovní oděv, uniformy, 

• „ošatné“,  

• ostatní personální náklady, 

• daně a dotace (daně a sankce související se 
zaměstnáváním lidí, dotace na pracovní sílu).   

 

  



Český transformační model levné pracovní síly a pozice 
nemzdových nákladů práce 

I. Výchozí nastavení tzv. transformačních polštářů:  

 

 výchozí kurs československé (české) koruny byl po několikanásobné devalvaci 

v průběhu roku 1990 výrazně  podhodnocen pod úrovní parity kupní síly, české 

mzdy v kursovém vyjádření na počátku transformace (1991) byly zatlačeny pod 

úroveň mezd v Polsku a Maďarsku, tedy zemí s výrazně nižší produktivitou, vůči 

západním zemím  dosahovaly  pouze zlomků jejich mzdových úrovní např.   

10 % úrovně mezd v SRN, 

 výrazné stlačení mezd (nákladů práce) v národní měně pod úrovní produktivity 

práce -  cenovou deregulací a výraznou devalvací měny podnícená inflace  (71,7 

%) zapříčinila vedle výrazného znehodnocení úspor  

pokles reálné mzdy o 33,6 %. 

  



Český transformační model levné pracovní síly a pozice 
nemzdových nákladů práce 

II. Přímá opatření určená  k zadržování růstu mezd  

 

 mzdová regulace (zrušena v polovině roku 1995) 

 dlouhodobá restrikce platů ve veřejném sektoru (rozpočtová restrikce 

kombinovaná se specifickými systémy stanovení mezd v rozpočtové sféře), 

 minimální mzda dlouhodobě zadržovaná pod úrovní životního minima, 

 tzv. studená progrese uplatňovaná při zdaňování mezd (do roku 2007) 

  



Český transformační model levné pracovní síly a pozice 
nemzdových nákladů práce 

III. Nepřímá opatření určená k zadržování růstu mezd (opatření záměrně 

vzdalující mechanismy utváření mezd od praxe vyspělých zemí EU) 

 

 omezování tripartitního dialogu na celostátní úrovni, 

 zdrženlivé postoje vůči ratifikaci Evropské sociální charty a některých úmluv MOP, 

 nerozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně, 

 omezování sociálního dialogu na všech úrovních,  

  



Český transformační model levné pracovní síly a pozice 
nemzdových nákladů práce 

IV. Nepřímá opatření určená k zadržování růstu nákladů práce 

 

 výrazná redukce nemzdových nákladů práce v podnikové sféře  (pokles nákladů 
na podnikové vzdělávání vč. výchovy učňů, redukce či rušení zaměstnaneckých 
rekreací, podnikových sociálních fondů, závodní lékařské péče, podnikových 
mateřských školek aj.) Podporováno daňovou reformou a následně dalšími  
změnami daňových a dalších předpisů, 

 redukce systémů sociální ochrany (důchody, podpory v nezaměstnanosti, 
nemocenské dávky), zpětné promítnutí do poklesu daní a pojistného – tlak na 
privatizaci veřejných služeb, 

 redukce pracovněprávní ochrany zaměstnanců (podmínky propouštění, míra 
ochrany pracovního trhu, zákonné omezení pracovní doby, ochrana kolektivního 
vyjednávání aj.)  

  



Nemzdové náklady práce jako součást českého transformačního 
modelu levné pracovní síly - závěry 

• Oblast tzv. nemzdových nákladů na pracovní sílu již v průběhu 90. let 
minulého století v ČR fakticky zredukovala pro většinu zaměstnanců  
fakticky jen na oblast povinných pojistných plateb (popř. příspěvků 
zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění), 

 

• Doporučení na redukci nemzdových nákladů práce v současných 
podmínkách tak fakticky neznamená nic jiného než snížení 
pojistných plateb do veřejných fondů čili další přímý  atak na 
finanční zdroje účelově určené na financování  českého 
zdravotnictví, důchodů, nemocenských dávek a podpor 
v nezaměstnanosti.    



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání – je opravdu 
výše nemzdových nákladů jedna z nejvyšších na světě? 

