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  Porovnej si svůj příjem – metodika a koncepční otázky 

 

Existuje celá řada koncepčních otázek, které je potřeba vzít v úvahu, když chceme definovat, jak 
„bohatá“ nebo „chudá“ člověk je ve srovnání se zbytkem populace. Abychom vám pomohli lépe 
porozumět naší metodologii, uvádíme zde některé z otázek, které jsme si položili, když jsme vytvářeli 
aplikaci Porovnej si svůj příjem. 

Odkud data pocházejí? 

Většina údajů o příjmech a příjmovém rozdělení pochází z databáze příjmů OECD 
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD). Tato databáze je založena na národních 
zdrojích dat o příjmech (průzkumy domácností a administrativní záznamy). Definice, použité 
klasifikace a zpracování dat je shodné pro všechna data, ať už pocházejí z jakéhokoli zdroje. Jednou 
z priorit databáze příjmů OECD je srovnatelnost mezi jednotlivými státy, ale také v čase. Toho je 
dosaženo dodržováním souboru protokolů a statistických konvencí (týkajících se např. příjmových 
konceptů a složek celkového příjmu) tak, aby výsledky byly srovnatelné. Vzhledem k rostoucímu 
významu příjmových nerovností a chudoby v politických diskuzích je tato databáze každoročně 
aktualizována. OECD v současné době pracuje na rozšíření této databáze o další země. 

Jak je příjem definován a proč pracujeme s čistými příjmy?  

Definice příjmu této aplikaci se opírá zejména o peněžní příjmy – vyloučeny jsou takové příjmové 
komponenty jako například imputované nájemné – které domácnost obdržela v průběhu roku. Čistý 
příjem je definován jako celkový příjem domácnosti a jejích členů (tj. hrubý výdělek, příjmy ze 
samostatně výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku) plus sociální dávky a transfery mezi 
domácnostmi mínus zaplacené daně a příspěvky na sociální zabezpečení. Toto představuje celkový 
příjem, který má domácnost k dispozici a který může využít k nákupu zboží a služeb a lépe tak 
vystihuje životní úroveň domácnosti než příjmy před zdaněním nebo pouze pracovní příjmy. 

Proč je příjem měřen na úrovni domácnosti? 

Životní podmínky jednotlivce nezávisí pouze na jeho vlastním příjmu, ale také na příjmech ostatních 
členů domácnosti. Měřením příjmů na úrovni domácnosti tak předpokládáme, že se všichni členové 
domácnosti mají stejně a jejich postavení v rámci příjmového rozdělení je totožné. V praxi to nemusí 
být pravda, ale tento předpoklad je nejméně arbitrární, který můžeme udělat na základě dostupných 
dat.  
 
Příjmová databáze OECD poskytuje informace o tzv. ekvivalizovaném či vyrovnaném disponibilním 
(tj. čistém) příjmu. „Ekvivalizovat“ příjem znamená přepočítat příjem domácnosti podle její velikosti 
a složení. Díky tomu jsme schopni porovnat příjmy jednotlivých domácností bez ohledu na jejich 
velikost a složení. Potřeby domácnosti rostou s každým dalším členem, ale – díky tzv. úsporám 
z rozsahu – ne poměrným způsobem. Potřeba prostoru k bydlení, spotřeba elektřiny atd. nebude 
čtyřikrát vyšší ve čtyřčlenné domácnosti ve srovnání s jednočlennou domácností. S využitím tzv. 
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ekvivalenčních stupnic tak každá osob v domácnosti dostane takovou váhu, která odpovídá jejím 
potřebám. Ekvivalenční stupnice, kterou používá OECD k přepočtu příjmu domácnosti, vychází 
z druhé odmocniny počtu členů domácnosti. Ekvivalizovaný příjem domácnosti se rovná celkovému 
příjmu vydělenému druhou mocninou počtu členů domácnosti. To znamená, že např. čtyřčlenná 
domácnost má dvakrát tak velké potřeby než jednočlenná domácnost.  
 
Chceme-li znovu získat celkový příjem domácnosti, musíme ekvivalizovaný příjem v příjmové 
databázi OECD vynásobit druhou odmocninou počtu jejích členů. Například v případě rodiny 
s partnerským párem a dvěma dětmi vynásobíme vyrovnaný příjem dvěma (tj. odmocninou ze čtyř). 

Jak je vypočítána hranice chudoby? 

Hranice chudoby je vypočítána jako polovina mediánového příjmu domácností o stejné velikosti 
a složení jako je vybraná domácnost. Mediánový příjem je takový příjem, který dělí populaci na dvě 
poloviny – polovina má příjem vyšší než tato částka (medián) a polovina má nižší příjem.  
 
Údaje o mediánovém příjmu pochází z příjmové databáze OECD. 

Jak jsou vypočítány „příjmové diagramy“? 

Aby bylo možné blíže porovnat představy o příjmové nerovnosti ve společnosti se skutečností,  
rozdělili jsme populaci do sedmi příjmových skupin. Skupina s „nízkými příjmy“ (skupina s nejnižšími 
příjmy v pyramidovém grafu) zahrnuje všechny osoby s čistým příjmem nižším než 50 % mediánu 
příjmu celé populace. Z toho vyplývá, že hranice vymezující nízké příjmy je shodná s hranicí chudoby. 
Skupina osob s „průměrnými příjmy“ zahrnuje všechny osoby s čistými příjmy mezi 50 a 150 % 
mediánového příjmu celé populace a v pyramidovém grafu se dále dělí na tři skupiny: od 50 do 80 % 
mediánového příjmu; od 80 do 110 % mediánu a od 110 do 150 % mediánu příjmů. Skupina osob 
s „vyššími příjmy“ zahrnuje všechny osoby s čistým příjmem nad 150 % mediánového příjmu 
a v pyramidovém grafu je dále rozdělena na tři skupiny: od 150 do 200 % mediánového příjmu; od 
200 do 250 % mediánu a nad 250 % mediánového příjmu.  
 
Je zřejmé, že vymezení příjmových skupin je značně subjektivní, nicméně, toto vymezení není 
hlavním předmětem naší analýzy. Záměrem definování těchto příjmových skupin je grafické 
znázornění příjmové distribuce.  
 
Zobrazení takovýchto diagramů vyžaduje informaci o příjmovém rozdělení do percentilů, což 
v současné době není v příjmové databázi OECD dostupné. Pro většinu zemí OECD, byly takovéto 
údaje poskytnuty přímo národními poskytovateli dat a jsou považované za nejlepší možné 
(a reprezentativní) odhady za danou zemi. Tyto informace nejsou v současné době k dispozici pro 
čtyři země OECD: Chile, Japonsko, Koreu a Turecko. 

K jakému roku se příjmové údaje vztahují? 

Informace o příjmech v příjmové databázi OECD jsou aktuálnější než řada informací dostupných 
z jiných statistických zdrojů, nicméně stále existují dlouhé časové prodlevy mezi sběrem dat a jejich 
dostupností, které jsou pro příjmy charakteristické ve většině zemí OECD. Pro většinu zemí jsou 
údaje o příjmech a chudobě v této aplikaci z roku 2015 nebo 2014. Aby byly informace aktuální, byly 
upraveny s využitím indexu spotřebitelských cen až do roku 2016. 


