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Zpráva o stavu lidského rozvoje v České republice za rok 1999 vznikla ve

Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Autoři vycházeli z přesvědčení,

že zpráva by měla nejen respektovat koncepci lidského rozvoje v pojetí

Rozvojového programu OSN (UNDP), ale současně věnovat pozornost 

i důležitým parametrům, které charakterizují ekonomické a sociální

podmínky života v české společnosti, včetně reforem realizovaných 

v posledních deseti letech. Zpráva se dělí do sedmi samostatných, ale často

vzájemně provázaných kapitol: 

I. Pojetí lidského rozvoje v České republice. V této kapitole je lidský rozvoj

v ČR popsán v intencích kritérií (kvalita zdraví, vzdělání a životní úroveň)

národních a celosvětových zpráv UNDP. Kapitola je doplněna různými

statistickými údaji, uvedenými v příloze.

II. Ekonomický vývoj a jeho důsledky pro lidský rozvoj. Druhá kapitola je

zaměřena na popis vývojových trendů v ekonomice a na transformační

politiky, ovlivňující lidský rozvoj.

III. Demografická a sociální struktura. Tato kapitola se zabývá populačním

vývojem v posledním desetiletí a jeho základními ekonomickými

souvislostmi. Demografický vývoj je dokumentován pohybem obyvatelstva

se zvláštním zaměřením na migraci a změnami rodinného chování

a struktury rodin a domácností. Kapitola se dále věnuje dopadům

ekonomických změn na vývoj sociální stratifikace v jejích základních

aspektech - ekonomické aktivitě obyvatelstva, příjmových nerovnostech

a vzdělání. Zvláštní část o soudobém postavení žen charakterizuje

východiska pro řešení rovných příležitostí mužů a žen. 

IV. Postavení a úloha práce ve společnosti. Čtvrtá kapitola je věnována trhu

práce. Charakterizuje politiku trhu práce v České republice a sleduje

současný stav a vývoj zaměstnanosti včetně predikce jejího budoucího

vývoje. Charakterizuje vzdělanostní a kvalifikační strukturu zaměstnanců

a její změny v posledních letech včetně výhledu do budoucna. Kapitola

popisuje i celkový vývoj nezaměstnanosti v kontextu dosavadní

restrukturalizace ekonomiky a uvádí prognózu jejího budoucího vývoje.

Popsána je vzdělanostní a kvalifikační struktura nezaměstnaných, regionální

rozložení nezaměstnanosti jako výsledek útlumu určitých hlavních

průmyslových odvětví v regionech. V kapitole je zmíněna i situace Romů na

trhu práce. Charakteristika aktivní politiky zaměstnanosti, jejích forem,

významu a efektů, včetně návrhů nových možností je součástí této kapitoly.

Rozsáhlá část je věnována tripartitnímu a kolektivnímu vyjednávání, které

vytvořilo podmínky pro dosažení a dlouhodobé udržení sociálního smíru.

P Ř E D M L U V A �
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V. Sociální ochrana. Pátá kapitola obsahuje analýzu vývoje a různých pojetí

a politik týkajících se sociálních dávek. Zvláštní pozornost je věnována

reformě důchodového a zdravotnického systému, vytvoření nového systému

státní sociální podpory, který zahrnuje hlavní nástroje podpory rodiny.

Jednotlivá schémata jsou popsána z hlediska efektivnosti a jejich působení na

zmírňování chudoby. Tato kapitola rovněž identifikuje překážky, které stojí

v cestě transformaci systému sociální pomoci, a hledá nové způsoby

financování sociálních služeb i nových schémat pomoci potřebným.

VI. Životní úroveň a chudoba. V šesté kapitole je vysvětlen proces

diferenciace příjmových zdrojů domácností, ke které došlo v důsledku

privatizace a tržně orientovaného, demokratického prostředí. Je zde

analyzován vliv příjmů na vytváření nových sociálních struktur, jejich

sociální a politické důsledky a rovněž i postoje domácností. Pozornost je

věnována vývoji mechanismu vytváření mezd - napětí mezi politickými

a sociálními ideami a posunu od přísné regulace k liberalismu, smluvnímu

pojetí mezd a ochraně zaměstnanců prostřednictvím kolektivního

vyjednávání. Kapitola se dále zabývá stavem chudoby v České republice.

VII. Souhrn a východiska budoucího rozvoje. V poslední kapitole jsou

shrnuty nejdůležitější závěry z jednotlivých kapitol, na jejichž základě autoři

zformulovali svá doporučení do budoucna. 

Doufáme, že tato studie se stane důvěryhodným a cenným zdrojem

informací o vývoji v České republice v posledních deseti letech.

Rádi bychom poděkovali pracovníkům Rozvojového programu OSN a MOP

za podněty při přípravě struktury publikace a za cenné připomínky

v průběhu jejího zpracování.
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Koncepce lidského rozvoje v České republice má své historické základy

v principech a tradicích evropského humanismu. Vrcholní představitelé

českého státu, myšlení a vědy (Hus, Jiří z Poděbrad, Komenský, Palacký,

Masaryk a další) byli spolutvůrci evropských ideálů lidských práv,

bezpečnosti, demokracie, sociální spravedlnosti a pokroku. Na tyto

souvislosti navazuje koncepce lidského rozvoje v České republice

v devadesátých letech.

Pojetí humanismu uplatňovaného v České republice v současnosti vyjadřuje

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku státu

[pozn. 1]. Listina dává základ dlouhodobému směřování lidského rozvoje

v české společnosti. Sjednocuje úsilí zákonodárných a výkonných státních

a samosprávných orgánů, občanských, politických a zájmových organizací

při zákonných úpravách, jejich provádění a zabezpečování. Je založena na

občanských principech – rovnosti a stejných příležitostech všech lidí.

Listina ve vazbě na univerzální a speciální mezinárodní (celosvětové

a evropské) smluvní dokumenty [pozn. 2] vymezuje základní lidská i politická

práva a svobody. Do první skupiny patří zejména právo na život (včetně

vyloučení trestu smrti), na lidskou důstojnost (včetně zákazu nucených prací

a služeb), osobní čest, dobrou pověst a jméno, na vlastnictví majetku,

nedotknutelnost obydlí, listovního tajemství a osobních dat. Listina dále

zajišťuje svobodu osobnosti, pohybu a pobytu, myšlení, svědomí,

náboženského vyznání i atheismu a jejich projevů, vědeckého bádání

a umělecké tvorby. Jde tedy o práva a svobody spojené s podstatou člověka

a jeho integrity.

Zaručená politická práva a svobody (právo volební, shromažďovací,

sdružovací, petiční, na informace, právo podílet se na správě věcí veřejných,

svoboda projevu) jsou základem demokracie a spravování věcí veřejných.

Listina dále formuluje práva národnostních a etnických menšin a právo

cizinců na azyl.

Rozsáhlou samostatnou skupinu práv vymezených Listinou tvoří práva

hospodářská, sociální a kulturní [pozn. 3]. Jejich rozsah představuje ambiciózní

program zajišťující vysokou úroveň humanitního rozvoje. Předpokládá

a vyžádal si (obdobně jako v ostatních oblastech práv a svobod) podrobnější

úpravy prováděcími zákony, jejich zabezpečování a vynucování soudy,

výkonnými státními a samosprávnými orgány při aktivní účasti občanských

a zájmových sdružení a iniciativ i jednotlivých občanů. Jde zejména

o pracovní právo (zákoník práce, zákony o zaměstnanosti, kolektivním

vyjednávání, o mzdě, o platu aj.), živnostenské a obchodní právo, sociální

zákonodárství (důchodové a nemocenské pojištění, sociální podpora a péče),

zdravotní a školské zákony a dále o instituce a mechanismy zabezpečující

tyto úpravy. 

Pojetí lidského rozvoje uplatňované v České republice je zcela v souladu

s koncepcí, kterou v celosvětovém měřítku sleduje OSN v programu Lidského

I. P O J E T Í  L I D S K É H O  R O Z V O J E  V Č E S K É  R E P U B L I C E ■
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rozvoje – rozvoj schopností každého jednotlivce na základě práce, vzdělání,

politické a kulturní aktivity.

Přes velkou zákonodárnou činnost a vytváření institucionálních

předpokladů uplatňování práv a svobod byla v průběhu devadesátých let

míra jejich zajišťování rozdílná a kolísavá. Hlavní příčinou tohoto stavu je

přechod od totalitního režimu s centrálně direktivním řízením politických,

sociálních a ekonomických procesů ke svobodné politické demokracii a tržní

ekonomice. Proto bylo alespoň v počátku dekády nespornou prioritou

obnovení a rozvoj základních a politických práv a svobod. I když

z dlouhodobého pohledu je naplňování sociálně–ekonomických práv

jedním z hlavních cílů, na počátku devadesátých let poněkud ustoupilo do

pozadí.

Významně působilo také hledání základní orientace ochrany před životními

a sociálními riziky. Šlo zejména o nalezení proporcí mezi ochranou vlastními

prostředky a zdroji jednotlivých občanů na jedné a občanskou solidaritou

a státních přerozdělovacích mechanismů na druhé straně. Politický dialog

probíhal na pozadí přebujelého státního paternalismu existujícího v sociální

oblasti před rokem 1990 a narůstajícího ohrožení celých skupin obyvatelstva

(nezaměstnaní, důchodci, rodiny s dětmi) v důsledku transformace.

Politické reprezentace konsenzu nedosáhly. Utváření mechanismů sociální

ochrany, z nichž značná část má dlouhodobý horizont působení (penzijní

pojištění, podpora rodin s dětmi aj.), tak krátkodobě ovlivňuje fluktuaci

politické orientace. Ekonomické limity humanitního rozvoje (omezené

finanční zdroje veřejných rozpočtů i obyvatelstva) se projevily zejména

v poslední třetině dekády v souvislosti s poklesem výkonnosti ekonomiky.

Celkově se Česká republika kvalitou života dosahovanou v průběhu

devadesátých let trvale řadí do okruhu vysoce rozvinutých států světa. Podle

komplexního indexu humanitního rozvoje (i při změnách jeho obsahu

a metodiky) se ČR řadí do čtvrté desítky států (mezi 36. až 39. místem ze 174

sledovaných).

V dalších částech této kapitoly stručně uvádíme základní charakteristiky

kvality, tendencí a omezení v hlavních oblastech humanitního rozvoje.

Příloha obsahuje údaje dokumentující tento rozvoj v souladu s metodikou

používanou v Programu lidského rozvoje.

Ochrana zdraví občanů a poskytování zdravotní péče (ta je v rozsahu

stanoveném zákonem na základě veřejného zdravotního pojištění bezplatná)

jsou v ČR dlouhodobě na solidní úrovní (srovnatelné s vyspělými státy).

Přesto v devadesátých letech probíhají podstatné transformační změny

zdravotnictví (privatizace, ekonomizace, přestavba institucí aj.).

Pozitivním rysem zdravotní ochrany a péče v České republice je zejména

vysoká dostupnost zdravotnických zařízení (ambulantních i lůžkových)

díky hustotě jejich územní sítě, vysoké úrovni personálního a materiálního
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vybavení, používané techniky, léčebných metod a profesionální kvality

zdravotnických pracovníků. To se promítá zejména do tradičně dobré

prenatální péče a kvalitního kojeneckého a dětského lékařství, do vysoké

úrovně prevence infekčních a potenciálně epidemických chorob a značného

rozsahu vysoce náročných lékařských výkonů. Zdravotní politika státu je

formulována v „Národním programu podpory zdraví.“ Úsilí v oblasti

prevence je namířeno na tlumení rizikového chování a návyků (kuřáctví,

alkoholismus, toxikomanie, rizikové sexuální chování a prevence AIDS) a na

programy předcházení a omezování závažných frekventovaných

onemocnění (program kardiovaskulární, onkologický, diabetologický).

Celková úroveň zdravotnictví se v průběhu devadesátých let podílela na

pozitivním vývoji velké části zdravotních indikátorů (snížení kojenecké

a dětské úmrtnosti a úmrtí na poruchy oběhového systému aj.). Je také

významným faktorem podílejícím se (spolu s racionální skladbou výživy,

vyváženým životním stylem a snížením ekologických zátěží) na

prodlužování střední délky života mužů i žen. Ačkoliv úroveň tohoto

komplexního kritéria kvality života je dosud nižší ve srovnání se státy EU,

podařilo se již překonat jeho předchozí dvacetiletou stagnaci.

Orientaci na podporu vzdělanostní úrovně obyvatelstva jako základní

prioritu proklamovaly v průběhu devadesátých let všechny vlády. Zdůrazňuje

se zejména význam vzdělání pro ekonomickou prosperitu země (pro Českou

republiku je charakteristický nevelký potenciál přírodních zdrojů a značný

podíl zpracovatelského průmyslu s potřebou co nejvyšší sofistikovanosti

produktů). Vyzdvihují se rovněž lepší šance vzdělanějších občanů na

pracovním trhu a vyšší úroveň jimi dosahovaných příjmů. Nesporná je vazba

úrovně vzdělání a kvality života. Projevuje se vyšší kulturností, občanskou

angažovaností a rozsahem osobních zájmů. Úroveň vzdělání také pozitivně

působí na sociální stabilitu společnosti – asociální jednání (kriminalita,

drogová závislost aj.) je u vzdělanějších občanů méně časté. 

Vývoj soustavy vzdělávání obyvatelstva byl ovlivňován především systémem

vzdělávání v předchozím režimu, jeho materiální a personální vybaveností

(nepružný, centrálně byrokraticky řízený systém nivelizující vzdělání,

ideologické působení na pedagogy, žáky a studující). V průběhu poslední

dekády nebyla dotvořena ucelená koncepce vzdělávání obyvatelstva, která by

propojila školský systém s celoživotním vzděláváním dospělých a odpovídala

změně sociálních a ekonomických poměrů. Existují silná finanční omezení

v této oblasti. Podíl veřejných výdajů na vzdělání na HDP se po počátečním

vzestupu vrátil na původní úroveň. Nejsou zcela ujasněné odpovědi na

otázky spojené se vznikem, financováním, zaměřením a kvalitou

soukromých škol. V průběhu období narostl rozpor mezi zaměřením studia

mládeže na středních a vysokých školách a požadavky trhu práce. To zvyšuje

nezaměstnanost absolventů škol. Informační a regulační mechanismy se

teprve utvářejí.
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Problémem je naplňování zásady rovného přístupu ke vzdělání. Z důvodu

omezených kapacit odmítají vysoké školy každoročně zhruba polovinu

uchazečů. Zásada Listiny práv a svobod „zákon stanoví, za jakých podmínek

mají občané při studiu právo na pomoc státu“ není dostatečně

konkretizována prováděcími předpisy.

Změnu do pojetí vysokoškolského studia jako přípravy relativně úzké

odborné elity (obvykle 10 až 12 semestrální studium s případnou navazující

vědeckou přípravou) přineslo zavedení bakalářského studia (zpravidla

6semestrální) a vznik vyšších odborných škol (obvykle 2 až 3letých). Tyto

formy vzdělávání mladé generace ale teprve musí osvědčit svou oprávněnost

uplatněním absolventů na pracovním trhu, popř. jejich úspěšností v dalším

studiu.

Vývoj základních indikátorů vzdělanostního profilu české populace 

(viz příloha) v poslední dekádě prokazuje, že se trvale reprodukuje plná

gramotnost populace a že se o více než o jeden rok prodloužila celková délka

školní docházky mládeže. Hlavní vlivy vedoucí k delší školní docházce

spočívaly v povinném absolvování 9. třídy základní školy a prodloužení

přípravy na dělnická povolání v odborných učilištích zpravidla na tři roky.

Zvýšil se rovněž počet studujících na středních a zejména vysokých školách.

Ucelené bakalářské a magisterské studium v současné době studuje zhruba

pětina příslušných populačních ročníků. Společně se studujícími na vyšších

odborných školách se tedy v šířeji vymezeném třetím vzdělávacím stupni 

(tj. po maturitním absolutoriu) v současné době vzdělává zhruba 30 %

věkově odpovídající populace.

Souhrnně lze konstatovat, že se česká vzdělávací soustava v průběhu

devadesátých let přiblížila požadavkům vzdělanostní a informační

společnosti třetího tisíciletí.

Sociální, technické a ekologické faktory, které podstatně ovlivňují kvalitu

života, zejména nezaměstnanost, kriminalita, ilegální migrace, dopravní

nehodovost, životní prostředí, se v České republice v devadesátých letech

vyvíjely diferencovaně.

Nezaměstnanost nebyla po většinu období (do roku 1996) vzhledem

k nevelkému rozsahu považována za nejsilnější současnou zábranu lidského

rozvoje. Teprve její rychlý růst od poloviny roku 1997 prokázal malou

připravenost značné části nezaměstnané populace překonat komplexní stres,

který změněná životní situace přináší. Dosavadní reakce státní

administrativy se zaměřují na možnosti zaměstnání a zvýšení potenciálu

zaměstnatelnosti. Dosud neexistuje šířeji založený koncepční přístup

k tlumení ztráty lidské důstojnosti a utváření náhradních životních aktivit,

kterými lze stres z nezaměstnanosti tlumit.

Kriminalita zůstává po celou dekádu podstatným faktorem negativně

ovlivňujícím kvalitu života. V trestné činnosti (která v souhrnu vzrůstala jen

mírně a jejíž objasněnost stoupala) se zvýšil podíl deliktů hospodářského
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charakteru, kriminality dětí a nejtěžších násilných činů (včetně vražd).

Nejdynamičtěji rostoucí zátěžovou oblastí je silniční dopravní nehodovost

ovlivňovaná jak technickými, tak osobnostními faktory.

Liberální migrační politika vedla k tomu, že Česká republika se během velmi

krátkého období (1994 až 1996) stala výrazně imigrační zemí. Významná část

migrace je ilegální (zejména osob ze střední a východní Evropy). Ta je

spojena s rozsáhlými aktivitami migrantů ve stínové ekonomice

a s činnostmi mafiánského charakteru, včetně těžkých zločinů.

Ukazatele charakterizující životní prostředí se vyvíjejí velmi diferencovaně.

V průběhu devadesátých let klesly emise plynů znečišťujících ovzduší,

zlepšila se kvalita vod (rozsah čistíren však dosud neodpovídá normám EU).

Zvýšil se podíl „čistých“ energetických zdrojů (zemní plyn, odpadní teplo aj.),

snížila se energetická náročnost HDP. Na druhé straně roste produkce

průmyslového i komunálního odpadu včetně nebezpečného. Nepodařilo se

také snížit rozsah poškození lesních porostů.

Přechod od totalitního režimu k demokracii a trhu v průběhu devadesátých

let znamenal zásadní změny politických, ekonomických a dalších

společenských struktur a vedl k podstatným fluktuacím v reálné tvorbě

zdrojů (HDP ve stálých cenách) a kupní síly příjmů obyvatelstva

(domácností); nevytvářely se příliš příznivé podmínky pro humanitní rozvoj

a zlepšování kvality života. Koncem období (1998 – 1999) byla reálná úroveň

hrubého domácího produktu na obyvatele nižší než na jeho počátku 

(1989 – 1990). Úroveň peněžního příjmu je zhruba shodná. Přitom v prvních

letech dekády se tyto příjmy výrazně snížily, ve druhé třetině se vyvíjely

neproporcionálně (reálná kupní síla příjmů obyvatelstva rostla rychleji než

reálný HDP) a na jejím konci opět poklesly, resp. stagnovaly. Příjmy na

obyvatele i domácnost se značně diferencovaly, podíl pětiny domácností

s nejvyššími příjmy na osobu se na příjmovém objemu zvýšil (zhruba z jedné

třetiny na více než dvě pětiny). Jen tato skupina domácností zaznamenala

růst reálné kupní síly příjmů, u ostatních došlo k poklesu.

Celkově lze konstatovat, že pozitivní vývoj řady indikátorů kvality života ve

zdravotní péči, ve vzdělání a z části i v oblasti životního prostředí při

dlouhodobé stagnaci, resp. snížení reálných zdrojů vedlo k zesílení napětí

mezi zdroji a užitím. Dlouhodobé zajišťování úrovně kvality života dosažené

v současné době v České republice a zejména její další zvyšování je

podmíněno růstem hospodářské výkonnosti.

Klíčové oblasti utváření podmínek pro humanitní rozvoj a zvyšování kvality

života v průběhu devadesátých let, jejich vývoj, omezení a problémy jsou

charakterizovány v druhé až šesté kapitole této zprávy.

17

Ekonomická

a příjmová báze

humanitního rozvoje

se nevyvíjela příliš

pozitivně 



Poznámky
1 Listina základních práv a svobod byla přijata ústavním zákonem Federálního shromáždění

Československé federativní republiky č. 23/1991 Sb. dne 9. 1. 1991. Součástí ústavního pořádku

České republiky se stala podle čl. 3 Ústavy České republiky schválené 16. prosince 1992.
2 Například Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt

o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966, platnost 1976), Konvence o ochraně

lidských práv a základních svobod (č. 96/192 Sb.), ze speciálních smluv – úmluva o potlačení všech

forem diskriminace žen (č. 82/1987 Sb.), Úmluva č. 111 Mezinárodní organizace práce o diskriminaci

v zaměstnání a povolání (č. 465/1990 Sb.), Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.).
3 Zakotvují se především práva na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, právo podnikat

a provozovat hospodářskou činnost, získávat prostředky pro své životní potřeby prací, právo na

spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky, svobodně se sdružovat s jinými na

ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, na stávku a dále právo žen, mladistvých a osob

zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky, právo

občanů na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě

živitele, na zajištění základních životních podmínek, na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči

(ve vymezeném rozsahu), na zvláštní zákonnou ochranu rodičovství a rodiny, dětí a mladistvých, na

vzdělání, k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, na přístup ke kulturnímu bohatství, na příznivé

životní prostředí, na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí.
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1. Ekonomický rámec a lidský rozvoj – vývojové trendy hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů,

transformační politiky

1.1. N e z b y t n é  i n s t i t u c i o n á l n í  z m ě n y  j a k o  p o č á t e k

t r a n s f o r m a č n í h o  p r o c e s u

Pro první roky transformačního procesu bylo charakteristické zejména

provádění nezbytných zásadních institucionálních změn. Nejprve došlo

k téměř úplné liberalizaci cen. Stát nadále reguloval ceny zejména v oblasti

nájemného, paliv a energií, osobní dopravy a ve zdravotnictví.

V následujících obdobích jsou i tyto ceny postupně deregulovány.

Současně došlo k liberalizaci trhu práce, částečnému uvolnění mezd

(dočasně s určitými formami centrální regulace mzdového vývoje),

k liberalizaci zahraničního obchodu (který byl předtím výlučným

monopolem státu) a zpočátku k vnitřní konvertibilitě měny (později

nahrazena úplnou konvertibilitou s určitými výjimkami kapitálového účtu).

Daňový systém a záchranná sociální síť byly upraveny tak, že se v zásadě

přiblížily západním standardům. Souběžně s tím došlo ke vzniku příslušných

nových institucí.

Výrazným transformačním prvkem se stala poměrně rychlá privatizace.

Nejprve se rozběhla tzv. malá privatizace (prodej či nájem menších

provozoven českým podnikatelům), později tzv. velká privatizace. Velká

privatizace se již týkala také zahraničních investorů a zahrnovala i později

velmi diskutovanou kupónovou privatizaci. Česká republika se společně

s Polskem a Maďarskem postupně stala hlavní cílovou zemí pro příliv

zahraničního kapitálu a zejména investic.

1.2. V ý v o j o v é  e t a p y  e k o n o m i c k é h o  a s o c i á l n í h o

r o z v o j e  v d o s a v a d n í m  p r ů b ě h u

t r a n s f o r m a č n í h o  p r o c e s u

Dosavadní ekonomický a sociální vývoj v České republice lze velmi hrubě

rozdělit do tří vývojových etap. Pro první roky transformačního procesu byl

charakteristický hluboký propad ekonomiky. Útlum byl způsoben jednak

zánikem zahraničně-obchodních vztahů mezi zeměmi bývalé RVHP a jen

postupným přeorientováním se na západní zahraniční trhy a jednak

výrazným omezením vnitřní poptávky v souvislosti s poklesem

koupěschopnosti obyvatelstva. Pokles hrubého domácího produktu v letech

1990 – 1993 asi o 13 % doprovázel jen o málo nižší pokles zaměstnanosti

(přibližně o 10 %). Svá zaměstnání opustilo přes půl milionu osob. Asi třetina

z nich přešla do skupiny nezaměstnaných, což byl jev do té doby vcelku

neznámý (alespoň ve své viditelné formě). Většina z celkového počtu však

byla nucena opustit trh práce úplně (odchody do důchodu, zaměstnané ženy

zpět do domácnosti). Část začala postupně pracovat ve skryté ekonomice –

II. E K O N O M I C K Ý  V Ý V O J  A J E H O  D Ů S L E D K Y ■

P R O  L I D S K Ý  R O Z V O J
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práce v zahraničí, mnohdy nelegální, neregistrované činnosti v tuzemsku

apod.

V důsledku téměř úplné liberalizace cen došlo v tomto období k prudkému

nárůstu inflace. Spotřebitelské ceny vzrostly o 130 %, přičemž dominantní

nárůst připadl na rok 1991. To se projevilo také v hlubokém propadu

reálných mezd (jen za prvé dva roky pokles o plných 30 %).

■ Tabulka II/1 Vývoj makroekonomických ukazatelů v prvých letech

transformačního procesu (1990 – 1993)

ukazatel měrná jednotka 1990 1991 1992 1993 přírůstek 1993/1989

(v %)

růst HDP (stálé ceny) změna v % -1,2 -11,6 -0,5 0,1 -13 

zaměstnanost počet os. v tis. 5351 5059 4927 4848 -10

míra registrované v % prac. sil 0,8 2,6 3,1 3,0 –

nezaměstnanosti 

růst spotřebitelských přírůstek v % 9,7 56,6 11,1 20,8 130

cen

růst reálných mezd změna v % -5,5 -26,3 10,3 3,7 -20

Pramen: ČSÚ; VÚPSV (1999) Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky

Střední období transformace, které odpovídá rokům 1994 až 1996/1997, bylo

charakterizováno již poměrně rychlým hospodářským oživením. Hrubý

domácí produkt se v průběhu těchto let zvýšil o 13 %. V letech 1995 – 1996

rostl meziročně o 4 – 6 %, což bylo tempo převyšující růst ve velké většině

zemí Evropské unie. I když za celý rok 1997 bylo dosaženo rovněž určitého

mírného ekonomického vzestupu, v průběhu roku se již začaly projevovat

vážné ekonomické problémy. Ke konci tohoto středního období se úroveň

hrubého domácího produktu již značně přiblížila úrovni

předtransformačního roku 1989.

Oživení ekonomiky se projevilo i v zastavení poklesu zaměstnanosti.

S výjimkou posledně zmiňovaného roku 1997 docházelo ke každoročnímu

mírnému růstu počtu pracovníků zhruba o 1 – 2 %. Nezaměstnanost

stagnovala na nízké úrovni. Výrazně nižší přírůstek zaměstnanosti ve

srovnání s vývojem hrubého domácího produktu se projevil i v obnovení

růstu produktivity. V uvedeném období vzrostla přibližně o 10 % ve srovnání

s více než 3% poklesem v prvých letech transformace. Zároveň se roční míra

inflace ustálila v zásadě na jednociferných hodnotách. Charakteristické bylo

také výrazné zrychlení růstu reálných mezd – za celé období asi o 30 %.

Úrovně reálných mezd roku 1989 bylo dosaženo v průběhu roku 1996.

Spolu s těmito vesměs pozitivními trendy se ale současně začaly prohlubovat

některé vnější nerovnovážné vztahy. Na vině byl již zmíněný rychlý růst

reálných mezd, který výrazně převyšoval růst produktivity, ale také
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dlouhodobě stabilní kurz české měny vůči hlavním zahraničním měnám.

Ten při výrazně vyšší domácí inflaci než ve vyspělých zemích znamenal

posilování české měny neodpovídající ekonomické úrovni země.

Důsledkem slábnoucího vývozu a zvyšujícího se dovozu byl schodek obchodní

bilance, který postupně dosáhl hrozivých téměř 160 mld. Kč. Přes stále výrazně

kladnou bilanci služeb překročilo pasivní saldo běžného účtu platební bilance

v posledních letech uvedeného období 3 – 4 mld. USD, což odpovídalo 6 – 7 %

hrubého domácího produktu. Všeobecně se uznává, že tak vysoké pasivní

saldo běžného účtu již ohrožuje ekonomiku země. V posledním uvedeném

roce dokonce toto saldo výrazně převýšilo aktivní saldo kapitálového

a finančního účtu, takže poprvé v historii České republiky skončila celková

platební bilance poměrně výrazným schodkem (více než 2 mld. USD).

Hrubá zadluženost země se v tomto období zvýšila z původních přibližně 

20 % až na 40 % hrubého domácího produktu. Poměrně příznivý vnitřní

ekonomický vývoj, charakterizovaný růstem produkce i zaměstnanosti, byl

tedy doprovázen vznikajícími a prohlubujícími se vážnými problémy

v ekonomických a finančních vztazích k zahraničí.

■ Tabulka II/2 Vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů v letech 

1994 – 1997

ukazatel měrná jednotka 1994 1995 1996 1997 přírůstek 1997/1993

(v %)

růst HDP (stálé ceny) změna v % 2,2 5,9 3,8 0,3 13

zaměstnanost počet os. v tis. 4885 5012 5044 4947 2

míra registrované v % prac. sil 3,3 3,0 3,1 4,4 –

nezaměstnanosti

růst spotřebitelských změna v % 10,0 9,1 8,8 8,5 42

cen

růst reálných mezd změna v % 7,7 8,6 8,8 1,9 30

saldo obchodní mld. Kč -35,1 -95,7 -157,7 -139,3 297

bilance (běžné ceny)

saldo běžného účtu mld. USD -0,8 -1,4 -4,3 -3,2 308

platební bilance

Pramen: ČSÚ; VÚPSV (1999) Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky

Období posledních dvou let 1998 – 1999 je do určité míry nejrozporuplnější

a zatím jej nelze zcela jednoznačně charakterizovat.

Náznaky zhoršující se ekonomické situace zejména ve vývoji hrubého

domácího produktu, patrné již v průběhu roku 1997, se v roce 1998 ještě

výrazně prohloubily. Soustavný pokles objemu hrubého domácího produktu

po pět čtvrtletí za sebou, tj. až do prvého čtvrtletí 1999 včetně, byl již

jednoznačným projevem recese české ekonomiky. Meziroční poklesy se
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v jednotlivých čtvrtletích zvyšovaly (1 – 4 %). Jednou z hlavních

dlouhodobých příčin tohoto velmi nepříznivého ekonomického vývoje bylo

ne zcela úspěšné a efektivní zvládnutí privatizačního procesu. Podařilo se

sice relativně rychle najít první nové vlastníky, ale v důsledku mnohdy jen

formální privatizace nedošlo k současné nezbytné restrukturalizaci

ekonomiky. K propadu však přispělo i působení některých krátkodobých

faktorů, mezi nimiž zřejmě hrála významnou roli i výrazná restriktivní

fiskální a měnová opatření znamenající určité „přiškrcení“ ekonomiky.

Teprve vývoj ve druhém a následujících čtvrtletích roku 1999 přinesl náznaky

mírných meziročních přírůstků hrubého domácího produktu i určité

viditelné oživení průmyslu. Ve srovnání se značně nepříznivým vývojem ještě

počátkem roku tyto výsledky signalizují možnou změnu trendu.

Zatímco v roce 1998 došlo k prudkém poklesu hrubého domácího produktu

(proti předchozímu roku o více než 2 %), za celý rok 1999 by již mohla

ekonomika přejít ke stagnaci. Meziroční pokles hrubého domácího produktu

se odhaduje maximálně na 0,5 %. Ne zcela pozitivním prvkem v posledním

vývoji je však skutečnost, že po výrazném snížení růstu reálných mezd v roce

1997 a dokonce poklesu jejich reálné hodnoty v roce 1998 dochází v roce

1999 opět k jejich neúměrnému nárůstu (růst nominálních mezd je sice

nižší, ale současně výrazně poklesla inflace). Podle odhadu vzrostou reálné

mzdy za celý rok o 6 %, což je dvakrát více než očekávaný růst produktivity.

Hlavním faktorem určitého zlepšení ve vývoji hrubého domácího produktu

v posledních obdobích je tedy především obnovení růstu spotřeby

domácností, který umožnila zvyšující se koupěschopnost obyvatelstva, ale

též jeho vyšší ochota utrácet. K zlepšení přispěly rovněž zlepšující se výsledky

zahraničního obchodu. Růst spotřeby domácností doprovází růst výdajů na

konečnou spotřebu vlády a neziskových institucí. Uvedené jevy však

probíhají při prohlubujícím se poklesu hrubé tvorby fixního kapitálu (ve

srovnání s předchozím rokem o plných 7 %). Taková struktura užití hrubého

domácího produktu nemusí být ještě znakem zásadního obratu

a dlouhodobých a trvalých růstových trendů produkce.

V souvislosti s recesí ekonomiky v posledních dvou letech opět poměrně

výrazně poklesla zaměstnanost. Naproti tomu prudce rostoucí

nezaměstnanost je dnes již větší než v řadě zemí Evropské unie. Ani samotný

výrazný pokles inflace v průběhu roku 1999 nelze hodnotit jako čistě

pozitivní jev, neboť byl výrazně ovlivněn i zmírněním, resp. odložením

některých centrálních deregulačních opatření, navíc za stavu v zásadě

stagnující ekonomiky a pokračujícího rychlého růstu nezaměstnanosti.

Pozitivním prvkem ve vývoji tohoto období bylo naopak výrazné snížení

předchozího hrozivého pasivního salda obchodní bilance – ve srovnání

s roky 1996 – 1997 asi na polovinu. Ještě výrazněji se snížilo záporné saldo

běžného účtu platební bilance. Pokleslo na pouhá 2 % hrubého domácího

produktu v roce 1998 a obdobný vývoj se očekává i v roce 1999. Zasloužily se

o to zejména nižší přírůstky dovozu při růstu exportu.
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■ Tabulka II/3 Vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů v období

1998 – 1999

ukazatel měrná jednotka 1998 1999

I. Q II. Q III. Q IV. Q I. Q II. Q III.Q

růst HDP (stálé ceny) změna v % -0,7 -1,9 -2,6 -3,9 -4,1 0,4 0,8

zaměstnanost počet os. v tis. 4 897 4 895 4 842 4 858 4 735 4 723 4 648

míra registrované v % prac. sil 5,5 5,4 6,2 7,0 8,1 8,2 8,8

nezaměstnanosti

růst spotřebitelských změna v % 13,3 12,7 9,5 7,5 3,0 2,4 1,2

cen

růst reálných mezd změna v % -2,1 -5,1 -0,3 2,4 5,4 5,5 6,2

saldo obchodní mld. Kč -16,6 -16,8 -13,6 -32,5 -18,5 -6,7 -8,4

bilance (běžné ceny)

saldo běžného účtu mld. USD -0,3 -0,2 0,0 -0,5 -0,3 0,3 -0,2

platební bilance

Pramen: ČSÚ; VÚPSV (1999) Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky

Chceme-li nějak v souhrnu charakterizovat současný stav ekonomiky ve

vztahu k výchozí předtransformační základně roku 1989, potom můžeme

vyvodit následující vývojové tendence:

– Odhadovaná úroveň hrubého domácího produktu v roce 1999 je 3 – 4 %

pod úrovní výchozího předtransformačního období 1989 – 1990.

Tento vývoj však nelze hodnotit jednoznačně negativně, vezme-li se

v úvahu zásadní změna struktury produkce. Podíl primární

a sekundární sféry hospodářství na tvorbě hrubého domácího

produktu v běžných (základních) cenách poklesl z asi 56 % v roce 1990

na dnešních zhruba 46 %, zatímco podíl terciární sféry služeb naopak

výrazně vzrostl. Celá odvětvová struktura produkce se více přiblížila

potřebám vnitřního a zahraničního trhu.

– Z hlediska efektivnosti je významné, že za celé uvedené období poklesl

počet pracovníků výrazněji než hrubý domácí produkt. Od roku 1992

se s výjimkou roku 1998 každoročně zvyšovala produktivita, přičemž

za celé uvedené období vzrostla přibližně o desetinu. Méně potěšující

již je, že růst produktivity nedosáhl růstu reálných mezd. Ty se

v uvedeném období zvýšily přibližně o 15 % a vyvíjely tak mimo jiné

tlak na růst dovozu. Negativně tedy ovlivňovaly saldo platební bilance

(zejména v období 1996 – 1997).

– Inflace (měřená růstem spotřebitelských cen) byla za celé předchozí

období poměrně výrazná. Ceny v roce 1999 jsou cca 3,4krát vyšší než

v roce 1990 (a asi 3,7krát vyšší než v roce 1989). Nominální mzdy se

však v tomto období zvýšily 3,9krát (ve srovnání s rokem 1989 asi

čtyřikrát). Počínaje přibližně rokem 1997 byl vytvořen prostor i pro již

zmiňovaný určitý růst reálných mezd nad úroveň výchozího období.
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■ Tabulka II/4 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů

v uplynulém období transformace (1990 – 1999)

ukazatel měrná jednotka 1990 1999 přírůstek 1999/1990

(odhad) v % (odhad)

počet obyvatel v tis. osob 10 304 10 280 -0,2

hrubý domácí produkt mld. Kč, ceny 1995 1 449 1 400 -3,4

zaměstnanost tis. osob 5 351 4 725 -11,7

produktivita HDP/prac., tis. Kč 271 296 9,4

míra registrované v % prac. sil 0,8 8,7 –

nezaměstnanosti

nominální mzdy v Kč 3 286 12 700 286

růst spotřebitelských v % – – 236

cen

růst reálných mezd v % – – 14,9

Pramen: ČSÚ; VÚPSV (1999) Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky

Jaký je tedy současný dosažený stupeň ekonomické úrovně České republiky

ve srovnání s ostatními zeměmi? Jde přirozeně o velmi obtížně objektivně

měřitelnou veličinu, přece jen ji lze však za cenu určitého zjednodušení

charakterizovat všeobecně mezinárodně uznávaným ukazatelem objemu

hrubého domácího produktu na obyvatele.

Podle výsledků mezinárodního srovnávacího projektu Statistického úřadu

OSN „International Comparison Project“ a jeho evropské části organizované

OECD „European Comparison Project“ byl v České republice v roce 1998

objem HDP na obyvatele na bázi kupní síly měn zhruba na úrovni 62 %

průměrné úrovně zemí OECD. Přirozeně, mezi jednotlivými zeměmi EU

a zejména OECD jsou značné rozdíly. Zaostávání České republiky za

předními zeměmi (např. Lucemburskem, USA, Norskem či Švýcarskem) je

výrazně větší. Česká republika je na úrovni přibližně 40 – 50 % těchto zemí,

ve srovnání např. s Německem a Francií na asi 55 – 60 %. Naproti tomu

zaostávání za méně vyspělými zeměmi Evropské unie (Řeckem,

Portugalskem a Španělskem) není nijak zásadně výrazné. V těchto případech

se Česká republika pohybuje na 80 – 90 % úrovně produktu na obyvatele

těchto zemí. Namísto očekávaného postupného vyrovnání rozdílů však

v posledních letech dochází k určitému zhoršení těchto poměrů z pohledu

ČR. Ještě v roce 1996 byla Česká republika co do úrovně HDP na pracovníka

zhruba na dvou třetinách průměrné úrovně zemí OECD a podle

retrospektivních propočtů OECD v roce 1990 dokonce na přibližně 70 %.
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■ Tabulka II/5 Hrubý domácí produkt na obyvatele v roce 1998 ve vybraných

zemích OECD (průměr 29 zemí OECD = 100)

země HDP/obyv. země HDP/obyv.

Lucembursko 164 průměr EU (15 zemí) 101

USA 145 Španělsko 80

Norsko 131 Portugalsko 73

Švýcarsko 126 Řecko 69

Rakousko 114 Česká republika 62

Německo 109 Maďarsko 50

Francie 105 Polsko 38

Pramen: OECD (1999) Main Economic Indicators (1)

I kdybychom vzali jako kritérium všeobecné úrovně lidského rozvoje

v zemích tzv. index lidského rozvoje (Human Development Index – HDI)

beroucí v úvahu nejen HDP na obyvatele, ale také další důležitá hlediska

délky života a úrovně vzdělanosti, zůstává Česká republika s indexem 0,833

stále za předními zeměmi EU či OECD s indexy 0,900 – 0,932. Za méně

vyspělými zeměmi EU, Řeckem, Portugalskem a Španělskem zaostává ovšem

poněkud méně než v případě HDP na obyvatele, a to zejména vzhledem

k vyšší úrovni vzdělanosti obyvatelstva. V každém případě se Česká republika

řadí ke skupině zemí s vysokým stupněm lidského rozvoje – 36. země podle

pořadí s celkového počtu 174 zemí světa se zveřejněnými údaji tohoto druhu

[UNDP 1999, Human Development Report].

1.3. T r a n s f o r m a č n í  p o l i t i k y  

V počáteční fázi transformace české ekonomiky byla použita tzv. šoková

terapie, která měla těžiště v radikální liberalizaci cen a zahraničního obchodu

a v rychlé privatizaci. Tyto první kroky doprovázela restriktivní fiskální

i měnová politika včetně přetrvávající mzdové regulace. Start přechodu

z centrálně řízeného hospodářství na tržní ekonomiku byl rychlý a v zásadě

i mezinárodně uznávaný. Česká republika byla v mnohém uváděna jako vzor

a úspěšný příklad pro ostatní tranzitivní země. Ekonomickou prioritou v té

době bylo provedením zásadních transformačních systémových kroků co

nejdříve obnovit ekonomický růst země, a to i za cenu negativních důsledků

pro obyvatelstvo (vzrůst spotřebitelských cen v prvních dvou letech téměř

o tři čtvrtiny, pokles reálných mezd o 30 %). Obyvatelstvo v té době

považovalo negativní sociální dopady za nezbytnou daň procesu

transformace a bylo s nimi vcelku smířeno. Proto se tato fáze transformace

odehrála bez závažnějších sociálních konfliktů.
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Po několika prvních letech se skutečně podařilo obnovit ekonomický růst

a s tím došlo i k uvolnění poměrně tuhé restriktivní politiky. Růst

spotřebitelských cen se postupně ustálil na každoročních maximálně 10 %

a již od roku 1992 došlo k obnovení růstu reálných mezd (stále však zůstávaly

hluboko pod úrovní předtransformačního období). Výrazně se zvyšující

diferenciace mezd a platů při současném poklesu průměrné výše důchodů

vzhledem k průměrným mzdám však vedly postupně k nespokojenosti určité

části obyvatelstva a vzrůstajícímu sociálnímu napětí. Ve vládnoucích kruzích

celkově převládaly pocity uspokojení z dosažených ekonomických výsledků

a v dalších fázích dokonce i představy o faktickém dokončení transformace

ekonomiky.

K dalšímu zlomu v uplatňování transformační politiky došlo na počátku

druhé poloviny devadesátých let zejména v souvislosti s prohlubující se

vnější ekonomickou nerovnováhou a postupně se projevující politickou

nestabilitou země. Došlo de facto k zastavení privatizačního procesu

i ekonomické reformy. Mezi českými ekonomy a politiky probíhaly vážné

diskuse o nutnosti změn priorit v dalším rozvoji země. Na pořad dne se mimo

jiné tak dostaly i otázky inflace.

V té době byla v České republice inflace výrazně nižší než v jiných

tranzitivních zemích. Přesto se považovalo za závažný problém, že stále

několikanásobně převyšovala úroveň inflace v zemích Evropské unie, což by

se mohlo stát jednou z vážných překážek vstupu do EU. Hlavní prioritou

transformační politiky se stala protiinflační opatření, a to i za cenu určitého

možného zmírnění ekonomického růstu. Této strategii byla podřízena jak

fiskální opatření vlády (postupně dva balíčky úsporných rozpočtových

opatření vč. zásadních diskusí o rychlosti odstranění zbývající regulace cen),

tak i opatření centrální banky k odčerpání určité části měnové zásoby

a zdražení peněz (výrazné zvýšení povinných minimálních rezerv

komerčních bank spolu se zvýšením lombardních i diskontních úrokových

sazeb). Přirozeně, měnová politika v tomto období byla současně výrazně

orientována i na nezbytnost obnovy rovnováhy v narušených vnějších

ekonomických vztazích, i když nemohla zcela zabránit měnovým výkyvům

do značné míry spekulativního rázu v polovině roku 1997.

Inflace sice začala mírně klesat, provedená opatření ovšem současně snížila

koupěschopnost obyvatelstva a zejména výrazně podvázala další investiční

činnost. Vedlo to k postupnému utlumení ekonomického růstu a stagnaci,

posléze recesi ekonomiky. Je však značně obtížné oddělit od sebe vliv

uskutečněných restriktivních opatření od neřešených dlouhodobých

problémů (mnohdy formální privatizace, faktické zastavení transformačního

procesu), které by se i tak zřejmě projevily v pozdějších vážných

ekonomických potížích.
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Nová menšinová vláda sociálních demokratů vzniklá v polovině roku 1998

na základě předčasných voleb – vystřídala přechodně jmenovanou vládu

s omezeným časovým a věcným mandátem jako důsledek politické krize

koncem roku 1997 – naopak jako prioritu své transformační politiky zvolila

obnovení ekonomického růstu země. K zabezpečení tohoto cíle přijala řadu

opatření k přilákání dalšího zahraničního kapitálu a zahraničních investic

(rozhodnutí o většině těchto opatření padlo ostatně již za předchozí vlády),

k podpoře drobného podnikání a později i k pomoci pro vybrané velké

podniky (tzv. revitalizační programy), a to i za cenu deficitního rozpočtování

a případně dalšího růstu inflace. Schodek státního rozpočtu se v roce 1998

proti předchozímu roku zdvojnásobil a podobně vysoký schodek se očekává

i v roce 1999. Naproti tomu inflace v posledním období vcelku nečekaně

výrazně poklesla. Souvisí to mimo jiné se zmírněním, resp. odložením

některých cenových deregulačních opatření, ale i konkurenčním bojem

velkých obchodních řetězců lákajících zákazníky při snížené

koupěschopnosti obyvatelstva v předchozím období.