Náklady práce v národním hospodářství zemí EU v roce 2015 
(EUR/hod) 





Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání 

Výše mezd v národním hospodářství ve státech EU v roce 2015 
(EUR/hod) 



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání 

Výše nemzdových nákladů práce v zemích EU (EUR/hod) 



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání 

Podíl nemzdových nákladů na celkových nákladech práce v 
zemích EU (%) 



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání 

Náklady práce ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných 
zemích světa roku 2015 (US/hod) 



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání 

Mzdy ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných zemích světa 
roku 2015 (US/hod) 



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání 

Nemzdové NP  ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných 
zemích světa roku 2015 (US/hod) 



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání 

Podíl nemzdových nákladů na celkových nákladech práce ve 
vybraných zemích světa (%) 



Nemzdové náklady práce v mezinárodním srovnání - závěry 

- Vzdálenost mezi nejchudšími zeměmi EU a nejbohatšími je značná. EU  

je výrazně nehomogenní. Náklady práce ve více než polovině 

členských zemí  v  průměru dosahují pouze 30 % úrovně 

nejvyspělejších zemí EU. Poměr mezi nejchudším Bulharskem a 

nejbohatším Dánskem je 1 : 10.  

 

- V evropském i světovém pohledu se ČR nachází mezi nejméně 

vyspělými  zeměmi s nejnižší úrovní nákladů práce, mezd i 

nemzdových nákladů práce. Úroveň těchto ukazatelů naprosto 

neodpovídá vyspělosti a průmyslové tradici České republiky.  

 

- Hodnoty  podílu  nemzdových nákladů práce na celkových nákladech 

práce nejsou  nijak výjimečné ani z evropského ani světového pohledu  



Nemzdové náklady práce a konkurenceschopnost české  
ekonomiky  

Nemzdové náklady práce, mzdové náklady a ani celkové náklady práce nejsou ukazateli 

konkurenceschopnosti země. 

Podíl nemzdových nákladů práce na celkových nákladech práce vysoký či nízký o 

skutečné konkurenceschopnosti neříká prakticky vůbec nic. 

 Nákladovou konkurenční schopnost země ve skutečnosti vyjadřují jednotkové pracovní 

náklady (JPN).  

V Česku činily průměrné náklady práce v roce 2013 jen 31,6 % úrovně Německa, 

zatímco HDP na odpracovanou hodinu dosahoval 47,9 %. Za náklady práce na 1 

odpracovanou hodinu v Německu si lze v ČR najmout více než 3 hodiny práce (3,16), 

která vyprodukuje 1,5krát vyšší přidanou hodnota než v SRN.  

Česká republika dosahuje velmi vysokou cenovou (nákladovou) 

konkurenční schopnost ČR. Ta je navíc zesilována výhodou polohy.  



Nemzdové náklady práce a konkurenceschopnost české  
ekonomiky  

- Pro řadu našich malých a středních podnikatelů může být výše pojistného výrazným 

problémem a omezujícím faktorem.  

- Jejich finanční problémy však snížení (zrušení) části sociálního či zdravotního pojistného 

nemůže vyřešit. Takzvaný problém vysokého pojistného je ve skutečnosti  jen zástupným 

problémem jejich potíží s úhradou mezd v podmínkách dosahované nízké 

(nekonkurenceschopné) produktivity práce. A tlak na snižování nemzdových (ale ve 

skutečnosti i mzdových) nákladů na pracovní sílu  je ve skutečnosti jen zoufalou snahou 

se ještě chvíli vézt na nízkých nákladech práce .  

- Jestliže současná úroveň nákladů práce (30% Německa) je příliš vysoká, co se bude dít 

v situaci, kdy bude docházet ke zcela zákonitému a (z nejrůznějších důvodů) nezbytnému 

vyrovnání mzdových úrovní mezi ČR a starými členskými státy EU?  

- V tomto procesu malým a středním firmám nepomůže  procentní snížení pojistného. 

Budou se muset hledat jiné formy podpory, směřující v první řadě k podpoře růstu jejich 

produktivity práce. Jen takovou  cestou je ve skutečnosti možno relativně „snižovat“ 

náklady na pracovní sílu. Je zřejmé, že v této oblasti před hospodářskou politikou ČR stojí 

(málo ve veřejnosti registrovaný) úkol sofistikované a cílené  podpory tohoto sektoru.  



Nemzdové náklady práce a veřejné finance  

- Pojistné není jen „nákladovou položkou“ v kalkulacích podniků. Jde o zásadní 

zdroj příjmů účelově vázaných na zabezpečení a ochranu obyvatelstva při 

nemoci (zdravotní a nemocenské pojištění), nezaměstnanosti (příspěvek na 

politiku zaměstnanosti) a ve stáří (důchodové pojištění). 

