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Výzkum a jeho účel:

Longitudinální výzkum – pořád ti samí respondenti, 
každých 2-3 týdny.

Cílem je shromáždit data o tom, jak se vyvíjí chování 
Čechů během opatření proti šíření koronaviru, a jak 
epidemie a související problémy dopadají na jejich život.

Vzorek a datum sběru vln:
Vzorek 2200 – 2600 respondentů.

Témata mimo jiné:
- práce (ztráty, omezení, změny, odpracované hodiny, 

obavy ze ztráty, …)
- příjmy a úspory domácností
- strategie domácností
- home-office

www.zivotbehempandemie.cz

Sběr dat:
- NMS – Online sběr dat na Českém národním panelu

- Statistické odchylky:
- +/- 1 p. b. u výroků s malou četností až +/- 4,5 p. b. u 

reportování z podskupin (např. obor práce

Reprezentativita:
- vzorek kopíruje složení populace 18+ z hlediska kraje a 

velikosti obce bydliště, pohlaví, vzdělání, věku 
respondenta

- pracovního statusu (před začátkem epidemie), 
věku × pohlaví, věku × vzdělání

Realizátoři:
PAQ Research
iniciativa IDEA AntiCovid
Agentura NMS

Metodika longitudinálního výzkumu



Dopady na práci a příjem 
domácností



Jen 2 % ztratili od března práci, ale 12 % podzaměstnaných

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1-12



Nejvíce pracovně utrpěli ti, co už byli na hranici chudoby

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1-12



Jedním z důvodů jsou nestabilní úvazky

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1-12



Jen 2 % ztratili od března práci, ale 12 % podzaměstnaných

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1-12



Riziko šetření a obavy ze 
ztráty práce



Necelá čtvrtina chce šetřit, 13 % bude řešit splácení

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1-12



15 % se bojí ztráty práce – většinou ti, kteří ji mají omezenou

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1-12



Výrazně častěji plánují šetřit zasažení krizí

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 10, N=2201 (všichni respondenti)
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Kolik z případné podpory 5/15 tisíc Kč by domácnosti hned 
utratili necelou polovinu
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Zdroj: Život během pandemie, Vlna 6, N=2492 (příspěvek 15 tisíc), Vlna 7, N=2439 (příspěvek 5 tisíc) 

Respondentů jsme se ptali, kolik by hypoteticky použily z jednorázové státní podpory 5/15 tisíc Kč na pokrytí aktuálních potřeb, nákupy či
uhrazení úvěrů a jiných závazků. Dotazovali jsme se na konci května (příspěvek 15 tis. Kč) a v půlce června (příspěvek 5 tisíc Kč), situace je
téměř stejná v obou dotazováních – cca 45 % by utratilo jen menší část podpory, cca pětina by utratila asi půlku a třetina by utratila většinu.
Průměrně by utratili kolem 43-44 % z dané částky – tedy 2 200 Kč, respektive 6 600 Kč(v případě větší podpory).



Z případných 5 tisíc Kč by více utratily chudí, rodiny s dětmi 
a ohrožení na trhu práce
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Vývoj kontaktů a home
office



Míra kontaktů se oproti jaru moc nemění

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1-12



Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1 (3108), Vlna 2 (2600), Vlna 3 (2567), Vlna 4 (2610), Vlna 5 (2470), Vlna 6 (2492), Vlna 7 (2439), Vlna 8 (2319), Vlna 9 (2255), Vlna 10 (2201)

Lidí využívající home-office mají polovinu interakcí

7.–13.9. 14.–20. 9. 21.–27. 9. 

Osobně přítomen/přítomna v práci
34 32 30

Půl napůl osobní přítomnost a home-office
27 35 31

Jen home-office 13 17 18

Nepracoval/a, dovolená 15 14 16



Reflexe některých vládních 
politik



„Zrušení“ superhrubé mzdy – přechod na 15 % daň z HM

Zdroj: kalkulace think-tank IDEA

- takřka 50 % uspoří zaměstnaci z top kvartilu. Jen 26 % zaměstnanci z dolní poloviny
- malý vliv na hlavní problémy – vysoké danění nízkopříjmových (sazba 40 % vs 25 % v DE) a nerovnosti regionů
- omezený vliv na podporu spotřeby domácností



Kurzarbeit – jeho silné a slabé stránky

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1 (3108), Vlna 2 (2600), Vlna 3 (2567), Vlna 4 (2610), Vlna 5 (2470), Vlna 6 (2492), Vlna 7 (2439), Vlna 8 (2319), Vlna 9 (2255), Vlna 10 (2201)

Parametr Zahraniční zkušenosti – možnost optimalizace

spouštěno vládou – bez automatického spouštěče pokles odpracovaných hodin v podniku (DE)

nutnost pracovat 1-4 dni maximální redukce o 50 % (LUX, NED)

podpora až 12 měsíců na pracovní místo 6 měsíců + možné prodloužení

náhradový poměr 70 % cca odpovídá průměru států

náklad firmy odpovídá pojistnému (25 %)

limit průměrné mzdy

absence příspěvku firem 



Ošetřovné a jeho nastavení

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1 (3108), Vlna 2 (2600), Vlna 3 (2567), Vlna 4 (2610), Vlna 5 (2470), Vlna 6 (2492), Vlna 7 (2439), Vlna 8 (2319), Vlna 9 (2255), Vlna 10 (2201)

• Současné nastavení:
• Náhradový poměr 60 vs 80 % (HNP)
• čistý náhradový poměr (ČMP) závisí na tom, zda člověk uplatňoval slevu 

na děti. Mezi 70 – 95 % u HNP 80 %
• Znevýhodněné samoživitelky a nízkopříjmoví (náhradový poměr 70 %) a 

dávka cca 350 Kč denně
• Rodič s průměrnou mzdou naopak ztrácí motivaci pracovat (ošetřovné 

skoro na úrovni čisté mzdy) 
• Řešení

• Náhradový poměr 60 % 
• Zavedení minimálního denního ošetřovného 400 Kč (12k měsíčně)



Smysluplné a nesmyslné stimuly

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 1 (3108), Vlna 2 (2600), Vlna 3 (2567), Vlna 4 (2610), Vlna 5 (2470), Vlna 6 (2492), Vlna 7 (2439), Vlna 8 (2319), Vlna 9 (2255), Vlna 10 (2201)

• Skupiny nejvíce ohrožené a s největším převodem do spotřeby:
• Rodiny s dětmi a příjmem pod medián
• Nízkopříjmoví pracovně aktivní
• Skupiny s omezením práce během COVID (OSVČ, dohodáři, Antivirus atd.)

• Smysluplné stimuly
• Rozšíření skupiny pobírající přídavku na děti (na 3.7násobek žm) – viz NĚMECKO
• Navýšení náhrady mzdy v Antiviru/Kurzarabeitu – viz NĚMECKO a řada dalších států 
• Prodloužení podpory v nezaměstnanosti či výpočet z příjmu před krizí (POLSKO)

• Koncepční řešení:
• snížení danění nízkých příjmů / částečných úvazků, oddlužení, přístupnější raná 

péče atd.
• Nesystémová řešení:

• Rušení nesouvisejících daní, adhoc podpora seniorů (5000 Kč rouškovné)



Kontakt

Autoři:

Daniel Prokop daniel.prokop@paqresearch.cz (+420 608 333 902)