Celkově je v této etapě obtížné hodnotit úspěšnost či neúspěšnost

zamýšlených a zejména realizovaných změn v transformační politice

posledního období. Objektivnějšímu zhodnocení by měly napomoci teprve

výsledky vývoje za celý rok 1999 a zejména vývoje v nejbližších následujících

letech. V každém případě je však nezbytné pokračovat v ekonomické reformě,

zejména v dokončení privatizace bankovního sektoru, energetiky a dalších

částí průmyslu. Souběžně s tím je nutné zajistit urychlené a důsledné plnění

nezbytných opatření podmiňujících vstup České republiky do Evropské unie

v oblasti reformy státní správy, celkové legislativy, vymahatelnosti práva atd. 

Pokud se týká celkových dopadů změn v ekonomickém vývoji na domácnosti,

lze souhrnně konstatovat, že s výjimkami hlubokého propadu v prvých

transformačních letech (1990 – 1991) a v roce určitého vyvrcholení

posledních ekonomických potíží (1998) se nosnou položkou tvorby i užití

hrubého domácího produktu stala konečná spotřeba domácností. To bylo

umožněno celkovým růstem koupěschopnosti obyvatelstva, ovšem při stále se

prohlubující příjmové nerovnosti zhoršené navíc pokračujícím prudkým

nárůstem nezaměstnanosti, pozdním či jen omezeným vyplácením popřípadě

nevyplácením mezd vůbec v důsledku nedostatečné solventnosti řady

podniků. Toto vše komplikuje finanční situaci mnoha českých domácností.

2. Investice a výdaje – alokace prostředků

Rozsah a vývoj objemu prostředků vložených do rozvoje ekonomiky lze

nejlépe charakterizovat mírou hrubých investic. V České republice byl

v celém uplynulém období podíl hrubé tvorby fixního kapitálu na výdajích

hrubého domácího produktu v běžných cenách poměrně vysoký a měl

dokonce stoupající tendenci. V prvních letech transformace činil tento podíl
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kolem 25 – 27 %, v dalších letech až 32 % (v zemích EU se tento podíl

pohybuje v průměru jen kolem 20 %). Teprve recese ekonomiky v posledních

dvou letech se projevila ve snížení těchto podílů – v roce 1998 na 27 % 

a v 1. pololetí 1999 dokonce na pouhých 22 %.

Směr alokace těchto prostředků však ne vždy vyhovoval skutečným

potřebám ekonomiky. Tradičně největší objem hrubých investic putuje stále

do průmyslu – v roce 1998 přibližně 47 % z celkového objemu investic

sektoru nefinančních podniků jakožto rozhodujícího sektoru ekonomiky. Na

druhém místě následuje doprava a spoje s asi 26 %, na dalším pak obchod se

14 %. Postupná změna struktury odvětvové alokace investic je patrná

například již ve srovnání s rokem 1993, kdy podíl hrubých investic do

průmyslu dosahoval neobyčejně vysokých 63 %, zatímco do odvětví dopravy

a spojů bylo investováno necelých 10 % a do obchodu jen přibližně 5 %

z celkového objemu hrubých investic. Citelný nedostatek investic je však

stále nejvýrazněji patrný zejména v oblasti dříve vysoce zanedbávaného

životního prostředí, ale i přes celkově značný rozsah stále též v oblasti

infrastruktury. V souvislosti se vstupem do Evropské unie bude v těchto

oblastech zapotřebí investovat částky vysoce převyšující možnosti české

ekonomiky a bude proto pro tyto účely nutné hledat specifická řešení

(zahraniční investice, odklady v požadovaných normách EU apod.).

■ Tabulka II/6 Vývoj odvětvové struktury hmotných investic v letech 

1993 – 1998 (v %)

sektor, odvětví 1993 1998

hmotné investice celkem 100,0 100,0

z toho sektor nefinančních podniků 63,2 66,9

ze sektoru nefinančních podniků odvětví:

zemědělství a lesnictví 4,2 3,4

těžební průmysl 4,4 3,0

zpracovatelský průmysl 41,7 29,9

z toho*

potravinářských průmysl 5,9 4,1

textilní průmysl 1,8 1,4

chemický průmysl 4,0 3,3

hutnictví a výr. kovových konstrukcí 4,9 3,7

stroje a zařízení 2,6 2,2

výroba motorových vozidel 5,0 4,0

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 17,1 13,7

stavebnictví 3,1 2,5

obchod 5,1 13,6

doprava a spoje 9,6 26,0

* odvětvová struktura zpracovatelského průmyslu namísto údajů za rok 1993 údaje za rok 1994

Pramen: Bulletin ČSÚ 12/93, 12/94 a 4/1998
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Je ovšem třeba konstatovat, že struktura investic nebyla z hlediska

efektivnosti příliš výhodná. Investiční vlna jen částečně směřovala do

nezbytných moderních průmyslových technologií v souladu s potřebami

restrukturalizace. Přínos značné části investic mohl tedy být jen nepřímý,

projevující se všeobecně až v delších časových obdobích.

Představu o rozsahu přerozdělovacích procesů do rozvoje ekonomiky může

poskytovat i fiskální kvóta, tj. podíl výdajů státního rozpočtu na hrubém

domácím produktu. Tato kvóta je v České republice zatím poměrně vysoká,

i když vykazuje klesající tendenci – z 35 % v prvním roce samostatné České

republiky (1993) až postupně na 31 % v roce 1998 (ale dalších přibližně 8 %

HDP prochází rozpočty okresů a obcí). V posledních dvou letech rozsah

rozpočtových výdajů negativně ovlivňují nižší rozpočtové příjmy související

zejména s recesí ekonomiky. Financování některých potřeb bylo proto

možné jen za cenu deficitního rozpočtování. Samotné transfery obyvatelstvu

v podobě dávek sociálního zabezpečení a výdajů na politiku zaměstnanosti

představovaly v roce 1998 přibližně 40 % všech výdajů státního rozpočtu.

Dalších asi 35 % neinvestičních výdajů putovalo k rozpočtovým

a příspěvkovým organizacím (včetně výdajů státního rozpočtu na školství

a zdravotnictví). Kapitálové investiční výdaje představovaly dalších zhruba 

10 %, zbytek tvořily některé přetrvávající neinvestiční dotace podnikům,

dotace místním rozpočtům apod.

Daňová kvóta v České republice jako podíl daní a poplatků na hrubém

domácím produktu se v současné době pohybuje na úrovni 21 %, při

započítání sociálního a zdravotního pojištění na 38 %. V obou případech má

podíl klesající tendenci. Sociální kvóta (podíl výdajů na sociálně-zdravotní

systém na hrubém domácím produktu) se pohybuje dlouhodobě kolem 20 %,

což je ve srovnání s průměrem zemí Evropské unie přibližně o 6 procentních

bodů méně. Ovšem i v zemích EU jsou v současné době v tomto směru patrné

výrazné rozdíly (od 16 % v Řecku až po 35 % ve Finsku).
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Součástí transformačních procesů probíhajících v ČR v devadesátých letech

byly změny životních podmínek jednotlivců a sociálních skupin. Lidé na ně

reagovali různými způsoby, které závisely na jejich dosavadních

zkušenostech, „výchozích" pozicích i schopnostech se novým podmínkám

přizpůsobit či je využít. Společnost se postupně v mnoha aspektech nově

diferencuje. K diverzifikaci dochází jak v demografické, tak v sociální

struktuře. Demografický vývoj a změny sociální struktury jsou proto

výmluvným ukazatelem směřování společenského vývoje, a tím i přiblížení

k obecně uznávaným cílům sociálního a lidského rozvoje.

Tato kapitola se věnuje základním změnám v uvedených oblastech a jejich

souvislostem s transformačními procesy. Strukturu kapitoly ovlivnila

nutnost výběru jen některých aspektů z celého komplexu relevantních změn

a potřeba provést dekompozici jevů, které jsou v reálném životě vzájemně

propojeny. Vycházíme z demografického vývoje, jak je dokumentován na

pohybu obyvatelstva, rodinném chování a struktuře rodin a domácností

(části druhá až čtvrtá). Další část (pátá) se zabývá dopady ekonomických

změn na sociální stratifikaci v souvislosti s ekonomickou aktivitou

obyvatelstva, příjmovými nerovnostmi a vzděláním. Přičleněna je část (šestá)

o genderových rozdílech, které navzdory jejich prolínání do většiny

sociálních nerovností mají své zvláštnosti.

Změny v demografickém chování probíhající s nečekanou dynamikou

charakterizuje především snižování měr sňatečnosti a porodnosti. Mají dvě

základní příčiny. Na jedné straně jsou výrazem demokratizace umožňující

oproti minulosti svobodnější volbu životních strategií. Jsou však také

odrazem soudobých společensko-ekonomických podmínek a nejistoty

týkající se perspektiv jejich dalšího vývoje. Demografické procesy ovlivnilo

(byť v menší míře) i otevření hranic, které umožnilo nejen příliv nových

myšlenkových proudů a hodnot, ale i pohyb osob. Zahraniční migrace

nabyla nových podob a směrů. 

Nedílnou součástí transformačních procesů je i prohlubování sociálních

rozdílů. V nich se prolínají rostoucí rozdíly v materiálních podmínkách

(v příjmech a majetku) a v životním stylu (zejména v jeho vzdělanostně-

kulturních charakteristikách). Zdroje diferencí lze hledat v zavedení tržních

vztahů a privatizaci, široce akceptovaných (alespoň zpočátku transformace)

liberálních idejích a v nestejné úrovni sociálního, kulturního

a ekonomického kapitálu jednotlivců [pozn. 1].

Lidský rozvoj chápeme mj. jako proces rozšiřování životních šancí a jejich

vyrovnávání mezi různými sociálními skupinami. V tomto ohledu je třeba

vzhledem k soudobým prioritám sociálního rozvoje věnovat zvláštní

pozornost otázkám rovných příležitostí mužů a žen. Jejich rovnoprávné

společenské postavení není v ČR negativně poznamenáno zvykovými

normami či kulturními tradicemi. Formální rovnost pohlaví je zabezpečena

v českém právním systému. Přesto přetrvávají stereotypy chování

III. D E M O G R A F I C K Á  A  S O C I Á L N Í  S T R U K T U R A ■
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neumožňující v praktickém životě skutečnou rovnost vždy uplatnit. Je zde

řada stále silněji vnímaných problémů, a to nejen ženami.

1. Populační vývoj a jeho sociální a ekonomické důsledky

1.1. T r e n d y  p o p u l a č n í h o  v ý v o j e  v d e v a d e s á t ý c h

l e t e c h

Od poloviny 90. let (od r. 1994) v ČR klesá počet obyvatel. V současné době

žije na území ČR 10,3 milionu osob, kolem roku 2015 již však toto číslo bude

velmi blízko hranici 10 milionů nebo dokonce sklouzne pod ní. Trend

zmenšování populace s sebou přináší perspektivy trvalého úbytku

obyvatelstva přirozenou měnou a populačního stárnutí. Pozitivní saldo

zahraniční migrace k vyrovnání ztráty z přirozené měny nestačí.

Česká republika je jednou z 11 evropských zemí (z 39 sdružených v Radě

Úbytek populace 

a prodlužování

střední délky života 
Evropy) s klesajícím počtem obyvatel. V případě ČR je tento pokles relativně

méně dramatický než v některých východoevropských státech [pozn. 2]. Přesto

vyvolává obavy jak z posilování depopulačních trendů, tak ze změn věkové

struktury populace (srovnej tabulky III/A a III/C v příloze). Přirozený

přírůstek obyvatelstva se v ČR především v důsledku poklesu porodnosti

snižuje od osmdesátých let (od té doby se úhrnná plodnost udržuje pod

hodnotou 2,0 a čistá míra reprodukce pod hranicí 1,0). V devadesátých letech

se pokles porodnosti ještě významně urychlil. V období 1985–1997 se snížila

úhrnná plodnost z 1,92 na 1,17. Na rozdíl od některých východoevropských

zemí klesaly v devadesátých letech i ukazatele úmrtnosti. Protože vývoj

porodnosti si zasluhuje zevrubnější pohled, zmiňme se nejprve o pozitivním

trendu prodlužování života.

Doba střední délky života v ČR sice stále zaostává za vyspělými evropskými

zeměmi, ale v devadesátých letech se situace postupně zlepšuje. Dnešní rozdíl

naděje dožití v ČR oproti těmto zemím dosahuje u obou pohlaví 4 let.

Z hlediska intenzity úmrtnosti dnes leží ČR mezi západní a východní Evropou.

Zlepšení úmrtnostních poměrů bylo iniciováno odstraňováním negativních

vlivů v oblasti životního způsobu, růstem kvality zdravotní péče a kvality

životního prostředí. Ke zvýšení naděje dožití přispívá především snižování

intenzity úmrtnosti starších věkových skupin [pozn. 3] (zejména osoby ve věku

55 – 84 let u obou pohlaví). Současně se zmírňuje nadúmrtnost mužů, která je

oproti ženám více než dvojnásobná, ve věkové kohortě 20 – 29 let dokonce

více jak trojnásobná (v prvním případě 7,1 promile proti 3,4 promile,

v druhém 1,1 proti 0,3). Naděje dožití při narození se během devadesátých let

zvýšila u mužů výrazněji než u žen [tabulka III/B v příloze].

Z hlediska hlavních příčin smrti má největší podíl na uvedených trendech

pokles úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (u žen přispěl k nárůstu

naděje dožití v letech 1989 – 1996 o 0,98 roku, u mužů o 1,05 roku).
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Pozitivně se také projevil pokles úmrtnosti na nemoci dýchacího a trávicího

systému. Na druhé straně se nedaří snižovat úmrtnost na zhoubné novotvary.

Mezi faktory ovlivňujícími úroveň nemocnosti a úmrtnosti se vedle

životního stylu a péče o zdraví sleduje vliv rodinného stavu. Intenzita

úmrtnosti v ČR v posledních letech klesla u žen i mužů všech typů rodinného

stavu, v případě osob žijících v manželství však byl tento pokles výraznější.

Proces demografického stárnutí se všemi sociálními a ekonomickými dopady

se přes jisté „zpoždění“ i v ČR jeví jako nevyhnutelný. Velký podíl na něm má

rapidní pokles porodnosti v posledních letech, jako posilující faktory působí

jednak prodlužování střední délky života, jednak objemnější věkové kohorty

osob dosahujících poproduktivního věku. Podíl obyvatel v produktivním

věku je v současné době relativně vysoký (64,5 %), protože se v něm nacházejí

dvě početné generace – lidé ve věku 40 – 54 let a 20 – 25 let. Přechodem první

z nich do poproduktivního věku a snižováním početnosti mladších věkových

kohort se věková struktura bude měnit především ve prospěch podílu staršího

obyvatelstva (viz tabulka III/C v příloze). V roce 1997 tvořili obyvatelé

v poproduktivním věku (zde osoby starší 60 let) 18,0 % populace, prognóza na

rok 2020 již hovoří o podílu ve výši 26,3 – 27,1 % [Výhled 1998].

Tento vývoj se nutně odrazí ve zvýšených nárocích na penzijní systém

a systém sociální ochrany, a tím dojde k zatížení obyvatelstva v produktivním

věku. Jestliže v roce 1997 činil index závislosti (počet osob ve věku 0 – 14 

a 60 a více let na sto osob v produktivním věku) 55,0, může do roku 2020

vzrůst na hodnotu okolo 70 [Výhled 1998: 12]. Růst finančního zatížení přitom

bude jen jednou stránkou celkových změn. Ty se dotknou i životního stylu,

v němž zaujme významné místo péče o nejstarší generace jak v rodinách, tak

v institucionální formě. Lze očekávat odlišnou strukturu spotřeby

obyvatelstva i poptávky po službách, stejně jako přesuny ve struktuře

politických postojů a preferencí.

Dnes se zdá, že si tyto problémy plně uvědomují pouze odborníci sledující

tyto procesy a nevelká část politiků. Podle výzkumů veřejnost sice tuší, že je

v zájmu každého jednotlivce připravovat se na stáří, těžko však plně doceňuje

míru vlastní odpovědnosti. Desetiletí paternalistické péče státu zanechala své

stopy. Naneštěstí ani dosavadní vládnoucí seskupení nebrala dost vážně

alarmující prognózy a nevyužívala současný příznivější stav ke včasné

a důslednější přípravě na těžkosti stárnoucí populace. Přitom ani dnešní

zabezpečení nejstaršího obyvatelstva nelze označit za uspokojující.

Z minulosti přetrvává pohled na staré lidi jako na osoby ztrácející

soběstačnost (zdravotní hledisko), jejich sociální a kulturní potřeby se

opomíjejí. Způsoby účinnější pomoci rodinám, především ženám pečujícím

o své starší příbuzné, se teprve hledají.
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Z výše uvedených důvodů se výrazně liší věková struktura mužů a žen. V roce

1998 byl v případě žen podíl osob ve věku nad 60 let (21,0 %) o polovinu

větší než tento podíl u mužů (14,8 %).

Celkový podíl žen v populaci je dlouhodobě stálý (od roku 1930 se udržuje na

zhruba 51,5 %). V jednotlivých věkových kohortách se však díky nadúmrtnosti

mužů podíl žen významně liší. V populaci 70 – 79letých jsou již téměř dvě

třetiny žen, v ještě starší populaci tvoří ženy dokonce 70 %.

■ Tabulka III/1 Poměr pohlaví (počet žen na 100 mužů) podle věku 

(k 1. 1. daného roku)

rok věková skupina celkem

0 – 14 15 – 29 30 – 44 45 – 59 60 – 69 70 – 79 80 +

1991 95,3 95,7 98,4 105,6 129,8 165,4 240,7 106,0

1998 95,1 95,7 97,3 104,0 123,9 164,4 239,1 105,6

Pramen: PřF UK (1998) Populační vývoj České republiky 1998

Zásadní změny demografického chování změnily strukturu dospělého

obyvatelstva podle věku a rodinného stavu. V letech 1991 – 1998 se zvýšily

celkové počty svobodných (u mužů o 3,9 procentních bodů na 29,3 %, u žen

o 3,7 bodů na 19,8 %) a rozvedených (o 1,8, resp. 1,9 procentního bodu),

zatímco počty ženatých/vdaných klesají (u mužů z 65,1 % na 59,9 %, u žen

z 59,8 % na 55,5 %). Rychle se snižuje podíl vdaných a ženatých v nejmladší

populaci. Např. podíl vdaných žen ve věku 20 – 24 let poklesl v letech 

1991 – 1998 na polovinu, zatímco podíl svobodných žen se téměř

zdvojnásobil. Nicméně podíl žen ve věkové skupině 45 – 59 let, které jsou či

byly vdané, je zatím stabilní a relativně vysoký – 97 %. U mužů je vhodnější

sledovat vzrůst podílu svobodných ve věkové kohortě 20 – 29 let. Tento

ukazatel se v uvedeném období zvýšil o 20 procentních bodů. Také podíl

mužů, kteří do věku 45 – 59 let prošli manželstvím, se udržoval na vysoké

úrovni – 94 %.
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■ Graf III/1 Muži a ženy podle rodinného stavu v letech 1991 a 1998

Pramen: graf ČSÚ

Ukazatele tabulkové prvosňatečnosti [pozn. 4] (pokles u žen z 95,3 % v roce

1989 na 78,7 % v roce 1997, u mužů za stejné období z 89,2 % na 73,1 %) však

dávají tušit, že i v tomto směru se struktura obyvatelstva změní. Již dnes se

snižuje podíl osob žijících v manželství ve střední generaci, a to stále více ve

prospěch rozvedených a méně ve prospěch ovdovělých. Celkový pokles

počtu ovdovělých je nejvíce patrný ve věkové skupině žen 60 – 69 let.

Změny sňatkového chování zvyšují počet osob žijících jednotlivě v mladší

a střední generaci a současně pokles nadúmrtnosti mužů snižuje jejich počet ve

starší generaci. To přináší mnohé pozitivní i negativní ekonomické a sociální

důsledky. Na jedné straně může pokles počtu osaměle žijících starších osob

zmírnit problémy se zajišťováním péče o tyto osoby. Na druhé straně rozmach

samostatného bydlení vytváří tlak na potřebu bytů a náklady na bydlení. 

Vývoj reprodukčního chování v posledních letech (strmý pokles porodnosti,

snížení ukazatelů sňatečnosti) vyvolal kontroverzní názory na to, zda jde

spíše o přirozený proces sbližování se západoevropským reprodukčním

modelem nebo o reakci na ekonomické a sociální změny po roce 1989.

Rozmanité názory sice připouštějí do značné míry stejné příčiny soudobých

trendů, v interpretaci jejich vlivu a v přisuzování významu jednotlivým

faktorům se však liší.
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Nejčastěji se diskutují vlivy těchto faktorů: širší možnosti uplatnění

a seberealizace mladých lidí, spotřební orientace, změny hodnotových

orientací dotýkající se mimo jiné alternativních forem partnerského soužití,

růst sekularizace, individualizace a potřeba osobního úspěchu, emancipace

žen, růst vzdělanosti spojený se zájmem o profesní uplatnění (budování

kariéry), dostupnost a kvalita antikoncepce – jevy spojené s modernizačními

trendy a „přirozeně“ ovlivňující mj. i rodinné chování působí na jedné

straně. Na straně druhé pozorujeme růst životních nákladů, růst nákladů na

děti a jejich vzdělání, nedostatek bytů a jejich finanční nedostupnost,

omezovanou státní podporu rodin s dětmi či mladých rodin – tedy

skutečnosti vypovídající o zhoršování životních podmínek, o relativním

poklesu životní úrovně a snížení sociální ochrany širokých středních vrstev.

Zastánci „přirozeného vývoje“ poukazují na analogie současných změn

demografické reprodukce v ČR s dlouhodobějšími tendencemi

v západoevropských zemích. Obhájci druhého názoru zase zdůrazňují

odlišnosti českého vývoje, zejména v dynamice hlavních procesů

a v nesourodosti vývoje jejich dílčích ukazatelů a žádají aktivní zásahy vládní

politiky v oblasti sociální, bytové aj.

1.2. D e m o g r a f i c k é  c h o v á n í

Společensko-ekonomické změny v devadesátých letech vedly

i v demografickém chování k překonání dlouhodobých stereotypů

a urychlily rozšíření variability životních drah a strategií. Pro rodinné

chování v ČR od 50. do 80. let byla charakteristická vysoká sňatečnost 

(na úrovni 90 – 95 % u mužů a 96 – 97 % u žen) a koncentrace zakládání

vlastní rodiny a porodu prvních dětí do raného věku. Devadesátá léta

přinesla podstatné urychlení změn nastoupených s nevelkou intenzitou

v předchozím desetiletí, tj. snížení ukazatelů sňatečnosti a porodnosti. Přes

částečné zakolísání opět mírně vzrostla rozvodovost. Stále více mladých lidí

odkládá uzavření sňatku, což potvrzuje růst průměrného věku v době

prvního sňatku a měnící se ukazatele prvosňatečnosti (tabulka III/2).

Průměrný věk svobodných nevěst při sňatku se v letech 1989 – 1998 zvýšil 

o 4 roky, u svobodných ženichů o 3,6 roků. Za příznivý lze označit pokles

ukazatele intenzity „předčasných“ sňatků po roce 1990. V roce 1997 bylo ve

věku 15 – 19 let vdaných 1,8 % žen (rozvedených a ovdovělých méně než 

0,1 %). Obecně však pokles sňatečnosti vyvolává oprávněné obavy o další

vývoj porodnosti, a tím přirozené reprodukce obyvatelstva.

Snížení intenzity sňatečnosti v nízkém věku zatím nebylo kompenzováno

jejím vzestupem ve středním a vyšším věku. Novým jevem byl v období 

1989 – 1996 pokles sňatečnosti rozvedených o jednu třetinu, v roce 1997 se

však tento ukazatel zvýšil. 

Dalším rysem soudobých trendů je větší diferenciace demografického

chování. V ČR se v posledních letech vytvořilo přibližně 5 modelů
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sňatkového a natalitního chování: 1. sňatek v nízkém věku a brzy po sňatku

narození prvního, pak dalších dětí; 2. sňatek v nízkém věku, ale narození dětí

s větším odstupem od sňatku; 3. sňatek ve vyšším věku, narození dětí

následuje brzy po něm, případně mu předchází; 4. sňatek ve vyšším věku,

narození dětí také odloženo na pozdější dobu; 5. programová (dlouhodobá

nebo celoživotní) bezdětnost a odmítání sňatku, které se projevuje

zakládáním faktických manželství a může skončit „pozdním“ porodem, příp.

i sňatkem. Nositele jednotlivých strategií je sice obtížné sociálně

identifikovat, avšak samotná jejich existence vypovídá o různosti

hodnotových orientací, životních strategií a aspirací dnešních mladých žen

a mužů.

■ Tabulka III/2 Přehled ukazatelů sňatečnosti

rok absolutní podíl sňatků průměrný sňatkový věk tabulková

(období) počet obou svobodných svobodných prvosňatečnost

sňatků snoubenců muži ženy muži ženy

1950–54 81 221 26,37* 23,26*

1970–74 95 078 24,35** 21,60**

1980 78 343 24,31 21,51

1990 90 953 71,6 23,96 21,43 91,1 96,2

1992 74 060 70,1 24,79 22,53 85,7 91,8

1994 58 440 67,7 26,15 23,93 76,4 82,5

1996 53 896 65,9 27,12 24,88 71,4 77,1

1997 57 804 63,8 27,65 25,43 73,1 78,7

1998 55 027 65,2 28,20 25,80

* 1950, ** 1970

Prameny: ČSÚ (1993 – 1999) Pohyb obyvatelstva v ČR; PřF UK (1995 – 1999), Populační vývoj České republiky

Zatímco statistická data dokumentují pokles sňatečnosti, sociologické

výzkumy nepotvrzují velké změny v deklarovaných postojích k manželství.

To v naší společnosti vždy bylo, je a nejspíše i v budoucnu bude nejvíce

preferovanou formou partnerského soužití i prostředí pro plození a výchovu

dětí. Postoje k manželství vycházejí z tradiční společenské vážnosti, která je

mu přikládána, i z faktu, že postavení vdané ženy zahrnuje i její materiální

zabezpečení. V poslední době se však poměr zisků a ztrát v subjektivním

vnímání (alespoň částečně i objektivně) mění. „Prestižní“ postavení vdaných

žen se vytrácí, společenské postavení rozvedených žen ztratilo dřívější

nádech nerovnoprávnosti a postupně se vytrácí i jistý despekt k postavení

svobodné matky. Dnes je rozhodování o sňatku a založení rodiny

svobodnějším, ale také odpovědnějším aktem. Na její materiální zabezpečení

vlastními silami (příp. s pomocí širší rodiny) je u nás oproti minulosti kladen

větší důraz.
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Jedním z důležitých faktorů snižování porodnosti i změn sňatkového

chování je růst vzdělání žen. Vyšší vzdělání jednak zvyšuje jejich profesní

cíle, jednak přispívá ke zvyšování nároků na výběr partnera a na kvalitu

partnerských vztahů. Zejména vzdělané ženy jsou nositelkami nových

modelů rodinného chování.

Názory na vliv vyšší emancipace žen na jejich rodinné a sňatkové chování

jsou však různé. Jde zejména o rozpor mezi požadavky na harmonickou

a stabilní rodinu a požadavky na emancipovanou ženu uplatňující

individuální práva. Nebude-li zde vznikající napětí náležitě podchyceno

podporou skloubení rodinných a pracovních povinností a zájmů žen a mužů,

může emancipace žen přispívat ke změnám demografického chování. Tento

fakt se zatím dostatečně nebere na vědomí. Sociologové varují, že moderní

individualismus (funkční ve sféře produkce statků) přináší omezení ve sféře

lidské reprodukce. Krajními důsledky jsou nestabilní rodina a pokles

plodnosti.

V předchozích desetiletích byly za hlavní důvody snižování stability

manželství považovány tyto faktory: posílení individualistických zájmů

a emocionálních aspektů mezi motivy sňatkového chování, „předčasné“

sňatky nezralých snoubenců, vysoká četnost předmanželských koncepcí

(těhotenství nevěst) a nedostatečná nabídka kvalitní antikoncepce. Dnes se

v této oblasti mnohé změnilo a dochází k odkládání sňatků. Je možné v tom

vidět i silnější uplatnění pozitivní racionality jako předpoklad snížení

rozvodovosti. To se však s výjimkou krátkodobého poklesu rozvodů mladých

manželství do tří let trvání zatím nepotvrdilo.

Významné příčiny vysoké rozvodovosti jsou trvalé. Jsou jimi mimo jiné

vysoká tolerance společnosti vůči rozvodům a relativně snadná právní

dostupnost rozvodů. Tu má snížit nový zákon o rodině z roku 1998. Úbytek

rozvodů v posledním čtvrtletí roku 1998 (po zavedení nového zákona) je však

odborníky považován za dočasný, nepřipojí-li se další faktory větší stability

rodiny. Novela na jedné straně zpřísňuje podmínky rozvodu v případě, že

v rodině vyrůstají nezletilé děti (rozvodu musí předcházet soudní rozhodnutí

o poměrech nezletilých po rozvodu), a také v případě, že s rozvodem

nesouhlasí ten z manželů, který se na rozvratu manželství převážně

nepodílel. Na straně druhé upravuje zánik manželství rozvodem po vzájemné

dohodě partnerů. V roce 1997 bylo ještě kladně vyřízeno 82 % žádostí

o rozvod, zamítnuto jen 1 % žádostí a usmířením skončilo 15 % žádostí. 

Jestliže do roku 1990 nepřesáhla úhrnná míra rozvodovosti [pozn. 5] hladinu 

38 %, od roku 1996 převyšuje 40 %. V tomto roce dosáhl svého historického

maxima index rozvodovosti hodnotou 61,4 povolených rozvodů na 100

uzavřených manželství. Obdobně jako v předchozích letech je nejvyšší

specifická rozvodovost podle věku po celá 90. léta ve věkové kategorii 20 – 29

let. Z hlediska doby trvání manželství jsou nadále kritickými třetí až šestý rok

po uzavření sňatku. Během 90. let se snížil podíl rozvedených manželství
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s dětmi o 2,6 procentních bodů na 66,9 % v roce 1998, z toho s více než

jedním dítětem na 27,9 %. Navrhovatelkami rozvodů jsou ze dvou třetin

ženy, nicméně 90 % rozvrácených manželství bývá ukončeno se souhlasem

obou partnerů.

Důsledkem těchto jevů je nárůst počtu a podílu neúplných rodin

a rozvedených osob v populaci. V roce 1998 bylo ve věkové skupině mužů od

35 do 59 let 13 % rozvedených (celkový podíl rozvedených činil 8 %), u žen

dosáhl podíl rozvedených v této věkové kohortě 15 % (při celkovém podílu

rozvedených 10 %). 

Současný charakter populačního vývoje je určován především snížením

plodnosti, nejvýraznějším u žen v nejnižším fertilním věku. V této věkové

kategorii se postupně prosazuje nový model reprodukčního chování

charakterizovaný odkladem prvních sňatků a narození dětí do vyššího věku.

Protože naopak starší generace žen většinou naplnily své mateřské plány

podle dosavadního reprodukčního modelu, vzniká zde jisté vakuum

projevující se snížením počtu narozených dětí. To vyvolává obavy z dalšího

populačního vývoje. Ačkoliv současná nízká intenzita plodnosti (úhrnná

plodnost 1,16 v roce 1998) je převážně považována za dočasnou, očekává se

jen dílčí oživení – nárůst do roku 2020 na 1,32 – 1,55.

Až do osmdesátých let bylo reprodukční chování v ČR charakterizováno

vysokou úrovní plodnosti na počátku reprodukčního období a koncentrací

plodnosti do úzkého věkového rozmezí. Naprostá většina dětí se rodila

v manželství (91,4 % ještě v roce 1990), vysoký však byl podíl prvních dětí

narozených do osmi měsíců po sňatku. Převládal dvoudětný model rodiny –

úhrnná plodnost v roce 1990 byla 1,89. 

Během devadesátých let prudce klesal celkový počet narozených dětí (absolutní

počet živě narozených se v letech 1990 – 1997 snížil o 29,9 %), teprve v letech

1997 a 1998 pozorujeme jistou stagnaci. Až dosud se tedy potvrzuje předpoklad

o odkladu rození dětí do vyššího věku doprovázený zatím těžko vyčíslitelným

nárůstem počtu a podílu bezdětných žen. Ačkoliv v natalitních plánech dále

převládá dvoudětný model, lze předpokládat, že oproti minulosti méně žen své

plány naplní, nezmění-li se dnešní populační klima. Záleží to na řadě faktorů.

Mimo jiné na tom, zda se prokáže, že dnešní nižší sňatečnost je hlavně

důsledkem odsunu sňatků do vyššího věku. Důležitá je také stabilizace

ekonomicko-sociální situace v ČR do té míry, aby umožňovala dostatečné

zajištění materiálních podmínek života zejména mladých rodin. V neposlední

řadě potom visí otazníky nad tím, zda se udrží dnešní vysoká hodnota

manželství a mateřství i zda celkové klima společnosti bude podporovat

skloubení zájmů žen v soukromé (jako matek, manželek atd.) a ve veřejné sféře

(jako aktivních účastnic ekonomického a společenského života).

Zatímco snížením porodnosti se ČR dostala v ukazatelích úhrnné plodnosti

až za státy západní a severní Evropy, zvýšení věku při prvním porodu

neproběhlo tak prudce a stále se tímto ukazatelem ČR řadí spíše
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k východoevropskému reprodukčnímu modelu. Průměrný věk při narození

dítěte vzrostl v období 1989 – 1998 z 24,7 na 26,7 let, při porodu prvního

dítěte z 22,5 na 24,3. Zvětšil se současně interval mezi sňatkem a narozením

prvního dítěte i mezi narozením prvního a dalších dětí v pořadí. Vzrůst

v letech 1990 – 1997 činí v prvním případě 5 měsíců, v druhém případě půl

roku. V příštích letech se předpokládá další zvětšení diferenciace

prokreačního chování, tj. rovnoměrnější rozdělení plodnosti do různých

věkových skupin v rozmezí 20 – 35 let.

■ Tabulka III/3 Přehled ukazatelů porodnosti a plodnosti

rok úhrnná úhrnná míra čistá míra průměrný věk podíl živě narozených

plodnost ukončených reprodukce matek při narození mimo manželství 

těhotenství prvního dítěte (v % ze všech

živě narozených)

1950 1,96 – 1,25 6,3

1961 1,91 3,50 0,98 4,6

1970 1,83 3,21 0,91 5,4

1980 1,86 3,23 0,98 5,6

1990 1,89 3,67 0,91 22,5 8,6

1992 1,72 3,25 0,82 22,2 10,7

1994 1,44 2,37 0,69 22,9 14,5

1996 1,18 2,00 0,57 23,7 16,9

1997 1,17 1,94 0,56 24,0 17,8

1998 1,16 1,91 0,56 24,3 19,0

Prameny: ČSÚ (1997) Demografická příručka; PřF UK (1995 – 1999), Populační vývoj České republiky; Kučera M.,

Šimek M. (1999), Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 1998; ČSÚ (1999) Vývoj obyvatelstva

v České republice v roce 1998

Další změnu reprodukčního chování českých žen představuje rostoucí počet

a podíl dětí narozených mimo manželství, třebaže v evropském srovnání je

dosahovaný podíl spíše nízký až průměrný. V ČR dochází k jisté konfrontaci

liberálních postojů, ovlivněných výrazně sekularizovaným prostředím,

s tradiční orientací na legální partnerství a rodičovství [pozn. 6]. 

Část neprovdaných matek tvoří nositelky relativně nového životního stylu,

v němž není tradiční vazba mezi sňatkem a mateřstvím vnímána jako

závazná či jedině správná, část z nich se dodatečně vdává za otce svého dítěte.

Počet takových případů vzrůstá, zatímco od roku 1994 klesá podíl prvních

dětí narozených do 8 měsíců po sňatku, tj. počet sňatků tzv. vynucených

těhotenstvím. Těhotenství partnerky tedy zůstává důvodem uzavření

manželství, nikoliv však nutně před narozením dítěte. I přesto se však stále

téměř polovina prvních dětí rodí do osmi měsíců po sňatku. Podíl takto

narozených dětí vzrostl v letech 1991 – 1994 z 50,6 na 56,4 a následně poklesl

na 48,1 % v roce 1997.
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Vzestup plodnosti nevdaných žen trval až do roku 1994. Potom se dostavil

pokles, nicméně absolutní počet mimomanželsky narozených dětí se

v letech 1990 – 1998 zvýšil o 54 %. Současně rostly počty a podíly druhých

dětí v pořadí narozených mimo manželství. Přestože není zřejmé, do jaké

míry jde o výraz rostoucího počtu nesezdaných soužití a nakolik se jedná

o děti svobodných matek, je takový vývoj vnímán jako ukazatel rozšíření

nového modelu rodinného chování.

Příznivým ukazatelem změn v rodinném chování je pokles potratovosti

(nutno hodnotit na pozadí faktu, že z několika důvodů bylo dříve umělé

přerušení těhotenství v podstatě využíváno jako metoda antikoncepce). Počet

uměle přerušených těhotenství na 100 narozených dětí klesl v letech 

1990 – 1997 z 82 na 48. Zatímco v roce 1990 tvořila umělá přerušení

těhotenství 42 % všech ukončených těhotenství, v roce 1997 to bylo již jen 

30 %. Častěji je podstupují ženy rozvedené a ovdovělé, ženy žijící ve

faktických manželstvích, celkově pak ženy-matky dvou dětí.

Podíl samovolných potratů se dlouhodobě pohybuje na úrovni 11 na 100

narozených dětí, což svědčí o ustáleném zdravotním stavu žen v reprodukčním

věku. Uvedené změny v celkové potratovosti jsou především výsledkem

vzrůstajícího používání antikoncepce jako nástroje plánování rodiny. Úsilí na

podporu používání antikoncepce přineslo v posledních letech dobré výsledky –

v roce 1997 používalo antikoncepční přípravky pod dohledem lékaře 38 % žen

(proti 21 % v roce 1992), z toho přes 3/4 hormonální. Antikoncepční přípravky

nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou však běžně dostupné. Více je

používají mladší a vzdělanější ženy.

Další vývoj porodnosti bude záviset na tom, jestli po období odkládání

sňatků dojde k realizaci zadržené sňatečnosti a jestli se odkládání dětí

nezmění v jejich odmítání. Jinými slovy, zda se posunou míry sňatečnosti

svobodných a intenzita plodnosti do vyššího věku „s těžištěm ve věkové

skupině 25 – 29letých žen“. Toto očekávání podporují novější údaje – v roce

1997 se mírně zvýšila plodnost žen ve věku nad 25 let. Po určité době

stagnace porodnosti se očekává dosažení vyšší úrovně úhrnné plodnosti

okolo hodnoty 1,5. 

2. Změny struktury rodin a domácností

2.1. S t r u k t u r a  d o m á c n o s t í  p o d l e  f o r e m  r o d i n n é h o

s o u ž i t í

Celkový počet domácností dosud rostl rychlejším tempem než přibývalo

obyvatelstvo a počítá se, navzdory dnešnímu úbytku populace, s jeho dalším

růstem. Mění se totiž složení a velikost domácností. Tento jev souvisí s výše

zmíněným složením populace podle rodinného stavu, se snižováním počtu

dětí v nukleární rodině a také s preferováním jedno- a dvougeneračních

domácností. Průměrný počet členů domácností poklesl v letech 1961 – 1991
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z 2,95 na 2,53 a pro rok 2020 se odhaduje v rozmezí 2,25 – 2,35 [Výhled 1998, s. 21].

Vlivem stárnutí populace, častějšího osamostatňování dospělých dětí

a snížení sňatečnosti přibývají hlavně domácnosti jednotlivců. V roce 1996

tvořily více než pětinu domácností, z toho dvě třetiny vedly ženy a třetinu

muži. V podstatné části domácností jednotlivců žijí osamělí staří lidé,

především ženy (z domácností s osobou v důchodu v čele tvořily osamělé

ženy již 35 % a osamělí muži 10 %).

Již v letech 1961 – 1991 naopak klesl podíl úplných rodinných domácností

(tvořených manželským párem s dětmi nebo bez dětí) z úhrnu domácností ze

71 % na 62 %. Podíl úplných rodinných domácností se závislými dětmi do

počátku osmdesátých let rostl, ale do roku 1991 klesl na necelých 56 %.

Tento sestupný trend dále pokračuje jako důsledek poklesu plodnosti

vdaných žen. V roce 1996 tvořily dvě třetiny domácností úplné rodiny (51 %

tzv. čisté, tj. bez dalších členů, 16 % s dalšími členy) a 10 % neúplné rodiny

(tj. monoparentální, ve více než polovině z nich žila další osoba). Celkový

populační vývoj, především změny ve věkovém složení obyvatelstva

a sňatečnosti, povedou k dalšímu poklesu podílu úplných rodin, především

rodin s dětmi.

K tomuto vývoji přispívá také rozšíření méně tradičních forem rodinného

soužití, které má kořeny v růstu individualismu, demokratizaci partnerských

vztahů a větší nezávislosti žen, oslabení hodnot konformity i sociální

kontroly. Podíl nesezdaných soužití doposud naše statistika zachycovala

nedostatečně mj. proto, že neměla pro jejich definování oporu v jejich právní

definici. Předpokládá se, že jejich počet je vyšší než ho zachycují sčítání,

podle nichž v letech 1970 – 1991 vzrostl podíl mužů ve věku 25 – 29 let

žijících ve faktickém manželství z 1,3 na 2,0 %, podíl žen z 1,4 na 2,4 %. Podle

sociologického výzkumu z roku 1996 žilo ve věkové skupině 25 – 29 let

v nesezdaném partnerském soužití přes 6 % mužů a téměř 7 % žen. Ve vyšších

věkových skupinách se jejich podíl pohyboval kolem 2 – 3%. Mezi

svobodnými deklaruje ve výzkumech nesezdané soužití 10 – 12 % mužů 

a 15 – 20 % žen ve věku 18 – 30 let.

Další zvyšování počtu faktických manželství se odhaduje z poklesu

sňatečnosti a růstu podílu dětí narozených mimo manželství (přesné

informace o tom, kolik z nich žije v neúplné rodině a kolik s nesezdanými

oběma rodiči, neexistují). Demografové a sociologové však v naprosté většině

nepřisuzují velkou pravděpodobnost tomu, že se nesezdané soužití

v současných socio-kulturních i materiálních podmínkách stane rozšířenější

alternativou formálních manželství. I při svém nárůstu funguje spíše jako

přechodná etapa před uzavřením manželství (manželství na zkoušku) či

obdobně jako forma řešení partnerských vztahů rozvedených či ovdovělých.

Existence neúplných rodin se stala, na rozdíl od méně zažitého typu

nesezdaných soužití, již pevnou součástí demografického obrazu české

populace. Počet a podíl neúplných rodin v posledních téměř 30 letech

neustále roste, a to především s rozvedenou osobou v čele na úkor
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ovdovělých. V roce 1996 bylo 67 % osamělých matek rozvedených, 15 %

ovdovělých, 10 % svobodných, u mužů tyto podíly dosáhly hodnot 58 %, 28 %

a 5 %. V roce 1996 žilo v neúplných čistých rodinách průměrně 1,53 dětí,

zatímco v úplných rodinách s dětmi to bylo 1,76.

Neúplné rodiny jsou jako celek vnímány jako skupina sociálně ohrožená,

když prokazatelně dosahují ve srovnání s úplnými rodinami nižších příjmů.

Jejich životní podmínky jsou však rozdílné mj. v závislosti na tom, v jakých

žijí příbuzenských a jiných sociálních vztazích. Zkvalitnění péče o skutečně

potřebné brání to, že nejsou dostatečně zmapovány ani všechny formy

soužití, v nichž osamělí rodiče se svými dětmi žijí, ani typy životních drah

osamělých rodičů.

2.2. A b s e n c e  r o d i n n é  p o l i t i k y

Populační chování v ČR se přibližuje západoevropskému modelu rodinného

chování, ale udržuje si svá specifika. Zjišťovaný rozpor mezi trvale vysokým

hodnocením rodinného a manželského života na straně jedné a snižováním

měr sňatečnosti a porodnosti na straně druhé poukazuje na přechodnost

současné situace a trendů. Přitom zde působí a v dalším vývoji bude působit

množství faktorů ekonomického a společensko-kulturního charakteru, které

velice komplikuje prognózy populačního vývoje. To je jeden z důvodů, proč

v ČR nebyla v posledních letech vytvořena koncepce rodinné nebo populační

politiky. Koncipování rodinné politiky naráží i na problém rostoucí

variability rodinných (a nerodinných) struktur. Je zřejmé, že rodinnou

politiku nelze omezovat na sociální dávky a populační politiku na podporu

rodin (i naopak, podporu rodin na podporu natalitního chování). Dnešní

situace je taková, že zatímco zajištění životních podmínek rodin, hlavně

sociálně oslabených, se věnuje sociální politika státu [bližší informace je v kapitole V.],

komplexní cíle rodinné politiky nejsou explicitně určeny a význam

populační politiky je převážně zpochybňován. 