- Vzhledem k závažným úkolům v oblasti sociální ochrany občanů ČR byly 

tyto příjmy konstruovány tak, aby v maximální míře odolaly daňové 

optimalizaci. 

- I po mnoha zásazích jak do konstrukce tak do výše sazeb  jsou příjmy 

z pojistného jedny z nejbezpečnějších a pravidelných příjmů veřejných 

rozpočtů s velmi vysokou mírou úspěšnosti výběru. 

- Pojistným platbám se prakticky nelze vyhnout ani prostřednictvím 

daňové optimalizace, ani se na ně nevztahují daňové prázdniny. Sociální 

a zdravotní pojistné, hrazené zaměstnavatelem, je tak velmi často jedinou 

platbou, kterou firmy podnikající na našem území zanechávají pozitivní 

stopu v daňovém systému České republiky (samozřejmě vedle daně 

z mezd, tu však platí zaměstnanci).  



Nemzdové náklady práce a veřejné finance  

K destabilizaci sociálního a zdravotního pojištění slouží dva kanály: 

 

- Snižování pojistných plateb prostřednictvím snižování sazeb nebo změn v 

nastavení velikosti vyměřovacího základu. 

- Daňová optimalizace spočívající ve zneužívání rozdílného nastavení plateb 

sociálního a zdravotního pojištění mezi zaměstnanci a OSVČ. 

- Jen v letech 2007 – 2013 bylo realizováno deset etap snížení sociálního a 

zdravotního pojištění s negativními ročními dopady do veřejných financí v řádu 

desítek miliard korun. 

- Dopad zneužívání systému OSVČ (švarcsystém) lze odhadnout na zhruba 50 

mld. Kč ročně. 

 

Pozitivní efekty redukce  nemzdových nákladů práce (resp. sociálního a 

zdravotního pojištění), jak byly prezentovány při každé z mnoha vln snižování 

pojistného v ČR, se nikdy nepotvrdily. Jediným efektem, který se naopak prokázal 

vždy, byla ztráta příjmů veřejných rozpočtů.  



Nemzdové náklady práce a daně 

• Záměrné snižování sociálního a zdravotního pojištění (které je ve 
skutečnosti součástí širšího konceptu přesunu zdanění od příjmů a 
majetku ke zdanění spotřeby) je  nejen přímým ohrožením stability a 
dlouhodobé udržitelnosti jednotlivých výdajových titulů navázaných na 
pojistný zdroj, ale i ohrožením veřejných financí jako celku. 

• nelze přehlédnout fakt, podpořený i řadou provedených výzkumů v zahraničí i 
naší domácí realitou, že pojistné je jako zdroj financování systému sociální 
ochrany pro svůj „parafiskální“ charakter (předem stanovený účel použití) 
výnosově daleko bezpečnější než daňové příjmy 

• náhrada pojistného, které je do značné míry neutrální proti formální i neformální  
daňové optimalizaci a nevztahují se na něj ani daňové prázdniny, jinými druhy 
daní zanáší do financování klíčových systémů sociální ochrany zásadní prvek 
nestability 

• Tyto postupy velmi nerovnoměrně, přímo diskriminačně rozprostírají 
daňové břemeno na jednotlivé typy daňových poplatníků a výrazným 
způsobem narušují základní princip daňové soustavy – princip daňové 
spravedlnosti. 



Nemzdové náklady práce a daně 

• Záměnou zdroje financování sociálních systémů zároveň  dochází  i k obměně 
„donátorů“ tohoto systému. Přesunem finančního zdroje od zdanění příjmu ke 
zdanění spotřeby se zároveň přesouvá daňové břemeno od zdanění firem a 
vysokopříjmových skupin obyvatelstva ke středně- a nízkopříjmovým 
skupinám obyvatelstva, především k zaměstnancům.  

• Je zřejmé, že každý takový krok  znamená zásadní narušení společenské 
solidarity a daňové spravedlnosti. Již dnes je financování veřejných služeb a 
sociálních transferů výrazným způsobem vychýleno v neprospěch 
nízkopříjmových skupin obyvatelstva, a to především zaměstnanců. Každá 
snaha o záměnu zdroje při financování těchto systémů znamená ještě silnější 
tlak na přenesení daňového břemene na středně- a nízkopříjmové skupiny 
obyvatelstva, především zaměstnance.   

