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Analýza výnosů a nákladů 

• Náklady vs. výnosy 

– veřejné a soukromé 

– okamžité a budoucí 

– finanční a nefinanční 

• Cost-benefit analýzy 

– součást tzv. evidence based policies 

– běžné v soukromém sektoru.  

– vzácné ve veřejném sektoru: trh práce, školství, veřejně 
finance 



Nedostatek míst ve školkách 

• Demografický růst ~2000 - 2013 

• Začal pokles a bude pokračovat 

• Vyrovnání nabídky a poptávky na celonárodní úrovni, 
ALE: 

– neplatí na úrovni všech obcí 

– děti <3 roky staré  

• V ČR 

– extrémně vysoký pokles zaměstnanosti v době mateřství 

– vysoká míra zdanění práce (i nízkých výdělků…) 



Typologie výnosů a nákladů spojených  
s jedním dodatečným místem ve školce 

Okamžité výnosy Okamžité náklady 

+ vyšší výběr na dani z příjmů fyzických osob 

+ vyšší výběr na pojistných odvodech z mezd 

+ nižší výdaje na sociální dávky pro rodiny 

  

- vyšší náklady na provoz  

  

  

  

 

Sekundární a dlouhodobější výnosy 

+ vyšší celoživotní výdělky a daňové odvody 

+ vyšší příjmy domácností 

+ vyšší nefinanční užitek domácností* 

+ lepší využití a prevence znehodnocení lidského 

kapitálu (vzdělání a praxe) 

+ vyšší ochota mít děti, vyšší porodnost, snížení 

fiskální zátěže demografického stárnutí 

+ vyšší zaměstnanost (2x) 

Sekundární a dlouhodobé náklady 

- vyšší investiční náklady 

- vyšší objem daňových úlev za 

školkovné 

- vyšší výplata pojistných dávek a 

budoucích důchodů (podmíněných 

příjmy) 



Náklady veřejných rozpočtů 



O jaké matky jde a kolik jich je (osobní volba) 



Mzdy po návratu do práce 
1. scénář: průměrná mzda žen v národním hospodářství 



Mzdy po návratu do práce 
2. scénář: odvození mezd pomocí reprezentativního vzorku žen 



Ušetřené sociální výdaje veřejných rozpočtů 
1. scénář: podpora v nezaměstnanosti a existenční minimum 



Ušetřené sociální výdaje veřejných rozpočtů 
2. scénář: : Simulace na reprezentativním vzorku dotčených domácností 



Shrnutí okamžitých výnosů a nákladů 



Citlivostní analýza 



Sekundární a dlouhodobé finanční dopady  
na veřejné rozpočty 



Další nekvantifikované dopady 

• Na příjmy domácností (okamžité a celoživotní) 

• Na sociální integraci dětí 

• Na celkovou zaměstnanost (i + zaměstnanci v 
MŠ) a mzdovou hladinu 

• Na spotřebu a … HDP 

• Na porodnost a zatížení důchodového systému 



Systémové problémy 
• Náklady jsou viditelné a současné 

• Výnosy jsou málo viditelné a dlouhodobé 

• Obce hradí velkou část nákladů, nepožívá výnosy 

• Rozpočtová omezení obcí (RUD) 

• Malý podíl zainteresovaných občanů / voličů obcí 

• Nedostatek věrohodných informací 
– více přihlášek než dětí 

– zamítnutí neznamená dítě bez místa 

– odrazení rodiče 

• Obtížná předvídatelnost  
– budoucí poptávky na obecní úrovni (místa pracoviště) 

– pro účely volby délky rodičovské dovolené 

– pro plánování rodičovství  

 