Otázka zda koncipovat rodinnou politiku nebo na tuto snahu rezignovat je

stále předmětem diskusí. V ní jsou konfrontovány liberální a sociálně

demokratické přístupy. Nejčastěji je zdůrazňována základní odpovědnost

rodiny, kterou má stát podporovat na principech subsidiarity, solidarity

a sociální spravedlnosti. Podle některých názorů má stát především posilovat

schopnost rodiny zabezpečit potřeby svých členů, příp. ji doplňovat a jen

v určitých případech nahrazovat. Sociálně demokratický přístup vyžaduje

širší intervenci vycházející z postulátu spolupodílení se státu na nákladech

na výchovu dětí. Dnes aplikované nástroje podpory rodin jsou srovnatelné

s jinými zeměmi a s požadavky formulovanými na světovém summitu

o populaci a rozvoji konaném v Káhiře roku 1994. Absence rodinné politiky

nesnižuje v základních směrech rozsah pozornosti věnované otázkám rodiny

ze strany státu [viz části V.3. a V.4.]. Problémy se objevují hodnotíme-li podrobněji

obsah a důsledky různých opatření. Nedostatek koncepčnosti snižuje
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efektivitu a vytváří bílá místa v pokrytí rozmanitých situací v životním cyklu,

které vyžadují podporu. Např. stále řešíme problém nevyužívání a naopak

zneužívání dávek pro rodiny, pozornost věnovaná finanční pomoci rodinám

kontrastuje s malou rozvinutostí jejich nefinanční podpory (jako je mj.

poradenství, prevence výchovných problémů atd.). Nejnovějším krokem,

který může napomoci vytvoření a prosazení koncepce pro-rodinné politiky,

je usnesení vlády z července 1999 o zřízení Republikového výboru pro děti,

mládež a rodinu. 

3. Vnitřní a zahraniční migrace

3.1. V n i t ř n í  m i g r a c e  [pozn. 7]

Teritoriální mobilita je v ČR ve srovnání s jinými zeměmi dlouhodobě nízká.

Nivelizované životní podmínky v minulosti dostatečně nemotivovaly

obyvatelstvo k přesídlování a vysoké ceny bytů v posledních deseti letech

tento trend ještě podpořily. Objem vnitřní migrace se od počátku 80. let

postupně snižoval a v devadesátých letech došlo k jeho dalšímu

významnému poklesu. Počet přestěhovaných se mírně zvýšil až v roce 1997.

V posledních deseti letech se počet osob, které změnily bydliště, pohyboval

mezi 2,0 % (v roce 1998) až 2,6 % populace (1990) ročně. Při tomto stupni

migrace by se lidé stěhovali průměrně jednou za čtyřicet až padesát let. Nízká

teritoriální mobilita byla zaznamenána i při sčítání lidu v roce 1991, kde

polovina osob uvedla, že stále žije v obci, kde se narodila.

■ Tabulka III/4 Vnitřní stěhování v ČR v letech 1990 – 1998

rok absolutní počet počet případů stěhování

přestěhovaných na 1000 obyvatel

1990 267 222 25,8

1991 244 986 23,8

1992 247 930 24,0

1993 241 261 23,4

1994 210 207 20,3

1995 203 877 19,7

1996 195 554 19,0

1997 197 226 19,1

1998 203 719 19,8

Pramen: ČSÚ (1998) Vývoj obyvatelstva v České republice v roce 1997; ČSÚ (1998)

Vnitřní migrace v ČR v letech 1980 až 1998
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Do roku 1990 byly přírůstky obyvatel charakteristické pro města s velkou

bytovou výstavbou. Venkovské oblasti naopak obyvatelstvo ztrácely. Po roce

1990 se migrační proudy vlivem změn v dostupnosti bydlení změnily

a pohyb obyvatel získal postupně suburbanizační charakter. Menší obce,

které jsou v zázemí velkých měst, zaznamenaly přírůstek obyvatelstva.

Naopak v případě měst převážil počet vystěhovalých nad přistěhovanými.

Největší odliv obyvatel zaznamenalo hlavní město Praha a průmyslové

oblasti na severní Moravě, v severních a v západních Čechách. Naopak

střední Čechy se staly od roku 1995 hlavní imigrační oblastí s nejvyšším

migračním saldem. Mezi nejčastěji uváděné příčiny stěhování [pozn. 8] patří

„následování rodinného příslušníka“ a dále pak „bytové důvody“. Podíl

obyvatel, kteří se stěhovali z bytových důvodů se v letech 1990 až 1998

vlivem menší dostupnosti bytů oproti předchozím letům mírně snížil.

K výraznému poklesu došlo u stěhování z důvodu změny pracoviště.

Vzhledem k nízkému objemu prostorové mobility, jejíž příčinou je zejména

špatná dostupnost bytů pro velkou část populace, jsou její

sociálně–ekonomické funkce velmi omezené a negativní důsledky jsou

patrné především na trhu práce.

3.2. Z a h r a n i č n í  m i g r a c e

Většina států bývalého východního bloku vykazuje v posledních letech

migrační úbytek. Česká republika je mezi nimi výjimkou. Rozhodující vliv na

migrační chování má fakt, že ČR náleží mezi transformující se země tzv.

nárazníkové zóny. Otevření hranic nevyvolalo masivní emigrační pohyb do

zemí západní Evropy, zvýšilo však přitažlivost ČR jako tranzitivní země

a postupně i jako cílové země pro imigranty. V roce 1998 tvořili cizinci asi 2 %

populace ČR, z toho trvale usídlení přibližně 0,6 %.

Počet cizinců, kteří pobývají na území ČR na základě pobytového zákona, se

trvale rok od roku zvyšuje a narůstá také nelegální migrace. Saldo zahraniční

migrace [pozn. 9] je sice ziskové, ale nedokáže vyrovnat ztrátu z přirozené měny.

Zahraniční migrace tedy prozatím významně neovlivňuje demografickou

strukturu české populace včetně jejího postupného stárnutí. Tabulka III/5

ukazuje přírůstek obyvatelstva a migrační saldo v ČR od r. 1992 v absolutních

hodnotách.
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■ Tabulka III/5 Přírůstek obyvatelstva a migrační saldo v ČR od r. 1992

rok přirozený přírůstek migrační saldo celkový přírůstek

1992 1 368 11 781 13 149

1993 2 840 5 476 8 316

1994 -10 794 9 942 -852

1995 -21 816 9 999 -11 817

1996 -22 336 10 129 -12 207

1997 -22 087 12 075 -10 012

1998 -18 992 9 488 -9 504

Pramen: ČSÚ (1999) Vývoj obyvatelstva v České republice v roce 1998

Očekávané změny v blízké budoucnosti jsou malé. Imigrační toky mohou

být ovlivněny na jedné straně dalším zvýšením atraktivity naší republiky, na

straně druhé zhoršujícími se ekonomickými a právními podmínkami pro

imigranty (např. současná zhoršená situace na trhu práce a připravované

zpřísnění legislativy pro pobyt, zaměstnávání a podnikání cizinců).

Teritoriální struktura přistěhovaných do ČR byla ovlivněna slábnutím

migrace ze Slovenska, která tvořila dlouhodobě podstatnou část migračního

přírůstku ČR. V roce 1992 před rozdělením federace migrace ze Slovenska

prudce vzrostla, aby po vzniku samostatné ČR v roce 1993 poklesla. Dalšími

faktory ovlivňujícími teritoriální strukturu migrace jsou odeznívající

návratová vlna emigrace z bývalého Československa na západ a skutečnost,

že ČR se postupně stává cílovou zemí s převahou ekonomické migrace.
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■ Tabulka III/6 Hlavní zdrojové země zahraniční migrace (počty

přistěhovaných, tj. cizinců, jimž byl přidělen trvalý pobyt na

území ČR)

země 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Slovensko 11 740 7 276 4 076 3 845 3 450 3 088 2 887

Vietnam 257 205 161 372 720 1 707 1 204

Ukrajina 172 279 456 846 1 381 1 524 1 595

Německo 1 671 1 391 1 374 1 198 942 859 688

Ruská federace 166 310 368 364 480 759 593

Bosna a Hercegovina – 22 18 49 73 518 179

Jugoslávie 321 206 167 124 175 384 234

USA 504 314 361 372 343 388 255

Chorvatsko 22 48 74 90 102 239 118

Kanada 596 421 443 390 296 234 187

Bulharsko 85 63 190 203 150 236 247

Rumunsko 39 27 48 130 250 228 254

počet přistěhovaných 

celkem
19 072 12 900 10 207 10 540 10 857 12 880 10 729

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Pohyb obyvatelstva v ČR v roce 1992 – 1998

3.3. P r a c o v n í  m i g r a c e

Největší pohyby v zahraniční migraci jsou zatím v oblasti pracovní migrace,

jejíž objem jak v absolutních číslech, tak v podílu k ekonomicky aktivní

populaci s výjimkou roku 1998 vytrvale stoupá. Růst počtu cizinců, kteří

přijeli do ČR za prací, souvisí zejména s nedostatkem pracovních sil pro

kvalifikované a nekvalifikované dělnické profese na trhu práce. Tento deficit

způsobila vyšší úroveň mezd v jiných sektorech ekonomiky, ztráta prestiže

některých dělnických profesí a v neposlední řadě transformace školství,

jejímž výsledkem byl vysoký počet středoškolských studentů a stále se

snižující počet učňů.

Cizinec, jemuž byl přidělen trvalý pobyt, může provozovat ekonomickou

aktivitu bez omezení. Legální účast cizích státních občanů na českém trhu

práce může nabývat následujících forem (splňují podmínky pro udělení

dlouhodobého pobytu):

– zaměstnávání na základě pracovního povolení (individuální povolení

na volná pracovní místa a povolení v rámci smluv o dílo),

– zaměstnávání občanů Slovenské republiky, které nevyžaduje pracovní

povolení [pozn. 10],

– podnikání na základě živnostenského oprávnění,

– podílnictví v obchodních společnostech.
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Řada práv zaručených Ústavou a dalšími normami právního řádu ČR (mimo

oblast pracovního práva) je vázána na občanství ČR, resp. na získání povolení

k trvalému pobytu. Tím jsou z okruhu některých práv vyloučeni zahraniční

pracovníci, kterým je povolován pouze dlouhodobý pobyt. 

Záruky zamezení vykořisťování migrujících pracovníků vycházejí z ústavních

zákonů ČR, zejména Listiny základních práv a svobod. Existují dvě formy

prevence diskriminace cizinců na trhu práce. První je kontrolní činnost

úřadů práce, resp. inspektorátů bezpečnosti práce. Druhou je možnost

domáhat se ochrany přímo u soudu (pokud jsou cizinci zaměstnáni legálně).

Vlivem historických tradic jsou ve všech formách pracovní migrace

dlouhodobě nejvíce zastoupeni Slováci, občané některých

východoevropských států a Vietnamu. Cizinci ze západní Evropy a Ameriky

participují na trhu práce výrazně méně. Zatímco východoevropané pracují

spíše v dělnických profesích, západoevropané jsou zaměstnání zejména

v profesích vyžadujících vysokou odbornost.

Na základě pracovního povolení pracovali k 31. 12. 1998 v ČR převážně

Ukrajinci (19 255 povolení), dále pak Poláci (9941) a Bulhaři (2721). Toto

složení zůstává s malými obměnami stejné od roku 1993. V roce 1997 se

k nejčetněji zastoupeným cizincům pracujícím na základě pracovního

povolení přiřadili Moldavci (2074 povolení v roce 1998) a Bělorusové (2014

povolení v roce 1998). Ze západoevropských států a USA byli nejvíce

zastoupeni Němci (1545), Američané (1385) a Britové (1207).

Mezi podnikateli – živnostníky převažovali od roku 1995 Vietnamci (15 454),

Ukrajinci (9942), občané bývalé Jugoslávie (983), Poláci (874) a Rusové (816).

Ze západoevropských států Němci (868) a Američané (522). [pozn. 11]

Ekonomická aktivita cizinců v ČR měla ve všech uvedených formách do roku

1996 vzestupnou tendenci. Počet podnikajících cizinců na území ČR rostl

ještě o rok později. Statisticky to lze doložit u počtu pracovních povolení,

zaměstnávání občanů SR a u osob se živnostenským oprávněním. K prvním

změnám tohoto výrazného trendu došlo již v průběhu roku 1997, kdy poklesl

počet vydaných pracovních povolení cizincům a registrací občanů SR. Pokles

však byl vyvážen výrazným nárůstem živnostenských oprávnění přidělených

cizincům zejména z východoevropských zemí. Tento vývoj byl vyvolán

mezistátní smlouvou uzavřenou mezi ČR a Ukrajinou o vzájemném

zaměstnávání pracovníků, která vstoupila v platnost 1. 1. 1997. Smlouva

zavedla složitý mechanizmus přidělování pracovních povolení, který přispěl

k tomu, že Ukrajinci si nadále místo pracovního povolení žádali o mnohem

dostupnější živnostenské oprávnění (v roce 1995 obdrželo 809 Ukrajinců

živnostenské oprávnění, v roce 1996 již bylo registrováno 2669 a o rok

později 8696 Ukrajinců podnikajících s živnostenským oprávněním).

K dalšímu poklesu ekonomické aktivity cizinců vyvolanému špatnou

hospodářskou situací došlo v průběhu roku 1998.
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Podnikání cizinců z východní Evropy není v mnoha případech v souladu se

zákonem. Tito cizinci vystupují de jure jako podnikatelé, ale ve skutečnosti

pracují v zaměstnaneckém poměru. Zákon je obcházen i v případě

zaměstnávání cizinců bez pracovního povolení nebo v rámci tzv. smluv

o dílo, kdy pracovní prostředky a materiál poskytuje subdodavateli druhá

smluvní strana – dodavatel. Při realizaci těchto smluv jde často pouze

o pronájem pracovní síly.

■ Tabulka III/7 Vývoj počtu zahraničních pracovníků a podnikatelů (stavy ke

konci roku)

forma účasti 1993 1994 1995 1996 1997 1998

pracovní povolení cizincům 28 281 32 871 52 536 71 002 61 044 49 927

(v tom občané EU) (2 447) (3 378) (4 345) (4 596) (4 769) (4 876)

zaměstnaní občané SR 23 367 39 209 59 323 72 244 69 723 61 320

celkem prac. povolení 

a občané SR 
51 648 72 080 111 859 143 246 130 767 111 247

podnikatelé, cizinci – – 34 047 36 620 55 958 38 714

(v tom občané EU) (1 056) (2 111) (2 557) (1 936)

podnikatelé SR – – 2 949 5 879 7 571 6 248

celkem zahraniční podnikatelé – 18 650 36 996 45 499 63 529 44 962

celkem pracující 

a podnikající cizinci 52 093 90 730 148 855 188 745 194 296 156 209

(bez členů obchodních spol.)

ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo v ČR
5.093 500 5.148 000 5.170 700 5.173 500 5.184 800 5.201 400

podíl cizinců na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu 

(pracovní povolení, 1,0 1,8 2,9 3,7 3,8 3,0

zaměstnaní občané SR, 

zahraniční podnikatelé, v %)

Prameny: Horáková M. (1998) Mezinárodní pracovní migrace v ČR – Bulletin č. 1;

ČSÚ (1999) Trh práce v České republice Časové řady VŠPS

Ekonomicky aktivní cizinci jsou z regionálního pohledu rozmístěni velmi

nerovnoměrně. V Praze působí téměř třetina všech cizinců pracujících

a podnikajících v ČR. Vedle Prahy se cizinci zaměřují i na průmyslové

regiony s poptávkou po méně kvalifikované práci, jakými jsou severní

Morava (okresy Ostrava, Karviná) a jižní Morava (okres Brno–město).

V každém z těchto územních celků pracuje 14 až 16 % všech cizinců

pracujících a podnikajících v ČR. Naopak nejméně cizince přitahují jižní

Čechy (přibližně 5 %).
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3.4. U p r c h l í c i  a c i z i n c i  s e  s t a t u t e m  d o č a s n é h o

ú t o č i š t ě

V určitých případech může být cizinci na území ČR přiznáno na dobu pěti let

postavení uprchlíka [pozn. 12]. Od června 1990 do prosince 1998 požádalo

o status uprchlíka 17 887 cizinců z více než čtyřiceti zemí. Status uprchlíka

byl udělen desetině žadatelů [Horáková 1999: 21].

Státním příslušníkům zemí bývalé SFRJ, resp. po 1. 1. 1994 občanům

Republiky Bosna a Hercegovina bylo poskytováno tzv. dočasné útočiště

v humanitárních střediscích ministerstva vnitra. S ohledem na vývoj situace

na území Republiky Bosna a Hercegovina byl jejich pobyt prodloužen 

do 30. 9. 1997. Statut dočasného útočiště byl poskytnut 5 238 občanům

bývalé SFRJ [Horáková 1999: 22].

Problematikou lidských práv uprchlíků a poskytováním poradenské činnosti

včetně specializovaných programů se soustavně zabývají různé nevládní

organizace jako například Český helsinský výbor a Organizace pro pomoc

uprchlíkům.

4. Změny sociální struktury – růst šancí i nerovností

4.1. V ý c h o d i s k a  s o u d o b ý c h  z m ě n  s o c i á l n í

s t r u k t u r y

Změny sociální struktury české společnosti v 90. letech odrážely dynamiku

ekonomického a politického vývoje. Jeho základními aspekty byly

v ekonomické oblasti obnova tržních vztahů a soukromé sféry podnikání,

v politické oblasti demokratizace podmínek pro aktivní participaci a ve sféře

kulturní zpřístupnění informací a rozšíření vzdělávacích možností.

Transformační procesy se nevyhnutelně promítly v diverzifikaci životních

podmínek a šancí jedinců a sociálních skupin. Konkrétní důsledky

společenských a ekonomických změn na utváření sociálního rozvrstvení jsou

však závislé na individuálních schopnostech využít těchto příležitostí, což je

jedním ze zdrojů nerovností.

Sociální diferenciaci podmiňují rozmanité a navzájem se křížící procesy,

z nichž tím hlavním je sociální, ekonomická a politická transformace.

K nárůstu sociálních nerovností ve vertikálním směru přispěla změna

významu jednotlivých diferenciačních faktorů. Rozhodující vliv přecházel na

ty, jež jsou založeny na relativně otevřené společnosti, tržních vztazích

a modernizačních tendencích. Posilovaly se sice výkonové principy, ale

současně byla zřetelná spjatost s předchozím vývojem. Význam si podržely

některé faktory nevýkonové, především demografické (např. regionální

a sídelní diferenciace, rodinné zázemí, klesl však vliv pohlaví či věku)

a mocenské. V roce 1996 napsal P. Machonin: „sociální struktura … má dosti

daleko ke struktuře charakteristické pro vyspělé západní země i k jakékoli
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‘usazenosti’“ [Machonin, Tuček 1996: 335]. Obojí dosud platí a o možnosti

dosáhnout v blízké budoucnosti relativní usazenosti lze pochybovat.

Předpoklady vývoje sociální struktury v 90. letech nalézáme jak v minulosti

(v předválečném Československu i ve struktuře utvořené během 40 let

komunistického režimu po 2. světové válce), tak v ekonomických

a sociálních procesech probíhající transformace. Právě kombinace 

a dynamika rozmanitých vlivů vytváří podmínky, v nichž se obtížně usazují

základní sociální vztahy a struktury. Bez znalosti těchto vlivů lze těžko dnešní

trendy pochopit. Proto připomeňme jednotlivá východiska:

1. V sociální struktuře předválečného Československa tvořily důležitou

sociální skupinu střední vrstvy [pozn. 13] s jejich významnou rolí

v hospodářském a politickém životě [pozn. 14]. V letech 1921 – 1937 rostl

v industrializovaných českých zemích počet podnikatelů. Drobní

podnikatelé tvořili čtvrtinu ekonomicky aktivních. Silný, byť klesající,

byl podíl manuálních pracovníků [Krejčí, Machonin 1996: 116].

2. Poválečný vývoj v 50. – 80. letech byl podřízen snaze vybudovat tzv.

beztřídní, sociálně homogenní společnost, v níž by neexistovaly

zásadní sociální rozdíly a v níž měly být potlačeny i střední vrstvy.

Zatímco v předválečné české společnosti již docházelo k procesu

přibližování kvalifikovaných dělníků ke středním vrstvám,

v poválečném období vyvíjel komunistický režim úsilí podřídit střední

vrstvy hegemonii dělnické třídy [Večerník 1997: 266]. Postavení a vliv

vyšších a středních vrstev byly na počátku tohoto období podlomeny

zabavením majetku. V dalších letech se životní podmínky většiny

populace nivelizovaly, zejména v důsledku minimalizované příjmové

diferenciace. Z pohledu politické a hospodářské moci naopak

existovaly velké rozdíly mezi nepočetnými privilegovanými vrstvami

(spjatými s komunistickou stranou) a většinou ostatní populace.

V jistém rozporu s nevelkými rozdíly v (oficiálních) příjmech

a s koncentrací moci u úzké společenské vrstvy se společnost souběžně

stratifikovala z hlediska vzdělání a složitosti práce i životního stylu.

Příjmové a majetkové nerovnosti ovlivňovala i neformální ekonomika

a zvýhodněný přístup privilegovaných vrstev k finančním zdrojům.

Tuto sociální strukturu charakterizuje vzájemná funkční závislost

totalitarismu a kombinace rovnostářství a nezasloužených privilegií

nomenklatury [Machonin, Tuček 1994: 286]. Takovou ji zdědila společnost na

počátku transformačního období.

3. Nové zdroje sociální diferenciace přineslo obnovení tržního prostředí,

privatizace a liberalizace. Ty otevřely již na počátku 90. let možnosti

vzestupné mobility. Vznik privátního sektoru a zvětšení prostoru pro

technologické inovace radikálně změnily strukturu zaměstnanosti.

Soukromý sektor ovlivnil také, spolu s uvolněním tržních vztahů, růst

příjmových nerovností přibrzďovaný částečnou kontrolou tvorby
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mezd a pouze postupnou deregulací některých cen (dodnes přetrvává

u nájemního bydlení a cen energií). Nerovnosti začaly více odrážet

sektorovou či odvětvovou diferenciaci a vzdělanostně–kvalifikační

rozdíly. Svou roli zde sehrály také snahy překonat některé zdroje

sociálních rozdílů, které byly vlastní minulému režimu. Tyto snahy se

prosazovaly s různou mírou úspěšnosti, zhruba ve třech formách:

a/ Některé rodiny a jednotlivci získaly restitucemi zpět majetek

zestátněný za komunistického režimu. Způsoby jeho využití

jsou rozmanité, stejně jako jeho rozsah (podrobněji viz kap. VI).

Restituční nároky mohlo uplatnit 30 – 40 % populace (44 %

domácností udává, že byly zbaveny nějakého majetku, kolika

z nich byl majetek navrácen není známo), ale uplatněné nároky

svou hodnotou tvoří okolo 7 % privatizovaného majetku [podle

Večerník 1998: 150]. Jen u některých restituentů se navrácením

majetku posílil vstupní kapitál pro soukromé podnikání.

V některých případech restituce znamenala i jistou zátěž (často

šlo o nemovitosti v zanedbaném stavu, na jejichž obnovu

chyběly finance).

b/ Bývalé vládnoucí vrstvy byly zbaveny politické, a tím

i ekonomické moci, nahromaděný majetek jim však byl

ponechán. V prostředí, v němž tempo změn ekonomického

systému předcházelo tempu změn právního systému

a institucionální základny, to umožnilo velké části dříve

privilegovaných skupin převést do vlastních rukou či správy

velké objemy majetku. Tak se formovala část nové ekonomické

elity a majetné vrstvy mimo působení výkonových principů. 

c/ Relativně méně významné svým rozsahem a dosahem byly

postupně prováděné úpravy sociálních příjmů. První kroky

odstranily nejkřiklavější případy zaostávání příjmů domácností

důchodců. Značné úsilí bylo věnováno i vytvoření sociální

záchranné sítě na podporu těch, kteří neobstáli bez vlastní viny

v transformujících se ekonomických podmínkách. Ta byla

určena nově vznikající kategorii nezaměstnaných (do konce

roku 1997 ne příliš početné) a příjmově slabým.

4.2. H l a v n í  d i m e n z e  s o c i á l n í  s t r a t i f i k a c e

Mzdám a příjmům je věnována kapitola VI., proto se zde zmíníme pouze

o jejich vztahu k sociální stratifikaci. Příjmy byly v 90. letech nejdynamičtěji

se měnícím ukazatelem sociálního (sociálně–ekonomického) statusu.

V tomto směru se jejich role zvyšuje, a to nejen vzhledem k vysoké mzdové

a příjmové nivelizaci v ČR do roku 1989. Dnes jsou příjmové nerovnosti

těsněji než dříve svázány s diferenciací socioprofesní.
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Dynamika prohlubování mzdových a příjmových nerovností [pozn. 15] byla

různá v jednotlivých obdobích i v různých sektorech ekonomiky. Přibližně

do roku 1993 se projevoval zejména nárůst mezd v nejvyšších příjmových

skupinách, zatímco poměr nejnižších výdělků vůči průměru se příliš

neměnil. V dalších letech se dynamika růstu příjmových nerovností zvýšila

na obou koncích příjmové hierarchie a současně došlo k větší koncentraci

středně vysokých pracovních příjmů okolo průměru. V důsledku tohoto

mzdového vývoje se utvářela nejprve vrstva majetných.

Přes zvýšení vzdálenosti nejnižších příjmů od průměrných zůstávala vrstva

chudých kvantitativně nevýznamná [podíl chudých viz kap. VI.4] a tvořili ji převážně

lidé bez pracovních příjmů (důchodci či dlouhodobě nezaměstnaní, zejména

osaměle žijící). Postupně se k nim přidávaly i nízkopříjmové domácnosti –

s vyšším počtem dětí nebo menším počtem vydělávajících (zejména

osamělých matek). Vrstvy, jež lze sociologicky označit za střední, byly při své

vnitřní diferenciaci z velké části příjmově stlačovány k průměru [jak uvádí

i Večerník 1998: 219]. Projevuje se to např. v tom, že zhruba polovina dělnických

vrstev má průměrné celkové čisté příjmy domácnosti nad úrovní nižších

středních vrstev, jejichž příjmy se pohybují mírně pod celkovým průměrem

[Mikrocensus 1996].

Podstatnou změnu ve struktuře mezd znamenal přesun diferenciačního vlivu

od faktorů typických pro státem regulovanou ekonomiku (demografických

a „zásluhových“, politicky zakotvených) k faktorům odpovídajícím tržnímu

prostředí. Dříve velmi významné faktory pohlaví a věku postupně relativně

oslabují (nejsou však eliminovány, viz část III.5). Posiluje se naopak vliv

uplatnění lidského kapitálu – kvalifikace, postavení ve struktuře řízení

i konkrétní vykonávané práce. Lze jen dovodit [pozn. 16], že jde o realizované

pracovní zkušenosti, výkon v konkrétní pracovní funkci, efektivnost

podnikání jednotlivých organizací. 

Dosažený sociální status je tak výrazněji určen vlastním výkonem, sociálním

a vzdělanostním kapitálem jednotlivců, jejich schopností pohybovat se na

pracovním trhu. Zhodnocení vzdělání a kvalifikace v příjmech však

neprobíhá nijak jednoznačně „v konkurenci“ s dalšími diferenciačními

faktory, jako je např. již zmíněná tržní úspěšnost podniku a příslušnost

k vlastnickému sektoru. Na druhé straně je zhodnocení určité výše vzdělání

velmi variabilní. Rostou například rozdíly mezi ohodnocením

vysokoškolského vzdělání ve sféře služeb „pro výrobní či finanční kapitál

(manažeři, bankovní úředníci)“ a služeb „pro lidský kapitál (pedagogové,

lékaři)“ [Večerník 1998: 50]. Dlouhodobě kritizované je nízké mzdové ocenění

vyšších odborníků ve státní sféře – ve vzdělávání, kultuře, zdravotnictví, vědě

a výzkumu. Mezi celou řadou příčin lze jmenovat omezené možnosti

státního rozpočtu, na němž je jejich odměňování závislé, nebo menší

schopnost státního sektoru uplatnit výkonové principy v odměňování [tvorbou

platů se zabývá kapitola VI.]. 
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Přenesení váhy na uvedené vlivy mzdových a příjmových diferencí

podmiňuje utváření nové sociální struktury. V současné příjmové struktuře

patří k nejvýše oceňovaným (asi 8 – 10 % ekonomicky aktivních [System Change

1999: 53]) podnikatelé a samostatně podnikající spolu s částí vyšších odborníků

pracujících jednak v soukromých a zahraničních firmách a jednak ve vysoce

kvalifikovaných funkcích (manažeři, právníci, politici, vysocí úředníci),

zvláště v některých odvětvích (zejména bankovnictví a veřejné správě). Mezi

pracovníky odměňovanými nejnižšími mzdami se proti minulosti relativně

snižuje podíl mladých věkových kohort, zaměstnanců v nevýrobních

odvětvích a naopak vzrůstá podíl nekvalifikovaných a pracovníků s nízkou

kvalifikací bez odborného vzdělání a lidí pracujících v zemědělství. 

Privatizace, strukturální změny českého hospodářství a pronikání

zahraničního kapitálu vytvořily na počátku 90. let příznivé podmínky pro

vertikální i horizontální pohyby v socioprofesní struktuře ekonomicky

aktivního obyvatelstva. Masivní byl přesun do nově vznikajícího

soukromého sektoru. Na počátku sledovaného období se obnovovalo

především drobné a střední podnikání, z největší části ve službách. Věnovali

se mu jednak ti, kteří mohli na soukromé bázi provozovat svoji profesi, tak

i ti, kteří mohli využít drobné osobní hospodářství či vlastnictví nemovitosti,

a ti, kteří buď v tzv. malé privatizaci nebo restitucemi získali obchody

a drobné provozovny [Tuček 1996: 16]. Skladba těchto podnikajících je proto

rozmanitá z hlediska profesí, oborů i výše vzdělání. Zahájení vlastního

podnikání přineslo jen části z nich zvýšení celkového sociálního statusu.

Skupina podnikatelů – velkých vlastníků se začala tvořit později. Pocházela

především z nejvyšších řídících článků bývalých státních podniků

a z představitelů finančního kapitálu. Částečně vzešla také z vlastníků

akumulovaného kapitálu z malé privatizace a výjimečně z restituentů větších

majetků [Tuček 1996: 17]. 

Zakládání soukromých podniků po svém prudkém vzestupu počátkem

tohoto desetiletí postupně ztrácelo dynamiku. Do poloviny 90. let začalo

soukromě podnikat zhruba 15 % ekonomicky aktivní populace (bývalých

zaměstnanců a členů družstev) [System Change 1999: 103]. Podíl sebezaměstnaných

a podnikatelů v populaci aktivních se v letech 1992 – 1999 zvýšil z 8,7 % na

13,9 % [Trh práce 1999, Zaměstnanost 1999] (viz tabulka IV/1). Plynule vzrůstal také

podíl zaměstnanců v soukromém sektoru: v roce 1995 dosáhl 51 % a v roce

1997 již 66 %.

Protože se soukromý sektor v ČR vytvářel na počátku 90. let prakticky na

zelené louce, jevil se jeho vzrůst jako velmi dynamický. V souhrnu nečekaně

četných pohybů na trhu práce však zaujímal nárůst podnikatelských

subjektů jen jejich malou část. Změnou pracovního zařazení prošlo do roku

1996 asi 70 % ekonomicky aktivní populace, počítáme-li mezi takové

pohyby změnu zaměstnavatele, změnu povolání, počátek soukromého

podnikání, přechod na vyšší nebo naopak nižší funkci a ztráty zaměstnání.
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Vstup absolventů škol na trh práce a odchody do důchodu nejsou v tomto

propočtu zahrnuty [Večerník 1998: 23]. Sledujeme-li pouze mobilitu podle socio-

profesních kategorií [pozn. 17], absolvovala některý z možných pohybů téměř

jedna třetina ekonomicky aktivních [podle reprezentativního výzkumu z roku 1995, System

Change 1999: 102]. Převažovala přitom vzestupná mobilita (20 %) nad sestupnou

(13 %).

Větší část pohybů na trhu práce se oproti očekávání odehrávala dobrovolně,

mj. jako reakce na svobodnější celkové prostředí i zřejmě v předvídání

nárůstu napětí na pracovním trhu v blízké budoucnosti. Jen přibližně 40 %

těchto pohybů [Večerník 1998: 23] souviselo s reorganizací podniků,

propouštěním pracovníků apod. Proto tolik nepřekvapuje, že převažovala

vzestupná profesní mobilita (i zahájení samostatného podnikání chápeme

jako vzestupnou mobilitu). Tím spíše, že jejími významnými zdroji byly

i technologické změny (modernizace) a potřeba vytvoření zcela nové

infrastruktury odpovídající tržnímu prostředí, obojí s vyššími nároky na

kvalifikovanost.

Výsledné změny socio-profesní a zaměstnanecké struktury, které mají

dopady na celkovou stratifikaci a její jednotlivé dimenze (příjmy, vzdělání

aj.), lze charakterizovat takto: 

a/ mírně poklesla celková míra zaměstnanosti;

b/ snížil se podíl primárního a sekundárního sektoru ve prospěch

terciárního a kvarterního;

c/ změnila se odvětvová struktura, mimo změny v bodu b/ vzrostl podíl

zaměstnaných v peněžnictví a pojišťovnictví, ve státní správě,

v obchodu a službách materiální povahy, částečně ve stavebnictví,

naopak poklesl podíl zaměstnaných v zemědělství, méně v průmyslu,

relativně stabilní byly podíly ve školství, zdravotnictví a sociálních

službách;

d/ vznikla, rostla a později se stabilizovala skupina soukromě

podnikajících fyzických osob;

e/ rostla zaměstnanost v soukromém sektoru, zahraničních firmách

a firmách se zahraniční účastí, a tím se postupně minimalizovala

zaměstnanost ve státních podnicích;

f/ zvýšila se průměrná kvalifikační úroveň, zejména snížením podílu

pracovníků na nejnižších stupních kvalifikace (tabulka III/8);

g/ struktura pracovníků podle složitosti práce se mírně polarizovala, tzn.

že se zvyšoval podíl pracovníků zařazených v horních a dolních

stupních škály složitosti na úkor středních pozic.

Ke změnám struktury zaměstnanosti přispěla také běžná generační výměna

na trhu práce. Mladým lidem byly v prvních letech po pádu komunismu

otevřeny nečekané možnosti rychlé pracovní kariéry, které byly využity těmi,

kdo si je uvědomovali a dokázali vytěžit z této příležitosti. V důsledku vyšší

vzdělanostní a kvalifikační úrovně mladé generace, její preference

rozvojových odvětví a profesí, jakož i soukromého sektoru se liší její profesní
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dráhy od předchozích generací. V posledních letech však i český trh práce

začíná řešit problém obtížného uplatňování absolventů škol. 

■ Tabulka III/8 Struktura zaměstnaných v národním hospodářství podle

klasifikace zaměstnání v letech 1993 – 1999 *

1993 1995 1997 1999

zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 4,4 6,2 6,6 6,7

vědečtí a odborní duševní pracovníci 9,2 9,4 9,7 9,7

techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci 

a příbuzné obory
17,9 17,9 18,0 18,3

nižší administrativní pracovníci 7,4 7,6 8,1 7,9

provozní pracovníci ve službách a obchodě 10,6 11,2 11,8 12,3

kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 

a příbuzné obory
2,6 2,4 2,2 2,1

řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, 

zpracovatelé, opraváři
22,8 21,7 21,1 21,0

obsluha strojů a zařízení 13,2 12,9 12,6 12,7

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 10,2 9,5 8,7 8,2

příslušníci armády 1,5 1,1 1,1 1,1

nezjištěno 0,2 0,1 0,1 0,0

Pramen: ČSÚ (1999) Trh práce v České republice. Časové řady VŠPS 1993 – 1998; 

ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost podle VŠPS

* v letech 1993 – 1997 průměry za rok, rok 1999 první čtvrtletí

Navzdory uvedeným změnám se struktura zaměstnanosti podle odvětví

a profesních kategorií radikálně nezměnila a doposud se liší od zemí EU.

Nejpodstatnější rozdíly jsou v poměru sekundární a terciární sféry a ve větším

zastoupení dělnických profesí na úkor odborníků i úředníků v ČR [České 1999: 31]. 

Důležitým předpokladem přeměny struktury zaměstnanosti a vyšší intenzity

profesní mobility jsou změny ve struktuře vzdělání. Společensko-politické

změny otevřely prostor pro nové formy vzdělávání. Školský systém se

transformoval směrem k diverzifikaci studijních příležitostí. Absolutní počty

studentů ve všech typech škol v 90. letech plynule vzrůstaly (tabulka III/9).

Větší pestrost vzdělávacích drah mladé generace dokumentují údaje

o počtech nově přijatých studentů do nových nebo nově koncipovaných

forem denního studia:

– do nižších ročníků gymnázií (odpovídajících ročníkům ZŠ): ve školním

roce 92/93 8,1 tis., v roce 95/96 13,6 tis. žáků, v roce 97/98 13,8 tis.;

– do pomaturitního studia: v roce 89/90 2,1 tis., v roce 92/93 7,9 tis.,

a v roce 95/96 9,9 tis.;

– do nástavbového studia: v roce 92/93 2,1 tis., v roce 95/96 20,3 tis.,

v roce 97/98 19,6 tis.;
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– do nově vzniklých vyšších odborných škol: v roce 95/96 2,9 tis.

a v roce 97/98 11,8 tis.

■ Tabulka III/9 Nově přijatí studenti na vybrané typy a stupně škol

(v tisících)

škol. rok střední školy celkem gymnázia SOŠ SOU VŠ

1980/81 157 24,6 44,0 89,2 23,0

1985/86 143 22,1 35,5 86,0 20,6

1989/90 176 26,1 44,2 106,0 22,9

1992/93 184 29,7 59,3 95,5 28,1

1995/96 185 27,1 60,5 62,6 35,6

1997/98 157 26,6 50,2 49,7 39,4

Pramen: ÚIV (1998) Historická ročenka školství v České republice

Vznik a rozvoj soukromých středních škol pokryl poptávku po

středoškolském studiu jak v řadě nově se rozvíjejících oblastí (ekonomika,

služby, obchod, jazyky), tak i v tradičních oblastech (gymnázia). Přitom

školné v soukromých školách nebylo tak vysoké, aby se tyto školy staly

nedostupné pro většinu populace. Tím se usnadnila cesta k vyššímu vzdělání.

Zrušily se dřívější fixní proporce mezi učňovským a úplným středoškolským

vzděláním, otevřel se prostor pro pomaturitní studium. V oblasti vysokých

škol došlo také k výraznému rozšíření příležitostí [tabulka III/D v příloze], ovšem

nabídka stále zdaleka neuspokojuje poptávku. Důvodem jsou omezené

kapacitní možnosti a dlouho zadržované vpuštění soukromého sektoru do

této úrovně vzdělávání.

Pozitivně lze hodnotit rozvoj, jenž si změny pracovního trhu vynutily

v oblasti celoživotního vzdělávání. Diverzifikace jeho forem a vzdělávacích

subjektů však velmi komplikuje získávání spolehlivých statistických údajů

v této oblasti. V reprezentativním sociologickém výzkumu VÚPSV bylo

zjištěno, že nějakou formu dalšího vzdělání nebo kvalifikace během pracovní

kariéry získalo 46 % mužů a 44 % žen. U obou pohlaví převažují kvalifikační

a rekvalifikační kurzy (po 20 %) a jazykové kurzy (11 % a 9 %). Na rozdíl od

počátečního vzdělávání se většina kvalifikačních a rekvalifikačních

výukových programů uskutečňuje na komerčním základě. Výjimkou jsou

rekvalifikace, jež jsou jako součást aktivní politiky zaměstnanosti

organizovány, a tedy i finančně podporovány úřady práce. Nakolik tyto

skutečnosti způsobují selektivnost dalšího vzdělávání se lze pouze dohadovat.

Přes uvedené změny se zatím nepodařilo napravit deformace předchozího

vývoje projevující se zejména na úrovni vysokoškolského vzdělání. V počtu

vysokoškolských studentů ČR zaostává za zeměmi EU, ačkoliv v polovině 

60. let byl podíl studentů k věkové skupině 20 – 24 let v ČR a EU vyrovnaný

[České 1999: 67]. Ve srovnání s vyspělými zeměmi jsou v ČR nízké zejména podíly
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studujících v populaci nad 22 let věku. Čistá míra účasti na univerzitním

typu terciárního vzdělávání (tj. podíl studujících v dané věkové skupině) se

od zemí OECD liší, jak ukazuje tabulka III/10: 

■ Tabulka III/10 Podíly studujících ve vybraných věkových skupinách v ČR

a v zemích OECD

18 – 21 22 – 25 26 – 29

ČR 12 7 2

země OECD – průměr 16 12 5

Pramen: OECD (1996) Education at a Glance

Dnešní vzdělanostní úroveň a struktura odrážejí převážně výsledky

vzdělávací politiky minulých desetiletí. Proto jsou charakterizovány silným

zastoupením neúplného středního vzdělání a nízkým (ve srovnání

s vyspělými zeměmi) podílem vysokoškoláků (viz tabulky IV/4 a IV/5).

Poptávka na strukturálně se měnícím pracovním trhu ovšem nevyžaduje

pouze větší počty pracovníků s vyšším vzděláním, ale také s jinou kvalitou

vzdělání. Doposud se dokonce měnila nejen směrem k vyšším kvalifikačním

požadavkům, ale také z hlediska oborové či profesní struktury. Kvalifikovaná

pracovní síla bude muset být navíc stále více schopná přizpůsobení během

pracovního života. Vzdělanost se nebude měřit jen délkou školní docházky,

ale především šíří a adaptabilitou získaných znalostí a dovedností,

dosaženými předpoklady pro tvořivost a inovativnost, sociálními

dovednostmi apod. Proto se v posledních letech věnuje velká pozornost

analýzám institucionálních a kvalitativních změn vzdělávací soustavy

i hledání cest propojení vzdělávací politiky s politikou zaměstnanosti. 

■ Graf III/2 Zaměstnaní se středním a vysokoškolským vzděláním podle

oborů v roce 1998

Pramen: ČSÚ (1999) Trh práce v České republice
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4.3. N o v é  a s p e k t y  s o c i á l n í h o  r o z v r s t v e n í

Transformační procesy podnítily změny ve struktuře obyvatelstva podle

socio–profesního a třídního postavení. Z uvedených údajů vyplývá, že

zásadní změny probíhaly v utváření středních vrstev a v přeměně

ekonomické a mocenské elity. K menším změnám došlo na nižších úrovních

sociální stratifikace, ale i z nich se rekrutovaly nezanedbatelné počty osob

mobilních na vzestupné dráze. Nejčastější formou byl v jejich případě vstup

do samostatného podnikání.

■ Tabulka III/11 Sociální složení ekonomicky aktivních (%)

sociální skupina 1983 1988 1993 1996 1997

vyšší odborníci 8,5 9,4 9,1 11,7 13,7

nižší odborníci 14,0 15,5 16,8 17,5 20,0

rutinní nemanuální 14,2 14,0 14,1 17,3 14,8

samostatní se zaměstnanci 0,0 0,0 1,2 1,7 3,2

samostatní bez zaměstnanců 0,5 0,6 4,3 2,3 3,2

mistři, nižší technici 4,7 5,0 3,9 5,3 7,9

kvalifikovaní dělníci 19,3 19,4 17,9 15,9 15,5

nekvalifikovaní dělníci 31,3 29,2 27,1 23,7 20,0

zemědělští dělníci 7,2 6,7 4,9 4,1 1,3

soukromí zemědělci 0,3 0,2 0,7 0,5 0,4

Pramen: Večerník, Matějů 1998: 207

Vývojové tendence sociální diferenciace nejsou doposud nijak jednoznačné.

Soudobá sociální struktura se utváří jednak bouráním starých sociálních

rozdílů (příp. vnuceného egalitářství), jednak růstem nerovností, jejichž

rozmanitou podmíněnost jsme již naznačili. Procesy utváření sociální

struktury jsou proto vzdálené přirozenému vývoji ve standardních

kapitalistických podmínkách. Vytvoření reálně dosažitelné míry

vyrovnaných šancí naráží na řadu bariér. Mj. i proto, že mnozí lidé nejsou po

čtyřiceti letech totalitního režimu připraveni nové šance využít. Ačkoliv se

pohledy a názory na změny sociální struktury české společnosti liší,

společným závěrem různých analytiků je, že v porovnání s rozvinutými

západními společnostmi v ČR přetrvávají rozpory mezi jednotlivými

ukazateli nerovností, jež ve vyspělých zemích tvoří do značné míry organický

komplex.

Tzv. statusová konzistence [pozn. 18] je významným parametrem vývoje

sociální struktury a faktorem promítajícím se do lidského chování. Označuje

relativní soulad charakteristik, které indikují společenské postavení (status)

jednotlivců a zařazují ho tak do sociálních kategorií lidí s obdobným

celkovým statusem. Hlavními indikátory jsou vzdělání, zaměstnání, příjem,
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ale také podíl na moci, majetek, životní styl. Jestliže ve společnosti převládá

souhra těchto statusových indikátorů, můžeme hovořit o společnosti

stratifikované.

