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Spravedlivý příjem
Nebylo možné nalézt jednoznačnou definici.

O „spravedlivém příjmu“ se zmiňuje definice důstojné práce, kterou stanovila Mezinárodní 
organizace práce (ILO). (Důstojná práce je vyjádřením aspirací pracujících v jejich profesním 
životě. Zahrnuje možnosti vykonávat práci, která je produktivní, pracujícímu přináší 
spravedlivý příjem, bezpečnost na pracovišti, sociální ochranu jeho rodině, zlepšení vyhlídek 
v osobním rozvoji a sociální integraci a zaručuje svobodu vyjádřit své obavy, organizovat se a 
podílet se na rozhodnutích, která ovlivňují život zaměstnanců, rovnost příležitostí a rovné 
zacházení s muži a ženami.) Mezinárodní organizace práce spravedlivé příjmy zmiňuje, avšak 
neuvádí jejich definici (viz: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Minimální mzda
Podle Eurostatu je minimální mzda nejnižší možnou mzdou, kterou je zaměstnavatel ze 
zákona povinen vyplatit zaměstnancům. Základní národní minimální mzdu lze určit na 
hodinu, na týden nebo na měsíc a její výše je stanovená zákonem (vládou), v řadě případů po 
poradě se sociálními partnery nebo přímo uzavřením národní meziodvětvové dohody (v EU to 
platí pro Belgii a Řecko). Národní minimální mzda se obvykle vztahuje na všechny 
zaměstnance nebo alespoň na velkou většinu zaměstnanců v dané zemi. Některé země 
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uplatňují výjimky např. pro mladší pracovníky, učně nebo pracovníci se zdravotním 
postižením. Uvádí se její hrubá výše, tedy před odečtením daně z příjmu a příspěvků na 
sociální zabezpečení, které se v jednotlivých zemích liší. Součástí zákonů o minimální mzdě 
jsou ustanovení o pravidelných přezkumech její výše, které obvykle vyžadují třístranná 
jednání mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, aby se v ní odrazily změny cen, mezd a dalších 
ekonomických faktorů. Minimální mzda může podléhat automatickému přehodnocení (které 
je přepočteno podle indexu spotřebitelských cen nebo ekonomického růstu) nebo volitelnému 
navýšení (vydáním příslušného zákona). Viz: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

Mezinárodní organizace práce ji definuje jako výši mzdy, která je stanovena zákonem nebo 
dohodou a představuje nejnižší možnou sazbu, již je zaměstnavatel povinen vyplácet (viz 
Rejstřík pojmů v oblasti pracovního práva a pracovních vztahů).

Minimální příjem
Definici minimálního příjmu lze nalézt ve studii o významu minimálního příjmu pro sociální 
začlenění v Evropské unii, kterou zadal Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a 
sociální věci (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) (dokončeno roku 2007, viz: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

Ve studii je minimální příjem definován obecně jako určitá forma všeobecné podpory. Ta je 
přiznána osobě (nebo rodině), která nemá dostačující prostředky k tomu, aby pokryla 
nezbytné životní náklady. Z toho důvodu je minimální příjem obvykle doplňkem k dalším 
dávkám sociálního zabezpečení, ať jsou příspěvkové, či nikoli, a napomáhá k vytvoření 
tzv. „bezpečnostní sítě“. Chceme-li tedy porozumět úpravě minimálního příjmu v každém 
státě, je důležité zohlednit jeho úlohu v rámci širšího systému podpory příjmů, který se v dané 
zemi uplatňuje:
 Většina evropských zemí totiž zavedla specifické politiky, které jsou zaměřeny na 

podporu sociálního začleňování konkrétních cílových skupin (jako jsou 
např. nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, senioři a tak dále) a širší politiky 
podpory příjmů určené obecně pro chudé;

 Některé země dávají přednost spíše cíleným / na určitou skupinu zaměřeným opatřením a 
nemají zákonem stanovený minimální příjem, nebo vytvořily „mírnější podobu“ systému 
minimálního příjmu;