• Údajný „sociální stát“ je pak stále závislejší na vynucované solidaritě  chudých 
s ještě chudšími při vyloučení firem, vysokopříjmových skupin obyvatelstva a 
velkých majetkových vlastníků. 



Nemzdové náklady práce, zaměstnanost a  mzdy 

• V současné době se propaguje inovovaná cesta snižování nemzdových 
nákladů práce (resp. pojištění) 

• Pod záminkou zvýšení zaměstnanosti se navrhuje snížit nemzdové 
náklady na pracovní sílu 

• Záměrně se vytváří umělý rozpor mezi dvěma rovnocennými součástmi 
nákladů (ceny) práce, který má zastřít se rozpor mezí ziskem a mzdami, 
resp. prací a kapitálem. 

• Zřízení nových pracovních míst (či udržení starých) mají  zaplatit 
zaměstnanci poklesem své ceny práce. 

• Podle empirických zkušeností (i v České republice) však  jakákoli etapa 
snižování pojistného u zaměstnavatelů  nekončí v nárůstu zaměstnanosti, 
ale v zisku.  



Nemzdové náklady práce, zaměstnanost a  mzdy 

• výrazné redukce pojistných plateb (především v oblasti sociálního 
pojistného), a tedy faktické snížení ceny práce,  provedené 
v letech 2007–2013 neznamenaly ani výrazné snížení (či 
zachování) nezaměstnanosti, ani výrazné zvýšení mezd. Každé 
takové snížení ve skutečnosti skončilo posílením finanční situace 
(zisku) podniků 

• Stejně falešná je snaha tzv. zvyšovat mzdy na úkor nemzdových 
nákladů práce. Tato cesta totiž zastírá fakt, že by ze „zvýšené mzdy“ 
musel nově zaměstnanec platit všechny veřejné služby a transfery, 
které dnes dostává z veřejných fondů vč. zisku soukromých institucí 

• Nelze popřít, že takové řešení by bylo pro řadu osob a finančních 
institucí přínosem. Nic však není zadarmo. Je proto otázka, zda je 
česká společnost připravena i na tuto odvrácenou tvář takového řešení 
– například zhruba na 2 miliony občanů zdravotně nepojištěných (resp. 
komerčně nepojistitelných, protože jsou chronicky nemocní v různém 
stupni choroby), na miliony starých lidí bez důchodového pojištění (lépe 
řečeno bez důchodů) atd.    



Skutečné cíle redukce nemzdových nákladů práce 

• Dlouhodobým snižováním daní a pojistného se záměrně 
zmenšuje vliv státu (veřejných financí) na financování veřejných 
služeb a sociálních transferů a tím se zcela promyšleně vytváří 
prostor pro vstup soukromého kapitálu a přímou či nepřímou 
privatizaci těchto perspektivně velmi lukrativních oblastí 
veřejných služeb (zdravotnictví, školství) či sociálních transferů 
(důchody, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti). 

  

• Potřeba využívat služby školství či zdravotnictví, být finančně 
zajištěný ve stáří (důchody), v nemoci (nemocenské dávky) či v 
nezaměstnanosti (podpora  v nezaměstnanosti) však záměrným 
ústupem státu z těchto oblastí státu nezmizí. To se jen poptávka 
po jejich zabezpečení  přelije do soukromé sféry orientované na 
zisk a vyžádá si jen více soukromých peněz.  
 

 

 



Skutečné cíle redukce nemzdových nákladů práce 

• Část obyvatelstva se na tato „finanční rizika“ spojená s důchodem, 
nemocí, nezaměstnaností či studiem dětí „ráda dobrovolně“ 
připojistí. Umožní jim to vysoké příjmy navíc podporované 
výrazným snížením daní pro nejbohatší skupiny obyvatel, 
prosazené v předchozích letech. 

  

• Komerční pojišťovny, fondy a další finanční skupiny jim (jak jinak) 
velmi rády nabídnou produkty, které – samozřejmě na základě 
komerčních pojistných pravidel a odpovídající režie – tato rizika 
ošetří. Nízkopříjmové skupiny, které nebudou mít dost peněz na 
nejrůznější připojištění (nebo na přímé hotovostní platby) či 
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu budou v podstatě 
komerčně nepojistitelní,  se v logice tohoto přístupu budou muset 
smířit s omezeným přístupem k některým nově placeným 
segmentům dosud veřejných služeb a se sociálními dávkami 
pohybujícími se na úrovni chudinské péče.     

 

 

 