Ačkoliv pro dosavadní stratifikační trend je typické posilování statusové

konzistence, neplatí to stejnou měrou pro různé sociální kategorie [Machonin,

Tuček 1994: 301, Matějů, Kreidl 1999: 287]. Z hlediska tří základních ukazatelů (vzdělání,

zaměstnání, příjem) je statusová konzistence nižší tam, kde se v menší míře

uplatňují výkonové principy a kde je menší příjmová nerovnost. To je

především u pracovníků veřejného sektoru a státních podniků,

z třídně–profesního pohledu u úředníků a odborných pracovníků [Matějů, Kreidl

1999: 284]. Jak upozorňuje Machonin, nekonzistence příjmových

a vzdělanostně–profesních ukazatelů u těchto sociálních kategorií může

ohrožovat formování střední třídy i prosazování výkonových principů

utváření sociálního rozvrstvení [System Change 1999: 54]. V obdobném duchu

Matějů a Kreidl poukazují na to, že vyšší konzistence vede k většímu souladu

mezi sociálním statusem a jeho subjektivním hodnocením a tím ke

zřetelnější determinaci volebního chování.

Jednou ze stěžejních změn sociální struktury v tomto desetiletí bylo

formování středních vrstev. Kromě již uvedeného obnovení existence

a nárůstu počtu drobných a středních podnikatelů se měnila vrstva vysoce

kvalifikovaných odborníků. Mezi nimi rostl podíl zaměstnaných na

manažerských pozicích v soukromém sektoru a soukromě podnikajících.

V absolutním vyjádření se stále zvyšuje počet odborných zaměstnanců ve

veřejné sféře.

V každé vyspělé společnosti lze rozlišit tzv. starou a novou střední třídu [srv. mj.

Večerník 1998: 155–156]. Do staré střední třídy bývají zařazováni drobní a střední

podnikatelé a soukromí řemeslníci. Do nové střední třídy patří osoby

s převážně vysokoškolským (částečně středoškolským) vzděláním v profesích

vyžadujících specifické znalosti a schopnosti [pozn. 19]. Druhá skupina

existovala v ČR již před společenskou transformací a její současné proměny

znamenají „jen“ jiný směr jejího vývoje. První skupina se však začala utvářet

zcela nově, byť zde byly jisté možnosti návaznosti na předválečnou sociální

strukturu (na základě rodinných tradic narušených v období komunistického

režimu a zachovaného či restitucemi opětně získaného majetku).

Formování staré střední třídy je imanentní součástí privatizace jako

stěžejního nástroje ekonomické a společenské transformace devadesátých

let, přesto snažení mnoha jejích představitelů nemívá dostatečnou podporu.

Drobní podnikatelé nesou břemeno značného daňového a úvěrového

zatížení, nedostává se jim podpory v konfrontaci se zahraniční konkurencí.

Různorodá je z hlediska svých podmínek nová střední třída. Pracovníci

veřejných služeb (učitelé, lékaři, výzkumní pracovníci) doposud doplácejí na

nedostatek rozpočtových prostředků na platy, takže jejich často

neodpovídající platové ocenění (zděděné z období komunistického
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rovnostářství a podceňování duševní práce) kontrastuje s jejich vzděláním,

profesním postavením, společenskou hodnotou i složitostí vykonávané

práce. Proti tomu transformující se manažerská kategorie celá devadesátá léta

nejen kvantitativně rostla, ale dosahovala většinou i vysokého finančního

ohodnocení.

Specifické cesty přerodu střední třídy způsobují, že se ještě nezformovala jako

relativně kompaktní společenská síla z hlediska podílu na rozhodování

a prosazování vlastních zájmů. Její politické postoje a preference jsou odlišné

od středních vrstev ve vyspělých západních zemích, které charakterizuje

odlišnost zájmů staré a nové střední třídy. V ČR obě skupiny vykazují široké

spektrum politických postojů od pravicové po levicovou orientaci.

Častým předmětem kritiky je rozpor mezi společenskou rolí střední třídy

v moderní společnosti na straně jedné a dosavadním průběhem jejího

utváření v ČR na straně druhé. Kritika se zaměřuje na nedocenění

ekonomické a politické role středních vrstev, vlivu jejich hodnotového

systému a loajálních postojů na stabilitu společnosti [Večerník, Matějů 1998, Večerník

1999]. Formování středních vrstev bylo podle těchto názorů poznamenáno

odklonem od proklamovaných záměrů reformy sociální politiky

a nepřiměřeným zdůrazněním liberálních principů. 

Pro nižší vrstvy jsou charakteristické dělnické profese. Jejich vnitřní

strukturu určuje úroveň kvalifikace a příslušnost k vlastnickému sektoru

[Šanderová 1999: 27]. Podle socio-profesních charakteristik i zjišťovaného

subjektivního sebezařazování dnes tvoří tyto vrstvy zhruba třetina

ekonomicky aktivních. Z hlediska příjmové diferenciace nižších vrstev se

relativně zvětšuje vzdálenost části z nich od středních vrstev. Tato

diferenciace je vedle socio-profesního postavení podmíněna také

demograficky. 

K vrstvě chudých a chudobou ohrožených nepatří jen osoby s nízkými

pracovními příjmy nebo marginalizovaní na trhu práce [Sirovátka 1996], ale také

část domácností s určitým poměrem (vydělávajících) dospělých a závislých

dětí. Vezmou-li se v úvahu souvislosti uvedených charakteristik, jsou

chudobou ohroženy také mladé rodiny (důvodem je přerušení výdělečné

činnosti při péči o děti) a obyvatelé s nižším vzděláním (mívají více dětí). Je

zřejmé, že ohrožení chudobou je důsledkem kombinace více faktorů. Ačkoliv

pravděpodobnost častějšího výskytu zvláště nepříznivých kombinací zde

existuje, možnost vzniku početnější tzv. underclass v ČR se většinou

zpochybňuje.

Vytvoření sociální záchranné sítě na počátku transformačního období

a preference adresného vyplácení sociálních dávek pozitivně ovlivnily

skutečnost, že chudoba doposud zůstává okrajovým problémem. V roce 1996

bylo 2,1 % domácností s příjmy pod hranicí oficiální chudoby [blíže kapitola VI.].

Také domácnosti dělníků, jejichž práce je nejhůře zaplacena, nedosahují

životního minima jen v 2,9 % případů. Na druhé straně i střední vrstvy jsou
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5

svými příjmy stlačovány k úrovni nižších vrstev, takže 42 % všech českých

domácností dosahuje příjmů maximálně 1,9 násobku životního minima.

Skutečná chudoba ohrožuje jen v malé míře zaměstnanou populaci. Více než

v polovině chudých domácností není žádný výdělečně činný člen.

Naše poznatky o sociální struktuře se převážně (s výjimkou příjmových

nerovností a životní úrovně) týkají ekonomicky aktivní populace. Na okraji

zájmu odborníků zůstává to, jak se sociální status jednotlivce dosažený

v produktivním věku přenáší do věku poproduktivního. Zatím zřejmě

přetrvává jako jisté dědictví minulosti situace, kdy ukončení ekonomické

aktivity přináší pro větší část populace podstatný pokles příjmů a postupnou

ztrátu sociálního postavení i prestiže. Z pásma oficiální chudoby však jsou

důchodci většinou vyloučeni konstrukcí životního minima a minimálního

důchodu.

. Genderové rozdíly a nové chápání rovných příležitostí mužů a žen

.1. F o r m á l n í  a s p e k t y  r o v n ý c h  p ř í l e ž i t o s t í  m u ž ů  

a ž e n

ČR má na jedné straně dlouhou historii účasti žen ve veřejném životě (začíná

v minulém století zapojením žen v národně obrozeneckém hnutí) a ve

vytváření rovnoprávných podmínek pro muže a ženy. Na druhé straně otázky

rovných příležitostí mužů a žen nepatří mezi prioritní témata ani v politice,

ani ve veřejném životě. Uznání významu rovnoprávného postavení žen

a mužů dokumentuje fakt, že veškeré právní normy byly od počátku

existence Československa a později České republiky [pozn. 20] koncipovány

z hlediska pohlaví neutrálně. Výjimkou jsou normy, které odrážejí potřebu

zvýšené ochrany žen z důvodů jejich biologických, fyziologických

i sociálních (mateřství) zvláštností, např. v pracovním nebo trestním právu.

Proto je i v současnosti v České republice rovnoprávnost žen a mužů

považována za samozřejmou součást občanské rovnosti a základní lidské

právo zaručené Ústavou. Tyto skutečnosti spolu s tím, že v 50. – 80. letech

byla rovnoprávnost žen a mužů v komunistickém pojetí součástí oficiální

ideologie, donedávna nevytvářely potřebu aktivnějšího prosazování

specifických zájmů a potřeb žen.

V ČR díky demokratickým tradicím v zásadě neexistují formální 

kulturně-sociální bariéry větší účasti žen v ekonomice a politice

a rovnoprávného postavení žen v rodině. Ženy podle svých možností

využívají svá rovná práva na vzdělání, na přístup k finančnímu kapitálu, na

sdružování, pasivní a aktivní hlasovací právo atd. Přetrvávající nižší účast žen

v politickém a společenském životě a nižší zastoupení žen na nejvyšších

rozhodovacích pozicích v ekonomice jsou důsledkem přežívajících

stereotypů v chápání ženských a mužských rolí v rodině a veřejném životě.
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Právní základ rovného postavení žen a mužů je v ČR od r. 1991 zajištěn

především ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina

základních práv a svobod. Český právní řád doposud neobsahoval specifické

normy, které by v jednotlivých případech vždy výslovně zakazovaly

diskriminaci žen nebo ošetřovaly odlišnosti v jejich postavení (např. násilí na

ženách, diskriminující pracovní inzerce). Pro většinu takových případů lze

teoreticky aplikovat právní normy platné shodně pro muže a ženy. Také

ratifikované mezinárodní smlouvy, které jsou součástí českého právního řádu,

mají platnost zákonů (např. Úmluva MOP č. 100 pod zák. č. 450/1990 Sb.).

Téměř absolutní rovnost pohlaví de jure ani v ČR neznamená rovnoprávnost

de facto, a to zejména v ekonomické oblasti, v dělbě práce v rodině i ve

veřejné angažovanosti. Stejně jako v jiných zemích právní garance

rovnoprávnosti neznamenají samy o sobě skutečnou záruku

nediskriminačního přístupu a prosazení oprávněných nároků. Např.

pracovně právní předpisy sice formálně rovnost šancí žen a mužů stanovují,

neposkytují však na rozdíl od norem EU dostatečnou ochranu proti

nedodržování zákazu diskriminace podle pohlaví. Dávají jen slabou možnost

žádat nápravu a sankcionovat případného obviněného.

V ČR nebyl po pádu komunistického režimu dostatek politické vůle

uplatňovat nástroje pozitivních akcí, paradoxně v souvislosti

s liberalizačními tendencemi (ale i proto, že minulý režim je používal ve svůj

prospěch). Dnes je tomu jinak, protože praktické uplatňování

rovnoprávnosti komplikují změny na trhu práce, rozvoj hůře

kontrolovatelného soukromého sektoru, obtížnější zajišťování životní

úrovně rodin i odstranění paternalistického pojetí sociální ochrany, tedy vše,

co vytváří tlaky na zvýšenou aktivitu a vypětí jak žen, tak mužů. U žen to však

zvýrazňuje konflikt rodinných a profesních rolí.

V současnosti se projednávají formy úpravy legislativních norem

a institucionálního zabezpečení principu rovných příležitostí v souvislosti

s připravovaným začleněním ČR do EU. Oficiální porovnání právních norem

z hlediska uplatňování zásad rovných příležitostí mužů a žen proběhlo

koncem roku 1998 v Evropské komisi v části týkající se sociálních předpisů.

Požadavky na implementaci zákonů EU do českého právního řádu,

konkrétně v intencích direktiv a doporučení o rovnoprávném postavení žen

a mužů, jsou předmětem odborných analýz, jejichž první výsledky jsou

zapracovávány do novelizací právních norem. Týká se to zákona

o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o kolektivním vyjednávání, zákonů

o mzdách a o platech. Připravuje se novela občanského soudního řádu

(z hlediska opatření proti diskriminaci, nejen žen, je významná část týkající

se přenesení důkazního břemene na osobu, která porušila zásadu rovného

zacházení). Kromě toho se posuzuje možnost vytvoření zvláštního

„antidiskriminačního“ zákona o rovnosti obou pohlaví (včetně doposud
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u nás v právním systému neexistující definice pojmů přímá a nepřímá

diskriminace a postupů, jimiž lze rovnost reálně prosadit).

Koncem roku 1999 se má Česká republika připojit k Čtvrtému

střednědobému akčnímu programu Evropského společenství o rovnosti

příležitostí pro ženy a muže s náplní tzv. mainstreamingu. Základními

vládními dokumenty, které již předpokládají požadavky tohoto programu,

jsou usnesení vlády z dubna 1998 „Priority a postupy vlády při prosazování

rovnosti mužů a žen“ a jeho aktualizace v „Souhrnné zprávě o plnění priorit

a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“ schválené vládou

v květnu 1999. Postupně se buduje institucionální základna pro zabezpečení

národních plánů a závazků vůči mezinárodním institucím v dané oblasti.

5.2. H l a v n í  o b l a s t i  r o z d í l ů  v p o s t a v e n í  ž e n  

a m u ž ů

Účast žen ve veřejném životě a zejména jejich zapojení v politických funkcích

je přes formální rovnoprávnost podstatně nižší než u mužů. Neodpovídá ani

situaci v řadě evropských států, ani požadavkům vyjadřovaným ve

výzkumech veřejného mínění. Ženy jsou ve vyšších funkcích exekutivních

orgánů zastoupeny minimálně (ve čtyřech československých a českých

vládách od roku 1990 byly dohromady 4 ženy), směrem k nižším funkcím se

jejich zastoupení zvyšuje. Obdobně je tomu i v legislativních orgánech. Na

úrovni obecních, městských, obvodních a místních zastupitelstev je podíl

žen pětinový. Vyvážené je zastoupení žen v justici, kde se jejich podíl

pohybuje okolo poloviny. I zde mírně klesá s tím, čím vyšší postavení je

zastáváno, ale např. funkci nejvyššího státního zástupce vykonává žena.

■ Tabulka III/12 Ženy v zastupitelských orgánech podle roku voleb

rok orgán počet žen počet mužů podíl žen v %

1981 Národní shromáždění 58 142 28,0

1990 Parlament 22 178 11,0

obecní, městská, obvodní 

a místní zastupitelstva 11 612 57 971 16,7

1992 Parlament 19 181 9,5

1994 obecní, městská, obvodní 

a místní zastupitelstva 11 100 51 060 17,9

1996 Poslanecká sněmovna 30 170 15,0

Senát 9 72 11,1

1998 Poslanecká sněmovna 40 160 20,0

Senát (volby ve 27 z 81 obvodu) 3 24 11,1

obecní, městská, obvodní 

a místní zastupitelstva 12 785 49 627 20,5

Pramen: Parlament ČR
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Bezprostředně po roce 1989 přinesla demokracie oživení 

společensko-politického života, které vedlo i ke zvýšení aktivity a politické

participace žen. V dalších letech poklesla, zčásti důsledkem přenesení veřejné

účasti žen na lokální či regionální úroveň. Přispělo k tomu vytvoření

podmínek pro vznik nevládních organizací, občanských a charitativních

sdružení i rostoucí občanské uvědomění. Tímto směrem se dnes hlavně

orientuje mírně rostoucí vědomí specificky ženského přínosu do veřejného

života, zatímco orientace na „obecnou ženskou tematiku“ zůstává okrajová.

Sklon žen projevovat aktivitu spíše při řešení praktických problémů oslabuje

jejich zájem o angažovanost ve vysoké politice. Současně s tím je ženami

deklarovaný zájem o účast v praxi snižován jejich vytížením pracovními

a rodinnými rolemi. Podle reprezentativního šetření osob v ekonomicky

aktivním věku bylo členem politické strany 2 % žen a 5 % mužů. V případě

členství v odborech jsou podíly 25 a 21 %, členství v samosprávách obcí 

3 a 8 %. Členy zájmových organizací apod. je 18 % žen a 34 % mužů. Ženy

mají méně vyhraněné politické postoje – 62 % deklaruje svoji politickou

orientaci jako středovou oproti 49 % mužů.

Z předchozích desetiletí se v ČR i v devadesátých letech zachovala vysoká

míra ekonomické aktivity žen. Ačkoliv po r. 1989 mírně poklesla,

v posledních letech se udržuje okolo 52 %. Nejvyšší je ve věkové kohortě 

40 – 49 let, kde přesahuje 90 %. Pokles lze připsat snížení počtu pracujících

důchodkyň (obdobně jako počtu pracujících důchodců-mužů) a snížení

zaměstnanosti mladých žen – u nich roste podíl studujících (opět platí pro

obě pohlaví), matkám byla prodloužena další mateřská dovolená. V poslední

době je zaměstnanost žen ovlivněna celkovým zvýšením míry

nezaměstnanosti. Narůstá také, byť nevýrazně, počet žen v domácnosti.

■ Tabulka III/13 Míra ekonomické aktivity podle pohlaví a věkových skupin 

v roce 1999

celkem věková skupina

15 – 24 25 – 49 50 – 54 55 – 59 60 +

muži 70,6 54,7 96,1 89,9 76,3 13,1

ženy 52,0 41,9 82,0 81,4 32,7 5,5

Pramen: ČSÚ (1999) Trh práce v České republice

Přestože v posledních desetiletích došlo k velkému pokroku ve vyrovnávání

podmínek zaměstnanosti žen a mužů, v mnohých aspektech přetrvávají

nerovnosti, ne vždy opodstatněné fyziologickými a psychologickými rozdíly.

Socio-kulturně podmíněná dělba práce mezi muži a ženami komplikuje

prosazování právně a morálně uznaných nároků žen (i mužů) do praktického

života. To, že u nás nejsou v porovnání s vyspělými zeměmi otázky postavení
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žen v zaměstnání a na trhu práce předmětem širšího zájmu, neodpovídá

reálné šíři genderového rozdělení pracovního trhu. Změny jistě přinese výše

zmíněná novelizace pracovního práva, zákona o zaměstnanosti a zákonů

o odměňování.

■ Tabulka III/14 Srovnání struktury zaměstnanosti žen a mužů, její vztah ke

vzdělanostní struktuře

kategorie zaměstnání podíl žen relativní počty průměrná

v % v % vzdělanostní úroveň* 

žen mužů žen mužů

zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 22,2 3,7 9,1 5,6 6,2

vědečtí a odborní duševní pracovníci 53,9 12,2 8,1 7,0 7,2

techn., zdravot. a pedag. prac. apod. 54,4 22,3 14,9 5,7 5,7

nižší administrativní prac. – úředníci 80,3 15,1 2,9 4,9 5,2

provozní prac. ve službách a obchodě 68,7 18,5 7,2 2,7 3,8

kvalif. dělníci v zeměď. a les. apod. 49,2 2,4 2,1 2,2 2,8

řemeslníci a kvalif. výrobci, zpracovatelé, opraváři 15,4 7,4 32,1 2,2 2,6

obsluha strojů a zařízení 25,0 6,7 17,2 2,0 2,5

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 60,1 11,8 6,4 1,8 2,1

celkem 44,2 100,0 100,0 3,9 3,8

Pramen: ČSÚ (1999) Statistická ročenka 98, ČSÚ (1998) Mikrocensus 1996

*Podle 9-ti bodové stupnice vzdělání, kde 1 = základní a 9 = vědecká výchova

Současné problémy žen na trhu práce jsou jednak důsledkem genderové

segregace pracovního trhu (viz tabulka III/14), jednak jsou vyvolány

restrukturalizací české ekonomiky. Rostou nároky na průběžné zvyšování

kvalifikace, které je pro ženy obtížnější, stejně jako požadovaná větší

pracovní mobilita. Narušení pracovní kariéry péčí o děti více než dříve

ztěžuje ženám prosazení se na pracovním trhu. Zvyšuje se závislost

pracovního uplatnění žen na věku, rodinné situaci a vzdělání [pozn. 21] i jejich

vzájemných vazbách. Nicméně ekonomický vývoj se v zaměstnanosti žen

v různých odvětvích neprojevuje stejně. Závisí na podílu zaměstnaných žen,

na charakteru odvětví z hlediska nárůstu, stability či poklesu celkové

zaměstnanosti i na kvalifikačních požadavcích.

Ženy se v ČR individuálně prosadily ve vysoce kvalifikovaných profesích,

stejně jako v soukromém podnikání. Intenzitu soukromého podnikání žen

lze chápat jako jeden z ukazatelů toho, jaký přínos pro ně mají změny po roce

1989. Podíl samostatně výdělečně činných mezi zaměstnanými ženami

dosáhl počátkem roku 1999 6,6 % podnikajících bez zaměstnanců a 2,2 %

podnikajících se zaměstnanci (u mužů jsou však tyto podíly 12,2 % a 5,8 %).

Relativní počty podnikajících žen tedy celkově vzrostly v letech 1993 – 1999

o 3,3 procentních bodů. Nicméně zájem žen o podnikání je oproti mužům

stále nižší. Podle sociologických výzkumů je podíl žen, které o něm vážně
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uvažují, většinou zhruba poloviční než u mužů [pozn. 22]. Ženy nedeklarují

větší obtíže při podnikání či horší podmínky pro podnikání než muži.

Příslušné právní normy ani principy poskytování úvěrů skutečně formálně

nedovolují znevýhodnění podle pohlaví, rozdíly mohou vzniknout pouze

jako druhotné důsledky socio–profesní struktury a odlišného postavení žen

na trhu práce.

Celková nezaměstnanost žen do nedávné doby nedosáhla v ČR původně

očekávané společenské závažnosti. Jejich pozice na pracovním trhu je však

diferencována a v současnosti se zhoršuje. Stejně jako ve většině zemí je

nezaměstnanost žen dlouhodobě vyšší než mužů. Podíl žen mezi uchazeči

o zaměstnání registrovanými na úřadech práce nicméně klesl ze zatím

nejvyšší hodnoty 60 % v září 1996 na 53 % v červenci 1999. Při poměrně

nízké nezaměstnanosti dosahovala míra nezaměstnanosti žen v polovině 90.

let maximálně 5 %, v září 1999 však u nich vzrostla na 10,9 % (7,4 % u mužů).

Na růst nezaměstnanosti reagovala vláda zpracováním Národního plánu

zaměstnanosti (schválen v květnu 1999), jehož součástí jsou opatření na

vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce.

Tabulka III/15 Specifické míry nezaměstnanosti žen podle vzdělání

vzdělání období

1993 1994 1995 1996 1997 1998

základní a bez vzdělání 8,7 8,4 9,6 9,9 12,1 15,0

vyučení 5,9 5,6 5,1 4,8 6,1 8,9

střední odborné 5,6 5,5 5,1 4,4 6,1 8,9

vyučení s maturitou 7,3 7,0 2,7 3,5 5,4 9,6

úplné střední odborné 3,7 3,7 2,8 3,0 4,2 6,2

úplné střední všeobecné 4,8 5,1 4,0 3,4 4,8 7,9

vysokoškolské 2,2 1,8 1,9 1,4 2,2 2,9

celkem 5,4 5,2 4,8 4,7 5,9 8,2

Pramen: ČSÚ (1999) Trh práce v České republice

Ženy častěji opouštějí pracovní trh z osobních nebo rodinných důvodů (22 %

proti 13 % u mužů). Naproti tomu ke ztrátě zaměstnání dochází u žen i mužů

s obdobnou frekvencí. Propuštění je jejím důvodem v 34 procentech všech

odchodů ze zaměstnání, u mužů v 39 procentech [Zaměstnanost 1999]. Třebaže je

rostoucí ohrožení nezaměstnaností u žen i mužů výrazně spojeno s nižší

vzdělanostní úrovní a vyšším věkem, reflektuje u žen genderové rozdíly.

Mladší, byť vzdělanější generace žen mívají problémy s návratem do

zaměstnání po mateřské dovolené, zvláště pokud jejich kvalifikace přestane

vyhovovat požadavkům pracovního trhu. To se v poslední době stává

i absolventkám (a absolventům) některých typů škol. V porovnání s muži
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snižuje ženám šance uspět na pracovním trhu péče o členy rodiny [Sirovátka

1996: 31–32], což relativně (často jen zdánlivě) snižuje význam jiných handicapů

– absence profesní zkušenosti [pozn. 23] a příslušnost k romské národnosti.

Ohrožení žen nezaměstnaností se dále zvyšuje tehdy, jde-li o osamělé matky,

pečují-li o malé děti nebo mají-li zdravotní postižení. Negativní faktory se

častěji kumulují u žen na venkově. 

Malé zastoupení žen v řídících funkcích je oblastí zvláště zjevných

genderových rozdílů, a to v rozporu s vyrovnáváním vzdělanostní úrovně

a formální rovnoprávností mužů a žen. Účast žen na řízení se proti situaci

před r. 1989 zásadně nezměnila [pozn. 24]. Závažné je zjištění [data VÚPSV], že

nevyvážený poměr existuje i v jednotlivých vzdělanostních skupinách,

včetně vysokoškolských absolventů. Mezi nimi nezastává žádnou řídící

funkci 58 % žen, ale jen 39 % mužů (celkově se neúčastní na rozhodování 

85 % žen oproti 62 % mužů). Přitom funkční vzestup žen je více závislý na

vzdělání.

Nerovnosti v účasti na rozhodování vznikají již v odlišné cestě žen a mužů

k vyšším pracovním pozicím. Vedle subjektivních bariér projevujících se

v nižších aspiracích žen přispívá k danému stavu zejména opět jejich dvojí

role (např. přerušení kariéry, nižší výkon nebo motivovanost z důvodu péče

o děti či jiného člena rodiny). Vliv má i preference mužů jako vedoucích

téměř polovinou zaměstnané populace [pozn. 25]. Ženy, i když mají obdobné

předpoklady jako muži (objektivně i subjektivně), dosahují v podnikové

hierarchii (obdobně jako v jakékoliv mocenské hierarchii) spíše střední řídící

pozice. Nejde pouze o to, že tím ženy ztrácejí jeden z předpokladů vyššího

společenského ohodnocení a prestiže, absence vyššího podílu žen

v rozhodovacích strukturách má dopady v širším společenském kontextu. 

Průměrné rozdíly v odměňování žen a mužů jsou dlouhodobě vysoké, avšak

srovnatelné se zeměmi EU. Patří nicméně oprávněně k nejvíce kritizovaným

genderovým rozdílům. Na počátku tohoto desetiletí se snižovaly, avšak

v posledních letech došlo k obratu [viz tabulka III/E v příloze]. Zatímco na snižování

nerovností mělo vliv vyšší zhodnocení vzdělání a změny profesní struktury

ženské ekonomicky aktivní populace, k návratu zpětného trendu napomohlo

zhoršení postavení žen na trhu práce i trvale nižší šance žen na dosažení

vyšších funkcí (zejména nejvyšších, stále lépe odměňovaných i stále

náročnějších). Dnes ženy v průměru dosahují 72 % výdělků mužů.

Tento průměrný ukazatel však v sobě skrývá velkou variabilitu danou celou

řadou faktorů, jejichž účinky se vzájemně střetávají [tabulka III/F v příloze a graf III/2].

Jejich dekompozice, nutná pro odhalení skutečných nerovností, je tak

značně obtížná. K nejpatrnějším patří nerovnosti podle vlastnického sektoru

(ve státem řízených podnicích dosahují ženy více než 80 % příjmů mužů,

zatímco u zahraničních firem pouze necelých 60 %) a kategorií zaměstnání

(rozmezí od 53 % u řídících pracovníků po 89 % u řidičů).
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Křivky nárůstu výdělků žen a mužů podle věku, vzdělání i podle kategorie

zaměstnání jsou si dost podobné (nejvýraznější podoba je u struktury podle

tarifních stupňů, které tak fungují jako nástroj zrovnoprávnění mužů a žen

v odměňování). Základní rozdíl tedy spočívá v tom, že mužský průměr

příjmů je posazen téměř o 30 % výše než u žen. Největší rozdíly v příjmech ve

věkové kategorii 30 – 39 let (ženy dosahují jen 69 % výdělků mužů) poukazují

na vliv přerušení kariéry z důvodu mateřství a často obtížného návratu do

zaměstnání po mateřské dovolené. V této době muži získávají náskok, který

ženy dohánějí až na konci pracovní kariéry a který nikdy plně nevyrovnají.

Celkové rozpětí průměrných mezd je u žen menší než u mužů vzhledem

k rozdílům v nejvyšších výdělcích (rozdíl minimálních výdělků je méně

výrazný). Potvrzuje se také větší vliv vzdělání na diferenciaci u mužů. U žen je

finanční efekt vyššího vzdělání nižší navzdory jeho větší roli v jejich

kariérním růstu.

■ Graf III/3 Průměrné hodinové mzdy mužů a žen v roce 1999

Pramen: Trexima
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Přes poměrně vysoké rozdíly v odměňování žen a mužů nelze prokázat, do

jaké míry jde o diskriminaci v tom smyslu, že zdrojem nerovností je

genderová příslušnost. K tomu by bylo třeba shromáždit dostatečné množství

individuálních příkladů prokazatelné diskriminace nebo aplikovat ověřená

kritéria pro posuzování rovného odměňování za práci stejné hodnoty.

Zjištěné rozdíly v odměňování lze do značné míry vysvětlit objektivními

faktory, tj. rozdíly v kvalifikaci, pracovním zařazení a přerušením pracovní

kariéry žen z důvodu mateřství. Subjektivní faktory (neochotu shodně

oceňovat mužskou a ženskou práci stejné hodnoty) lze prokázat obtížně.

Ženy i v této oblasti doplácejí na to, že obtížnost skloubení pracovní kariéry 

a rodičovských povinností se většinou akceptuje (více či méně vědomě)

i v jejich profesních a vzdělanostních aspiracích.

V oblasti vzdělávání jak statistické údaje Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy, tak výsledky výzkumů vykazují převážně rovnoprávné

podmínky mužů a žen. Ve věkové skupině příslušné střednímu vzdělávání

jako celku (15 – 18 let) je zastoupení žen mezi studujícími dáno v podstatě

jejich podílem v příslušné populaci – zde je 49 % dívek, na středních školách

51 %. Rozdílné je jejich zastoupení podle typů škol a oborů: na školách

gymnaziálního typu tvoří 59 % studujících dívky, jejich účast na

středoškolském odborném studiu ukončeném maturitní zkouškou dosahuje

přibližně 58 % (především v oborech zdravotnických s 97 % žen, učitelských

s 94 % a ekonomicko-administrativních s cca 80 %), zatímco v zařízeních

poskytujících vyučení je pouze 39 % žen. Velká část dívek dosahuje

postsekundárního vzdělání na vyšších odborných školách, kde studuje téměř

69 % žen z celku studentů.

Na vysokých školách studuje méně žen, než odpovídá jejich podílu

z převažující věkové skupiny 19 – 24 let (49 % žen v populaci, 45 % mezi

studenty), přestože se jich hlásí více než mužů. Úspěšnost přijetí na vysokou

školu je u mužů v průměru třetinová, u žen pětinová, shodná je však ve

čtyřech z devíti skupin oborů (technické, zemědělské, ekonomické

a učitelské). I v rámci vysokoškolského studia projevují ženy nejvyšší zájem

o společenské vědy (celkem je studuje 61 % žen, filologii 81 %, učitelství 74 %

a lékařství 66 %). Technické obory studuje (v návaznosti na rozdíly v profesní

orientaci na středních školách) pouze 24 % žen, z toho v oborech

strojírenských a elektrotechnických pouze 7 %. Určitou informaci podává

i podíl žen mezi absolventy vysokých škol, který se zvýšil v letech 1996 – 1999

z 52 % na 62 %. Ženy častěji ukončují studium bakalářským diplomem, muži

magisterským.

Ve výzkumu VÚPSV z roku 1998 uvedlo dosažení plánované výše vzdělání

shodně 41 % mužů a žen. Své plány nenaplnilo 38 % žen a 30 % mužů

(ostatní konkrétnější plány neměli). Nějakou formu dalšího vzdělání nebo

kvalifikace získal téměř shodný podíl mužů a žen (viz část III.5.2). Rozdíly

podle pohlaví nebyly zjištěny u využívání výše a oboru dosaženého vzdělání.
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Ve svém nebo příbuzném oboru pracují shodně 2/3 mužů a žen, výše

vzdělání odpovídá požadované kvalifikaci u zhruba 3/4 obou pohlaví.

Přibližně desetina mužů i žen své vzdělání nevyužívá. Vysoký podíl

pracujících ve vystudovaném oboru umožnily mj. prozatím malé, ženám

příznivé požadavky na flexibilitu pracovní síly.

Tato zjištění vypovídají o relativní stabilitě rovných podmínek, ale odlišných

vzdělávacích a profesních drah žen a mužů v podmínkách genderově

segregovaného trhu práce [Čermáková 1995] i o stereotypech v nazírání mužů

a žen na profesní uplatnění. Část dnešní mladé generace se však od nich

pozvolna oprošťuje, jak ukazují zjišťované postoje a profesní aspirace. 

Genderové rozdíly představují specifickou dimenzi sociálních rozdílů.

Navzdory přetrvávajícím nerovnostem se však role pohlaví jako zdroje

diferencí v mnoha aspektech postupně snižuje. Ženy prosazují své rostoucí

profesní ambice, jsou vytvářeny nové zákonné podmínky pro větší podíl

mužů na dělbě práce v rodině. Ve společnosti jsou více uvědomovány otázky

rovných příležitostí. Nové společenské podmínky otevřely mužům i ženám

prostor ke skutečnému prosazení vlastním úsilím, současně jim však kladou

nové překážky. Své šance mohou využít za předpokladu, že si celá společnost

uvědomí, jaký význam pro ni a všechny její členy má reálný obsah pojmu

rovné příležitosti mužů a žen, zbavený všech předsudků i neadekvátních

očekávání.

Poznámky:
1. Tyto termíny označují získané nebo v předchozích letech dosažené předpoklady ekonomického

chování (např. rodinné zázemí, vzdělání, sociální kontakty, finanční kapitál).
2. Přirozený úbytek ve výši 2,1 na 1000 obyvatel v roce 1997 oproti např. 6,9 v Bulharsku, 4,6

v Bělorusku, 3,8 v Maďarsku.
3. Dále klesaly i dlouhodobě příznivější ukazatelé kojenecké a novorozenecké úmrtnosti, a to

u kojenecké úmrtnosti na 0,59 % v roce 1997. Tímto ukazatelem se ČR zařazuje k vyspělým

evropským zemím.
4. Vyjadřují podíl svobodných mužů nebo žen, kteří by uzavřeli sňatek do věku 50 let za předpokladu

stabilizace pravděpodobností uzavření sňatku podle sňatkových tabulek za daný rok
5. Tento ukazatel bere v úvahu výchozí sňatkové kohorty a délku trvání manželství, udává kolik

z uzavřených manželství bylo rozvedeno 
6. Nepochybně zde stále působí faktory přetrvávající z minulého režimu podporujícího nepřímo

(bytovou politikou, hlásanou morálkou aj.) legální svazky a manželskou plodnost. Sociální podpora

sice zvýhodňovala neúplné rodiny, mínění veřejnosti však bylo tolerantní spíše k rozvodům než

k mateřství svobodných žen.
7. Statistika vnitřní migrace je založena na povinnosti občana přihlásit se na policii k trvalému pobytu

v místě trvalého bydliště. Tato statistika tedy sleduje změny obce trvalého pobytu. Přechodný pobyt

se statisticky nesleduje. Statistika vnitřní migrace není zcela přesným obrazem migračních pohybů,

protože řada přechodných pobytů je fakticky dlouhodobá až trvalá.
8. Formulář, který slouží k evidenci obyvatel a ke sledování vnitřní migrace zachycuje zároveň i příčinu

stěhování. Na rozdíl od ostatních údajů se nejedná o objektivní skutečnost, ale o subjektivní postoj.

Občané nejsou povinni svůj postoj vyjádřit, a proto jsou velmi často uváděny i nepravé důvody.
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9. Evidence cizinců je v ČR upravena zákonem 123/1992 Sb. Podle stávajícího zákona může být povolen

cizinci pobyt krátkodobý (nepřesahuje 180 dnů), dlouhodobý vázáný na prokázání účelu pobytu –

studium, podnikání, zaměstnání, atd. (nejdéle na dobu jednoho roku) a časově neomezený pobyt

trvalý, uděluje se zejména za účelem slučování rodin. Údaje o zahraniční migraci zahrnují ty

přistěhované cizince, jimž byl přidělen trvalý pobyt na území ČR. Skutečná salda i přírůstky jsou ve

skutečnosti nižší, protože nejsou evidováni všichni vystěhovalí.
10. Občané SR pracují v ČR na základě mezivládní dohody bez pracovního povolení a nepotřebují pro

své ekonomické aktivity dlouhodobý pobyt. Jsou ale registrováni úřady práce.
11. Údaje jsou k 31. 12. 1998.
12. Problematiku uprchlíků upravuje zvláštní zákon 498/1990 Sb. Cizinec, kterému byl přiznán statut

uprchlíka, je zařazen do integračního programu, zaměřeného na zajištění podmínek úspěšné

integrace (bydlení, zaměstnání, vzdělávání, akceptování uprchlíků místními úřady a občany). Osoby

s přiznaným postavením uprchlíka mají stejné postavení jako český státní občan s několika

výjimkami (týkajícími se volebního práva, branné povinnosti, vykonávání výdělečné činnosti

a nabývání nemovitého majetku). 
13. V tomto textu jsou pojmy třída a vrstva někde použity v obdobném významu pro označení

základních seskupení společenské struktury. Dopouštíme se vědomě (jako mnoho dalších) jistého

zjednodušení, protože nechceme komplikovat text trvajícími spory o rozlišení a přesnou teoretickou

a operacionální definici těchto (částečně se překrývajících) pojmů. V sociologické literatuře se pojem

vrstva týká hierarchického uspořádání (které charakterizují nejčastěji rozdíly ve vzdělání, profesním

postavení, mocenském postavení, příjmu a majetku a životním stylu), zatímco pojem třída má

relativně širší význam, zahrnuje vertikální i horizontální diferenciaci a týká se větších společenských

celků (určených především vlastnictvím a mocenským postavením). Pojem střední třída (třídy,

vrstvy) označuje širokou kategorii lidí, většinou vymezenou kombinací některých ze základních

znaků – soukromým podnikáním, vyšším (převážně vysokoškolským) odborným vzděláním,

výkonem vysoce kvalifikovaných (i dělnických) zaměstnání, střední příjmovou a majetkovou úrovní.
14. V roce 1930 tvořily podle [Večerník 1997:266] 35 % populace, obdobný podíl lze odvodit z dat 

P. Machonina [Krejčí, Machonin 1996:116], podle nichž v tomto roce bylo v ekonomicky aktivní

populaci 7,7 % velkých a středních podnikatelů a 23,6 % ostatních podnikajících a 15,3 %

nemanuálních pracovníků.
15. Na základě sociologických výběrových šetření uvádějí [Matějů, Kreidl 1999:277], že v roce 1991 činil

variační koeficient průměrného čistého příjmu 48 %, v roce 1997 to bylo 85 %, v roce 1999 poklesl 

na 63 %, což autoři zdůvodňují neochotou dotazovaných s nejvyššími příjmy přiznávat jejich

skutečnou výši. 
16. Indikátory těchto aspektů nabývají rozmanitých a převážně obtížně měřitelných variant, a proto

většinou nejsou ve výzkumech, tím méně ve statistikách, sledovány.
17. Jde o klasifikaci EGP používanou jako standardní nástroj srovnávání sociální struktury (původně

navržena v článku /Erikson R., Goldthorpe J. H., Portocarero L., 1979, v British Journal of Sociology

30: 415 – 441/). Těmito kategoriemi jsou: vyšší odborníci, nižší odborníci, rutinní nemanuální

pracovníci, samostatní se zaměstnanci, samostatní bez zaměstnanců, mistři, kvalifikovaní manuální

pracovníci, polokvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci, zemědělci.
18. Pojem sociální status vyjadřuje postavení jednotlivce v hierarchické struktuře společnosti, je

popisován většinou prostřednictvím dosaženého vzdělání, zaměstnání, příjmu, účasti na

rozhodování, majetku a životního stylu.
19. Toto označení je v postkomunistických společnostech poněkud matoucí, protože se v nich nově

formuje ta část, jež je označována jako stará střední třída. 
20. V prohlášení nezávislosti Republiky československé z 18. 10. 1918 se píše: „Ženy budou postaveny

politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům“, v ústavní listině z roku 1920 je paragraf 106 „Výsady

pohlaví, rodu a povolání se neuznávají“. 
21. Míra ekonomické aktivity žen podle vzdělání činí 22,9 % u základního, 68,4 % u vyučených, 70,7 %

žen se středním úplným vzděláním a 78,5 % žen s vysokoškolským vzděláním.
22. Podle dat VÚPSV se na podnikání připravuje 7 % mužů a 3 % žen, uvažuje o něm 44 % mužů a 23 %

žen, vážnost úvah ovšem zjišťována nebyla. U žen více než u mužů jsou častější u vzdělanějších.
23. Ta však významně ovlivňuje profesní zařazení ve vertikálním pohledu (výkon náročnějších nebo

řídících funkcí).
24. Podle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR „Transformace a modernizace“ bylo v r. 1988 bez

podřízených 90 % žen a 79 % mužů, v r. 1995 činily tyto podíly 86% a 72 %; více než 10 podřízených

mělo v těchto letech původně 2 %, pak 3 % žen a 7 %, pak 10 % mužů.
25.              Ve výzkumech veřejného mínění sice 43 % populace dává přednost tomu, aby jejich nadřízeným byl

muž (36 % žen a 50 % mužů), ale zhruba stejný podíl lidí toto kritérium nepovažuje za důležité (45 %

celkem, zde hlavně ženy – 47 % proti 42 % mužů). Podle: Muži a ženy v řídících funkcích, informace

IVVM č. 96 – 10, listopad 1996.
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Počet obyvatel České republiky v období před rokem 1989 byl vyšší než 

10 mil. osob, což řadilo naši zemi v evropském kontextu na začátek druhé

desítky států. Česká republika byla v tomto období řazena mezi rozvinuté

průmyslově-zemědělské státy s vysokým podílem těžkého průmyslu,

s průměrnou úrovní průmyslu vyrábějícího spotřební zboží a s naprosto

zanedbaným sektorem služeb.

Historický vývoj i další rozvíjení průmyslových oborů způsobilo, že v České

republice se dlouhodobě projevovala vysoká přezaměstnanost. Počet

tuzemských pracovníků nemohl naplnit všechna vytvořená pracovní místa,

a to mnohdy ani v první směně. Republika byla závislá na mezinárodní dělbě

práce.

Zcela jiná situace nastala po roce 1989. V novém společenském systému se

ukázalo jako bezpodmínečně nutné přistoupit k výrazným strukturálním

změnám. Nešlo přitom jen o změny formy vlastnictví, ale především

o výrazné mezioborové změny. Současně bylo třeba zvýšit technickou

úroveň, kvalitu a design výrobků, a tím zajistit jejich konkurenceschopnost

na náročných světových trzích. Tuto cestu bylo třeba nastoupit také proto, že

v uvedené době došlo k totálnímu zhroucení trhů bývalých socialistických

zemí. Právě státy socialistického tábora byly do té doby schopny absorbovat

většinu našich, často nedokonalých, výrobků, čímž přispívaly k jejich

dalšímu zaostávání.

Svůj podíl na změnách struktury si také vynutila ekologie – oblast, která byla

do té doby dlouhodobě zanedbávána a opomíjena. Odkládání problémů

v této oblasti nebylo již dále únosné. K řešení ekologických problémů naši

republiku zavazovala celá řada nadnárodních smluv a dohod.

Změna vlastníků a rozsáhlá restrukturalizace hospodářství se nemohla

dlouhodobě obejít bez ztrát na objemu hrubého domácího produktu

a následných dopadů v oblasti zaměstnanosti. Česká republika se proto

v relativně krátké době seznámila s dosud u nás oficiálně neznámým, či

z politických důvodů obcházeným fenoménem nezaměstnanosti.

1. Vývoj zaměstnanosti

1.1. C h a r a k t e r i s t i k a  t r h u  p r á c e ,  s t a v  a v ý v o j

V podstatě po celé sledované období jsme svědky poklesu počtu obyvatel

v České republice. V bilanci pracovních sil se to však prakticky neodrazilo,

protože podíl obyvatelstva v produktivním věku v období 1993 až 1998 trvale

mírně narůstal. V tomto období došlo také k mírnému poklesu

zaměstnaných osob v poproduktivním věku. Tyto jevy se ve výsledné bilanci

zdrojů pracovních sil v České republice odrazily v podobě jejich pomalého

nárůstu. V roce 1993 dosáhl součet osob v produktivním věku a pracujících

osob v poproduktivním věku celkem 6,398 milionů osob, o pět let později

6,629 mil. osob. To představuje zvýšení o 3,6 %. Počet obyvatel
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v produktivním věku, tj. občanů, kteří tvoří základ pracovního potenciálu

státu, má v devadesátých letech v České republice dosud stále příznivý

charakter.

■ Graf IV/1 Zdroje pracovních sil

Pramen: ČSÚ (1993–1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice; 

MPSV (1995–1998) Statistická ročenka trhu práce

Poznámka: Podrobné údaje jsou uvedeny v příloze v tabulce IV/A.

Celkový počet ekonomicky aktivních osob (zaměstnaní a evidovaní

nezaměstnaní) v období 1993 – 1998 jen mírně kolísal (od 5,272 do 5,201

mil. osob). K citelnému snížení přitom došlo v posledním sledovaném roce,

kdy počet ekonomicky aktivních poklesl téměř o 14 tisíc osob. Podstatná však

je především skutečnost, že od roku 1995 výrazně vzrostl podíl osob, které

ztratily zaměstnání. Celkový počet zaměstnaných tak klesl z 5,131 mil. v roce

1995 na 4,866 mil. v roce 1998 (o 5,2 %).