 Dále existují i země, v nichž se zacílené politiky nepoužívají a kde se uplatňuje pouze 
jedno všezahrnující opatření pro veškeré případy chudoby. Z následujících přehledů 
vyplývá, že podpora příjmu prostřednictvím systému minimálního příjmu téměř ve všech 
evropských zemích v určité formě existuje, avšak do značné míry se liší co do struktury a 
rozsahu. S výjimkou Řecka, Maďarska, některých částí Itálie a Španělska (kde vnitrostátní 
opatření vůbec neexistují) mají všechny ostatní členské státy obecně platný systém 
zaručeného minimálního příjmu pro osoby, jimž se prostředků nedostává.

Evropská komise se zmiňuje o systémech minimálního příjmu a definuje je jako zaručený 
minimální příjem, který vychází z přezkum majetkových poměrů, není příspěvkový a platí 
všeobecně, a jako předpokládanou součást základní bezpečnostní sítě sociální ochrany, jejímž 
cílem je zabránit tomu, aby se jednotlivci nebo domácnosti octli v situaci (vážné) chudoby 
nebo pod hranicí důstojné životní úrovně. Systémy zaručeného minimálního příjmu hrají 
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konkrétní a zásadní roli v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, neboť představují 
poslední možnost sociální ochrany a hlavní součást globální bezpečnostní sítě (viz: Sociální 
ochrana, sociální začlenění, rejstřík: vysvětlení hlavních pojmů).

Mezinárodní organizace práce definuje minimální zaručený příjem, který je státem zaručen 
všem osobám či rodinám, jejichž příjem klesne pod určitou stanovenou úroveň. K zajištění 
zaručeného příjmu lze použít různé metody: zápornou daň z příjmu, rodinné dávky, sociální 
pomoc atd. Součástí některých systémů jsou určité druhy pracovních pobídek (viz: Tezaurus 
Mezinárodní organizace práce).

Přiměřený příjem
Význam tohoto výrazu není nikde konkrétně uveden. Výraz se objevuje pouze v souvislosti 
s aktivním začleňováním.

Například:
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování osob 
vyloučených z trhu práce, jež vyzývá členské státy, aby v rámci boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení uplatňovaly podporu přiměřeného příjmu; upozorňuje na potřebu 
stanovení přiměřené hranice pro podporu příjmu na základě doporučení 92/441/EHS a 
2008/867/ES, která musí být přiměřená, transparentní, dostupná pro všechny a dlouhodobě 
udržitelná.

Definici vhodné podpory příjmu lze nalézt v Doporučení Komise ze dne 3. října 2008 o 
aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce (oznámeno pod číslem K(2008) 5737), 
v němž se členským státům doporučuje: 

Uznání základního práva jednotlivce na prostředky a sociální pomoc dostatečné pro důstojný 
život v rámci komplexního a soudržného úsilí v boji proti sociálnímu vyloučení.
i) Podle potřeby revize systémů sociální ochrany s ohledem na společné zásady uvedené v 
odstavci B doporučení 92/441/EHS. V rámci strategie aktivního začleňování by právo na 
dostatečné prostředky:
– mělo být kombinováno s aktivní připraveností pracovat nebo se účastnit odborné přípravy 
pro účely získání zaměstnání v případě osob, jejichž situace tuto aktivní připravenost 
umožňuje, nebo v případě jiných osob by podle potřeby mělo podléhat opatřením pro 
hospodářskou a sociální integraci,
– mělo být kombinováno s politikami považovanými na vnitrostátní úrovni za nezbytné pro 
ekonomickou a sociální integraci dotčených osob.
ii) Zajištění uplatňování uvedeného práva v souladu s praktickými pokyny v odst. C bodech 1, 
2 a 3 doporučení 92/441/EHS. Konkrétně je při stanovování prostředků nezbytných pro 
důstojný život potřeba zohlednit životní úroveň a ceny podle typu a velikosti domácnosti v 
dotčeném členském státě s použitím vhodných vnitrostátních ukazatelů. V rámci aktivního 
začleňování je potřeba nadále povzbuzovat osoby způsobilé k práci, aby si hledaly 
zaměstnání, a příslušné částky by měly být upraveny nebo doplněny tak, aby vyhovovaly 
konkrétním potřebám.

Základní příjem
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Zdá se, že na úrovni EU nelze nalézt definici ani popis tohoto pojmu. Některé publikace EU 
uvádějí, že základní příjem vychází z životní úrovně v každém členském státě, a pojem 
zmiňují i některé zdroje mimo EU.

Například:

Organizace Basic Income Earth Network (Světová síť pro základní příjem, viz: BIEN) 
definuje základní příjem jako příjem, který je všem bezpodmínečně zaručen na individuálním 
základě bez požadavku na kontrolu materiálních poměrů a pracovní zapojení. Je to forma 
záruky minimálního příjmu, která se však od těch, jež nyní uplatňují různé evropské státy, liší
ve třech aspektech:
 je vyplácena jednotlivcům, a ne domácnostem; 
 je vyplácena bez ohledu na další příjem z jiných zdrojů; 
 je vyplácena, aniž by bylo zároveň požadováno odvedení nějaké práce nebo ochota 

přijmout nabízené zaměstnání. 

Nadace Global Basic Income Foundation (Celosvětová nadace pro základní příjem, viz: Co je 
základní příjem?) definuje základní příjem jako zaručený minimální příjem. Kromě tohoto 
„základního“ minima si mohou lidé zajistit příjem prací, jak je tomu nyní. Základní příjem 
představuje základ systému sociálního zabezpečení a je doplněn sociálním pojištěním a 
dalšími dávkami v nemoci, nezaměstnanosti a tak dále. Plná výše základního příjmu všem 
zaručuje prostředky k naplnění základních potřeb. Mezi ně patří především základní potřeby 
k přežití: čistá voda, oblečení, přístřeší a základní zdravotní péče. Většina lidí se shodne na 
tom, že k základním potřebám patří rovněž vzdělání. Další základní potřeby závisí mimo jiné 
na klimatických podmínkách a kulturních hodnotách.

Životní minimum
Mezinárodní organizace práce tento pojem popisuje jako výši příjmů, která průměrné početné 
rodině v určitém hospodářství stačí na pokrytí základních životních potřeb (viz: Tezaurus 
Mezinárodní organizace práce).

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jej definuje jako příjem, jehož výše je 
dostatečná k udržení určité životní úrovně pracovníka (viz: Životní minimum).

Starobní důchod
Eurostat uvádí následující definici starobního důchodu: pravidelné platby vyplácené s cílem 
zachovat příjem jejich příjemců po odchodu do důchodu z výdělečného zaměstnání ve 
standardním důchodovém věku nebo podporovat příjem starých osob (viz: Starobní důchod).

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jej definuje jako platbu, jejímž příjemcem 
je člen penzijního fondu (nebo jeho rodinní příslušníci) po odchodu do důchodu (viz: Starobní 
důchod).

Důchod
Přímo pro tento pojem neexistuje žádná definice, avšak pojem se vyskytuje ve spojeních jako 
důchodové dávky, důchodový věk atd.
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Zákonný důchodový věk
Zákonný důchodový věk je pro velkou většinu osob v EU stanoven na 60 let a více, přičemž 
lidé převážně odchází do důchodu ve věku 65 let (viz: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Předčasný odchod do důchodu
Eurostat uvádí, že předčasný odchod do důchodu se týká především zaměstnanců, kteří tuto 
možnost zvolili z ekonomických důvodů (problémy na trhu práce, obtížná situace v určitém 
hospodářském odvětví atd.). Viz: Předčasný odchod do důchodu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvádí, že se jedná o situaci, kdy se 
konkrétní jednotlivec rozhodne předčasně odejít do důchodu a pobírat důchodové dávky 
dříve, než by to standardně dovoloval jeho věk (viz: Předčasný odchod do důchodu).

Postupný odchod do důchodu
Eurostat jej definuje jako situaci, kdy je jedinci dovoleno odejít do důchodu, pobírat 
důchodové dávky a zároveň pokračovat v zaměstnání (obvykle na částečný úvazek) a 
přispívat do důchodového systému (viz: Postupný odchod do důchodu). 