Celkový počet ekonomicky neaktivních osob v produktivním věku od roku

1993 trvale stoupal, a to z 1,126 na 1,428 mil. osob v roce 1998 (o 25,6 %).

Podstatný podíl v této kategorii představují osoby připravující se na povolání,

jejichž počet vzrostl o 18,2 % (z 622 tisíc na 735 tisíc). Jednou z příčin tohoto

růstu je zvýšený zájem o studium na vysokých školách. Absolvování vysoké

školy výrazně zlepšuje vyhlídky při umísťování na trhu práce a současně

odsouvá problémy s nalezením zaměstnání na pozdější dobu.

Menší díl nárůstu ekonomicky neaktivních v produktivním věku připadá na

osoby neaktivní ze zdravotních důvodů. Jejich počet se zvýšil o 18 tisíc osob

na celkových 285 tisíc osob. Nejrychlejší nárůst počtu ekonomicky

neaktivních v produktivním věku zaznamenala kategorie „ostatní”, tj. osoby

ekonomicky neaktivní z různých jiných důvodů. Jejich počet prudce vzrostl

zejména v roce 1996 (z 236 tisíc v roce 1993 na 415 tisíc osob). V následujím

období potom u této kategorie došlo k mírnému poklesu (o 10 tisíc osob).
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1.2. V ý v o j  z a m ě s t n a n o s t i  v o b d o b í  1 9 9 3  –  1 9 9 8

Na počátku devadesátých let se počet zaměstnaných celkově zvyšoval.

Kulminoval v roce 1995, kdy míra ekonomické aktivity vypočítaná jako podíl

zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu obyvatel starších 15 let dosáhla

hodnoty 63 % (u mužů 70,6 %, u žen 56,0 %). Od roku 1996 počet

zaměstnaných zřetelně klesá. Pokles činil přibližně 260 tisíc osob. Průměrný

počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství tak

v posledním sledovaném roce dosáhl 47,3 % obyvatel státu.

Společensko-ekonomická transformace se po pádu totalitního režimu odrazila

i v zaměstnanosti žen. Ta před rokem 1990 patřila k nejvyšším na světě. Ve

sledovaném období se postupně mírně snižovala (ze 46,2 % až na 43,3 %)

a přibližovala se tak stavu obvyklému ve většině západoevropských zemí.

Zaměstnanost osob se změněnou pracovní schopností v průběhu

sledovaného období také trvale klesala. Mezi roky 1993 a 1998 se snížila

o 41,2 % na pouhých 123 tisíc osob. Je zřejmé, že při současném vývoji

nezaměstnanosti se bez přijetí skutečně účinných opatření bude postavení

těchto občanů na trhu práce dále zhoršovat.

Podobně jako zaměstnanost osob se změněnou pracovní schopností klesal

i počet osob majících druhé (další) zaměstnání. V tomto případě rozdíl mezi

roky 1993 a 1998 činí 33,4 %. Vývoj u této veličiny lze rozdělit do dvou

období. Do roku 1995 překvapivě výrazně vzrostla, od té doby však již trvale

klesá.

Poněkud odlišný vývoj se projevil v míře zaměstnanosti osob

v poproduktivním věku. Po velkém propadu v období 1990 – 1993

zaměstnanost těchto osob postupně mírně narůstala (ze 4,7 % na 5,2 %

v roce 1997). V posledním sledovaném roce se vývoj opět otočil, když klesla

na 5,0 %, tj. o 12 000 osob. V souvislosti s rychle se zvyšující nezaměstnaností

a zhoršující se situací na trhu práce představuje odchod do důchodu způsob

finančního zabezpečení, jehož upřednostňování roste. Rozsáhlé využívání

možnosti předčasného odchodu do důchodu vede v současné době

k úvahám o úpravě jeho dnešních vcelku výhodných podmínek.
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■ Tabulka IV/1 Zaměstnaní podle postavení v hlavním zaměstnání (v tis. osob)

1993 1995 1996 1997 1998

tis. osob % tis. osob tis. osob tis. osob tis. osob %

zaměstnanec 4 433,2 87,3 4 428,7 4 420,0 4 257,3 4 138,4 85,1

člen družstva 169,7 3,3 98,0 93,8 74,2 64,5 1,3

podnikatel 456,9 9,1 577,4 591,1 592,9 640,0 13,1

pomáhající rodinní příslušníci 16,8 0,3 26,0 21,0 20,3 22,6 0,5

ostatní 0,1 - 0,6 0,0 0,0 0,2 -

celkem 5 076,7 100,0 5 130,7 5 125,9 4 944,7 4 865,7 100,0

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice

Pro vývoj struktury zaměstnanosti podle postavení v hlavním zaměstnání je

typický úbytek pracovních sil v kategorii zaměstnanců a členů výrobních

družstev. Částečně jej kompenzoval trvalý nárůst počtu podnikatelů

(nejčastěji drobných podnikatelů bez zaměstnanců).

Z tabulky IV/1 jsou patrné vývojové trendy v období 1993 – 1998. V případě

zaměstnanců, kteří představují jednoznačně nejpočetnější skupinu

ekonomicky aktivních, pozorujeme pokles na 93,4 % počáteční hodnoty.

Počet členů družstev dosáhl v roce 1998 pouhých 38 % stavu roku 1993.

Naproti tomu v případě podnikatelů se počet zvýšil o 40 % a současně s tím

také vzrostl počet pomáhajících rodinných příslušníků (o 34,5 %). Se

změnami v rozsahu zaměstnanosti v jednotlivých kategoriích podle

postavení v hlavním zaměstnání se více či méně měnily i jejich relativní

podíly na celkové zaměstnanosti: u zaměstnanců z 87,3 % v roce 1993 na 85,1 %

v roce 1998, u členů družstev z 3,3 % na 1,3 %, u podnikatelů z 9,1 % na 13,2 %

a u pomáhajících rodinných příslušníků z 0,3 % na 0,5 %.

1.3. P o h y b  p r a c o v n í k ů  a o r g a n i z a č n í  s t r u k t u r a

z a m ě s t n a n o s t i

■ Tabulka IV/2 Struktura zaměstnanosti ve velkých organizacích podle druhu

vlastnictví *) (v tis. osob)

1995 1996 1997 1998

zaměstnaní ve velkých organizacích celkem 3 125,5 3 029,8 3 465,6 3 354,8

z toho:

státní organizace 1 133,7 925,9 869,7 813,3

družstevní organizace 186,4 161,5 165,3 144,4

soukromé organizace 830,9 767,2 1 349,8 1 297,3

komunální organizace 175,5 185,8 180,5 183,5

ostatní 799,0 989,4 900,3 916,3

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice

Poznámka: *) Jedná se o „velké ekonomické subjekty” – do roku 1996 nad 25, dále nad 20 pracovníků

76

Úbytek počtu

zaměstnanců

částečně vyrovnává

vyšší počet

podnikatelů 



Z tabulky IV/2 se může zdát, že celkově výrazný pokles zaměstnanosti od

roku 1995 nebyl doprovázen poklesem zaměstnanosti ve velkých

organizacích. Nárůst v roce 1997 je však způsoben metodickou změnou ve

statistické evidenci. Za velké organizace se od tohoto roku považují

podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci (dříve nad 25 zaměstnanců).

V roce 1993 se zaměstnanost ve velkých organizacích podílela na celkové

zaměstnanosti 62,1 %, v roce 1996 dokonce jen 59,1 %. Zvýšení v roce 1997

na plných 70 % jde na vrub popsané metodologické změny. Pokračující

přesun zaměstnanosti směrem k menším organizacím však potvrzuje i údaj

z roku 1998, kdy opět došlo k poklesu (na 68,9 %).

Totéž platí pro vývoj podílu zaměstnaných ve velkých soukromých

organizacích. Jejich podíl v roce 1993 činil 16 % celkové zaměstnanosti,

v roce 1996 14,9 %. V roce 1997 – po změně kritéria – se vyhoupl na 27,3 %,

ale v roce následujícím již opět klesá, byť jen na 26,7 %.

Podíl zaměstnaných v družstevních organizacích sledované velikosti rovněž

po celé období klesal – z 3,9 % v roce 1993 na necelá 3 % v roce 1998. Podíl

zaměstnaných v komunálních podnicích se do roku 1996 postupně mírně

zvyšoval, v dalších dvou letech jen mírně poklesl. V roce 1998 tak zřetelně

převyšuje podíl družstevních organizací, když představuje 3,8 % celkové

zaměstnanosti. Změna statistického kritéria se výsledků u družstevních,

komunálních a ostatních organizací příliš nedotkla, neboť jde ve velké

většině o subjekty s malým počtem zaměstnanců. Z toho důvodu mohlo

u skupiny „ostatních zaměstnavatelů”, tj. společenských, mezinárodních,

zahraničních a smíšených organizací, dojít dokonce k paradoxnímu vývoji,

když počet jejich zaměstnanců vzrostl v roce 1996 na významných 991,4 tisíce

(19,3 % celkové zaměstnanosti), ale v roce 1997 o 9,2 % klesl (podíl na

zaměstnanosti činil 18,2 %).

Vývoj zobrazený v tabulce IV/2 tedy relativizuje často uváděný nebo

předpokládaný přesun zaměstnanosti z velkých podniků do malých jen

zdánlivě. Takový trend existuje a týká se v podstatě celé ekonomické

struktury. Určité – byť nepříliš výrazné – snížení podílu velkých organizací na

celkové zaměstnanosti v roce 1998 tuto tendenci potvrzuje. O tom, zda další

vývoj tyto trendy potvrdí, je zatím možné jen spekulovat. Kladnou odpověď

na tuto otázku však naznačuje trvalý růst počtu malých organizací

i zaměstnanosti v nich v průběhu celého sledovaného období 1993 – 1998.
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1.4. S e k t o r o v á  a o d v ě t v o v á  s t r u k t u r a

z a m ě s t n a n o s t i

■ Tabulka IV/3 Sektorová struktura zaměstnanosti (v tis. osob)

1989 1993 1995 1996 1997 1998

celkem 5 309 5 076,7 5 130,7 5 125,9 4 944,7 4 865,7

I. sektor 617 376,0 338,9 304,5 281,6 266,9

II. sektor 2 446 2 193,0 2 154,6 2 133,5 2 028,2 1 992,0

v tom:

průmysl 2 053 1 797,0 1 683,9 1 661,3 1 535,9 1 519,9

stavebnictví 393 396,0 470,7 472,2 492,3 472,1

III. sektor 2 246 2 507,7 2 637,2 2 687,9 2 634,9 2 606,8

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice

V průběhu celého období 1993 – 1998 se měnily podíly jednotlivých sektorů

na zaměstnanosti. V primární sféře se podíl zaměstnaných snižoval (z 7,4 %

na 5,5 %). V podstatně více zastoupené sekundární sféře byl analogický trend

o něco méně výrazný, když jeho podíl na zaměstnanosti poklesl ze 43,2 % na

40,9 %. Pokles v primárním a sekundárním sektoru nutně muselo doprovázet

zvyšující se zastoupení terciární sféry (z 49,4 % na 53,6 %). Změny ve

struktuře zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství jsou sice

mírné, ale trvalé. Pokud jsou poznamenány značnými potížemi, se kterými

se ekonomika České republiky v posledních letech potýká, jde o dynamiku,

nikoliv o charakter zaznamenaných trendů.

■ Graf IV/2 Sektorová struktura zaměstnanosti v %

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice; 

MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce
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Z porovnání údajů z let 1989 a 1998 vyplývá ještě jasněji, že charakter

ekonomiky České republiky se alespoň sektorovou strukturou podstatně

přiblížil profilu moderních ekonomik vyspělých západoevropských zemí.

Tabulka IV/3, ze které při hodnocení vycházíme, zachycuje pochopitelně

globální trendy. V rámci jednotlivých sektorů docházelo, resp. dochází,

k různým, často protikladným dílčím pohybům. Například v odvětví lesního

hospodářství a rybolovu, součásti klesajícího primárního sektoru, docházelo

spíše k nárůstu. V terciéru zase určitý boom peněžnictví a pojišťovnictví

v počátku sledovaného období postupně narazil na hranice racionality či

potřebné efektivnosti. Ve sféře veřejné správy je proklamované úsilí o redukci

byrokracie zatím konfrontováno spíše s jejím nárůstem.

Změny v sektorové struktuře, ke kterým docházelo i v posledním období,

vcelku potvrzují očekávaný přesun zaměstnanosti z primárního

a sekundárního sektoru do terciární sféry, která v období nižšího celkového

hospodářského růstu, způsobeného zejména odbytovými problémy velkých

podniků, poskytuje zvláště v oblasti služeb nejvíce možností pro rozvoj

drobného a středního podnikání.

1.5. K v a l i f i k a č n í  s t r u k t u r a  z a m ě s t n a n o s t i

■ Tabulka IV/4 Kvalifikační struktura obyvatelstva v % (osoby starší 15 let)

1993 1995 1996 1997 1998

základní 26,8 26,1 25,0 24,6 23,9

vyučení 32,9 33,5 34,4 34,3 33,8

střední odborné 6,0 5,5 5,4 5,2 5,5

vyučení s maturitou 1,1 0,9 0,9 1,1 1,4

úplné střední odborné 21,1 21,4 21,9 22,2 22,8

úplné střední všeobecné 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

vysokoškolské 7,5 7,9 7,7 7,9 7,9

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pramen: ČSÚ (1993–1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice

Zvyšující se a proměňující se nároky na kvalifikaci, resp. vzdělání, posouvají

do popředí otázku, zda kvalifikační struktura populace odpovídá potřebám

a požadavkům ekonomické praxe. Doby celoživotního zaměstnání jsou ve

většině oborů minulostí, nutnost několikrát za život změnit – často zcela

podstatně – zaměstnání se stává běžnou skutečností. To zvyšuje význam

vyššího, méně úzce specializovaného vzdělání, které v praxi bývá

předpokladem větší tvárnosti, schopnosti lépe se přizpůsobit novým

požadavkům, a tím i lepšího uplatnění na trhu práce.
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■ Tabulka IV/5 Kvalifikační struktura zaměstnaných v %

1993 1995 1996 1997 1998

základní 12,1 11,5 10,7 9,8 9,5

vyučení 39,8 40,0 40,8 41,0 40,1

střední odborné 6,1 5,4 5,3 5,0 5,6

vyučení s maturitou 1,4 1,2 1,3 1,6 1,8

úplné střední odborné 26,4 26,9 26,9 27,5 28,2

úplné střední všeobecné 4,0 4,2 4,3 4,1 3,9

vysokoškolské 10,2 10,8 10,7 11,0 10,9

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice;

MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

Vzdělanostní či kvalifikační úroveň populace v České republice je tradičně

poměrně vysoká, ale struktura vzdělání je poznamenána zřejmě až příliš

velkou setrvačností. Vzhledem k tomu, že značnou stabilizovaností se

vyznačuje i kvalifikační struktura zaměstnaných – i když podíl nejnižšího, 

tj. nanejvýš základního vzdělání postupně přece jen mírně klesá – není

naznačený rozpor zatím příliš nápadný. Zmíněná stabilita samozřejmě

nevylučuje někdy až nepřiměřenou či módní orientaci na některý obor

v rámci středoškolského vzdělání, což má v praxi za následek další

kvalifikační disproporce na trhu práce. V každém případě bude do budoucna

nutno lépe se vypořádat s měnícími se nároky na vzdělanostní a kvalifikační

strukturu.

1.6. P r e d i k c e  v ý v o j e  z a m ě s t n a n o s t i

Zaměstnanost v České republice je v nejbližších letech determinována

především vývojem porodnosti v předchozích dvaceti letech, dále

prodlužováním věku pro odchod do důchodu a v neposlední řadě

i zvyšováním úrovně zdravotnictví, které přispívá k celkovému prodlužování

lidského života.

Podrobné údaje o demografickém vývoji společnosti v poslední dekádě

přináší kapitola III, nebudeme se proto zde opakovat. Na základě popsaného

vývoje lze velice přesně odhadnout budoucí situaci. Vývoj zaměstnanosti

v nejbližších deseti letech neprojde výraznými změnami. Musí k nim však

dojít koncem prvního desetiletí 21. století, kdy dokonce můžeme očekávat

nastartování postupné populační krize. Po roce 2010 přijdou totiž do

produktivního věku první neobyčejně slabé populační ročníky devadesátých

let, které dále zeslabí porodnost. Tato skutečnost se nutně musí projevit

v nepříznivém vývoji zaměstnanosti.
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Relativně brzy se podstatně zhorší poměr mezi počtem obyvatel

v produktivním a neproduktivním věku. Prodlužování věku poroste rychleji

než prodlužování věku pro odchod do důchodu. Za dvacet let dojde

prokazatelně k situaci, kdy na dva pracující připadne jeden důchodce. Tento

dlouhodobě nepříznivý populační vývoj nemá v současné době okamžité

odpovídající řešení uvnitř státu, lze jej však zmírnit, ostatně stejně jako

v okolních vyspělých státech, vhodnou migrační politikou. Podmínkou její

bezproblémové realizace však je včasná osvětová kampaň, která tuto nutnost

vysvětlí ve všech ekonomicko-sociálních souvislostech a zbaví občany této

země dnešní narůstající xenofobie.

2. Vývoj nezaměstnanosti

2.1. C e l k o v á  n e z a m ě s t n a n o s t  v e  s l e d o v a n é m

o b d o b í

■ Graf IV/3 Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa, počet uchazečů na

1 volné pracovní místo

Pramen: MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

Poznámka: Podrobné údaje jsou uvedeny v příloze v tabulce IV/C.

Vývoj nezaměstnanosti v České republice nebyl počátkem devadesátých let

zcela jednoznačný. V prvních letech se počet evidovaných uchazečů

o zaměstnání [pozn. 1] snižoval, avšak v roce 1993 se výrazně zvýšil na 185 tisíc.

Další vývoj by mohl svádět k optimismu, neboť po dvou letech počet

uchazečů o zaměstnání klesl na 153 tisíce (míra nezaměstnanosti pouze 2,9 %).

Je třeba poznamenat, že statistika v tomto případě zaznamenávala stavy ke

konci roku, které jsou o něco vyšší než průměrné roční hodnoty uvedené

v souhrnných tabulkách bilance pracovních sil v České republice v části

věnované vývoji zaměstnanosti. Charakter vývojových trendů to však

nikterak nemění.

Rok 1996 byl ale opět ve znamení výrazného zvyšování počtu uchazečů

o zaměstnání, které potom se zvyšující se dynamikou pokračovalo. Rozdíl

mezi průměrnou hodnotou míry nezaměstnanosti [pozn. 2] v roce 1998 (6,0 %)
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a mírou nezaměstnanosti koncem tohoto roku (7,5 %)  naznačuje, jak

dynamicky se nezaměstnanost v České republice zvyšovala. Rozdíl počtu

nezaměstnaných mezi prvním a čtvrtým čtvrtletím činí více než 100 tisíc

osob registrovaných na úřadech práce. Při tomto vývoji nepřekvapí, že

volných pracovních míst od roku 1995 ubývá; v posledním období tak

výrazně, že v roce 1998 připadalo na jedno volné místo již více než 

10 uchazečů o zaměstnání.

Podobně jako v míře nezaměstnanosti se i v počtu volných pracovních míst

projevují značné regionální rozdíly. Zatímco v okrese Praha – východ

poptávka po pracovních silách převýšila nabídku, v okrese Teplice na jedno

volné pracovní místo připadlo v prosinci 1998 téměř 55 uchazečů

o zaměstnání. Současně se stále projevoval nesoulad mezi nabídkou

a poptávkou po konkrétních profesích, což je mj. i jednou z příčin trvalého

zájmu různých firem – zvláště ve stavebnictví – o zaměstnávání zahraničních

pracovníků. Dlouhodobě přitom přetrvávají problémy s umísťováním

uchazečů o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením.
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2.2. S t r u k t u r a  u c h a z e č ů  o z a m ě s t n á n í

■ Tabulka IV/6 Specifické míry nezaměstnanosti (v %)

1995 1996 1997 1998

míra nezaměstnanosti celkem 2,9 3,5 5,2 7,5

míra nezaměstnanosti občanů se ZPS 11,2 17,6 24,1 29,1

míra nezaměstnanosti podle věku

do 19 9,4 11,6 18,3 19,7

20 – 24 3,4 4,3 7,1 14,1

25 – 29 3,2 4,1 5,7 7,9

30 – 34 2,9 3,5 4,9 6,7

35 – 39 2,6 3,1 4,3 6,1

40 – 44 2,4 2,9 4,1 5,6

45 – 49 2,3 2,9 4,1 5,6

50 – 54 2,6 3,3 4,4 4,2

55 – 59 2,0 2,5 3,4 4,2

nad 60 0,1 0,2 0,3 0,5

míra nezaměstnanosti podle nejvyššího

dosaženého vzdělání

základní a bez vzdělání 9,5 11,7 15,7 20,6

vyučení 2,7 3,4 5,0 7,7

střední odborné bez maturity 1,0 1,1 1,6 1,5

vyučení s maturitou 5,0 7,6 10,6 16,5

úplné střední odborné 1,4 1,9 3,1 4,3

úplné střední všeobecné 2,3 2,9 4,7 7,6

vysokoškolské 0,6 0,8 1,3 1,9

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice;

MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

Nezaměstnanost postihuje některé části populace více než jiné. Nejvíce

ohroženými skupinami na trhu práce v České republice jsou zdravotně

postižení občané, mladí lidé, osoby s minimální kvalifikací a ženy (zvláště

s malými dětmi). Počet uchazečů se ZPS o zaměstnání vzrůstal v posledních

letech v podobné míře, v jaké se zvyšoval celkový počet evidovaných

uchazečů. Koncem roku 1998 dosáhl jejich počet 49 tisíc, tj. 12,7 % všech

uchazečů.
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■ Graf IV/4 Věková struktura uchazečů o zaměstnání (tis. osob)

Pramen: MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

Poznámka: Podrobné údaje jsou uvedeny v příloze v tabulce IV/D.

Vyšší postižení mladších ročníků nezaměstnaností se absolutně i relativně

rostoucí měrou projevuje v kategorii 20 – 29 let. Do roku 1997 se podíl této

skupiny na počtu uchazečů o zaměstnání zpravidla blížil 30 %, koncem roku

1998 se zvýšil na 36,9 %. Při již zmíněné výrazně rostoucí celkové

nezaměstnanosti se podíl dalších věkových skupin měnil nepodstatně.

Náznakem pozitivní změny by snad mohlo být zastavení růstu absolutního

počtu uchazečů o zaměstnání do 19 let věku. Jde přitom o skupinu, která

nachází uplatnění v mnoha případech se značnými problémy, zejména pro

chybějící kvalifikaci, praxi a často i absenci základních pracovních návyků.

Podrobnější ukazatele nezaměstnanosti jednotlivých skupin obyvatel

(tabulka IV/6) dokazují výmluvné rozdíly v ohroženosti nezaměstnaností.

Míra nezaměstnanosti občanů se zdravotním postižením se od roku 1995 do

roku 1998 téměř ztrojnásobila (z 11,2 % na 29,1 %). Míra nezaměstnanosti

osob do 19 let v posledním sledovaném roce dosáhla již téměř 20 %, ve

věkové skupině 20 – 24 let 14,1 %. 

S přibývajícím věkem míra nezaměstnanosti klesá, ale vždy byla v roce 1998

vyšší než v letech předchozích. Z hlediska úrovně dosaženého vzdělání jsou

vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností postiženi lidé se základním

vzděláním a bez vzdělání (míra nezaměstnanosti v roce 1998 – 20,6 %)

a vyučení s maturitou (16,5 %). Tyto údaje naznačují, jak důležitým

hlediskem při posuzování nezaměstnanosti v České republice je faktor

kvalifikace uchazečů o zaměstnání.
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■ Tabulka IV/7 Struktura uchazečů o zaměstnání podle kvalifikace 

(v tis. osob)

1993 1995 1996 1997 1998

uchazeči celkem 185,2 153,0 186,3 268,9 386,9

z toho:

základní vzdělání 69,5 61,8 70,5 89,7 117,2

vyučení 74,6 57,8 71,1 105,9 160,4

středoškolské vzdělání 36,4 29,6 40,2 65,6 97,6

vyšší vzdělání 0,6 0,5 0,3 0,6 1,4

vysokoškolské vzdělání 4,1 3,3 4,2 7,1 10,3

Pramen: ČSÚ (1993–1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice

Z tohoto pohledu docházelo v posledních letech k určitým posunům. V roce

1995 – tedy v období výrazného poklesu míry nezaměstnanosti – byly mezi

nezaměstnanými nejčastěji osoby, které dosáhly nanejvýš základního

vzdělání. Tvořily více než 2/5 uchazečů o zaměstnání. O něco menší podíl

představovali vyučení. Z uchazečů se středoškolským vzděláním a tzv. vyšším

vzděláním hledali nejobtížněji uplatnění absolventi středních odborných

škol s maturitou, přičemž z větší části šlo, podobně jako v případě absolventů

gymnázií či středního vzdělání bez maturity, o ženy. V následujících letech se

podíl uchazečů s nejvýše základním vzděláním při výrazném absolutním

nárůstu snížil na necelých 30 % (ke konci roku 1998). Naproti tomu relativně

stoupal podíl vyučených uchazečů (až na 41,5 %).

Celkový podíl obou skupin se poněkud snížil, a to hlavně v neprospěch

uchazečů se středním odborným vzděláním s maturitou (nárůst na 16 %)

a vyučených s maturitou (zvýšení na 4,5 %). Jakkoli stále platí, že nejnižší

šanci nalézt pracovní uplatnění mají v České republice občané s relativně

nízkou kvalifikací, střední či dokonce vysokoškolské vzdělání je samo o sobě

stále menší zárukou proti ztrátě či nenalezení zaměstnání.

Ke specifice vztahu mezi typem vzdělání a rozsahem nezaměstnanosti je

třeba dodat, že nezaměstnanost v různých kategoriích středoškolského

vzdělání bez maturity je výraznou většinou obsazena ženami. Ženy tvoří také

většinu mezi nezaměstnanými absolventy gymnázií, středních odborných

škol s maturitou i u vyššího vzdělání. Pouze v kategorii vyučených

s maturitou je podíl uchazeček o zaměstnání nižší než poloviční. Tento

charakter platí s mírným kolísáním pro celé sledované období od roku 1993

po rok 1998.

Vztah mezi volbou studijních oborů či škol a potřebami praxe může být sotva

někdy zcela ideální. Obecně známé disproporce mezi počty absolventů

jednotlivých oborů však naznačují, že v České republice přetrvává nadměrná

rigidita vzdělávacích strategií.
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■ Tabulka IV/8 Nezaměstnaní podle doby trvání nezaměstnanosti (v tis. osob)

1993 1995 1996 1997 1998

uchazeči celkem 185,2 153,0 186,3 268,9 386,9

z toho:

do 3 měsíců 85,8 59,7 77,4 99,6 133,9

3-6 měsíců 42,7 32,9 42,8 68,4 98,5

6-9 měsíců 17,6 14,5 18,0 30,3 41,0

9-12 měsíců 11,9 9,7 10,5 18,0 26,7

déle než 1 rok 27,3 36,2 37,6 52,6 86,8

Pramen: MPSV (1995–1998) Statistická ročenka trhu práce

Růst celkového počtu uchazečů o zaměstnání se v posledních letech promítá

do absolutního nárůstu ve všech skupinách uchazečů v členění podle délky

evidence. Podíl uchazečů s více než půlroční nezaměstnaností se od roku

1995 zvýšil jen zcela nepatrně. Tyto dvě pětiny dlouhodobě nezaměstnaných

však v absolutních hodnotách představují rychle rostoucí počty lidí

vystavených degradujícím a demoralizujícím důsledkům nezaměstnanosti.

Relativně nejvíce se dlouhodobá ztráta zaměstnání kumuluje v okresech či

regionech s celkově nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti.

2.3. S p e c i f i k a  r o m s k é h o  e t n i k a

Jedním z výsledků transformačního procesu probíhajícího v České republice

již od roku 1990 je výrazná sociální diferenciace společnosti. Ta zviditelnila

skupiny osob, jejichž postavení je charakterizováno odlišným životním

stylem.

Do těchto marginálních skupin lze zařadit i rozhodující část příslušníků

české romské komunity. Ve srovnání s ostatními zeměmi střední Evropy má

některé odlišné charakteristiky, dané zejména historickým a ekonomickým

vývojem na území České republiky. Jde především o to, že příslušníci romské

komunity jsou v rozhodující míře soustředěni do regionů s převažujícím

podílem těžebního, metalurgického a chemického průmyslu, tedy do oborů,

které jsou v současné době postiženy nejvyšší mírou nezaměstnanosti.

Romská komunita je dále vnitřně diferencována podle zemí původu, podle

období příchodu na území České republiky a podle stupně svého začlenění

do většinové společnosti.

Není znám ani přesný počet Romů, neboť někteří se po špatných

historických zkušenostech k romské národnosti nehlásí. Kvalifikovaný

odhad občanů romského původu se pohybuje mezi 180 až 200 tisíci osob.

Rovněž není znám počet Romů, kteří jsou uchazeči o zaměstnání nebo kteří

pobírají sociální dávky. Přesto lze s jistotou tvrdit, že míra nezaměstnanosti

této skupiny osob výrazně převyšuje míru průměrnou. Metodou
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kvalifikovaného odhadu lze odvodit, že přibližně 30 % z této komunity trvale

žije a pracuje v prostředí většinové společnosti. Pro zbývající část komunity,

kterou lze označit jako skupinu obtížně umístitelných občanů na trhu práce,

se uskutečňují programy a projekty, které mají přispět ke zvýšení jejich

zaměstnanosti a kvalifikace.

Pro vytvoření rovného přístupu Romů na trh práce se na Ministerstvu práce

a sociálních věcí v současné době provádí nebo připravuje:

– Novela zákona o zaměstnanosti, platná od 1. října 1999, vyčleňuje

z preambule právo na zaměstnání a uvádí je v paragrafu 1 doplněné

tak, že… „právo na práci nesmí být občanovi odepřeno z důvodů rasy,

barvy pleti, pohlaví, nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti

v politických stranách nebo politických hnutích, odborových

organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo

sociálního původu.” K lepšímu zabezpečení kontroly plnění tohoto

paragrafu se rozšiřují i činnosti kontrolních útvarů úřadů práce.

– Střednědobá strategie politiky zaměstnanosti směrem ke skupinám

obtížně umístitelným na trhu práce je součástí národního plánu

zaměstnanosti (viz kapitola 3.8.). Národní plán zaměstnanosti mj.

ukládá zavést v posledních dvou ročnících vybraných základních škol

předmět volba povolání, který má umožnit žákům lepší orientaci na

trhu práce a současně vytypovat ty mladistvé, s jejichž umístěním na

trhu práce budou problémy; realizovat opatření na zvýšení

zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání,

se zřetelem na příslušníky romské komunity; využít veřejných zakázek

k zajištění zaměstnanosti především obtížně umístitelných občanů

a vytvořit reálné možnosti využívání těchto opatření zejména pro

skupiny občanů, jejichž přístup k zaměstnání je výrazně snížen.

– Služby zaměstnanosti napomáhají řešení uvedeného problému také

tím, že se od svého vzniku snaží zařazovat obtížně umístitelné

uchazeče integračním způsobem, tzn. do běžných aktivit jako ostatní

uchazeče s tím, že jim věnují větší pozornost v oblasti

zprostředkovatelských a poradenských služeb při začleňování do

stávajících forem aktivní politiky zaměstnanosti.

– Dalším z přínosů služeb zaměstnanosti v této oblasti je uskutečnění

dvou kurzů „Sociální pracovník pro práci s romským obyvatelstvem”,

kterých se zúčastnilo 34 uchazečů romského původu, z nichž většina

našla pracovní uplatnění jako poradci na okresních a městských

úřadech.

– Pro řešení problematiky obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání

na trhu práce se zřetelem na příslušníky romské komunity a jejich

koordinaci byla zřízena na Ministerstvu práce a sociálních věcí

příkazem ministra v roce 1998 komise, v níž jsou pod předsednictvím

romského poradce ministra práce a sociálních věcí i zástupci

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství
87



a výživy, úřadů práce, romských podnikatelů a romských iniciativ.

Komise se schází na pravidelných zasedáních, a to zpravidla v místech

vyšší koncentrace romského obyvatelstva. Komise začala počátkem

roku 1999 vydávat Bulletin, který s pololetní periodicitou seznamuje

čtenáře s výsledky práce komise v uplynulém období.

– Základní podmínkou pro zaměstnávání obtížně umístitelných skupin

občanů je vyvolání pozitivní motivace k pracovnímu uplatnění, které

vede buď přímo k pracovnímu zařazení, nebo prostřednictvím

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti k trvalému (v případě

rekvalifikace), nebo k dočasnému zaměstnání formou veřejně

prospěšných prací či obsazováním společensky účelných pracovních

míst.

Předkládaná opatření je možno chápat jako součást systematického přístupu

k řešení pracovního uplatnění obtížně umístitelných osob na trhu práce.

Tato opatření mohou fungovat i odděleně, ale v každém případě jsou

konkrétním příspěvkem ke globálnímu řešení problematiky pracovní

a společenské integrace obtížně přizpůsobivých občanů České republiky.

2.4. R e g i o n á l n í  n e z a m ě s t n a n o s t

Mezi deset okresů (v ČR je 77 okresů) s nejvyšší mírou nezaměstnanosti ke

konci roku 1998 patřilo šest severočeských, tři severomoravské a jeden

jihomoravský okres. Toto zastoupení jasně naznačuje, kde se v České

republice nejvíce koncentruje nezaměstnanost. Pořadí okresů se v průběhu

sledovaného období pochopitelně mírně měnilo, ale neblahé prvenství

patřilo prakticky vždy výše uvedeným regionům.

V roce 1997 stoupla v pěti okresech míra nezaměstnanosti poprvé nad 10 %,

v následujícím roce se nad tuto hranici dostalo již 16 okresů (z toho 3 přes

nebo těsně pod 15% hranici). Při zrychlujícím se růstu celkové míry

nezaměstnanosti přetrvávají značné regionální rozdíly. V případě deseti

okresů s nejnižší mírou nezaměstnanosti ke konci roku 1998 se hodnoty

pohybují podstatně níže – od 1,6 % po 4,6 %. Přehled o vývoji

nezaměstnanosti v regionech poskytují grafy IV/A-E v příloze.

Pro krizové okresy platí, že hlavním faktorem ovlivňujícím nezaměstnanost

je pokračující útlum hlavních odvětví. V minulosti zde měla významné

zastoupení zaměstnanost v dobývání a zpracování nerostných surovin nebo

zemědělství a lesnictví. Tvorbu nových pracovních míst přitom blokuje

nízká dostupnost finančních prostředků pro malé a střední podnikání. Vyšší

podnikatelské aktivitě často brání také nevyhovující dopravní infrastruktura,

problematika vodního hospodářství, telekomunikací a energetických sítí,

chybějící prostředky na investice do životního prostředí, popř. nedostatečná

bytová výstavba.
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Ohrožené okresy se zpravidla vyznačují také progresivním typem populace,

charakterizovaným vyšším podílem obyvatelstva v produktivním

a předproduktivním věku a nižší úrovní kvalifikace uchazečů o zaměstnání.

Zvýšené nároky na kvalifikaci spojené s potřebnou restrukturalizací

a modernizací ekonomiky znamenají menší šanci osob s nedostatečným

nebo nepožadovaným typem vzdělání uplatnit se na trhu práce.

2.5. H m o t n é  z a b e z p e č e n í  u c h a z e č ů  o z a m ě s t n á n í

V případě ztráty zaměstnání a v případě, že občan není schopen si nalézt

v čekací době odpovídající nebo přiměřené zaměstnání, musí tuto situaci

oznámit na místně příslušném úřadu práce, kde je zaregistrován. Registrace

je první podmínkou k tomu, aby mohl být hmotně zabezpečen. Hmotné

zabezpečení uchazečů o zaměstnání se v České republice řídí zákonem

o zaměstnanosti, který stanoví podmínky pro poskytování, dobu poskytování

i výpočet výše dávek. Zákon současně registrovanému uchazeči o zaměstnání

ukládá řadu povinností, jejichž neplnění může být i příčinou odebrání

hmotného zabezpečení.

Většina podstatných veličin zaznamenala postupně v průběhu let 1990 – 1999

dosti zásadní změny. První podmínkou nároku na hmotné zabezpečení, která

v neměnné podobě platí po celé sledované období, je, že uchazeč musí být

v posledních třech letech alespoň 12 měsíců zaměstnán. Uchazeč je vyřazen

z evidence v případě, že odmítá vhodnou práci (s výjimkou zdravotních

a kvalifikačních důvodů), nebo když v posledních 6 měsících ukončil

zaměstnání z vlastní vůle a bez vážného důvodu.

Zatímco v roce 1990 byla podpůrčí doba stanovena na 12 měsíců, v současně

platné úpravě činí doba pobírání hmotného zabezpečení maximálně 

6 měsíců. Snížena byla také výše hmotného zabezpečení. V roce 1990 činila

60 % předchozí čisté mzdy (nejvýše 2400 Kč), dnes se hmotné zabezpečení

poskytuje v prvých třech měsících ve výši 50 % čisté mzdy, v následujících

třech měsících ve výši 40 % čisté mzdy (při maximu 2,5 násobku životního

minima). Protože výplata hmotného zabezpečení řeší pouze následky ztráty

zaměstnání a nepůsobí k jejich odstranění nebo předcházení, označuje se

jako pasivní politika zaměstnanosti. Základní údaje o pasivní politice

zaměstnanosti poskytuje tabulka IV/9.

89



■ Tabulka IV/9 Základní údaje o pasivní politice zaměstnanosti

1993 1995 1996 1997 1998

výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti 1 884 1 782 2 106 3 420 4 194

(mil. Kč)

počet uchazečů pobírajících příspěvek 87,4 69,9 87,6 146,5 188,8

(tis. osob)

průměrná výše hmotného zabezpečení 1 805 2 019 2 273 2 533 2 324

(Kč/měsíc)

Pramen: MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

2.6. P r e d i k c e  v ý v o j e  n e z a m ě s t n a n o s t i

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, negativní obrat ve vývoji

nezaměstnanosti v České republice nastal v roce 1996. Od té doby má počet

nezaměstnaných, kteří jsou evidováni na úřadech práce, trvale vzestupnou

tendenci a zasahuje stále širší skupiny obyvatel jak co do úrovně kvalifikace,

tak i co do regionálního rozložení. Je nesporné, že i tento negativní vývoj

musí dosáhnout své mezní hodnoty, bude zprvu stagnovat a později se ustálí

na hodnotě obvyklé v porovnatelných zemích. Spory, bohužel však spíš

s podtextem politickým než odborným, se týkají jednak mezní hranice míry

nezaměstnanosti, jednak doby, kdy bude této hranice dosaženo.

Optimistické předpovědi vycházejí především z okruhů okolo vládnoucí

parlamentní strany, pesimistické předpovědi pak ze stran opozičních.

Všichni se shodují v tom, že k zastavení růstu nezaměstnanosti je třeba

urychleně dokončit privatizaci a restrukturalizaci především v oblasti

průmyslu, a tím přispět k nastartování ekonomického rozvoje celé

společnosti. Míra rozptylu jednotlivých názorů je patrná z tabulky IV/10.

■ Tabulka IV/10 Prognózy vývoje nezaměstnanosti

nejvyšší míra rok dosažení optimální míra

optimistická předpověď 12,0 – 12,5 2000 5,0 – 6,0

pesimistická předpověď 12,5 – 14,0 2002 – 2003 4,0 – 5,0

Pramen: různé

Vláda České republiky se snaží uvedenou situaci řešit mj. uvolňováním

finančních prostředků ze státního rozpočtu na vytváření nových pracovních

příležitostí. Například čtyři miliardy korun by v roce 2000 měly přispět

k vytvoření nových 140 tisíců pracovních míst. Brzdou prudkého růstu

nezaměstnanosti by se mohl stát i zvýšený zájem zahraničních společností

o investování v České republice, které v roce 1999 dosahuje zatím nejvyšších

hodnot ve srovnání s posledními roky. K vyšší míře zahraničních investic

přispívá také vládní opatření na podporu zahraničních investorů.
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Lze předpokládat, že uvedená opatření dynamiku růstu nezaměstnanosti

v České republice zpomalí a později zcela zastaví a vrátí její výši na

přijatelnou úroveň. Nedojde-li v blízké budoucnosti k nějakým dramatickým

celosvětovým neočekávaným změnám, je reálné předpokládat, že skutečný

vývoj se bude pohybovat v rozmezí uvedených prognóz.

3. Vývoj aktivní politiky zaměstnanosti

Strmý růst nezaměstnanosti v posledních letech značně posiluje význam

aktivní politiky zaměstnanosti. Již od počátku transformace po pádu

totalitního režimu bylo odpovědným činitelům jasné, že s přechodem na tržní

hospodářství si riziko větší či menší míry nezaměstnanosti vyžádá více než jen

vytvoření záchranné sociální sítě. S tímto vědomím byla vybudována soustava

úřadů práce, jejichž náplní není pouze registrace uchazečů o zaměstnání

a administrace spojená s podmínkami nároku na podporu v nezaměstnanosti,

evidování a zprostředkování volných míst apod., ale též realizace aktivní

politiky zaměstnanosti koncipované do následujících forem:

– vytváření společensky účelných pracovních míst,

– organizování veřejně prospěšných prací,

– rekvalifikace,

– vytváření míst pro absolventskou praxi,

– vytváření míst pro občany se zdravotním postižením včetně zřizování

a provozu chráněných dílen.

Jednou z podmínek úspěšnosti takto navržené politiky v sociální oblasti je

dostatečný objem finančních prostředků, které na ni mohou být věnovány.

Všimněme si nejprve této stránky aktivní politiky zaměstnanosti ve

sledovaném období od roku 1993 do roku 1998 a porovnejme ji graficky

s objemem finančních prostředků vydaných na pasivní politiku

zaměstnanosti [viz kap. 2.5.].

■ Graf IV/5 Finanční prostředky na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti 

(v mil. Kč) *)

Pramen: MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

Poznámka: *) bez nákladů na administrativu úřadů práce
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Čerpání prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti bylo direktivně

limitováno a nevyvíjelo se v proporcích s růstem nezaměstnanosti. Zatímco

počty nezaměstnaných v letech 1993 a 1996 byly prakticky shodné [viz příloha

tab. IV/A], náklady na aktivní politiku zaměstnanosti se v roce 1996 snížily

oproti roku 1993 o více než 26 %. K nejvýraznějšímu útlumu prostředků na

aktivní politiku zaměstnanosti došlo v roce 1997, kdy se počet

nezaměstnaných meziročně zvýšil o 83 tis. osob (44,6 %), zatímco náklady

na aktivní politiku zaměstnanosti se absolutně snížily o 7 mil. Kč.

K žádoucímu obratu došlo teprve v roce 1998.

3.1. Č e r p á n í  f i n a n č n í c h  p r o s t ř e d k ů  n a  a k t i v n í

p o l i t i k u  z a m ě s t n a n o s t i

■ Tabulka IV/11 Finanční prostředky (čerpání) na aktivní politiku

zaměstnanosti (v mil. Kč)

finanční prostředky

1993 1995 1996 1997 1998

společensky účelná pracovní místa 217,8 163,6 102,4 66,1 201,5

veřejně prospěšné práce 159,6 189,4 199,0 224,9 280,8

rekvalifikace 73,3 100,0 91,7 90,4 147,3

vytváření míst pro absolventskou praxi 245,1 117,7 100,3 101,7 117,0

vytváření míst pro občany se ZPS 

(zřizování a provoz chráněných dílen) 48,6 59,8 57,4 59,8 127,0

ostatní 8,8 3,9 7,0 8,8 28,4

celkem 753,4 634,7 558,0 551,9 902,9

Pramen: MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

Ve vývoji nákladů se do jisté míry projevuje rozpor mezi finančními nároky

efektivních opatření aktivní politiky zaměstnanosti a možnostmi státního

rozpočtu. Ekonomické potíže České republiky promítající se do rozpočtových

omezení byly nepochybně rozhodujícím důvodem toho, že celkové náklady

na aktivní politiku zaměstnanosti po roce 1995 i přes rostoucí míru

nezaměstnanosti zřetelně klesaly. V roce 1997 bylo čerpáno o 26,7 % méně

finančních prostředků než v roce 1993. Prudké zvýšení výdajů na sledované

účely v roce 1998 odráží nejen strmě rostoucí nezaměstnanost, ale i odlišnost

priorit v sociální politice po změnách vlády v České republice v letech 1997

a 1998. V posledním uvedeném roce se objem vynaložených prostředků na

aktivní politiku zaměstnanosti proti předchozímu roku zvýšil

o imponujících 63,6 %.