Mezinárodní organizace práce definuje postupný odchod do důchodu jako postupné snižování 
pracovní doby u starších pracovníků (viz: Tezaurus Mezinárodní organizace práce).

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj definuje postupný odchod do důchodu jako 
situaci, kdy je osobě dovoleno odejít do důchodu, pobírat důchodové dávky a zároveň 
pokračovat v zaměstnání (obvykle na částečný úvazek) a přispívat do důchodového systému 
(viz: Postupný odchod do důchodu).

Chudoba
Je obtížné nalézt definici chudoby v publikacích EU, pojem se však objevuje v následujících 
spojeních.

Relativní chudoba
Relativní chudoba se vztahuje k životní úrovni většiny osob v dané oblasti, a tudíž se 
v jednotlivých regionech liší. Evropská unie používá k určení míry chudoby relativní definici, 
podle níž je to „podíl osob, jejichž čisté příjmy jsou nižší než 60 % národního mediánového 
příjmu“. To odpovídá definici chudoby přijaté vedoucími představiteli evropských států, kteří 
za chudé považují osoby, jejichž „příjmy jsou natolik nedostačující, že jim znemožňují 
požívat životní úrovně, která je společností, v níž žijí, považována za přijatelnou“ (viz: 
Sociální ochrana, sociální začlenění, rejstřík: vysvětlení hlavních pojmů).

Extrémní chudoba
Lidé žijící v extrémní chudobě nemají přístup k základním potřebám pro přežití, jako je čistá 
voda, potrava, přístřeší a nezbytné léky (viz: Sociální ochrana, sociální začlenění, rejstřík: 
vysvětlení hlavních pojmů).

Riziko chudoby
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Za osoby ohrožené chudobou jsou považovány ty osoby, jejichž čistý vyrovnaný příjem je 
nižší než 60 % národního mediánového příjmu. Tato výše příjmů je v EU považována za 
nedostatečnou pro zachování důstojné životní úrovně. Skutečnost, zda osoby, které se nachází 
pod šedesátiprocentní hranicí, skutečně žijí v chudobě, závisí na řadě faktorů, včetně 
relevance stanovené hranice, délky období, v němž dané osoby pobírají takto nízký příjem, či 
vlastnictví a užívání dalšího majetku, a to zejména vlastního domova. Přibližně 16 % občanů 
EU je ohroženo chudobou. Mezi faktory ovlivňující riziko chudoby patří dlouhodobá 
nezaměstnanost nebo špatná úroveň zaměstnání; nízké dosažené vzdělání; sociálně narušené 
rodinné prostředí; zdravotní postižení; chatrné zdraví; zneužívání drog a alkoholismus; 
přistěhovalecký původ nebo příslušnost k etnické menšině (viz: Sociální ochrana, sociální 
začlenění, rejstřík: vysvětlení hlavních pojmů).

Hmotná deprivace
Hmotná deprivace je situace, v níž lidé nemají přístup ke zboží a službám, které jsou 
považovány za nezbytné k zachování životní úrovně, jež je v dané zemi považována za 
důstojnou. Patří k nim situace, kdy se osoby nachází pod silným ekonomických tlakem, 
nemohou si pořídit základní zboží trvalé spotřeby, žijí ve špatných ubytovacích podmínkách a 
nemohou se podílet na společenském životě (volnočasové aktivity, dovolené). Měřítko 
hmotné deprivace poskytuje další pohled na chudobu, který doplňuje obvyklou definici 
založenou na výši příjmů (viz: Sociální ochrana, sociální začlenění, rejstřík: vysvětlení 
hlavních pojmů).

Eurostat definuje míru rizika chudoby jako podíl osob, jejichž čistý vyrovnaný příjem (výše 
příjmů jsou vyrovnány na ekvivaletní hodnotu) je nižší, než je hranice rizika chudoby, která je 
stanovena na 60 % mediánu národního čistého vyrovnaného příjmu po započtení sociálních 
dávek (jako jsou dávky sociálního zabezpečení). Tento ukazatel se nezaměřuje na bohatství 
nebo chudobu, ale na nízký příjem v porovnání s ostatními obyvateli dané země, což nemusí 
nutně znamenat, že dotčené osoby mají nízkou životní úroveň. Mírou rizika chudoby před 
započtením sociálních dávek je myšlen podíl osob, jejichž čistý vyrovnaný příjem před 
započtením sociálních dávek je nižší, než je hranice rizika chudoby vypočtená po započtení 
sociálních dávek. Důchodové dávky, jako je starobní důchod a dávky pozůstalým (vdovám a 
vdovcům) jsou považovány za příjem (před započtením sociálních dávek), ne za sociální 
dávky (viz: Míra rizika chudoby).

Rozdíl mezi svobodným povoláním a osobou samostatně výdělečně činnou

Svobodné povolání
Mezinárodní organizace práce hovoří o svobodných povoláních jako o službách, které 
poskytují odborní pracovníci, obvykle osoby samostatně výdělečně činné, jako například 
lékaři, právníci, účetní, architekti atd. (viz: Tezaurus Mezinárodní organizace práce).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací uvádí následující definici svobodného povolání:
Tato směrnice se zabývá rovněž svobodnými povoláními, nakolik jsou regulována; svobodné 
povolání je v souladu s touto směrnicí povolání vykonávané osobou, která na základě 
odpovídající odborné kvalifikace osobně, na vlastní odpovědnost a odborně nezávisle 
poskytuje duševní a koncepční služby v zájmu klienta a ve veřejném zájmu. Výkon takového 
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povolání může v členských státech podléhat v souladu se Smlouvou zvláštním právním 
omezením založeným na vnitrostátních právních předpisech a na právních předpisech 
stanovených autonomně v tomto rámci příslušným profesním sdružením nebo organizací, 
které zaručují a dále rozvíjí profesionalitu, kvalitu a vztah důvěry s klientem.

Osoba samostatně výdělečně činná
Eurostat uvádí dvě různé definice tohoto pojmu: (viz: Osoba samostatně výdělečně činná):
 Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci: Osoby samostatně výdělečně činné se 

zaměstnanci jsou definovány jako osoby, které za účelem zisku pracují ve vlastním 
podniku, provozují vlastní odbornou praxi nebo pracují ve vlastním zemědělském podniku 
a jež zaměstnávají alespoň jednu další osobu. 

 Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců: Osoby samostatně výdělečně činné 
bez zaměstnanců jsou definovány jako osoby, které za účelem zisku pracují ve vlastním 
podniku, provozují vlastní odbornou praxi nebo pracují ve vlastním zemědělském podniku 
a jež nezaměstnávají žádnou další osobu. 

Evropský slovník průmyslových vztahů (viz: Osoba samostatně výdělečně činná) uvádí, že 
osoba samostatně výdělečně činná je nezávislý pracovník, který pracuje nezávisle na 
zaměstnavateli a jehož protikladem je zaměstnanec, který je podřízen svému zaměstnavateli a 
je na něm závislý. Koncepce zaměstnaneckého poměru zahrnuje prvek ekonomické závislosti, 
neboť živobytí zaměstnanců závisí na mzdě vyplácené zaměstnavatelem, což se však 
v případě osob samostatně výdělečně činných nemusí příliš lišit, neboť jejich živobytí není o 
nic méně závislé na jejich práci, přestože jsou placeni přímo svými klienty nebo zákazníky.
Obecně platí, že osoby samostatně výdělečně činné se soustředí v řadě profesí: zemědělci, 
odborníci, obchodníci, manželé a manželky, kteří se podílí na činnosti osoby samostatně 
výdělečně činné, a stavební dělníci. Existuje tedy široká škála kategorií osob samostatně 
výdělečně činných, jež se od sebe zásadně liší, což například dokládají rozdíly 
mezi svobodnými povoláními, pracovníky v ubytovacích a pohostinských zařízeních a ženami, 
které se podílí na samostatně výdělečné činnosti svého manžela.