Vývoj finančních nákladů na jednotlivé formy aktivní politiky zaměstnanosti

nebyl v letech 1993 - 1998 stejný. Zatímco náklady na společensky účelná

pracovní místa výrazně klesaly až do roku 1997 a o to radikálněji se zvýšily
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v roce následujícím, náklady na veřejně prospěšné práce se postupně

zvyšovaly po celé sledované období, takže zvýšení v roce 1998 nebylo tak

markantní. Náklady na rekvalifikace, které jsou vzhledem k probíhající či

potřebné restrukturalizaci české ekonomiky mimořádně důležité, se

zvyšovaly do roku 1995. V dalších dvou letech mírně poklesly a nárůst v roce

1998 oproti předchozímu roku činil téměř 63 %. Příliš se neliší ani vývoj

nákladů na vytváření míst pro zdravotně postižené občany. Po zvýšených

nákladech v roce 1995 nedošlo prakticky v dalších dvou letech k jejich

snížení, přesto zvýšení v roce 1998 bylo enormní (o plných 112 %). Relativně

menší pozornosti se při navyšování finančních prostředků na aktivní

politiku zaměstnanosti v roce 1998 dostalo vytváření míst pro absolventskou

praxi. V roce 1993 šlo o formu, na kterou bylo vynaloženo nejvíce

prostředků, v dalších letech však došlo k radikálnímu poklesu, který nebyl

kompenzován ani zvýšením nákladů v roce 1998 (oproti předcházejícímu

roku pouze o 15,7 %). Proti roku 1993 je tato forma v posledním sledovaném

roce naopak na konci pořadí dle výše čerpání finančních prostředků.

3.2. P o d r o b n ě j š í  c h a r a k t e r i s t i k a  p ř í s t u p u

k a k t i v n í  p o l i t i c e  z a m ě s t n a n o s t i  v r o c e  1 9 9 8

V roce 1998, kdy se na účely aktivní politiky zaměstnanosti vyčlenilo výrazně

více finančních prostředků, se podkladem pro aktualizaci intervencí

prováděných prostřednictvím úřadů práce staly Programy aktivní politiky

zaměstnanosti v roce 1998. Programy byly zpracovány na základě analýz trhu

práce v jednotlivých okresech a priorit stanovených pro rok 1998. Zaměřily

se na obtížně umístitelné skupiny uchazečů. Byli to zejména:

– dlouhodobě nezaměstnaní,

– uchazeči se změněnou pracovní schopností,

– absolventi škol a mladiství.

Úřadům práce byly stanoveny kvóty (v rozsahu 40 - 60 %) z celkového

objemu finančních prostředků přidělených na opatření aktivní politiky,

které měly být použity ve prospěch uvedených prioritních skupin.

Při stanovení celkové výše finančních prostředků na aktivní politiku

zaměstnanosti jednotlivým úřadům práce pro rok 1998 se vycházelo

z analytických propočtů, které braly v úvahu zejména míru nezaměstnanosti,

podíly dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, uchazečů se

změněnou pracovní schopností, uchazečů ve věkové skupině do 19 let

a absolventů škol v evidenci úřadů práce.

Aktivní politika zaměstnanosti musela v roce 1998 poprvé čelit stagnaci

hospodářského růstu, kdy nabídka pracovních sil na trhu práce začala

výrazně přesahovat poptávku. Kvantitativní i kvalitativní změny na trhu

práce byly výrazné. Klesla zaměstnanost, výrazně rostla celková míra

nezaměstnanosti, zvyšovaly se regionální rozdíly i počet dlouhodobě

nezaměstnaných. Je zřejmé, že bez podstatného hospodářského oživení
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sotva může dojít k opravdu výraznému zlepšení ukazatelů nezaměstnanosti.

Dosavadní přístupy a výše finančních prostředků určených na aktivní

politiku zaměstnanosti mohou pouze zmírňovat negativní projevy výrazné

nerovnováhy na trhu práce.

3.3. S p o l e č e n s k y  ú č e l n á  p r a c o v n í  m í s t a

Čerpání finančních prostředků je jistě významný ukazatel, ale přesnější

představu o významu či efektu této či dalších forem aktivní politiky

zaměstnanosti lze očekávat spíše od skutečného počtu vytvořených

pracovních příležitostí.

■ Tabulka IV/12 Počet vytvořených společensky účelných pracovních míst

(SÚPM)

ukazatel 1993 1995 1996 1997 1998

počet vytvořených SÚPM 9 548 5 963 3 612 2 626 8 805

počet umístěných uchazečů 12 326 6 603 4 025 2 931 8 178

Pramen: MPSV (1995–1998) Statistická ročenka trhu práce

Tabulka IV/12 však dokládá, že jak počet vytvořených míst, tak počet

umístěných uchazečů v jednotlivých letech vývoji nákladů zhruba odpovídá.

Pokles počtu vytvářených společensky účelných pracovních míst byl způsoben

snahou o efektivní vynakládání finančních prostředků. Ty byly orientovány

spíše na mikroregiony s vyšší mírou nezaměstnanosti a na obtížně umístitelné

skupiny uchazečů na trhu práce. Dalším důvodem bylo objektivní snížení

výhodnosti příslušného příspěvku pro zaměstnavatele. Vliv měla také změna

struktury uchazečů evidovaných na úřadech práce. Mezi uchazeči klesal podíl

kvalifikovaných pracovníků, pro které je tento nástroj zvláště vhodný.

Rychlý růst nezaměstnanosti v roce 1998 si však vynutil zřizování podstatně

většího počtu společensky účelných pracovních míst než v předchozích

letech. Většinou šlo o vytváření nových pracovních míst umožňujících trvalé

nebo alespoň dlouhodobější zaměstnání uchazečům, kteří neměli prakticky

žádnou naději na získání pracovního místa jiným způsobem. Společensky

účelná pracovní místa, která se zřizují minimálně na dobu dvou let, mají

proto nepochybné opodstatnění.

94

Zvyšuje se počet

vytvořených

společensky účelných

pracovních míst 



3.4 V e ř e j n ě  p r o s p ě š n é  p r á c e

Veřejně prospěšné práce se využívají zejména k umísťování uchazečů

o zaměstnání z problémových skupin, pro které není možné zprostředkovat

jiné vhodné zaměstnání. Nejčastěji pro tzv. nepřizpůsobivé uchazeče

s žádným nebo velmi nízkým stupněm vzdělání, uchazeče z obcí se špatným

dopravním spojením a dlouhodobě nezaměstnané. Cílem programu je

především zachování pracovní aktivity uchazečů o zaměstnání před

nalezením trvalejšího uplatnění. Hlavním přínosem má být udržení

základních pracovních návyků a motivace pracovat, snahy získávat finanční

prostředky z pracovní činnosti a nikoli pouze ze sociálních dávek apod.

■ Tabulka IV/13 Počet vytvořených míst a umístěných uchazečů v rámci

veřejně prospěšných prací

ukazatel 1993 1995 1996 1997 1998

počet vytvořených míst 12 103 11 446 9 838 11 760 11 024

počet umístěných uchazečů 11 757 10 821 10 259 11 888 11 905

Pramen: MPSV (1995–1998) Statistická ročenka trhu práce

Jestliže náklady na vytváření veřejně prospěšných prací během sledovaného

období trvale stoupaly, počet míst i počet umístěných uchazečů zprvu spíše

poněkud klesal. K mírnému zvýšení došlo až v roce 1997, ale v následujícím

roce bylo míst vytvořeno opět méně. Počet umístěných uchazečů se prakticky

neměnil, takže počty vytvořených míst i počty umístěných uchazečů během

sledovaných let kolísaly okolo 11 tisíců. Znamená to, že se náklady na vytváření

tohoto typu provizorního pracovního uplatnění postupně znatelně zvyšovaly.

3.5. R e k v a l i f i k a c e

Význam rekvalifikací na trhu práce roste, neboť přizpůsobují předpoklady

pracovní síly potřebám měnící se ekonomiky. Pomáhají odstraňovat nebo

snižovat nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, a tím

snižují nezaměstnanost. Proto jsou rekvalifikace orientovány nejen na již

evidované uchazeče o zaměstnání, ale ve smyslu určité prevence i na skupiny

nezaměstnaností ohrožené. V souladu s těmito záměry se počet osob nově

zařazených do rekvalifikací i osob vyřazených (rekvalifikovaných) dařilo

do roku 1995 mírně zvyšovat. V dalších dvou letech se však tento trend

nepodařilo udržet a počet zařazených i vyřazených osob poklesl.

K výraznému obratu došlo opět až v roce 1998. Počet 16 381 nově zařazených

do rekvalifikací znamenal proti dosavadnímu maximu v roce 1995 růst

o 35,4 %. Také počet vyřazených byl v roce 1998 výrazně vyšší než dosavadní

maximum v roce 1995 (o 23,6 %).
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■ Tabulka IV/14 Počet uchazečů zařazených a vyřazených z rekvalifikace

ukazatel 1993 1995 1996 1997 1998

nově zařazení do rekvalifikací 12 095 13 454 12 107 11 448 16 381

vyřazení z rekvalifikací 12 521 14 034 12 133 11 918 15 479

Pramen: MPSV (1995–1998) Statistická ročenka trhu práce

Uplatňovaly se oba základní druhy rekvalifikací. Specifické, které vedou ke

konkrétnímu pracovnímu uplatnění, i nespecifické, které vytvářejí obecnější

předpoklady pro následné uplatnění na trhu práce. Převažovaly specifické

rekvalifikace, ale podíl nespecifických rekvalifikací se časem zvyšoval. Souvisí

to se stagnací ekonomiky, trvale rostoucí nezaměstnaností a rostoucím

počtem uchazečů z řad čerstvých absolventů škol.

Rekvalifikační aktivity úřadů práce se přizpůsobují aktuálnímu charakteru

nezaměstnanosti a stagnaci ekonomiky. Tomu v roce 1998 odpovídalo

zaměření na tyto hlavní oblasti:

– rekvalifikace uchazečů o zaměstnání v běžných rekvalifikačních

kurzech, zaměřených zejména na oblast dělnických profesí, oblast

služeb, účetnictví a informatiky,

– nespecifické rekvalifikace zejména pro absolventy škol, pro zvyšování

předpokladů pro uplatnění uchazečů na trhu práce,

– doplňkové rekvalifikace, jak pro absolventy škol (k doplnění vzdělání

získaného ve školském systému), tak pro dospělé uchazeče

o zaměstnání před následným pracovním uplatněním,

– rekvalifikace obtížně umístitelných skupin – zejména pro první

zaměstnání absolventů škol a mladistvých, zaměřené na konkrétní

pracovní uplatnění zpravidla v kombinaci s dalšími nástroji aktivní

politiky zaměstnanosti a poradenstvím,

– podpora rekvalifikace u zaměstnavatelů, zejména při zásadních

změnách výrobních postupů a technologií u rozhodujících

zaměstnavatelů v regionu a při rozšiřování a prohlubování kvalifikace

nastupujících pracovníků z řad uchazečů o zaměstnání.

3.6. V y t v á ř e n í  m í s t  p r o  a b s o l v e n t s k o u  p r a x i

V období 1993 až 1997 klesaly náklady na vytváření míst a umísťování

uchazečů na absolventskou praxi. Stejně tak se snižovaly i počty takto

vzniklých míst (o 53,7 %) a umístěných osob (o 52,3 %). Výsledek za rok

1998 představuje skutečně radikální změnu. Počet 9 464 dotovaných míst

znamená vzestup o 152 %, 9 232 umístěných uchazečů je zvýšením dokonce

o 163 % proti předchozímu roku. Tyto výsledky jsou o to pozoruhodnější, že

finanční náklady stouply o pouhých 15,7 %.
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■ Tabulka IV/15 Počet vytvořených míst a umístěných uchazečů na

absolventskou praxi

ukazatel 1993 1995 1996 1997 1998

počet dotovaných míst 8 160 5 502 5 094 3 757 9 464

počet umístěných uchazečů 7 375 5 292 4 971 3 515 9 232

Pramen: MPSV (1995 – 1998) Statistická ročenka trhu práce

Vytváření míst pro absolventskou praxi bylo již v minulých letech spojeno se

vznikem a rozvojem informačních a poradenských středisek pro volbu

povolání. Tato střediska působí na všech úřadech práce a jejich význam se při

aktuálním vzestupu počtu absolventů škol, o jejichž kvalifikaci není na trhu

práce zájem, zvyšuje. V roce 1998 byl největší převis nabídky u absolventů

ekonomických a manažerských oborů. Tito absolventi škol a mladiství se

zpravidla musí nejdříve rekvalifikovat, případně i motivovat v různých

kurzech, job klubech apod., a teprve následně je lze umísťovat na

absolventskou praxi. Celkově obtížnější podmínky na trhu práce

a v podnikatelské sféře se odrážejí také v klesajícím zájmu zaměstnavatelů

o absolventy škol.

3.7. V y t v á ř e n í  p r a c o v n í c h  m í s t  p r o  o b č a n y  s e

z d r a v o t n í m  p o s t i ž e n í m

Z hlediska výše finančních nákladů bylo v roce 1993 vytváření míst pro

občany se zdravotním postižením včetně přispívání na zřizování a provoz

chráněných dílen nejméně využívaným nástrojem aktivní politiky

zaměstnanosti. Tehdy čerpání dosáhlo výše 48,7 mil. Kč. Do roku 1995

vynaložené prostředky přece jen stouply a do roku 1997 se držely na zvýšené

úrovni (59,9 mil. Kč).

S vývojem nákladů příliš nekorespondoval vývoj počtu vytvořených míst

i počtu umístěných. Počet vytvořených míst mezi roky 1993 a 1997 trvale

klesal (z 1005 na sotva významných 533). Obdobně se snižoval také počet

umístěných (z 947 na 493). Tyto údaje ukazují, že proklamovaná snaha

odstraňovat určitou diskriminaci v pracovním uplatnění zdravotně

postižených neměla v těchto letech potřebný efekt. Rok 1998 však i v tomto

případě znamenal podstatnou změnu. S vynaloženými finančními

prostředky, vyššími o 112 % oproti předchozímu roku, se podařilo vytvořit

více pracovních míst i zvýšit počet umístěných. V obou případech se podařilo

výsledek vylepšit zhruba o 73 %.

Limitujícím faktorem při tvorbě míst pro zdravotně postižené je hlavně malý

zájem zaměstnavatelů. Proto v minulých letech některé úřady práce

upřednostňovaly tvorbu míst pro občany se změněnou pracovní schopností
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formou společensky účelných pracovních míst. Zde totiž nebyla stanovena

omezující podmínka 50% spoluúčasti na nákladech ze strany zaměstnavatele.

Snaha úřadů práce zprostředkovávat zaměstnání zdravotně postiženým

obecně naráží na řadu těžko překonatelných překážek. Jde především o:

– malý počet vhodných pracovních míst,

– složitost poradenské a zprostředkovatelské práce s lidmi, kteří

nepracovali často již řadu let,

– nízkou motivaci k pracovnímu uplatnění těchto osob jak ze strany

zaměstnavatelů, tak samotných zdravotně postižených.

Často dochází i ke kumulaci handicapů z hlediska trhu práce (postižení,

nízká kvalifikace, nižší mobilita apod.).

Řeč statistiky je neúprosná. Navzdory efektivnější činnosti úřadů práce

zaměstnanost zdravotně postižených v roce 1998 proti předchozímu roku

poklesla ze 134 tisíců na 123 tisíce a specifická míra nezaměstnanosti této

skupiny obyvatel vzrostla z 24,1 % na 29,1 %. Výrazné zvýšení počtu

vytvořených míst a umístěných osob se zdravotním postižením

prostřednictvím úřadů práce v roce 1998 je jasnou známkou úsilí o zlepšení

v této oblasti. Připomeňme ještě, že vedle zřizování míst pro zdravotně

postižené přispívají úřady práce rovněž na provoz chráněných dílen

a pracovišť. Celkem šlo v roce 1998 o více než 3200 pracovních míst.

3.8. N á r o d n í  p l á n  z a m ě s t n a n o s t i  

Vzhledem k tomu, že zvláště v druhém pololetí roku 1998 došlo na trhu

práce k tak zásadním negativním kvalitativním a kvantitativním změnám,

vystoupila do popředí potřeba více provázat politiku zaměstnanosti

s celkovou hospodářskou a sociální politikou vlády. Dosavadní přístupy

(legislativa) ani dosavadní výše finančních prostředků určených na politiku

zaměstnanosti (především na její aktivní část) evidentně nemohou rychle

rostoucí úroveň nezaměstnanosti zvládnout. Z těchto důvodů a také proto, že

dosavadní přístupy nejsou dostatečně kompatibilní se zaměřením a principy

politiky zaměstnanosti platnými v členských zemích Evropské unie, byl

Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracován Národní plán

zaměstnanosti. Materiál, jehož naplňování by mělo pomoci nastartovat

účinnější řešení problému rostoucí nezaměstnanosti, již schválila vláda.

V průběhu roku 1998 se v souvislosti s poklesem hospodářského růstu

a pokračující restrukturalizací některých oblastí ekonomiky výrazně změnila

situace ve vývoji nezaměstnanosti. Česká republika již nepatří k zemím

s výjimečně nízkou mírou nezaměstnanosti. Její výší již předstihla některé

země evropské patnáctky. Ve srovnání se středoevropskými transformujícími

se zeměmi je úroveň nezaměstnanosti v České republice stále ještě nižší.

Velmi znepokojivý je však rychle rostoucí trend a stále větší diferenciace mezi

jednotlivými regiony. Proto byla v Národním plánu zaměstnanosti navržena
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opatření k podpoře další zaměstnanosti. Výsledky jejich působení však

nemůžeme očekávat v krátké době.

Nová politika zaměstnanosti musí překročit stávající kompetenční vymezení

odpovědnosti za oblast nezaměstnanosti. Ta dosud spočívá pouze na

službách zaměstnanosti, což je souhrnné označení pro okresní úřady práce

a jejich nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Řešení problému nezaměstnanosti se musí stát záležitostí všech resortů vlády

stejně jako všech sociálních partnerů. Předpokladem racionálního řešení je

tedy programové pojetí politiky zaměstnanosti, provázané s celkovou

ekonomickou, sociální, regionální a vzdělávací politikou vlády. Bez takto

široce pojatého komplexního řešení nemůžeme očekávat dosažení

pozitivních výsledků.

Politika zaměstnanosti vlády se musí zaměřit na naplnění těchto základních

cílů:

– zavést nová opatření hospodářské politiky zaměřená na podporu

vzniku nové zaměstnanosti a na rekonstrukci stávající zaměstnanosti,

– zvýšit motivaci pracovní síly ke vstupu nebo návratu do zaměstnání

zřetelným zvýhodněním pracovních příjmů nad příjmy sociálními,

– sladit přípravu pracovní síly s požadavky trhu práce,

– sladit rozsah a zaměstnávání zahraničních pracovníků se situací na

trhu práce,

– zvýšit rozsah a účinnost opatření aktivní politiky zaměstnanosti,

– zabezpečit potřebné organizační, personální i finanční předpoklady

fungování služeb zaměstnanosti v souladu s očekávanou úrovní

nezaměstnanosti.

Se vstupem do Evropské unie je Česká republika připravena akceptovat

principy jednotlivých politik, které jsou zakotveny ve Smlouvě o Evropském

společenství. Ty pro oblast zaměstnanosti kladou důraz na nasměrování

sociálních transferů na opatření vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti a na

omezení dnešní nedostatečné motivace nezaměstnaných, k obnovení jejich

zájmu o přijetí do zaměstnání či k přípravě na přijetí do zaměstnání. Cílem

těchto opatření je zabránit vylučování ohrožených skupin ze společnosti.

Zásady v oblasti zaměstnanosti se opírají o priority, které jsou obsaženy

i v Národním plánu zaměstnanosti naší republiky. Jde o následující čtyři

opatření, která jsou v uvedeném Národním plánu zaměstnanosti označena

jako pilíře:

– podpora zaměstnatelnosti lidí,

– podpora malého a středního podnikání,

– podpora schopnosti podniků a jejich zaměstnanců přizpůsobit se

změnám,

– podpora rovných příležitostí všech osob.

Cílem Národního plánu zaměstnanosti je přihlásit se k zásadám Rady

Evropské unie a tvůrčím způsobem je aplikovat na naši situaci. První pilíř

zahrnuje opatření vedoucí ke zvýšení zaměstnatelnosti zajištěním
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odpovídající úrovně kvalifikace a flexibility ve vztahu k požadavkům trhu

práce. Snaží se odstraňovat různé bariéry spočívající v nedostatečném

rozvinutí pracovních návyků, a to zejména mládeže, zdravotně postižených

osob a dlouhodobě nezaměstnaných osob. Součástí zvýšení zaměstnatelnosti

je i zvýšení motivace pracovní síly ke vstupu do zaměstnání, k setrvání

v zaměstnání a zlepšení jejího postavení na trhu práce vůči zahraniční

pracovní síle.

Druhý pilíř obsahuje opatření, která jsou zaměřena na obecné zlepšení

podmínek pro podnikání, vyrovnání konkurenčního prostředí jak na

domácím trhu, tak ve srovnání s ostatními státy, které se ucházejí o členství

v Evropské unii. Vzhledem k odlišným podmínkám trhu v České republice

nezahrnují pouze opatření zaměřená na malé a střední podniky, ale obsahují

rovněž opatření, jejichž cílem je oživení ekonomiky na makroekonomické

úrovni, zlepšení podnikání velkých investorů. Patří sem přímá opatření

(pomoc ze státního rozpočtu) i nepřímá (snižování daňové zátěže, bankovní

záruky a státní garance).

Cílem opatření třetího pilíře je vytvoření předpokladů pro dynamický

a pružný trh práce v rámci celé národní ekonomiky. Jsou proto zaměřena na

vytváření podmínek pro modernizaci organizace práce a forem pracovní

doby, na podporu adaptability podniků a zaměstnanců. Tempo realizace

těchto opatření se bude odvíjet od nalezení rozumného kompromisu mezi

potřebami zaměstnavatelů obstát v mezinárodním konkurenčním boji

a snahou odborů o udržení potřebné úrovně ochrany zaměstnanců v nových

podmínkách.

Opatření čtvrtého pilíře se orientují na odstranění diskriminace v přístupu

k zaměstnání, na posílení právních a institucionálních nástrojů

a mechanismů k odstranění všech forem diskriminace na trhu práce.

Národní plán zaměstnanosti obsahuje 20 konkrétních opatření. Stanovuje

cíle, kterých má být jejich využitím dosaženo, definuje cílové skupiny,

způsob jejich aplikace a nositele úkolu.

4. Sociální dialog

4.1. V z n i k  a v ý v o j  s o c i á l n í h o  d i a l o g u

Myšlenka sociálního dialogu je založena na společném řešení problémů

a hledání konsensu mezi představiteli práce a kapitálu. Idea a princip

sociálního partnerství se začaly naplňovat prostřednictvím dvou hlavních

institucionálních forem. Na podnikové a odvětvové (pokusně i regionální)

úrovni ve formě kolektivního vyjednávání, na makro-úrovni v podobě

tripartitních jednání.

Kolektivní vyjednávání je upravené Zákonem o kolektivním vyjednávání.

Tato právní norma upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými orgány
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odborových organizací a zaměstnavateli za případné součinnosti státu, jehož

cílem je uzavření kolektivní smlouvy.

Tripartitní jednání se na rozdíl od kolektivního vyjednávání vede mezi

zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců za účasti státu (vlády) jako

reprezentanta celospolečenského zájmu. Institucionalizovaná forma

tripartitního vyjednávání na národní úrovni a její příslušný orgán – Rada

hospodářské a sociální dohody (RHSD) – byla zřízena na základě vzájemné

dohody zúčastněných aktérů.

Reformní strategie po roce 1989 potřebovala určité politické a institucionální

zázemí, které by pomáhalo řešit předpokládané konflikty, předcházelo jim

nebo je minimalizovalo. Federální vláda a také národní vlády se rozhodly,

podobně jako mnohé další státy střední a východní Evropy, pro vytvoření

instituce zprostředkující zájmy a umožňující zpětnou vazbu. Ve spolupráci

s odbory a vznikajícími podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy byla

vládou vytvořena v roce 1990 Rada pro sociální dialog (později

přejmenovaná na Radu hospodářské a sociální dohody). Tripartita jako

model reprezentace zájmů funguje v evropských zemích a odbory chápaly

její vznik jako součást začleňování republiky do Evropy. Existence Rady, ani

její vztah k parlamentu, nebyly a nejsou formálně zakotveny do právního

řádu, její fungování je výsledkem dohody všech zúčastněných stran.

V tripartitních jednáních se zpočátku konzultovaly důležité kroky vlády či

návrhy zákonů a opatření, týkající se zaměstnanosti, životní úrovně,

sociálních a pracovních podmínek občanů, a to dříve, než o těchto návrzích

rozhodla vláda. Dialog přispíval k vytváření rámcových podmínek pro

hospodářský a sociální rozvoj. V důsledku měnících se politických,

ekonomických a společenských podmínek a také zrání sociálních partnerů se

vyvíjela také podoba tripartity. Změny do obsahu jednání přineslo zejména

odstátnění a privatizace.

Nová česká vláda vzešlá z voleb 1992, zřejmě vedena klasickými liberálními

výhradami vůči neokorporativismu a snahou o jeho minimalizaci,

formulovala na podzim roku 1993 svoji představu o budoucnosti tripartity.

Podle tohoto pojetí byla tripartita v období probíhající transformace

důležitým nástrojem sociálního smíru mezi sociálními partnery.

V potransformačním období by se měla změnit v poradní a konzultační

orgán zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, v němž by vláda byla pouze

v roli pozorovatele.

Vláda naznačila svůj úmysl do dvou let z tripartity odejít. Odbory naproti

tomu nechtěly roli tripartity oslabovat a nesouhlasily s takovým záměrem.

Výsledkem napjaté situace a váznoucího dialogu bylo přijetí nového Statutu

Rady hospodářské a sociální dohody (v roce 1995). Změna statutu přinesla

podstatnou revizi původní koncepce a podoby tripartity a zúžení okruhu

projednávaných problémů na problematiku mezd, platů, pracovně-právních
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vztahů, kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti, bezpečnosti práce

a dalších sociálních otázek. Tomu odpovídala i změna názvu na Radu pro

sociální dialog (později Radu pro dialog sociálních partnerů) a struktury

orgánu.

Nově přijatá koncepce stavěla do popředí informační funkci Rady oproti

funkci dohodovací. Změna v podstatě znamenala přijetí skrytého záměru

vlády zbavit se tripartity jako intervenujícího orgánu a přenesla prosazování

zájmů více na parlamentní půdu. Odbory se v tomto pro tripartitu

nepříznivém klimatu nedaly vyprovokovat k odchodu z tripartity. Poučeny

zahraničními zkušenostmi si byly vědomy toho, že je snadné zrušit, ale

obtížné obnovit mechanismus tripartitního jednání.

Po volbách v roce 1996, ve zhoršující se ekonomické situaci let 1996 a 1997

a při rostoucím sociálním neklidu [pozn. 3] projevovala vláda více ochoty

jednat se sociálními partnery, konzultovat své zamýšlené kroky a hledat pro

ně podporu. Z iniciativy zaměstnavatelů a odborů došlo na jaře 1997

k jednání o novém Statutu a Jednacím řádu s požadavkem na opětovné

zařazení hospodářské problematiky do agendy se zvláštním důrazem na

dohadovací roli a obnovení vzájemné důvěry účastníků dialogu.

Současná sociálně demokratická vláda si tak jako většina sociálně

demokratických vlád uvědomuje význam sociálního dialogu a přikládá mu

velkou váhu. Vede ji k tomu nejen její programová orientace, ale i příprava

vstupu do Evropské unie, která předpokládá konzultaci důležitých kroků se

sociálními partnery.

Hlavní řešené problémy v tripartitě v uplynulých letech se týkaly transformace

sociální sféry, mezd [viz kapitola VI], pracovně právních vztahů – Zákoníku práce.

Zmínit lze také zákon o stávce a zákon o státní službě. Problémy spojené

s transformací sociální sféry se týkaly především sociálního, zdravotního

a důchodového pojištění. 

Jednání o důchodovém pojištění obsahovalo tři konfliktní okruhy: oddělení

důchodového systému od státního rozpočtu, zvýšení věkové hranice pro

odchod do důchodu a otázky důchodového připojištění založeného na

kolektivním (zaměstnaneckém) nebo individuálním principu. Co se týče

posledního bodu, vláda prosadila pouze individuální princip. Ke změně

došlo až v roce 1999, a tak zaměstnavatelé nyní mají větší možnost (daňově

zvýhodněnou) přispívat na důchodové připojištění.

Ve mzdové oblasti byla konfliktním tématem v letech 1991 až 1995

především mzdová regulace, definitivně zrušená v červenci 1995. Opatření se

týkalo větších podniků, kterým byl limitován růst mezd pod hrozbou

dodatečných odvodů. Trvalým problémem, na kterém ztroskotalo např.

v roce 1995 podepsání Generální dohody, byla výše minimální mzdy, kde

proti sobě stály požadavky odborů a vlády. Další konfliktní položkou ve

mzdové oblasti zůstaly mzdy v rozpočtové a příspěvkové sféře a neexistující
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institucionalizovaná forma kolektivního vyjednávání o mzdách na

odvětvové úrovni.

Od počátku ekonomické a sociální transformace byla důležitým

a konfliktním tématem změna Zákoníku práce, která by odrážela zásadní

změny v pracovně-právních vztazích. Konflikty se týkaly jak formy nové

úpravy pracovně-právních vztahů, tak jejího obsahu. Novela Zákoníku práce

byla od počátku transformace pro sociální partnery velmi důležitým

tématem. Proti vládnímu návrhu novely, který byl nakonec parlamentem

přijat, zorganizovaly odbory v listopadu 1994 demonstraci na Staroměstském

náměstí v Praze. Další diskuse probíhající od roku 1995 se týkaly přípravy

nového Zákoníku práce. Charakteristická byla několik let trvající snaha vlády

zrušit samostatný Zákoník práce a včlenit pracovně-právní otázky do

Občanského zákoníku. Tomu se bránily nejen odbory, ale z velké části

i zaměstnavatelé. V současné době je za účasti sociálních partnerů

připravován nový pracovněprávní kodex.

4.2. P r o m ě n y  g e n e r á l n í  d o h o d y

Základním dokumentem, manifestujícím dohodu o společných zájmech

v tripartitě, byla generální dohoda. Generální dohoda byla zároveň

rámcovým dokumentem a východiskem pro kolektivní vyjednávání na

odvětvové a podnikové úrovni. Nebyl to právně závazný dokument, jeho

závaznost byla pouze politická. Byla produktem demokraticky dosaženého

konsenzu mezi zúčastněnými stranami, jehož dodržování mohlo být

vymáháno pouze politickými prostředky. Tím se generální dohoda lišila od

navazujícího kolektivního vyjednávání, kde uzavřené kolektivní smlouvy na

různých úrovních mají právní závaznost a jejich dodržování je vymahatelné

soudní cestou.

V letech 1991 – 1994 se generální dohoda podepisovala každoročně. Jejímu

uzavření předcházela vždy dlouhá a často konfliktní jednání. Srovnání

jednotlivých generálních dohod v časové posloupnosti ukazuje, že ve svých

formulacích odrážely různý stupeň vyzrálosti a institucionalizace zájmů

a měnící se hospodářskou situaci v procesu privatizace. Měnící se situaci

odpovídalo i vymizení požadavku na právní závaznost tohoto ujednání,

formulovaného v prvních letech především odbory.

První generální dohody obsahovaly určité rámce (ceny, mzdy), definovaly

sociální jistoty, snažily se stanovovat přesně, co kdo má udělat nebo dodržet.

V průběhu hospodářské transformace a privatizace bylo toto taxativní

vymezení pro zúčastněné strany důležité, avšak později ztratilo své

opodstatnění. Přesto odbory a velká část zaměstnavatelů měla zájem na

uzavření nějakého, byť volněji koncipovaného rámcového ujednání. Od

roku 1995 se díky již zmíněnému konfliktnímu vývoji tripartity a rozdílným

představám a požadavkům sociálních partnerů nepodařilo generální dohodu

uzavřít. V letech 1997 a 1998 se o její přípravě vůbec neuvažovalo.
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Zhoršení hospodářské situace a posléze nástup nové sociálně demokratické

vlády v roce 1998 znamenaly nejen zvýšení zájmu o činnost tripartity, ale

i uzavření nějaké formy rámcové dohody. Sociální partneři se shodují

v názoru, že generální dohoda má zásadní smysl. Dokument by měl být

rámcovou dohodou pro delší časové období, vyjadřující ochotu partnerů

jednat a vymezující hlavní úkoly a pravidla vzájemné informovanosti. Může

to být pouze politický dokument, gentlemanská dohoda zúčastněných stran,

bez formulace závazků. Objevuje se návrh, aby tato obecně formulovaná

deklarace byla podepsána na celé funkční období vlády a aby ji každoročně

doplňovaly protokoly.

4.3. A k t é ř i  s o c i á l n í h o  d i a l o g u

Při založení Rady v říjnu 1990 v ní bylo 7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů

a 7 zástupců zaměstnavatelů v tzv. delegacích. Přes rozdílnou koncepci

delegací, v souladu s měnícími se statuty a pojetím tripartity působí v Radě

stále tři partneři a stejní institucionální reprezentanti zaměstnavatelů

a zaměstnanců. V čele tripartity je představitel vlády, zpravidla ministr práce

a sociálních věcí.

Zaměstnance reprezentují dvě odborové centrály, největší Českomoravská

konfederace odborových svazů (ČMKOS) s 1,3 mil. členů (1998)

a Konfederace umění a kultury (KUK) se 120 tisíci členů (1998), které

představují tzv. nástupnické odbory [pozn. 4]. Odborové organizace, které stojí

mimo tyto centrály, nejsou v tripartitních jednáních zastoupeny, avšak tlak

některých z nich na změnu této situace sílí [pozn. 5]. V ČR se podařilo zachovat

vysokou centralizaci odborů, což se ve vyjednáváních ukazuje jako výhoda,

i vzhledem k dobrému zázemí odborných expertů.

Zástupcem zaměstnavatelů v tripartitě je Koordinační rada Konfederace

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy

ČR. Konfederace je zastřešujícím orgánem mnoha organizací podnikatelů,

budovaných podle jednotlivých odvětví či sdružujících soukromé

podnikatele. Zahrnuje i asociace podnikatelů v zemědělství a v družstevním

sektoru. Členství v zaměstnavatelských svazech, stejně jako v odborech, je

dobrovolné. V ČR je asi 30 % všech podniků členy zaměstnavatelských svazů.

Ve srovnání s odbory jsou zaměstnavatelské svazy málo soudržné, jejich

personální, finanční a odborné zázemí je nedostatečné.

V ČR neexistují formální vazby sociálních partnerů na politické strany.

Nezávislost na politických stranách a nepolitičnost je programová. Od

počátku byla deklarována zaměstnavateli i odbory, v novém Statutu Rady je

přímo včleněna do kritérií reprezentativnosti.

Vztahy mezi zaměstnavateli a odbory jsou dnes označovány oběma stranami

jako korektní. Pokud mají zaměstnavatelé společný zájem s odbory (jako

tomu bylo v případě tlaku na zrušení mzdové regulace), mohou spojit své síly

a projeví se to při jednání v tripartitě. Vztahy mezi vládou a odbory se
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vyvíjely složitěji. Odbory si po prvních letech podpory vládní politiky

a jejího ekonomickému programu začaly uvědomovat rizikovou sociální

politiku vlády. Byly rovněž schopny zorganizovat některé varovné protestní

či stávkové akce a dostávaly se s vládou do konfliktu. To se projevovalo i na

jednání tripartity a postoji vlády k ní.

Sociální partnerství se u nás zatím stabilizovalo především na makroúrovni.

Pokus institucionalizovat sociální dialog na odvětvové úrovni se uskutečnil

ve zdravotnictví. Institucionalizace sociálního dialogu na odvětvové úrovni

se však v širším měřítku dosud neprosadila.

4.4. R e g i o n á l n í  ú r o v e ň  k o l e k t i v n í h o  v y j e d n á v á n í

Na regionální úrovni zatím sociální dialog existoval spíše jako neformální síť

vztahů v regionu, založená na osobních kontaktech, zkušenostech se

vzájemné spolupráce z let minulých, na vzájemném poskytování výhod,

společně sdílených hodnotách a pravidlech. Regionální instituce vznikaly

z přirozené potřeby tam, kde byli aktéři ochotni dobrovolně fungovat

v provizoriu, měli nosný společný zájem. Se zhoršující se hospodářskou

situací a přibývajícími konflikty mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se

objevuje potřeba organizačního článku založeného na územním principu

i potřeba vzniku organizací sdružujících odvětvové zájmy v regionu. 

Provizorium administrativního uspořádání státu a stále odkládané vytvoření

vyšších územně správních celků neumožnilo takto vzniklá gremia začlenit

do pevnější struktury, která by zaručovala jejich trvalejší existenci. Nicméně

potřeba vedení sociálního dialogu na regionální úrovni, který by se zabýval

specifikou sociálního a ekonomického rozvoje regionu a otázkou

zaměstnanosti, je pociťována s rostoucí intenzitou. Trh práce,

nezaměstnanost, vývoj mezd, doprava do zaměstnání i školství (zejména

odborného) mají stále více regionální charakter. Odbory nemohou stát

stranou při řešení těchto problémů, a proto bude ČMKOS nadále koordinovat

činnost regionálních odborových rad. Potřeba spolupráce v regionech

získává na významu tam, kde do praktické činnosti vstupují i otázky

přeshraniční spolupráce. 

Statut regionálních odborových komor definoval a schválil 2. sněm ČMKOS

už v květnu 1994; regionální komory existovaly v některých regionech jako

dobrovolná sdružení (v roce 1997 jich bylo 22). Zaměstnavatelská

a podnikatelská sdružení zatím vznikala spíše odvětvově, teritoriální

sdružování se začíná formovat opožděně. V regionech existují hospodářské

komory, ty ale nechtějí být mluvčími ve vyjednávání a neodpovídá to ani

pojetí komor jako institucí, reprezentujících zájmy odborné, nikoliv

zaměstnavatelské.
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4.5. V y j e d n á v á n í  n a  o d v ě t v o v é  a p o d n i k o v é  ú r o v n i

Na vyjednávání na nejvyšší národní úrovni navazuje vyjednávání na rezortní

úrovni mezi zaměstnavatelskými a odborovými svazy. Jednání probíhají jen

mezi sociálními partnery, vláda se jej na této úrovni už neúčastní.

Vyjednávání má vést k uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně (dále jen

VKS). VKS upravují individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli

a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Na počátku

transformace, v letech 1991 – 92, byl vyvíjen zejména odbory intenzivní tlak

na to, aby KS vyššího stupně byly rozšiřovány na celé odvětví, tj. byly závazné

i pro nečlenské subjekty. To bylo namířeno především na ty zaměstnavatele,

kteří odmítali kolektivně vyjednávat.

Institut rozšiřování KS vyššího stupně měl a má pro odbory mimořádný

význam, je praktickou realizací principu tvorby korporativního konsenzu.

Někteří zaměstnavatelé odmítají členství v zaměstnavatelských svazech

i z důvodů, aby nebyli vázáni kolektivními smlouvami ve mzdové oblasti.

Odbory vedou dlouhodobě spor s vládou o rozšiřování KS vyššího stupně,

zaměstnavatelé v tomto případě odbory nepodporují, i když nemají na tento

problém jednotný názor. Registrace VKS a možnost jejich rozšíření i na další

subjekty je v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Posuzuje je

komise vedená zástupcem ministerstva, ve které jsou dále zástupci odborů

a zaměstnavatelů.

Kolektivní smlouvy vyššího stupně nemají charakter závazných smluv, jsou

to spíše dohody o minimech (např. v oblasti mezd, pracovní doby či

dovolené), která budou v odvětví na určité období platit. Jsou závazné pro

subjekty, které dohodu podepsaly. Například v roce 1992 bylo sedm takových

smluv rozšířeno na celkem 649 zaměstnavatelů. V roce 1997 bylo 

15 odborovými svazy, sdruženými v ČMKOS, uzavřeno 30 kolektivních

smluv vyššího stupně s 24 organizacemi zaměstnavatelů, které se vztahují na 

1 725 odborových organizací a 649 779 zaměstnanců [pozn. 6]. Počet

zaměstnavatelských svazů, které se zdráhají uzavřít kolektivní smlouvy

vyššího stupně, stále narůstá. Odbory tento stav považují za velký problém,

protože při klesající odborové organizovanosti a rostoucím počtu firem, kde

nejsou odbory a není uzavírána kolektivní smlouva, klesá počet

zaměstnanců, kterým jsou na základě kolektivních smluv poskytovány

mzdové a sociální náležitosti. 

Z jednání o kolektivních smlouvách vyššího stupně je vyloučen celý veřejný

sektor. V tomto případě probíhají rozhovory s příslušným ministerstvem,

které se však mohou pohybovat pouze v rámci parlamentem

odsouhlaseného rozpočtu. Dosud se nepodařilo vytvořit mechanismus

kolektivního vyjednávání, zejména o mzdových požadavcích. Dlouhodobě

nastřádané problémy v této sféře vedly v posledních letech k otevřeným

projevům nesouhlasu [pozn. 7].
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Nejnižší úrovní kolektivního vyjednávání je vyjednávání na podnikové

úrovni, vedené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací či

organizacemi s cílem uzavřít kolektivní smlouvu. Průběh kolektivního

vyjednávání (včetně stávky a výluky) je právně usměrněn, rámcové

podmínky jsou srovnatelné se západními zeměmi. Uzavřená kolektivní

smlouva platí pro všechny zaměstnance organizace, nejen pro členy odborů.

Tento princip není mezi odboráři a funkcionáři odborů bezvýhradně

akceptován, je považován za nespravedlivý a je poukazováno na to, že je

jednou z příčin slabé motivace k členství v odborech. Odboráři totiž svými

příspěvky financují činnost organizace, ale výsledky její činnosti užívají

i nečlenové.

Na úrovni podniku zatím mohly odbory nejlépe prosadit zájmy svých členů.

Vzhledem k tomu, že se stále více mzdových a pracovněprávních otázek bude

stávat předmětem kolektivního vyjednávání, jeho význam v budoucnosti

dále poroste. Z tohoto důvodu znepokojuje převládající snaha upravovat

mzdové a pracovní podmínky samostatně, bez dohody s odborovou

organizací. Počet zaměstnavatelů, kde působí odborové organizace, klesá.

V roce 1998 bylo v podnikových kolektivních smlouvách zahrnuto jen 30 %

všech zaměstnanců.

Poznámky:

Princip, že kolektivní

smlouva platí pro

všechny

zaměstnance, je

vnímán odboráři

rozporuplně 
1. Uchazečem o zaměstnání je občan, který není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonává

samostatnou výdělečnou činnost ani se nepřipravuje soustavně pro povolání a osobně se na úřadě

práce uchází na základě písemné žádosti o zprostředkování vhodného zaměstnání.
2. Míra nezaměstnanosti je procentní vyjádření poměru mezi počtem uchazečů o zaměstnání

a ekonomicky aktivním obyvatelstvem celkem. 
3. Až do konce roku 1996 byly stávkové aktivity jen sporadické, k jejich oživení došlo v roce 1997 (např.

stávka zaměstnanců Českých drah či řetězová stávka pracovníku základních, mateřských a středních

škol).
4. Nástupnické centrály – ČMKOS a KUK – vznikly v roce 1990 po rozpadu bývalého Revolučního

odborového hnutí a převzaly jeho členskou základnu a majetek.
5. Jedná se především o Asociaci samostatných odborů, která sdružuje celkem 220 000 členů. Další

odborová sdružení – Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska s asi 60 000 členy a Křesťanská

odborová koalice se zhruba 10 000 členy – o členství v tripartitě neusilují.
6. Údaj MPSV.
7. Příkladem může být hodinová varovná stávka zaměstnanců veřejného sektoru v červnu 1998.
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Systémy sociálních dávek a služeb hrají velmi významnou úlohu při

transformování zemí východní a střední Evropy. V České republice

v poslední době upoutaly sociální problémy pozornost nejen omezené

skupiny expertů, ale také politiků, ekonomů, médií a široké veřejnosti.

Sociální otázky, různé aspekty sociální ochrany a sociální péče představují

velmi komplikovaný problém. Sociální politika je hluboce zakořeněna

v tradici a kultuře každé země, je součástí dominantního hodnotového

systému a odráží se v sociálních normách. Působí napříč právními

a ekonomickými systémy. Znamená nejen zabezpečení materiálních zdrojů

pro potřebné, ale také nepřímou regulaci sociálních vztahů ve smyslu

rovnosti a spravedlnosti.

Proto byly ekonomické reformy na počátku devadesátých let doprovázeny

také základními sociálními reformami. Cílem transformačního procesu bylo

vytvořit sociální systém, který bude:

– odpovídat potřebám tržního hospodářství,

– stimulovat jednotlivce a sociální skupiny k převzetí větší odpovědnosti

za svou vlastní sociální situaci a dosažení sociální nezávislosti na

státních dávkách,

– připraven na demografické a ekonomické procesy v moderní

společnosti, inspirován systémy sociální ochrany ve vyspělých zemích

a bude využívat moderní metody zabezpečení občanů proti

jednotlivým sociálním rizikům.

Základní zásady sociálních práv občanů České republiky jsou obsaženy

v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Články 26, 30, 31 a 32 stanoví:

– Každý má právo získat životní prostředky prací. Občany, kteří toho

nejsou schopni, materiálně zajistí stát.

– Občané mají právo na přiměřené materiální zabezpečení v případě

stáří, pracovní neschopnosti a ztráty živitele.

– Každý má právo na zdravotní péči. Občané mají na základě veřejného

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči za podmínek stanovených

zákonem.

– Speciální péče o těhotné ženy, ochrana pracovních vztahů

a odpovídajících pracovních podmínek je zaručena. Rodiče, kteří

pečují o děti, mají právo na pomoc státu.

Od roku 1989 probíhá reforma systému sociálního zabezpečení. První

koncepce byla založena na třech základních pilířích – sociálním pojištění,

státní sociální podpoře a sociální pomoci.

V systému sociálního pojištění šlo o vytvoření mechanismů zabezpečení

proti riziku ztráty příjmu z důvodu ztráty zaměstnání, stáří, nemoci,

invalidity, nezaměstnanosti a úmrtí živitele. Systém zdravotní péče je

administrativně a finančně oddělen od systému sociálního pojištění. První
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zajišťuje lékařskou péči a poskytuje věcné dávky zdravotní péče, druhý

poskytuje peněžité dávky v nemoci a mateřství.

Systém státní sociální podpory zastřešil různé dávky a příspěvky, jimiž stát

doplňuje svou sociální politiku v těch oblastech a situacích, kde to na základě

sociálního konsenzu považuje za nezbytné. Jeho klíčovými prvky jsou

rodinné dávky, jako například přídavky na děti, porodné, pohřebné atd.

Reforma systému sociální pomoci má částečné zpoždění. Dosud jsou potřeby

ve zvláštních životních situacích kryty systémem sociální péče, kdy po

vyčerpání běžných postupů sociální ochrany následuje „mimořádná" pomoc

potřebným osobám. Stát působí v těchto situacích vedle charitativních

a jiných nestátních institucí.

Při studiu hlavních sociálních a ekonomických podmínek provádění reforem

sociální ochrany zjišťujeme, že hlavní problémy vyplývají ze síly české

ekonomiky, demografického vývoje a celkové efektivnosti správy.

V posledních dvou letech ekonomická síla České republiky klesala. Ruku

v ruce s ekonomickou krizí čelíme dynamickému růstu míry

nezaměstnanosti. To znamená, že méně lidí přispívá do systému sociální

ochrany, nižší mzdy ovlivňují výši příspěvků odvozovaných z příjmu

a mnohem více lidí je závislých na sociálních dávkách. To vše ohrožuje

udržitelnost celého systému sociální ochrany. Současně s tím v České

republice, podobně jako v celé Evropě, stárne obyvatelstvo.

Dále popíšeme vývoj reforem v jednotlivých klíčových oblastech systému

sociální ochrany – v oblasti důchodového zabezpečení [viz část 1], zdravotní péče

[viz část 2], rodinných podpor [viz část 3] a v oblasti sociální pomoci [viz část 4].

Problematice nezaměstnanosti je věnována jiná kapitola [viz kapitola III], proto na

tomto místě zmíníme systém zabezpečení v nezaměstnanosti jen okrajově.

1. Důchodové zabezpečení

Vývoj reformních koncepcí, který můžeme vysledovat při analýze dobových

dokumentů, prošel třemi zásadními etapami. Reformní koncepce první etapy

můžeme označit jako federální a spadají do let 1989 až 1993, kdy se federace

rozdělila. Hlavní zásady pocházely z prvních návrhů důchodových reforem

na počátku devadesátých let. Důraz byl kladen na:

– důchodové zabezpečení vázané na výdělky, spravované a financované

v souladu s klasickým systémem sociálního pojištění

(veřejnoprávním), což znamená vytvoření veřejného důchodového

fondu spravovaného na tripartitní základně,

– přijetí prvků korporativismu v rámci doplňkových schémat.

V této etapě byly provedeny pouze první reformní kroky. Byl schválen zákon

o příspěvcích na sociální zabezpečení a příspěvcích na státní politiku

zaměstnanosti. Před koncem této etapy byly k veřejné diskusi předloženy

návrhy na zřízení veřejného důchodového fondu a koncepce vybudování
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doplňkového dobrovolného důchodového připojištění na zaměstnavatelsko-

zaměstnaneckém principu.

Za druhou etapu můžeme považovat období po kolapsu federace až do roku

1997. Po celé období měla parlamentní většinu liberálně-konzervativní

koalice. Pro tuto etapu bylo charakteristické:

– směřování k liberálnímu modelu důchodového zabezpečení, který

hlavně sledoval diverzifikaci důchodového zabezpečení podle návrhu

Světové banky,

– pokus o vytvoření podmínek pro převedení příjmově orientované části

základního důchodu do jiných, kapitálově financovaných systémů,

– obhajoba občanského principu a principu občanské rovnosti

v doplňkových důchodových schématech.

Během této etapy byl schválen nový zákon o základním důchodovém

pojištění (1996) a zákon o doplňkovém důchodovém připojištění se státním

příspěvkem (1994). Oba zákony do určité míry sledovaly koncepci reformy

z prvního období, ale technicky byla uskutečněna první příprava pro

radikálnější reformní kroky. Oproti původním předpokladům zavedení

zaměstnavatelského systému důchodového připojištění bylo prosazeno

doplňkové důchodové schéma založené na občanském principu. Do

základního důchodového pojištění byla zavedena flexibilita umožňující

postupné snižování významu základního systému, a to především v oblasti

mechanismu a kritérií pro valorizaci důchodů. Ve vládních dokumentech

z tohoto období sice nelze nalézt explicitní vyjádření reformních cílů,

nicméně v politických prohlášeních se stále častěji zdůrazňovalo, že systém

průběžného financování nemá vzhledem k demografickému vývoji reálnou

perspektivu. Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo vyzváno, aby

vypracovalo návrh koncepce reformy, která by rozdělila existující systém do

dvou povinných pilířů. První by byl založen na průběžném financování,

druhý by byl plně fondový.

Jak již bylo uvedeno, koncem tohoto období ekonomický výkon ČR začal

pomalu klesat a směřoval k ekonomické krizi. V reakci na ekonomický vývoj

byla ještě v roce 1997 krátkodobě zavedena nová kritéria pro valorizaci

důchodů a některé další restrikce v oblasti sociální politiky. Koncem tohoto

roku liberálně-konzervativní koaliční vláda rezignovala a nová dočasná vláda

podporovala další důchodovou reformu v duchu liberální koncepce. Protože

však měla omezený mandát do nových voleb uprostřed roku 1998, nebyla

s to provést některé významné změny důchodového systému.

Třetí etapa je charakteristická postupným posilováním politického významu

sociální demokracie, a to již v průběhu roku 1997. V roce 1998 sociální

demokraté sestavili menšinovou vládu a vypracovali vlastní návrh koncepce

reformy více či méně v duchu hlavních zásad první etapy. Pro poslední rok

byly typické:
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– širší veřejná diskuse o budoucnosti důchodového zabezpečení,

– rovnováha veřejné politické podpory liberální a kontinentální

koncepci reformy (vysvětlení termínů následuje v dalším textu),

– zvýšený deficit důchodového fondu (resp. speciálního účtu státního

rozpočtu),

– přihlédnutí k perspektivě integrace České republiky do EU.

1.1. E k o n o m i c k é  s o u v i s l o s t i  d ů c h o d o v é h o  s y s t é m u

Výchozím bodem pro sledování vývoje důchodového zabezpečení je pohled

na skutečný růst výdajů na důchodové pojištění. Údaje jsou zobrazeny

v grafu V/1.

■ Graf V/1 Výdaje na důchody (mld. Kč)

Prameny: výpočty VÚPSV

Dosahované ekonomické efekty důchodového systému je třeba posuzovat

z hlediska vývoje několika základních indikátorů, které charakterizují

ekonomické souvislosti celého systému:

– Velmi důležitým indikátorem vazby systému základního důchodového

pojištění a národního hospodářství je podíl výdajů na tento systém na

HDP.

– Druhým indikátorem, který můžeme použít, je podíl výdajů

důchodového pojištění na státním rozpočtu.

– Třetím indikátorem, který jsme se rozhodli použít, je postavení

základního důchodového pojištění vzhledem k jiným systémům

sociálního zabezpečení.
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■ Graf V/2 Základní indikátory vývoje výdajů na důchody

Prameny: výpočty VÚPSV

Z grafu V/2 je na první pohled zřejmé, že výdaje na systém základního

důchodového pojištění vzhledem k HDP trvale rostly. Jasnější obrázek

poskytují v téže tabulce údaje o ročním růstu výdajů na důchody. Restrikce

valorizace důchodů, zavedená na dva roky v roce 1997 (viz výše), růst výdajů

zpomalila. Vezmeme-li však v úvahu, že tato omezující pravidla již neplatí

a že je v tomto roce očekáván záporný růst HDP, můžeme tvrdit, že růst

podílu výdajů na důchody na HDP bude pokračovat. Ke stejnému závěru

dojdeme i analýzou vývoje druhého indikátoru – podílu výdajů na systém

základního důchodového pojištění na státnímu rozpočtu – viz graf V/3.

■ Graf V/3 Základní indikátory vývoje výdajů na důchody

Prameny: výpočty VÚPSV

Při sledování postavení systému základního důchodového pojištění mezi

jinými systémy sociálního zabezpečení nalezneme dva odlišné trendy. Po

odstartování reformy zdravotní péče v roce 1992 klesly výdaje na důchody ze

44,8 % v roce 1992 na 40,9 % v roce 1995. Naopak po přijetí nového zákona

o důchodech v roce 1996 se postavení důchodů v rámci struktury sociálního

zabezpečení začalo posilovat.

Chceme-li posoudit historii vývoje příjmů a výdajů základního systému

důchodového pojištění, potřebujeme popsat specifické změny ve financování
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systému. V roce 1993 byla zavedena příspěvková sazba důchodového pojištění

ve výši 27,2 procenta vyměřovacího základu (6,8 % platí zaměstnanec, 20,4 %

zaměstnavatel). V letech 1994 – 1995 byl příjem z těchto příspěvků vyšší než

výdaje spojené s výplatou dávek. Hlavním důvodem byla skutečnost, že

v tomto období poměr důchodů ke mzdám klesal (díky výraznému růstu

nominálních mezd). Příjem z příspěvků na důchodové pojištění byl tedy bez

problémů schopen pokrýt důchodové výdaje. Přebytek nebyl kapitalizován,

ale redistribuován pro další účely v rámci státního rozpočtu. Tento přístup

byl předmětem rozsáhlé kritiky z mnoha stran a často se ještě dnes současná

krize systému přičítá důsledkům tohoto zvláštního opatření.

Od 1. ledna 1996 byl v rámci státního rozpočtu otevřen speciální účet pro

důchodové pojištění. Případný přebytek účtu se může použít pouze pro

zvýšení důchodů nebo krytí záporné bilance důchodového pojištění, včetně

nákladů spojených s výběrem příspěvků. Současně (vzhledem k přebytku

systému v letech 1994 – 1996) byla snížena příspěvková sazba na dnešních 

26 procent (6,5 % hradí zaměstnanec, 19,5 % zaměstnavatel).

Na počátku roku 1996 také vstoupil v platnost nový zákon o základním

důchodovém pojištění, který dále zlepšil výši nově přiznávaných důchodů.

Současně také vzrostly výdaje spojené s vyplácením důchodů. Popsané vlivy

přispěly k tomu, že důchodový účet vykázal v roce 1997 deficit. Jeho záporná

bilance narůstá i přes úpravy, které byly do systému krátkodobě zavedeny

v roce 1997 (především zpřísnění valorizačních kritérií). Uvedený trend

ilustruje tabulka V/1.

■ Tabulka V/1 Příjmy a výdaje důchodového systému

1993 1994 1995 1996 1997 1998 19991 20001

příspěvková sazba (%) 27,2 27,2 27,20 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00

příjmy (mld. Kč) 79,7 100,0 116,60 129,80 142,20 151,40 168,70 182,20

výdaje na důchody (mld. Kč) 79,5 90,5 105,80 123,40 146,40 162,00 171,60 191,30

výdaje na správu (mld. Kč) 1,5 2,0 2,28 2,67 2,55 2,64 3,28 3,49

deficit (mld. Kč) - 1,4 + 7,6 + 8,40 + 3,70 - 6,80 - 13,20 - 6,00 - 12,60

1) Odhad pro roky 1999 a 2000 je podle posledních údajů o ekonomickém vývoji a příjmech důchodového fondu

podstatně nadhodnocen.

Pramen: výpočty MPSV

Hlavním důvodem rostoucího deficitu důchodového pojištění však zatím není

zhoršující se demografická struktura. Důležitou roli nyní hraje především

ekonomická situace ČR, která vedla ke snížení příjmů systému. Současná

ekonomická krize způsobila růst nezaměstnanosti (v září 1999 míra

nezaměstnanosti 9 %), pomalejší růst mezd a tím i celkového objemu

příspěvků a také nárůst počtu neplatičů z řad podniků bojujících v ekonomické

krizi o přežití. Jde tedy především o pokles počtu přispívajících osob
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v produktivním věku v důsledku rostoucí nezaměstnanosti. Významný je také

velký rozsah náhradních dob, během kterých nejsou placeny příspěvky, nebo

výhody pro osoby samostatně výdělečné činné. Zároveň také vzrostly výdaje

systému díky častějšímu využívání výhodné konstrukce předčasných důchodů

(především v důsledku nepříznivé situace na trhu práce).

Na počátku roku 1999 se vláda snažila prosadit zvýšení příspěvkové sazby na

základní důchodové pojištění o 2,4 procenta, tj. ze současných 26 procent na

28,4 %, tato úprava však nenašla v parlamentu nezbytnou podporu.

1.2. E f e k t y  d ů c h o d o v é h o  s y s t é m u  v o d s t r a n ě n í

c h u d o b y  v e  s t á ř í

Je třeba konstatovat, že důchody ze systému základního důchodového

pojištění jsou hlavním zdrojem příjmu většiny důchodců. Proto považujeme

za velmi důležité analyzovat působení solidarity v rámci systému, rozdíly

mezi důchody a současně analyzovat i vývoj indikátorů, jako je poměr

průměrných důchodů k průměrné mzdě a růst nominální a reálné hodnoty

důchodů.

Pro analýzu solidarity v rámci systému základního důchodového pojištění je

nejdůležitější uvést působení vzorce pro výpočet důchodu pro různé

příjmové skupiny. Tuto funkci ilustruje graf V/4, kde je pro účely srovnání

doplněn ideální průběh funkce v tzv. Beveridgeovském systému (důchod

stejné výše pro všechny příjmové kategorie) a v tzv. Bismarckovském systému

(výše důchodu závisí na výši předchozích výdělků).

■ Graf V/4 Funkce vzorce pro výpočet starobního důchodu

Pramen: výpočty VÚPSV

V důsledku přerozdělování vykazuje systém výrazné prvky příjmové

solidarity. To znamená, že poměr důchodu ke mzdě s rostoucím příjmem

postupně klesá. Podle existující právní úpravy činí tento poměr u nově

přiznávaných důchodů v případě podprůměrné mzdy 58 % a v případě mzdy

trojnásobně vyšší než průměr již jen 26 %. Příčinou je podstatná redukce
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výdělků, která je směrodatná pro výpočet důchodu. Pro výpočet části

důchodu závislé na příjmu a na době pojištění jsou výdělky do 6100 Kč

započítávány celé, výdělky v rozmezí 6100 – 13 000 Kč ve výši 30 % a výdělky

nad 13 000 Kč jen z 10 %. Průměrná mzda přitom v roce 1998 dosáhla

přibližně 11 500 Kč.

Tento systém je výhodný pro důchodce s nižší než průměrnou mzdou,

v případě důchodců s vyšší než průměrnou mzdou dochází k výraznému

snížení poměru. Rostoucí solidarita se také projevuje v poklesu diferenciace

vyplácených důchodů. V období 1980 – 1997 se diferenciace snížila zejména

po roce 1990. Můžeme dokonce zaznamenat trend vedoucí k nivelizaci

důchodů. Zatímco v roce l980 měla polovina starobních důchodců důchody

v intervalu 0,7 – 1,3 násobku průměrného důchodu, v roce 1988 již měla

polovina důchodců důchody v intervalu 0,8 – 1,2 tohoto násobku a v roce

1997 dokonce v intervalu 0,9 – 1,1.

Důvodem je zavedení základní výměry důchodu (tzv. pevné částky).

Valorizace důchodů schválená v roce 1994 navíc přinesla růst jejího podílu

na celkové výši důchodu. V současné době činí základní výměra u všech

důchodů 1310 Kč měsíčně a odpovídá 23,5 procenta celkové výše

průměrného starobního důchodu. Od uvedení nového zákona do praxe se

podíl základní výměry na důchodu zvýšil o 3 body.

Nižší diferenciace důchodů je v rozporu s vývojem mezd. Zatímco diferenciace

mezd podstatně vzrostla (variační koeficient v roce 1981 činil 35,6 %, v roce

1989 dosáhl 34,2 %, v roce 1996 však již 57,6 %), diferenciace starobních

důchodů klesá (34,7 % v roce 1980, 28,7 % v roce 1990 a 17,6 % v roce 1997).

Příliš vysoká základní výměra přispěla k růstu důchodů, u kterých je tato část

důchodu podstatná, tedy u částečných invalidních důchodů, pozůstalostních

důchodů a u předčasných důchodů. Podstatně se změnily relativní výše

jednotlivých druhů důchodů. Průměrná výše částečného invalidního důchodu

v roce 1996 dosahovala 63 % starobního důchodu, v roce 1997 byl tento podíl

o dva body vyšší (65 %). Sirotčí důchody v roce 1996 odpovídaly 46 %

starobních důchodů, o rok později již 49 %. Průměrný pozůstalostní důchod se

zvýšil na 75 % průměrného starobního důchodu. Podíl základní výměry

důchodu v roce 1997 vzrostl na 33 % u pozůstalostního důchodu, 38 procent

u částečného invalidního důchodu a 50 % u sirotčího důchodu. U invalidních

a pozůstalostních důchodů to ve srovnání s rokem 1996 představuje nárůst

o pět bodů. Rostoucí podíl základní výměry zvýhodňuje také předčasný

odchod a vede k vyššímu počtu nově přiznávaných předčasných důchodů.

Výše průměrných starobních důchodů v národním hospodářství

v devadesátých letech se pohybuje mezi 43,5 a 55,3 % průměrné hrubé mzdy.

Nejnižší úroveň byla zaznamenána v roce 1996, nejvyšší v roce 1991.

Vzájemný poměr mezi důchody a mzdami je předmětem probíhající diskuse

o budoucí reformě.

Diferenciace

vyplácených důchodů

klesá 
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■ Tabulka V/2 Relace průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě

průměrný průměrná mzda relace

rok důchod hrubá čistá hrubá čistá

1988 1 496 3 095 2 451 48,3 61,0

1989 1 598 3 170 2 504 50,4 63,8

1990 1 731 3 356 2 656 51,6 65,2

1991 2 176 3 932 3 092 55,3 70,4

1992 2 413 4 644 3 563 52,0 67,7

1993 2 734 5 817 4 551 47,0 60,1

1994 3 059 6 896 5 351 44,4 57,2 

1995 3 578 8 172 6 318 43,8 56,6

1996 4 213 9 676 7 520 43,5 56,0

1997 4 840 10 696 8 308 45,3 58,3

1998 5 367 11 688 9 082 45,9 59,1

Pramen: výpočty MPSV

Vývoj reálné hodnoty důchodů je od roku 1989 velmi nerovný, zejména ve

srovnání s vývojem reálných mezd. Údaje o reálných hodnotách

průměrného starobního důchodu a průměrné hrubé mzdy v národním

hospodářství uvádí tabulka V/3. Je zde patrný určitý pokles reálné výše

důchodů od roku 1989. Vývoj reálné hodnoty důchodů byl vzhledem k růstu

reálné hodnoty mezd příznivý na počátku období. Od roku 1993 rychleji

roste reálná hodnota mezd.

■ Tabulka V/3 Vývoj reálné hodnoty starobních důchodů a mezd (1989 = 100)

průměrný průměrná mzda reálná hodnota (1989 = 100)

rok důchod hrubá čistá důchod hrubá mzda čistá mzda

1988 1 496 3 095 2 451 94,4 99,0 99,3

1989 1 598 3 170 2 504 100,0 100,0 100,0

1990 1 731 3 356 2 656 98,4 96,6 96,8

1991 2 176 3 932 3 092 81,6 72,2 71,9

1992 2 413 4 644 3 563 79,8 76,8 74,6

1993 2 734 5 817 4 551 75,6 79,6 78,8

1994 3 059 6 896 5 351 76,3 85,8 84,2

1995 3 578 8 172 6 318 80,9 93,1 91,1

1996 4 213 9 676 7 520 87,0 101,3 99,7

1997 4 840 10 696 8 308 91,0 103,3 101,6

1998 5 367 11 688 9 082 88,9 102,0 100,3

Pramen: výpočty MPSV
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Obecně můžeme říci, že současný základní systém důchodového pojištění je

schopen zajistit domácnostem důchodců příjem nad hranicí oficiální

chudoby (životního minima). Pod touto hranicí bylo v roce 1996 pouze 0,23 %

domácností starobních důchodců a 2,5 % domácností invalidních důchodců.

1.3. R e f o r m n í  p ř e d p o k l a d y

Není pochyb o tom, že systém důchodového zabezpečení je velmi citlivý na

demografický a ekonomický vývoj. To vyplývá ze skutečnosti, že základní

systém důchodového pojištění je založen na průběžném financování, kde

platby důchodů současným důchodcům jsou kryty více či méně ze

současných příspěvků vybraných od ekonomicky aktivních osob.

Jedním z rozhodujících faktorů v tomto směru je poměr počtu důchodců

k počtu plátců příspěvků do systému. Jeho vývoj uvádí tabulka V/4.

■ Tabulka V/4 Vývoj počtu důchodců k počtu plátců příspěvků

rok důchodový věk (zák č. 155/95 Sb.) důchodový věk 65 let

1996 0,48 0,48

1997 0,48 0,48

1998 0,47 0,47

1999 0,47 0,47

2000 0,48 0,48

2005 0,49 0,49

2010 0,53 0,52

2015 0,59 0,54

2020 0,64 0,57

2025 0,68 0,58

2030 0,72 0,61

2040 0,86 0,70

2050 0,93 0,78

Pramen: ČSÚ

Předpověď demografického vývoje do roku 2050 vypracovaná Českým

statistickým úřadem ukazuje, že Česká republika bude muset počítat

s významnými reformami důchodového zabezpečení. Očekávané zvýšení

poměru počtu důchodců k ekonomicky aktivním může být kompenzováno

buď zvýšením příspěvků pro zachování úrovně důchodů, nebo snížením

výše důchodů.

Na základě těchto prognóz Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo

výpočty výše příspěvků do základního systému důchodového pojištění při

respektování určitých parametrů, jako je růst hrubého domácího produktu,

míra nezaměstnanosti, vývoj mezd atd. Tyto propočty ukazují, jak by

příspěvková sazba měla stoupat.
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I když by se věk pro vznik nároku na starobní důchod zvýšil na 65 let u mužů

i žen, dosáhly by příspěvky pojištěných pro zachování úrovně dávek ze

základního systému extrémní výše. K dispozici je opatření pro snížení výše

náhrady na 40 %. Model takového vývoje opět vytvořilo Ministerstvo práce

a sociálních věcí. Oba propočty uvádí grafy V/5.

■ Graf V/5 Vývoj příspěvkové sazby (v %)

Pramen: výpočty MPSV

V průběhu posledních deseti let se uskutečnily podstatné změny

důchodového systému. Česká republika má nyní dvoupilířový systém, který

je výsledkem různých kompromisů učiněných v průběhu transformačního

procesu.

Dva hlavní zákony – 155/1995 o základním důchodovém pojištění a 42/1994

o důchodovém připojištění se státním příspěvkem – měly vytvořit prostor

pro budoucí změny důchodového systému jako reakci na sociální,

demografický a ekonomický vývoj. Byly však vytvořeny v druhé etapě

reformy, v níž vládl optimismus týkající se perspektivy ekonomického růstu.

V současné době je situace podstatně odlišná. Česká republika čelí

ekonomické recesi, demografické projekce byly zpřesněny a ukazují

pesimističtější vývoj.

1.4. P o k r a č o v á n í  d ů c h o d o v é  r e f o r m y

Politické rozhodovací procesy týkající se reformy důchodového systému byly

doposud blokovány symetricky rozdělenou politickou podporou odlišným

koncepcím reformy. Příkladem může být osud posledního návrhu sociálně

demokratické vlády řešit nerovnováhu důchodových příjmů a výdajů

zvýšením příspěvkové sazby. Tento návrh nemá naději nalézt většinu

v českém parlamentu, přestože v důsledku ekonomické krize a ukončení

restrikcí přijatých uprostřed roku 1997 (viz výše) je deficit důchodového

systému stále dramatičtější. Vraťme se však k názorům různých aktérů

postupně.
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Od prvních dní důchodové reformy bylo zabezpečení lidí ve stáří předmětem

diskusí a debat vedených několika konfliktními zájmovými skupinami. Proto

je dosti obtížné dospět ke konsenzu o přístupu k budoucím reformním

krokům. Od roku 1996 se většina diskusí zaměřuje na možné zavedení

kombinovaného financování (průběžného a kapitálového) povinných

důchodových schémat. Důvody jsou především předpokládaný

demografický vývoj a v ČR dobře známá a diskutovaná doporučení Světové

banky pro reformu důchodových systémů. Tato diskuse vedla k postupnému

vytříbení názorových a zájmových skupin.

Zásadní změnu financování důchodů – přechod od průběžného systému na

systém kapitálový – prosazují zejména liberální ekonomové a bankéři

(speciálně z výzkumných odborů bank a kapitálových investičních

společností). Představitele této skupiny můžeme nazvat radikálními

reformátory. Jejich kritika průběžného financování je postavena na jeho

nákladnosti a neudržitelnosti vzhledem k budoucím demografickým

trendům. Výhody kapitálových systémů vidí především v omezených

možnostech vlády zasahovat do systému, v nárůstu objemu investičního

kapitálu, ve snížení morálních hazardů a v posílení osobní zodpovědnosti.

Podobný přístup zastává také Česká národní banka. Nový systém s prvkem

penzijního spoření by měl přinést vyšší míru úspor domácností, což by mělo

podpořit obnovení ekonomického růstu.

Další názorovou skupinou, naléhající na změnu modelu financování

důchodů, je skupina demografických expertů. Ti zdůrazňují změny, které

nastanou v české demografické struktuře v nadcházejících letech. Tvrdí, že

stárnutí populace v České republice bude výraznější a delší, než se dnes jeví.

Většina jejich návrhů směřuje ke změně systému průběžného financování na

systém kapitálového financování a zvýšení věkové hranice pro vznik nároku

na důchod. První krok by se měl týkat sjednocení věkové hranice pro muže

i ženy, druhý by měl vést ke zvýšení věkové hranice pro vznik nároku na

důchod na 65 let v roce 2015.

Opatrní reformátoři – další názorová skupina, složená především z řad

expertů působících na Ministerstvu práce a sociálních věcí a některých

univerzitách – nepopírají výhody fondového systému, ale upozorňují na jeho

případná rizika. Zdůrazňují, že zde ještě existuje dostatečný prostor vedle

existujícího základního systému, jakož i doplňkového systému důchodového

připojištění. Věří, že v průběhu příští dekády bude možné různými nástroji

stabilizovat existující systém a vyzkoušet postupně nové, třeba i radikálnější

reformní kroky.

Poslední skupinu představují experti patřící ke konzervativní skupině (pojem

konzervativní zde chápeme jako nejméně radikální). Patří do ní zejména

levicově orientovaní experti z levicových politických stran, některých

odborových organizací a především ze stran a sdružení důchodců. Věří, že

pouze systém průběžného financování může zaručit zachování reálné

hodnoty dávek a udržení životní úrovně důchodců v souladu s ekonomickým
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vývojem země. Tito experti jsou přesvědčeni, že český důchodový systém

nebude zasažen dnešní krizí a že ještě po dobu 10 – 15 let nebudou vyčerpány

možnosti pro jeho úpravu. Navrhují reformu současného systému tak, aby

byl schopen pokrýt vyšší náklady na důchody v období 20 – 30 let. Jsou proti

zavedení povinného systému spoření, protože podle jejich názorů nejsou

důchodci nástrojem pro dosažení makroekonomických cílů. Jejich

navrhovanou alternativou je rozšíření a zkvalitnění doplňkových

důchodových systémů na dobrovolném základě. Jejich největší společnou

výhradou k povinnému systému spoření je to, že není schopen chránit

důchody před inflací a vyžaduje vysoké tržní a režijní náklady.

Současné názory rozhodujících politických aktérů na důchodovou reformu

se dají stručně shrnout do dvou základních vývojových alternativ.

První alternativu, tak zvanou kontinentální evropskou reformu, politicky

reprezentuje hlavně sociálně demokratický koncept, který se oficiálně uvádí

už i ve vládních materiálech. Podle tohoto návrhu má být důchodový systém

i nadále založen na dvou základních pilířích – povinném důchodovém

pojištění (průběžně financovaném) a dobrovolném důchodovém

připojištění (založeném na kapitálovém financování). Výše průměrného

starobního důchodu by se měla pohybovat okolo 55 až 60 průměrné hrubé

mzdy. Přibližně 45 bodů by měl zajišťovat povinný systém, 15 bodů

dobrovolný systém. Celý systém musí zabezpečit přiměřenou náhradu pro

nízké, střední a vyšší střední příjmové skupiny.

Vývoj povinného důchodového pojištění by měl směřovat k naplnění

následujících zásad:

1. Systém zůstane průběžně financovaný. Současná příspěvková sazba

(26 %) však nebude stačit k dosažení vyrovnané bilance systému.

Pokud nebude změněna právní úprava nebo úroveň důchodů, bude

podle modelu Ministerstva práce a sociálních věcí nezbytné její

podstatné zvýšení na 28 % v roce 2000 a 32 % v roce 2010. Taková

příspěvková sazba je neúnosná jak pro zaměstnance, tak pro

zaměstnavatele, a proto bude nutné hledat i jiné finanční zdroje

v rámci důchodového systému.

2. Systém by měl být i nadále jednotný, bez zásadních odchylek pro

jednotlivé skupiny pojištěných osob (osoby samostatně výdělečné

činné, státní zaměstnance, atd.), a to jak v pravidlech pro stanovení

výše pojistného, tak v pravidlech pro stanovení dávek. 

3. Dosavadní příliš vysoká míra sociální solidarity bude postupně

omezována. Naproti tomu bude posilovat těsnější vazba mezi

zaplaceným pojistným a výší důchodu (pojistný princip). Přiměřená

náhrada v základním systému bude zajištěna především pro nízké

a střední příjmové skupiny. Omezování solidarity by se mělo

naplňovat prostřednictvím postupného snižování podílu základní

výměry důchodu na celkové úrovni důchodů v rámci valorizace
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důchodů. V budoucnosti však (v průběhu 5 až 10 let) bude nutné

přistoupit k hlubší změně konstrukce výpočtu důchodu vzhledem

k zajištění ekvivalence placeného pojistného a výše důchodu v rámci

systému založeného na průběžném financování, tedy k přechodu od

dávkově definovaných plánů k plánům příspěvkově definovaným.

K uskutečnění takové změny bude správce základního systému (Česká

správa sociálního zabezpečení) potřebovat nové technologie, které by

mu umožnily atomizovat proces shromažďování a doplňování údajů

o pojištěných osobách.

4. Následující opatření by měla zajistit vyšší finanční stabilitu systému:

– zpřísnění podmínek vzniku nároku na důchod,

– platby státu za náhradní doby,

– úprava předčasného důchodu tak, aby se posílila vazba mezi výší

důchodu a zaplacenými příspěvky,

– zvýšení příspěvkové sazby.

5. Aby se posílily pojistné principy v základním povinném systému

a zvýšila transparentnost jeho finančních toků, oddělí se od státního

rozpočtu. Za tím účelem bude založena nová instituce – Sociální

pojišťovna.

6. Nabídka možností dobrovolného připojištění má být v nejbližší

budoucnosti širší, význam existujícího systému by se však neměl

snížit. V každém případě je nezbytné dále motivovat lidi k účasti

v připojištění, zejména zaměstnance se středními a vyššími středními

mzdami, jejichž náhrady ve stáří nemohou být dostatečně kryty

základním povinným systémem. Měly by být rozvíjeny nové formy,

zejména zaměstnavatelská doplňková důchodová schémata, která

existují ve všech vyspělých zemích. Jiné formy mohou být založeny na

komerčním principu, tj. na komerčním životním pojištění.

Druhá alternativa – tak zvaná radikální reforma – by měla být zaměřena

obdobným směrem, jakým se vydaly změny důchodových systémů v Polsku

a Maďarsku. Politicky je tento koncept reprezentován liberálními

a konzervativními politickými stranami. Plán scénáře takové reformy nebyl

ještě vydán jako oficiální dokument vypracovaný současnou opozicí

v parlamentu, nicméně z oficiálních i neoficiálních stanovisek můžeme

identifikovat základní přístupy.

Především je jasný záměr převést část základního povinného systému na

nové kapitálově financované schéma. Pro vybudování tohoto mezipilíře

bude nezbytné zajistit finanční prostředky, které pokryjí náklady

přechodného období. Pouze částečně by mohly být použity prostředky

současného systému. Zbytek by měl přijít z vnějších zdrojů, například

vydáním státních obligací. Horizont dokončení takové transformace je

vzdálený. Závisí na rozsahu „dvojího" zatížení současné pracující generace.

Dalším předpokladem reformy je schopnost správního systému (České

správy sociálního zabezpečení) zřídit individuální účty pro všechny pojištěné
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a vypočítat budoucí nároky všech 5 miliónů pojištěných. Ale hlavními

problémy, které se musí řešit v případě zavádění tohoto systému, jsou

citlivost na ekonomický vývoj a stabilizování kapitálového trhu. Obě tyto

podmínky jsou v České republice silně kritizovány.

V situaci v podstatě vyvážené podpory dvou rozdílných alternativ dalších

reforem je jen velmi těžké hledat společenský konsensus k dalším změnám.

Bylo by proto vhodné především učinit další nezbytné kroky k využití

moderních politických mechanismů rozhodování a dosažení dohody,

schopných nalézt politické kompromisy a konsensus pro dlouhodobou

strategii důchodové reformy.

Kvalitní právní úprava základního důchodového pojištění by měla umožnit

přijetí takových opatření, která by v krátkodobé perspektivě zajistila

udržitelnost a ekonomickou rovnováhu základního systému důchodového

pojištění.

Efektivní reformy druhého pilíře důchodového připojištění, možná

i s vytvořením nových atraktivních schémat, by mohly postupně posloužit

k ověření fungování kapitálově financovaných schémat. Přinesly by jejich

postupnou stabilizaci i prostor pro jejich masové využívání a tím i prostor pro

odlehčení základnímu důchodovému pojištění.

Současně je třeba dokončit transformaci ČSSZ ze státní na veřejnoprávní

instituci. Další důležité změny v oblasti správy zahrnují úpravu mechanismu

shromažďování a zaznamenávání údajů, doplnění informací o zaměstnancích

velkých podniků, doplnění příštích identifikačních rysů, potřebu zpráv

o zvýšení, snížení a ročních kontrolních zpráv pro případ, že všechny

sociálně pojištěné výdělečně zaměstnané osoby budou mít individuální účet

pojištění.

2. Zdravotnictví

Nutnost transformace zdravotnictví byla zřejmá již před koncem socialistické

etapy. Byla patrná mimo jiné i ze zásadně odlišného vývoje střední délky

života obyvatel ČR oproti jiným vyspělým zemím. Ještě v roce 1960 byla

střední délka života v ČR v mezinárodním srovnání na předních místech,

v dalších třiceti letech se však výrazně propadla. Potřeba zlepšení zdravotního

stavu obyvatel a potřeba komplexního přístupu k péči o člověka však byla

prosazována na vědeckých konferencích, nikoliv ve vládních programech.

O všeobecné potřebě nového ekonomického přístupu ke zdravotnictví se

mluvilo jen zjednodušeně či jednostranně, a proto i vývoj uspokojování této

potřeby v průběhu transformačních let zaostával. Bylo třeba:

– zvýšit celkové zdroje pro zdravotnictví, ale současně 

– se navrátit k ekonomickému pojetí rozvoje zdravotnictví.

Po roce 1990 bylo vedle dosud výhradních státních zdrojů nově zavedeno

zdravotní pojištění. Legalizovány byly i další typy zdrojů, jako soukromé

platby, sponzorské dary, zdroje podniků pro nákup služeb, činnost
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charitativních a jiných institucí apod. Po několika desítkách let

zjednodušeného rozpočtového hospodaření však v počátcích transformace

chyběly zkušenosti s tržní regulací a ekonomickým usměrňováním. To mělo

jednoznačně negativní následky. 

Zdravotnické instituce se sice začaly chovat samostatně, nebyly však přesně

předurčeny formy rozsáhlé transformace zdravotnictví. Teprve v jejím

průběhu se diverzifikovaly zájmy institucí i jednotlivců, a to významně

ovlivňovalo efektivnost transformace i činnosti zdravotnické soustavy.

Na počátku devadesátých let navazoval právní řád na tehdejší stav z dob

socializmu. V současné době proto vedle sebe existují systém zdravotní péče

(zdravotní pojištění) a systém, který je součástí šířeji pojaté soustavy

sociálního zabezpečení a který zajišťuje peněžité dávky v nemoci bez přímé

vazby na výdaje na léčení, prevenci a rehabilitaci.

2.1. K l í č o v é  p r v k y  t r a n s f o r m a c e  a j e j í  p o s t u p

Počátek transformace zdravotnictví po roce 1989 byl spojen s přeměnou celé

společnosti a s potřebou zlepšit výsledky zdravotní péče na jedné straně

a hospodaření na straně druhé. Klíčovými prvky transformace se proto staly

proměny institucí a činností. 

Transformaci zdravotnictví můžeme rozdělit do několika etap. Z jejich

stručného přehledu vyplývá, nakolik byly tyto klíčové prvky naplňovány.

– Období 1990 – 1991 bylo přípravou základních změn a jejich

odstartováním. Šlo především o rozvolnění dosavadní centralizované

soustavy a osamostatnění činnosti zdravotnických zařízení. V této

etapě se ještě hovořilo o reformě, ale bylo zřejmé, že je třeba proměnit

celý systém. Proto se o další etapě hovořilo již jako o transformaci.

– V roce 1992 nabíhal nový způsob financování a byly položeny základy

privatizace zdravotnictví.

– Rok 1993 byl obdobím zahájení faktické privatizace a financování

prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Současně se ale začaly

projevovat rozpory a problémy.

– V letech 1994 a 1995 se problémy projevovaly už naplno

a zdravotnická veřejnost již neskrývala svou nespokojenost.

– Po roce 1996 se obecně přijímá, že je třeba změnit pojetí reformy.

Převahu však mají kritiky a hlasy hledající viníky, než snaha poučit se

z reality velikého experimentu.

Základem soustavy zdrojů pro zabezpečení potřeb občanů v oblasti zdraví

a nemoci jsou pojištění a státní rozpočet. Ostatní zdroje (dotace, dary,

předplácená péče podniků pro vlastní zaměstnance apod.), které vstupují do

hospodaření jednotlivých zdravotnických zařízení, se centrálně nesledují.

Vývoj zdrojů financí pro zdravotnictví dokladuje graf V/6.
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■ Graf V/6 Výdaje na zdravotnictví podle typu zdroje (v mld. Kč)

Pramen: výpočty VÚPSV

Rozhodujícím zdrojem financí se po roce 1992 stalo zdravotní pojištění.

Vyměřovacím základem pro stanovení pojistného na zdravotní pojištění

(rovněž i pro nemocenské pojištění) je:

– u osob zaměstnaných úhrn zúčtovaných příjmů v souvislosti

s výkonem zaměstnání s výjimkou nezapočitatelných příjmů, 

– u osob samostatně výdělečně činných 35 % příjmu z podnikání a jiné

samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na

dosažení příjmů,

– u osob bez vlastních příjmů (a také u důchodců) nejdříve 80 %

minimální mzdy. V roce 1998 byl tento princip změněn, vyměřovacím

základem je částka 2900 Kč.

Tabulka V/5 ukazuje sazby pojistného z vyměřovacího základu.

■ Tabulka V/5 Sazby pojistného na zdravotní a nemocenské pojištění (v %)

zdravotní nemocenské

zaměstnanec (pojištěnec) 4,5 1,1

zaměstnavatel (plátce) 9,0 3,3

osoba samostatně výdělečně činná 13,5 4,4

Pramen: Zákon č. 54/1956 Sb.; zákon č. 100/1988 Sb.; zákon č. 589/1992 Sb.

Za vybrané skupiny osob bez vlastního příjmu (důchodci, děti školou

povinné, nezaopatřené děti po ukončení školní docházky, ženy na mateřské

dovolené apod.) platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Platby státu se

odvádějí na zvláštní účet Všeobecné zdravotní pojišťovny, na kterém se

provádí přerozdělování zdrojů pro všechny pojišťovny podle struktury jejich

pojištěnců (důležitý je počet plátců a neplátců a věk pojištěnců). Tyto zdroje

jsou zahrnuty ve zdrojích zdravotního pojištění. Stát vkládá ještě další

prostředky na investiční a neinvestiční činnosti institucionální sféry.
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Výběr pojistného a úhrady činností zdravotnickým zařízením provádí dnes

již vcelku stabilizovaná soustava zdravotních pojišťoven. Během prvních tří

let jejich počet vzrostl na 27, aby následně poklesl na současných deset.

Veřejné výdaje na zdravotnictví (zdravotní pojištění a státní rozpočet) se

pohybovaly ve výši 5,2 – 6,7 % HDP, když maximum bylo dosaženo v roce

1994. V zahraničí se srovnatelný ukazatel pohybuje v od 6,7 do 8,4 % HDP.

■ Graf V/7 Relace výdajů na zdravotnictví k HDP (v %)

Pramen: výpočty VÚPSV

Zdravotnictví prošlo základní proměnou z hlediska struktury zařízení. Jeho

celková velikost se téměř neměnila. Počet státních zařízení (většinou

nemocnic) byl vcelku stálý až do roku 1996, kdy klesl pod 100. Další veřejná

zařízení dosáhla svého horního extrému v roce 1992 (833) a od té doby jejich

počet klesal až na polovinu v roce 1997 (421).

Na druhé straně v lednu 1993 už existovaly téměř 3 tisíce soukromých

zařízení a tento počet každoročně rostl až na 22,5 tisíce v roce 1997. Z toho

tvoří téměř 17,5 tis. zařízení samostatné ordinace lékařů.

Celkový charakter transformace zdravotnictví lze ukázat na velikosti

ekonomických přeměn, ke kterým došlo v průběhu devadesátých let

i vzhledem k předchozím obdobím. To lze demonstrovat např. pomocí

ukazatele výdajů na zdravotnictví v přepočtu na jednoho obyvatele.

Zdravotní výdaje v přepočtu na obyvatele obsahují v ČR veřejné výdaje na

zdravotnictví (nikoliv podpory v nemoci, soukromé platby apod.).
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■ Graf V/8 Výdaje na zdravotnictví v přepočtu na obyvatele (v Kč)

Pramen: výpočty VÚPSV

Zatímco v průběhu 80. let rostly výdaje na zdravotnictví pomalu (na 180 %

do roku 1989), v průběhu 90. let vzrostly 4,7krát (v období 1980 – 1998 tedy

vzrostly 8,5 krát). Ve vyjádření na obyvatele to představuje růst ze 1470 Kč

v roce 1980 na 2600 Kč v roce 1989 a na 12 500 Kč v roce 1998. Počet obyvatel

se přitom měnil jen málo, údaje proto přibližně vyjadřují i růst objemu

veřejných výdajů na zdravotnictví v uvedeném období.

K prudkému zvýšení úrovně zabezpečení obyvatel došlo hned v prvních

letech transformace, ale zásadní změnu představoval rok 1993. Po enormním

přírůstku příjmů i výdajů zdravotnictví v tomto roce už nebylo možné stejně

vysokým tempem pokračovat v dalším rozvoji. Tempo růstu příjmů

a současně i výdajů se zmírnilo, což způsobuje nespokojenost zdravotníků.

Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotnictví v přepočtu na obyvatele

s ohledem na ekonomickou úroveň přináší graf V/9. Podle situace ve

srovnávaném roce představuje průměrný výdaj přibližně 750 USD PPS/obyv.

asi 7,9 % úrovně vytvořeného HDP (9500 USD PPS/obyv.), což je srovnatelné

s řadou vyspělých zemí. Graf dokládá podobnou úroveň výdajů vůči

ekonomické úrovni ve většině zemí.

V podmínkách ČR :

– obyvatelstvo pocítilo zlepšení přístrojového vybavení, přítomnost

nových technologií, dostupnost zahraničních léků apod.,

– zdravotníci vyjadřují nespokojenost s nízkou úrovní výdajů na

obyvatele ve srovnání s jinými zeměmi (bez vztahu k ekonomické

úrovni).
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■ Graf V/9 Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotnictví v přepočtu na

obyvatele

Pramen: výpočty VÚPSV, OECD

Lůžkovou péči v roce 1998 v České republice zajišťovalo celkem 216

nemocnic se 69 450 akutními lůžky, dále 165 odborných léčebných ústavů

(OLÚ) s celkem 22 000 lůžky a 53 lázeňských léčeben s celkem 19 950 lůžky.

Lůžková kapacita nemocnic postupně pomalu klesá. V témže roce připadalo

110 lůžek na 10 000 obyvatel. Na 1 lékaře v nemocnicích připadlo 4,7 lůžek

a v odborných léčebných ústavech 33,4 lůžek.

Soustava ambulantní péče se skládá z primární péče a specializované

ambulantní péče. Primární péči obstarává síť praktických lékařů pro dospělé,

praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních gynekologů a stomatologů.

Na jednoho praktického lékaře pro dospělé (na 1 úvazek) připadalo 1800

osob starších 15ti let. Drtivá většina praktických lékařů pro dospělé (95 %)

pracovala v nestátním sektoru. U praktických lékařů pro děti a dorost (96 %

v nestátním sektoru) připadalo na 1 lékaře v průměru 1100 – 1200 dětí.

U ambulantních lékařů – gynekologů to bylo v průměru 5100 – 5200 žen.

V nestátním sektoru pracovalo 97 % ambulantních gynekologů.

Stomatologové (98 % v nestátním sektoru) mají v průměru na starosti 

1800 osob.

Specializovaná ambulantní péče je složena ze dvou sítí zdravotnických

zařízení. První síť tvoří 4910 samostatných, většinou privátních ordinací,

v nichž pracuje téměř šest tisíc odborných ambulantních lékařů a přes 

13 tisíc sester. Druhou sítí jsou ambulantní oddělení 215 nemocnic, v nichž

pracuje 5600 lékařů a přes 26 300 sester a středního zdravotního personálu.
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■ Tabulka V/6 Počet zdravotnických zařízení, lékařů a lůžek v letech 

1996 – 1998

zařízení lékaři 1) lůžka

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

nemocnice 217 217 216 14 863 14 790 14 773 71 587 70 457 69 450

OLÚ celkem 212 222 218 1 250 1 256 1 254 42 711 42 258 41 937

AMB – prim. 12 759 12 713 12 818 12 796 12 788 12 947

AMB – spec. 4 663 4 834 4 930 4 002 4 338 4 570

AMB – ost. – 3 828 3 878 2 278 2 137 1 955

ZZZ – 574 531 374 384 421

lékárny 1 517 1 626 1 714 7 8 6

hyg.služba 86 86 90 689 691 693

ostatní – 103 117 199 282 64

celkem – 24 207 24 513 36 454 36 675 36 686 114 298 112 715 111 387

1) Jde o přepočtené osoby (FTE) – nelze přímo srovnávat se zahraničím. 

Pramen: ÚZIS

Vývoj celkového lůžkového fondu v letech transformace můžeme rozdělit do

dvou etap:

– V období od roku 1990 do roku 1994 došlo k první spontánní vlně

snižování počtu lůžek. Souvisí to s rychlým vybavováním nemocnic

a lůžkových zařízení technikou, přechodem na nové způsoby léčení

a také se zavedením plateb prostřednictvím zdravotního pojištění.

– V druhé vlně, po roce 1994, dochází k dalšímu snižování lůžek.

V tomto období už jde i o určitou programovost změn, která

pravděpodobně souvisí s hledáním cest zvyšování tržeb nemocnic

v rámci plateb zdravotního pojištění, ale také s hledáním způsobů

omezování nákladů.

V první zmíněné vlně se celkový počet lůžek snížil přibližně o osm tisíc.

Tento vývoj souvisí s možným a přirozeným přizpůsobováním kapacit

u rozvíjejících se oborů i u oborů, které byly v minulosti naddimenzované.

Důležitá je celková vybavenost lékaři. Z celkového počtu 228 tisíc

(přepočtené, nikoliv fyzické osoby) pracovníků ve zdravotnictví je téměř 

36 tisíc lékařů, 104 tisíce středních zdravotnických pracovníků a 43 tisíce

provozních pracovníků. Přibližně 114 tisíc lidí pracuje v nemocnicích, 

35 tisíc v dalších lůžkových zařízeních a 54 tisíce v samostatných

ambulantních zařízeních.
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2.2. B u d o u c n o s t  t r a n s f o r m a c e  z d r a v o t n i c t v í

Je pozitivní, že se po roce 1990 situace v oblasti zdravotního stavu populace

začala rychle zlepšovat. Stále je však patrný velký rozdíl proti dalším zemím.

Tato skutečnost by měla mít mobilizační efekt a srovnání by se mělo využívat

pro stanovení cílů dalšího rozvoje zdravotnictví.

Je samozřejmé, že pokrok není způsoben jen změnami ve zdravotnictví, ale je

ovlivněn i celkovým klimatem ve společnosti, péčí o životní prostředí, úrovní

sociálního zabezpečení, úrovní kultury apod. Pro formování dalších etap

transformace zdravotnictví je důležité vyjít i z posouzení nedokončených

úkolů dosavadní transformace, ze specifik, na které se někdy zapomíná,

a z potřeby důslednější integrace přístupů.

Mnohá očekávání a některé cíle reformy zdravotnictví v letech 1989 až 1991

plynuly z negativních zkušeností z postavení a možností zdravotníka

v socialistickém zdravotnictví. Zdravotníci před reformou žili 40 let

v netržním prostředí a na rozdílnost života v plánovaném a soutěžním

prostředí nebyli připraveni.

Adaptace na nové proměnlivé prostředí byla obtížná a pro některé

zdravotníky šokující. Pozornost mnoha z nich se soustředila na aktuální

problémy a řada společně a dříve vytyčených úkolů byla odsunuta.

Je vhodné připomenout, že před rokem 1989 se dlouho kritizovalo nízké

využívání moderní techniky, izolovanost od světové soustavy zdravotnictví

apod. V důsledku toho se sice používalo rozsáhlé množství nemocnic,

poliklinik, lékařů, ale jejich efektivita byla špatná.

V počátcích reforem se zdůrazňovala především potřeba zainteresovat

zdravotnické pracovníky na kvalitě i kvantitě práce, nutnost zeštíhlení

zdravotnictví (svobodná volba lékařů měla vyloučit ty, o jejichž práci nebude

zájem), zvýšení prestiže zdravotnického (a zejména lékařského) stavu

a překonání peněžních problémů.

Čas ukázal, že základní kameny byly správné. Bez privatizace nebylo možné

zvyšovat individuální odpovědnost zdravotníků, bez návratu k pojištění

nebylo možné významně zvýšit úroveň finančních toků do zdravotnictví.

Závažné související problémy však nebyly řešeny. Především jde o změny

kvality řízení na všech úrovních, změny etického klimatu (nelze současně

zvyšovat příjmy všech, když se mají vyloučit ti, o jejichž práci není zájem),

sociálního klimatu (nelze slibovat bezplatné úhrady všeho, co se dosud

poskytovalo na nízké technické úrovni a při podstatném zvýšení vybavení

bude dražší) a ekonomického klimatu (nelze současně vyplácet větší

prostředky všem článkům, když nejsou odstraněny články, které působí

nehospodárně a při zvýšených příjmech pro všechny tuto nehospodárnost

mohou ještě zvyšovat).
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3. Státní sociální podpora

Paternalistická rodinná politika socialistického státu si nárokovala rozsáhlou

státní ingerenci v mnoha oblastech rodinného života. Potřeba její přeměny

byla formulována připravovanou strategií sociální reformy již od roku 1990.

Ještě pod gescí Federálního ministerstva práce a sociálních věcí byly

formulovány základní principy a východiska v oblasti sociální politiky. Ty

logicky vyústily v již zmíněný a různě interpretovaný třípilířový systém

sociálního zabezpečení, jehož součástí se měl stát systém státní sociální

podpory.

Jeho cílem bylo:

– sjednotit dávky poskytované rodinám s dětmi do jednoho systému

(např. přídavky na děti byly dávkou nemocenského pojištění,

výchovné k důchodům dávkou důchodového zabezpečení, rodičovský

příspěvek byl státní dávkou, příspěvek při narození trojčat byl dávkou

sociální péče),

– nově definovat základní podmínky a principy jednotlivých dávek,

důraz měl být kladen na transformaci nejvýznamnějších dávek, tj.

přídavku na děti a státního vyrovnávacího příspěvku,

– nově řešit ty sociální situace, které dosud nebyly řešeny (nově byl

konstruován příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu).

Základním východiskem celého systému měl být princip participace.

Prostřednictvím systému státní sociální podpory občanům tedy bude stát

přispívat rodinám v případě jím uznané sociální události. Sociální událostí

v tomto smyslu byla a je přítomnost osob v rodině, které dosud nejsou

výdělečně činné, a zvyšují tak její náklady. Tato definice je doplněna

principem, že dávky budou řešit různé sociální situace, na něž rodina

vlastními silami a vlastními prostředky nestačí. To se stalo základním

kamenem budoucí adresnosti.

Princip solidarity v novém systému měl být založen na dvou základních

a navzájem se prolínajících rovinách přerozdělování. První z nich je

projevem solidarity mezi vysokopříjmovými rodinami a rodinami s nízkými

příjmy, druhou pak solidarita bezdětných rodin a rodin s dětmi. Tento

přístup k řešení sociálních situací odráží současně v jedné rovině adresnost

a univerzalitu v rovině druhé. V rámci státní sociální podpory existují vedle

sebe dávky nárokové a dávky, na které vzniká nárok teprve po otestování

celkové příjmové situace rodiny.

O jejich vzájemném poměru i o konstrukci každé rodinné dávky se postupně

v průběhu let 1993 – 1995 rozvinula diskuse. Původní záměry (adresně měly

být vypláceny téměř všechny dávky) byly v období legislativní přípravy,

v průběhu schvalovacího řízení i poté v průběhu roku 1996 postupně

modifikovány, a to spíše směrem k oslabení adresného principu. 
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Častým tématem koncepčních sporů byly i spekulace o aktivní úloze

rodinných přídavků v rámci rodinné politiky. Z veřejných diskusí vyšlo

i koncepční stanovisko rozhodujících institucí, jež mělo vliv na podobu

systému státní sociální podpory. V podstatě šlo o tato základní východiska:

– V ČR dochází k postupnému zvyšování věku, kdy lidé uzavírají první

manželství, a k poklesu průměrného počtu dětí v rodině.

– Bez ohledu na stav systémů sociálního zabezpečení porodnost a počet

dětí v rodině klesá ve všech vyspělých zemích (naopak neúměrně roste

tam, kde žádné sociální dávky nelze očekávat).

– Důvody těchto tendencí nemají ekonomickou povahu. Jsou spíše

povahy obecné a jen málo souvisí s koncepcí sociálních politik.

Návrh zákona o státní sociální podpoře schválila vláda dne 14. 12. 1994.

Podle tohoto návrhu byly s výjimkou dávek pěstounské péče testovány

všechny dávky. V průběhu koaličního jednání, před schválením zákona

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, došlo k zásadním úpravám vládního

návrhu zákona. Poskytování rodičovského příspěvku, zaopatřovacího

příspěvku, porodného a pohřebného mělo být nyní plošné bez ohledu na

příjem společně posuzovaných osob. Byla prodloužena doba poskytování

rodičovského příspěvku, zásadně byl upraven přídavek na dítě. Hranice

příjmu pro poskytování příspěvku na bydlení byla zvýšena na 1,4 násobek

životního minima rodiny, čímž se zvýšil nejen počet příjemců, ale i celková

výše těchto dávek. Částečně se tak snížila adresnost systému a zvýšily výdaje

na dávky (přibližně o 2,4 mld. Kč v roce 1996).

Na základě poslaneckých návrhů byla v dubnu 1996 přijata novela zákona

o státní sociální podpoře (č. 137/1996 Sb.). Tato novela rozšířila okruh

nezaopatřených dětí o osoby, které uzavřely manželství s osobou, která není

nezaopatřeným dítětem, a o studenty středních a vysokých škol studující

v cizině. V souvislosti s dojížděním do škol v zahraničí byl upraven

i příspěvek na dopravu, kde bylo navíc upraveno i dojíždění z jedné části obce

do druhé a byly přesněji určeny skupiny dětí pro nárok na tuto dávku. Byla

rovněž stanovena minimální výše dávky u sociálního příplatku, příspěvku na

bydlení a příspěvku na dopravu na 50 Kč za měsíc. Některé z provedených

změn, např. stanovení minimálních částek některých dávek, opět mírně

snížily adresnost systému.

Systém státní sociální podpory se zavedl do praxe ve dvou etapách. V první

fázi (od 1. 10. 1995) nabyla účinnosti ustanovení zákona týkající se dávek

poskytovaných bez ohledu na výši příjmu společně posuzovaných osob

(rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, porodné, pohřebné a dávky

pěstounské péče). Ve druhé etapě (od 1. 1. 1996) vstoupily v platnost

ustanovení zákona, na jejichž základě jsou poskytovány příjmově testované

dávky (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a příspěvek

na dopravu).
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Základním nástrojem pro uplatňování systému státní sociální podpory je

institut životního minima jednotlivce, resp. domácnosti [blíže kapitola VI].

Životní minimum je státem uznaná minimální částka potřebná k zajištění

výživy a ostatních základních osobních potřeb.

V systému státní sociální podpory se ho používá dvojím způsobem:

– ke stanovení životní úrovně domácností a následnému vytvoření

příjmových pásem určujících vznik nároku na dávku (u dávek

vyplácených ve stejné výši všem domácnostem, jimž vznikl na dávku

nárok) nebo pro účely určení její výše (u dávek, jejichž výše je po

přiznání nároku závislá na celkové příjmové situaci),

– k vlastnímu určení výše dávek, jež jsou většinou definovány jako 

x-násobek životního minima příjemce dávky.

Všeobecně jsou tedy podmínky nároku na jednotlivé dávky i jejich výše

závislé na výši životního minima. Udržování reálné úrovně životního

minima i celého systému státní sociální podpory zajišťují jeho valorizace.

Podmínkou nároku na dávky je trvalý pobyt oprávněné osoby na území

České republiky a u dávek závislých na příjmu i ostatních společně

posuzovaných osob. Pro nárok na dávky se testuje pouze příjem rodiny,

nikoli její majetek. Za rodinu se v zásadě považuje soužití rodičů

a nezaopatřených dětí, příp. osob, které fakticky tuto činnost plní, ve

společné domácnosti. Výjimkou je příspěvek na bydlení, u něhož se za

rodinu považují všechny osoby užívající byt, které jsou v bytě hlášeny

k trvalému pobytu.

Vedle změny konstrukce jednotlivých dávek se přistoupilo i ke změně jejich

plátce. V minulosti tyto rodinné dávky vypláceli zaměstnavatelé a okresní

správy sociálního zabezpečení (v případě pracovníků malých organizací,

OSVČ a nezaměstnaných). Počet zaměstnavatelských subjektů se

s postupující ekonomickou transformací výrazně zvyšoval (z 8 tis. na počátku

roku 1990 na zhruba 33 tis. v roce 1995) a kontrola správnosti poskytování

jednotlivých dávek se stávala obtížně zvládatelnou. Vzhledem k tomu, že

přechod od plošného poskytování dávek k adresnému systému doprovází

nárůst sledovaného a vyhodnocovaného množství údajů, bylo nezbytné

pověřit výplatou těchto dávek okresní úřad jako nejnižší článek státní správy.

Oprávněná osoba podává písemnou žádost o přiznání dávky na tiskopisech

předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. O vlastních dávkách

pak rozhodují okresní úřady. Příslušné jsou přitom okresní úřady podle

místa, kde je oprávněná osoba přihlášena k trvalému pobytu.

Základními ekonomickými ukazateli vývoje systému rodinných přídavků

jsou především objem výdajů na tyto dávky a jejich podíl na hrubém

domácím produktu, na státním rozpočtu a významný je i podíl těchto výdajů

na celkových výdajích systému sociální ochrany. 
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■ Graf V/10 Výdaje na státní sociální podporu jako podíl HDP a celkových

výdajů na sociální zabezpečení

Pramen: výpočty VÚPSV

Rodinné dávky byly sjednoceny do nového systému státní sociální podpory,

který je z hlediska finančních toků plně závislý na státním rozpočtu. Jde tedy

o systém financovaný z daní obyvatelstva. V širším smyslu podpory rodin

s dětmi však musíme uvažovat i existující systém daňových odečitatelných

položek – na děti i na nevýdělečně činnou manželku. I tyto transfery mají

svou podstatnou funkci.

V současné době lze vypozorovat v České republice dva základní koncepční

názory na budoucí změnu systému podpory rodin. Obě se shodou okolností

týkají koexistence dvou mechanismů – systému státní sociální podpory

a systému odpočitatelných položek v dani z příjmu fyzických osob.

První z nich hovoří o tom, že působení těchto dvou systémů je často

protichůdné a účelné by bylo zvážit možnost převedení odpočitatelných

položek (především na nezaopatřené děti) ze základu pro výpočet daně

z příjmu fyzických osob přímo do přídavku na dítě. Údajně by tak bylo

možné lépe ovlivňovat úroveň podpory domácnostem s nízkými a středními

příjmy. Zastánci tohoto názoru tvrdí, že systém státní sociální podpory je

cílenějším a sociálně spravedlivějším transferem do rodin s dětmi než

nástroje, jejichž použití umožňuje soustava pojistného a daní.

Druhý názor navrhuje naopak přídavek na děti transformovat v univerzální

sociální dávku a vysokopříjmové rodiny zatížit v daňovém systému.

Argumentuje se zde především administrativní náročností současného

systému, kritizuje se jeho byrokratičnost a necitlivost v přístupu

k „občanskému komfortu" příjemců dávek.

Je zřejmé, že je nutné uvědomovat si souvislost těchto dvou systémů. Je také

pravděpodobné, že v budoucnu nebude mít koexistence adresného systému

přídavků na děti a daňových odpočitatelných položek své opodstatnění,

neboť na sebe tyto dvě technologie logicky nenavazují, což ostatně shodně

tvrdí a dokazují obě popsané koncepce.
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4. Sociální pomoc

V soustavě sociálního zabezpečení z období socialismu chyběl mechanismus

dynamické konstrukce výpočtu dávek i mechanismus jejich valorizace, který

by reagoval na aktuální životní situace. Státní monopol ani nevytvářel

prostor pro iniciativu samosprávných a autonomních organizací, ani

nemotivoval klienty k aktivnímu řešení vzniklé situace. Systém

socialistického sociálního zabezpečení především ale nebyl stvořen ke

koncepčnímu řešení sociálních situací, jejichž existenci společnost popírala

či uměle potlačovala (nezaměstnanost, drogy, prostituce, chudoba,

bezdomovectví).

Stát po roce 1989 hledal cestu, jak sociální služby opět rozdělit mezi více

aktérů a jak optimálně navrátit rodině a místnímu společenství jejich

primární zodpovědnost za sociální pomoc. Tento postup bychom mohli

nazvat počátkem návratu k občanské společnosti. Jeho předpokladem bylo

vytvořit základní institucionálně-organizační podmínky a napomáhat

utváření podmínek společenských. Změny, kterými sociální pomoc

v současné době prochází, jsou zaměřeny na individualizaci při poskytování

dávek a jejich zpřehlednění. Před rokem 1989 existovalo nepřehledné

množství jednorázových i opakovaných dávek poskytovaných různými

subjekty. Složitý mechanismus různých dávek přetrvává dodnes.

V letech 1990 a 1991, kdy probíhala diskuse odborné veřejnosti na téma

základních prvků nového systému sociálního zabezpečení, vystupovalo do

popředí několik akcí. V rovině krátkodobých opatření v souvislosti se

scénářem sociální reformy vznikla tzv. záchranná sociální síť. Stát v tomto

přechodném období pociťoval zvýšenou odpovědnost za sociální situaci

svých občanů. Liberalizace cen a její dopad na růst životních nákladů,

utváření trhu práce a jeho vliv na mzdový vývoj, rozvíjející se soukromé

vlastnictví a jeho vliv na příjmovou a majetkovou diferenciaci měly rozdílný

dopad na sociální strukturu společnosti.

Do záchranné sociální sítě patří dva druhy činnosti – aktivní politika

zaměstnanosti a sociální ochrana obyvatel (pasivní politika). Chudobu bylo

třeba řešit z důvodů humánních i z důvodu potřeby zachovat politickou

stabilitu a neohrozit transformační proces společnosti. Byly přijaty zákony

s přímou vazbou na řešení chudoby – o životním minimu a o sociální

potřebnosti. Vlastní systém sociální pomoci měl být řešen jako poslední, aby

byl schopen fungovat jako síť pod pojištěním a podporou.

Ze sociální oblasti bylo především třeba odstranit monopol státu a zdroje

financování hledat u všech aktérů, tedy u občana, státu, obce, poskytovatele

a v neposlední řadě i v klientově rodině. Oblast státní správy bylo nutné

přiblížit občanovi a zároveň humanizovat prostředky této pomoci. Typy

poskytované sociální pomoci bylo třeba rozšířit a poskytovat je nejen ex post,

ale vytvářet i účinnou prevenci. K těmto prioritám se v ČR v roce 1994 přidal
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ještě požadavek na změnu systému poskytování dotací nestátním

organizacím, který vznášeli především výzkumníci, lidé z praxe a organizace

zdravotně postižených. Paušální dotace na projekty se měly přeměnit na

přispívání „na hlavu“ klienta sociální pomoci.

Lze vysledovat tři hlavní linie vývoje v oblasti sociální pomoci:

– přechod od definování skupin občanů k definování situací nouze,

– přechod od poskytování dávek k rozsáhlejšímu poskytování služeb

včetně poradenství,

– pluralizace poskytovatelů sociální pomoci.

Nový samostatný zákon o sociální pomoci se i v roce 1999 stále připravuje.

V současnosti spadá tato agenda pod pojem sociální péče. Obsahuje

ustanovení týkající se jak nouze hmotné, tak i nouze sociální a jak dávek, tak

i sociálních služeb. Stát si zachovává stále silnou pozici ve financování.

Uvažuje se o přesunu správy systému z centra na obce, které jsou též součástí

veřejné správy. Návrh byl postaven na přesném vymezení role státu, obcí

a nestátních subjektů a vztahů mezi nimi. Velmi důležitým bodem návrhu je

vymezení finančních vztahů všech těchto subjektů. 

Základní ustanovení třetího pilíře – sociální pomoci – nacházíme stále

v mnohokrát novelizovaném zákoně o sociálním zabezpečení. Tento zákon

vymezuje skupiny, jichž se týká poskytování sociální péče především. Jsou to: 

– rodina a děti,

– zdravotně postižení občané,

– staří občané,

– občané, kteří potřebují zvláštní pomoc,

– občané společensky nepřizpůsobení.

K zásadním změnám v oblasti legislativy upravujícím sociální pomoc zatím

nedošlo. Mělo by dojít ke změně názvu systému ze „sociální péče" na

„sociální pomoc". Sociální péče zůstává jednou ze služeb sociální pomoci

a je jí myšlena skutečná péče o potřebného klienta. Nově koncipovaný

systém sociální pomoci vychází z respektování tradiční role rodiny, která by

měla být základním zdrojem sociálního bezpečí a suverenity občana. Při

splnění určitých podmínek se sociální pomoc stává nárokovou. Sociální

pomoc má klientovi umožnit dosáhnout způsobilosti k soběstačnému životu

ve společnosti. Záchranná sociální síť se nechápe jako rybářská síť, odkud

není úniku, nýbrž jako trampolína, od které se lze odrazit.

Velmi důležitá má být změna ve financování sociální pomoci. Stát by měl

umožnit takový sociální příjem, aby si sám potřebný občan vybral službu,

která nejlépe vyhoví jeho individuálním nárokům. Stát má být garantem

zabezpečení klasifikace zdravotního postižení a má zajišťovat dostatečnou

kontrolu nad sociální ochranou občanů včetně sociálně právní ochrany.

Poskytovatelům sociálních služeb má přispívat dotacemi na provoz a stanoví

jejich jednotné akreditační podmínky. Dalšími opěrnými body jsou:
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– systém aktivní sociální práce (v návrhu zákona se poprvé zavádí

termín sociální práce), 

– přiblížení služeb dle principu subsidiarity co nejblíže občanovi, na

úroveň obcí a nestátních neziskových organizací, 

– poskytování dotací na hlavu, nikoliv na lůžko,

– adresné poskytování dávek, a to pouze jedním úřadem,

– účinnější uplatňování alimentační povinnosti blízkých osob a lepší

zabezpečení spoluúčasti samotného klienta,

– občan jako aktivní subjekt sociální pomoci, jehož nouze nezbavuje

občanské odpovědnosti za sebe sama,

– oddělení samosprávy od státní správy.

Poskytování pomoci osobám samostatně výdělečně činným není podle

návrhu vyloučeno, komplikuje se však posuzování příjmů. Má se za to, že

příjmy z podnikání jsou dostatečné a opak musí klient prokázat.

Podle nového modelu mají existovat dvě základní skupiny sociálních služeb.

Prvním typem jsou služby sociální péče poskytované osobám, jež v důsledku

ztráty nebo omezení fyzické nebo psychické autonomie potřebují pomoc

k uspokojení běžných životních potřeb. V oblasti sociální péče návrh

rozlišuje čtyři kategorie závislosti klienta sociální pomoci. Od těch se odvíjí

různé bodové ohodnocení zdravotního postižení, a tedy i různá výše

sociálních dávek. Cílem je posílit nebo nahradit ztracenou soběstačnost

těchto osob, konkrétně umožnit stav, kdy si občan sám vybírá poskytovatele

a „zaplatí" mu svými body. Cílem je také umožnit osobní asistenci místo

pobytů v sociálních ústavech ve všech případech, kdy je to vzhledem

k okolnostem možné.

Druhým typem jsou služby sociální intervence, kterými se bude

uskutečňovat prevence patologických jevů, sociálně právní ochrana či

krizová intervence (azylové domy atp.). Jejich cílem je pomoci občanovi

překonat obtížnou životní situaci.

Financování obou typů služeb bude vícezdrojové. S ohledem na typ služby

bude úhrada od občana někdy pouze symbolická.

Při poskytování všech sociálních dávek platí tzv. správní řád. Česká republika

doposud nemá Nejvyšší správní soud, což poněkud komplikuje případné

odvolávání.

Mezi hlavní nedostatky současného systému sociální péče patří především

tyto skutečnosti:

– Často dochází ke zdvojení rolí sociální práce, kdy na jedné straně má

být pracovník občanům co nejblíže a pomáhat jim a na straně druhé

ho využívají dávkoví specialisté na „průzkum terénu" pro přiznání

dávek.

– Současná právní úprava neumožňuje diferencovat výši poskytované

peněžité pomoci podle délky trvání stavu nouze či podle snahy

občanů situaci řešit.
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– Klient sociální péče není motivován ke zvýšení vlastního příjmu např.

odhlédnutím od části pracovních a sociálních příjmů.

– Výplatu sociálních dávek provádí různé subjekty. Z důvodu rozdělení

působnosti je koordinace činností jednotlivých subjektů omezená.

Jednorázové dávky vyplácí obecní úřad (samosprávný celek), pověřený

obecní úřad má v pravomoci vyplácet opakující se dávky a okresní

úřad (státní správa) poskytuje půjčky a příspěvky na výživu. Role obce

a státu v dávkové sféře splývají.

Nejdůležitějším prvkem struktury sociální pomoci má být pluralita jejích

aktérů a jejich vztahy na základě subsidiarity a rovnosti. Institucionální

strukturu tvoří orgány státní správy a samosprávy a instituce zřízené těmito

orgány. Dále ji tvoří nevládní neziskové organizace, nadace a fondy.

V prvním období transformace, kdy se teprve vytváří výše zmíněná nezbytná

pluralita poskytovatelů a kdy je to stát, kdo přesouvá své kompetence na jiné

aktéry, je také stát odpovědný za to, jaký obraz si veřejnost o vztahu

poskytovatele a klienta vytvoří. Stejně tak je stát odpovědný za získání

podpory veřejnosti.

V soustavě sociální péče má stát funkci koncepční, iniciační, koordinační

a kontrolní. Jeho neoddiskutovatelnou rolí je též role financiéra sociální

politiky, a tedy i financiéra zákonem garantovaných sociálních dávek. Ke

státu přistupují na lokálních úrovních se samosprávou obce a města.

Konkrétní sociální služby poskytují vedle ústavů s celorepublikovou

působností řízených MPSV i nestátní organizace, spolky, charity, obce

a okresní úřady.

K zabezpečení ochrany osob, kterým budou sociální služby poskytovány,

zavádí návrh zákona akreditaci poskytovatelů služeb. Stát bude rovněž

zabezpečovat kontrolu poskytování všech forem sociální pomoci všemi

subjekty. Stát si zachovává výlučnou roli garanta životního minima a výkon

vyplácení dávek ponechává na pověřených obecních úřadech. Stát bude

zajišťovat sociálně právní ochranu občanů. Okresní úřady budou mít na

starosti především služby prevence a intervence, které musí z hlediska

zdravého vývoje společnosti být na úrovni vyšší než samosprávní.

Zabezpečení služeb sociální péče bude stále více věcí obcí a nestátních

subjektů.

Paternalistický přístup státu k zabezpečení definovaných skupin obyvatelstva

před rokem 1989 zanechal následky u rozsáhlé části populace bývalé

federace. Z šetření VÚPSV z roku 1993 o činnosti sociálních referátů

a z šetření o nízkopříjmových skupinách obyvatel z roku 1998 vyplynulo, že

velká část sociálních pracovníků je přesvědčena o tom, že klienti zneužívají

jakékoli se vyskytnuvší benevolence a možnosti získat sociální dávky.

Z tohoto i dalších důvodů nevymezuje návrh zákona přesně nároky na

poskytnutí dávky, nýbrž standardizuje postupy zjišťování potřebnosti

občana.
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Současný systém sociální péče je specifický typem svých klientů. Jsou jimi

převážně lidé v nouzi – hmotné nebo sociální. O poskytnutí některé z forem

sociální pomoci občan sám žádá, případně sociální pracovníci reagují na

upozornění okolí občana nebo lékaře. Vyhledávací činnost samotných

sociálních referátů doposud příliš nefunguje – sociální pracovnice ve velké

míře vyčerpají energii na vyplácení dávek a na další administrativní činnosti.

Není proto překvapivé zjištění, že se stížnosti na poskytování sociálních

služeb, konkrétně pečovatelské služby a ústavního ošetřování, téměř vůbec

neobjevují.

Česká republika má bohatou historii dobrovolné práce a dobročinných

spolků již z prvorepublikových dob. Totalitní režim však spolkovou činnost

tvrdě potíral, viděl v ní potenciální středisko odporu.

Počet sociálně zaměřených nevládních neziskových organizací dosáhl

například v roce 1995 čísla 1600. To byla sice necelá třetina počtu

dobrovolných sociálních spolků z roku 1934, ale přesto lze vysledovat jistý

rozvoj neziskového sektoru. Tradičně hustší síť těchto organizací vytváří

dobré podmínky pro zavádění a rozvoj systému sociální pomoci jako systému

pluralitního.

Neziskové organizace mají různou právní formu. Mezinárodním normám

v duchu nestátních neziskových organizací odpovídají občanská sdružení,

nadace, účelová zařízení církví (především katolické charity a evangelické

diakonie). Do podzimu roku 1995 se občanská sdružení, nadace, charitativní

a další neziskové organizace řídily ustanoveními Občanského zákoníku

a především již zmiňovaného zákona o sdružování občanů. Právní rámec

existence nestátních neziskových subjektů na poli sociální pomoci upravil

zákon o obecně prospěšných organizacích.

Neziskový sektor se angažuje především ve zřizování a provozování

azylových zařízení (aktivity často s celorepublikovou působností). Dále

konkuruje státní pečovatelské službě v poskytování domácí péče a osobní

asistence. Na území ČR existuje také několik málo soukromých penzionů pro

důchodce, ale to je spíše okrajový předmět aktivit neziskových organizací.

Nevládní neziskové organizace komunikují se státními úřady především

v souvislosti se žádostmi o dotace. Jinak není jejich činnost po získání

povolení (od Ministerstva vnitra) nijak omezována. Kvalita odbornosti má

být podle návrhu zákona zajištěna akreditací subjektu, který hodlá

provozovat sociální služby. Pokud půjde o služby s celorepublikovou

působností, bude akreditace udílet MPSV, jinak okresní úřady. 

Obecně platí, že služby nevládních neziskových organizací jsou zaměřeny

v prvé řadě na ty formy pomoci, které zde dlouho chyběly nebo které řeší

nově se vynořující problematické jevy (bezdomovci, uprchlíci, drogově

závislí apod.). Do popředí zájmu se dostali duševně nemocní, mentálně

postižení, vozíčkáři. Rozvíjejí se nové formy pomoci založené na

individuálním přístupu a uznávající osobnost postižených.
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Většina organizací poskytuje více druhů služeb, přičemž oslovuje jednu či

více cílových skupin lidí. V sociální oblasti se nejčastěji objevují organizace

zaměřené na děti a mládež – ať se již zabývají preventivními akcemi na

naplnění volného času nebo pořádáním integračních programů pro

zdravotně postižené. Výrazné zastoupení mají organizace, často křesťansky

orientované, s širokým spektrem sociální pomoci pro více sociálních skupin

– azylová zařízení pro osoby v nouzi apod. Ve zdravotní oblasti sdružuje

největší počet organizací osoby s určitou nemocí nebo postižením, případně

rodiče a přátele postižených. Narůstají iniciativy věnující se civilizačním

chorobám a problematice AIDS. Tradičně vysoký je počet sdružení pro

smyslově postižené. Určitý počet, především nadací, je zakládán při

zdravotnických zařízeních (i státních). Ty slouží k doplňování finančních

zdrojů, případně k nákupu lékařské techniky.

Úroveň sociálních služeb poskytovaných nestátními subjekty se odlišuje od

úrovně služeb, které poskytují státní zařízení. Zpravidla jsou v případě

nestátních zřizovatelů služby na vyšší úrovni a provozní náklady jsou naopak

nižší. S financováním činnosti těchto organizací jsou problémy. Získávají

prostředky zejména ze státních zdrojů a ze zdrojů samosprávných měst

a obcí. Existující daňové zákony nevytvářejí pro podnikatelské subjekty

dostatečný prostor, resp. motivaci pro sponzorování sociálních činností

nestátních institucí. Úloha státu v oblasti dotací nestátních sociálních služeb

je v současnosti velmi výrazná. Nevládní neziskové organizace jsou přibližně

z 90 % financovány ze státního rozpočtu (prostřednictvím ministerstev,

magistrátů či okresních úřadů).

Postupně se zvyšuje počet placených, profesionálních pracovníků

nevládních organizací. Lze vysledovat trend postupné profesionalizace dříve

dobrovolných organizací. Mezi jednotlivými organizacemi však trvá

nedůvěra k vytváření jakýchkoli center, což má za následek rozdrobenost,

malou vzájemnou informovanost, plýtvání silami i prostředky a rovněž

nemožnost získat informace o počtu a struktuře potřebných osob. Role

nestátních neziskových organizací, stejně tak jako role obcí coby

poskytovatelů služeb sociální péče, by se podle principu subsidiarity měly

výrazně zvýšit.

V roce 1990 dosáhly výdaje na celý systém sociální péče 5,7 mld. Kč 

(1 % HDP). Po poklesu v roce 1991 se výdaje vrátily v roce 1994 na původní

podíl vzhledem k HDP, což odpovídalo 11,5 mld. Kč. V letech 1995 – 98 činily

výdaje 0,8 % HDP, v roce 1998 to v absolutní částce představovalo 13,8 mld.

Kč. V průběhu sledovaných devíti let se měnil poměr výdajů na služby

a dávky. Zatímco v roce 1990 byla větší část peněz vydána na dávky sociální

péče (3 mld. Kč oproti 2,7 mld. Kč za sociální služby), v roce 1998 byly

prostředky rozděleny ve prospěch služeb (4,1 mld. na dávky a 9,4 mld. Kč na

služby). Podrobnější údaje o vývoji poskytuje graf V/11.

Výdaje na sociální

pomoc 
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■ Graf V/11 Výdaje na sociální pomoc vzhledem k hrubému domácímu

produktu a k celkovým výdajům na sociální ochranu

Pramen: výpočty VÚPSV

Druhým opatřením namířeným ke zmírnění problému chudoby je zákon

o sociální potřebnosti, který upravuje podmínky poskytování pomoci

v hmotné nouzi. Sociální potřebnost je výsledkem individuálního posouzení

sociální situace občana. Finanční výpomoc (dávky) by měla být až krajním

řešením. Dávky jsou na žádost potřebného poskytovány obcemi, k výplatám

se využívají střediska pro výplatu dávek státní sociální podpory. 

Kritériem pro posuzování sociální potřebnosti občanů v hmotné nouzi byla

až do uzákonění životního minima v roce 1991 tzv. hranice sociální

potřebnosti upravená vyhláškou, kterou se prováděl zákon o sociálním

zabezpečení.

Dávky mají kompenzační charakter a lze je poskytovat buď ve formě peněžité

nebo věcné (materiální pomoc). Ne vždy jsou dávky podmíněny sociální

potřebností, jako například dávky poskytované starým a invalidním

občanům a některým dalším skupinám obyvatel. Vedle dávek týkajících se

uvedených větších sociálních skupin existuje řada méně významných dávek,

jejichž výplata je pro individuální řešení menších skupin obyvatelstva rovněž

významná. Část z dávek stát garantuje za splnění určitých podmínek (jsou

nárokové). Tento typ se vyplácí především okresními úřady. Rozhodování

o dávkách nenárokových leží zpravidla na obcích.

Dávky, příspěvky a věcná pomoc jsou nejužívanější a pravděpodobně

i nejpreferovanější formou sociální pomoci. Jiné formy jsme si doposud

dostatečně neosvojili. Poskytnutí dávky by přitom mělo být poslední a tou

nejméně důležitou formou sociální pomoci. Jak již bylo řečeno, návrh

zákona poprvé sociální práci uzákoňuje a dává jí hlavní úlohu v sociální

pomoci, přičemž systém zakládá na prevenci a intervenci. Dávky mají být

poskytovány až poté, co klient s pomocí sociálních pracovníků nebude

schopen překonat obtížnou situaci.
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Sociální služby jsou zabezpečovány terénní nebo ústavní formou. Stále

častěji se v poslední době využívá pečovatelská služba, jedna z terénních

služeb. Tuto tendenci lze hodnotit pozitivně. Potvrzuje to, že levnější terénní

sociální služby získávají prioritu. Podíl výdajů na pečovatelskou službu na

HDP rostl dvakrát rychleji než na ostatní formy sociálních služeb. Rozvíjejí se

služby osobní asistence, vznikají denní stacionáře a chráněné bydlení.

V oblasti pomoci zdravotně postiženým se od roku 1989 dosáhlo pozitivních

změn, a to především v překonání segregační koncepce vůči nim. Postupně

dozrává koncepce začlenění zdravotně postižených do normálního života,

stále častější jsou zařízení rodinného typu, již zmíněné chráněné bydlení. Pro

plnou integraci handicapovaných lidí do života společnosti s možností

setrvat v rodinném prostředí nejsou doposud zcela vytvořené podmínky.

Tuto mezeru by měl vyplnit nový zákon o sociální pomoci. Současné dávky

pro zdravotně postižené mají především pomáhat snášet nepříznivou situaci,

jejich kompenzační charakter ustupuje do pozadí. Nemají sílu aktivizovat

zdravotně postižené směrem k překonávání vlastních obtížných životních

situací, podporovat jejich soběstačnost a nezávislou existenci. Návrh zákona

přináší zásadní změnu: dotaci na hlavu. Klient je aktivní a sám si vybírá mezi

konkurujícími si službami. Stát svým způsobem garantuje jeho soběstačnost.

Starostové mnohých obcí mají většinou snahu podílet se na provozování

zařízení sociální pomoci ve svých obcích. Vytváření obecních center

spojujících dům sociální péče, domov důchodců či jiný sociální ústav

s dalšími sociálními službami pro širší veřejnost však brání problémy

s financováním. Obce mají většinou velmi málo prostředků na zřizování

a provoz sociálních služeb – často nemají finance ani na zřízení školy nebo

zdravotního střediska, sociální služby nemají nejvyšší prioritu. Samostatné

obce mají proto tendenci posílat potřebné občany na okresní úřady, jak

vyplynulo i z šetření referátů sociální pomoci. Návrh zákona předpokládá

důslednější uplatnění principu subsidiarity a užší spolupráci obcí

a neziskových organizací v oblasti zajišťování sociálních služeb občanům.

Dotace na hlavu zrovnoprávňuje nestátní organizace se státními i mezi sebou

navzájem a vytváří konkurenční prostředí.

Sociální pomoc byla zpočátku v socialistickém státě považována za buržoazní

přežitek, posléze byla její potřeba připuštěna, avšak nebyla doceněna

profesionalita při jejím provádění – zcela chybělo vysokoškolské vzdělání. Již

označení oblasti sociální pomoci jako „sociální péče" bylo poznamenáno

ideologií státního paternalismu. Sociální péče byla financována výlučně ze

státního rozpočtu a prováděna místní státní správou – národními výbory.

Občané se spoléhali na „sociální jistoty." Ze systému se vytratila sociální

kontrola, náklady byly nepřiměřené efektům. Administrativu centrálně

řídilo republikové ministerstvo práce a sociálních věcí. Soustředění výkonu

sociální péče na okresy, kraje a republiky vedlo k odcizení se základní

myšlence sociální pomoci, k nedostupnosti v čase i prostoru
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a k nefunkčnímu byrokratickému rozhodování bez dostatečné kontroly,

potažmo i ke snižování kvality institucí sociální péče.

Teoreticky sociální péče plošně pokrývala všechny základní případy sociální

potřebnosti a nouze, ale neexistoval individuální přístup ke konkrétnímu

klientovi, k délce trvání jeho stavu nouze či k závažnosti jeho situace.

Sociální péče byla zaměřena na definované skupiny občanů. 

Po roce 1989 byly navrženy tři pilíře sociální ochrany obyvatel, avšak k jejich

postupné realizaci nedošlo dříve než se československá federace rozpadla.

Česká republika po jistém vývojovém vakuu v období voleb v roce 1992

a následném dělení federace na přelomu let 1992/1993 pokračovala v duchu

reforem započatých v roce 1990.

Jakkoli vysoké byly cíle autorů sociálních reforem, je jisté, že těchto cílů

nebylo dosaženo. Snaha představit systém úsporný a efektivní ztroskotala

možná i proto, že přišla na pořad dne příliš pozdě, kdy již společnost nebyla

nakloněna ostřejším reformám a tzv. utahování opasků. Dalším důvodem

byly neustálé změny koncepce všech sociálních zákonů. Částečnou omluvou

může být fakt, že nebylo odkud opisovat. S podobnými problémy jako ČR se

střetává celý vyspělý svět. Sociální zabezpečení je všude nákladné a jeho

konečný tvar je vždy kompromisem ideových zájmů opozice a vlády.

Povinností obou stran je však vytvořit takový systém, který plní svůj účel

a není třeba jej neustále reformovat. 

Důležitým krokem bylo uzákonění hranice chudoby – životního minima –

v roce 1991. V roce 1995 byl zaveden systém státní sociální podpory určený

pro zmírnění životních nákladů ve společensky uznaných situacích

(především pro rodiny s dětmi). Sociální podpora zajišťuje značnému

množství lidí dávky, díky nimž nejsou jejich příjmy pod hranicí chudoby. 

Poté, co začalo být zřejmé pokrytí potřebných osob státní sociální podporou,

bylo možné přistoupit k plodnější tvorbě zákona o sociální pomoci. Samotný

zákon sice doposud nebyl uveden v život, ale poslední návrh zohledňuje

představy všech aktérů. Stěžejním úkolem sociální pomoci je dosáhnout

stavu, kdy hlavním nástrojem je sociální práce. Dalším z úkolů je posílit

příjem klientů neschopných se o sebe postarat a umožnit jim tak co nejdelší

nezávislý život v přirozeném prostředí za případné pomoci instituce

zabezpečující služby. Co se peněžitých dávek týče, je sociální pomoc

reziduální kategorií v systému sociálního zabezpečení. Zároveň však

kompenzuje zvýšené výdaje zdravotně postižených osob.

Bude-li navrhovaný zákon přijat, nahradí dosud nepřeberné množství dávek

sociální péče příspěvkem při zabezpečení základních potřeb a příspěvkem při

zabezpečení zvláštních potřeb. Obsah sociálních služeb se zásadně

modifikuje. Zavádí dva typy služeb, služby péče a intervence. Jedním

z moderních trendů, které měly na formování návrhu vliv, je otevírání

sociálních ústavů a zřizování tzv. sociálních center, ve kterých je sloučeno

více služeb v jednom objektu. Hlavním cílem je rozsáhlejší pluralizace
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poskytovatelů služeb a zapojení klienta do procesu pomoci. Za existenci

a dostupnost sociálních služeb budou podle návrhu zákona odpovídat

samosprávné místní a regionální orgány. Obce budou mít na starost

i zajištění podmínek nezbytných na přežití např. pro osoby bez trvalého

pobytu nebo pro osoby, které potkala živelná katastrofa. Stát se ještě musí

vyrovnat s některými evropskými standardy i s již ratifikovanými smlouvami.

Stejně tak musí ČR zajistit možnost odvolání se klienta k nezávislému orgánu

– soudu.
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1. Majetková a příjmová struktura domácností

Obyvatelstvo České republiky prošlo v posledním desetiletí dvacátého století

zásadní přeměnou majetkových a příjmových vztahů a struktur. Tyto změny,

spolu s rozvojem demokratických, humanitních a politických poměrů, tvoří

základy duchovní a materiální kvality života, lidské důstojnosti a rozvoje

vytvářené po pádu totalitního režimu. Proto je v této části věnována

pozornost hlavním faktorům a souvislostem změn majetkových poměrů

a v jejich rámci privatizaci jako základnímu impulsu obnovení životní

aktivity. Dále se pozornost soustřeďuje na vývoj příjmů domácností, které

tvoří bázi životního standardu, a rovněž na změny ve způsobech jejich

utváření.

Totalitní režimy negativně tlumily lidský rozvoj v České republice téměř po

tři generace. Prakticky nepřetržitě existovaly padesát let (nacismus 

1939 – 1945, komunismus 1948 – 1989). V majetkové a příjmové oblasti

přinesly především útlum životní motivace a aktivity občanů, způsobený

úplnou likvidací vlastnických práv v podstatných oblastech (válečná

ekonomika, konfiskace majetku židovského obyvatelstva a perzekuovaných

osob za druhé světové války, vyvlastnění majetku, zestátnění a kolektivizace

prostředků k podnikání na principech antagonismu společenských tříd

VI. Ž I V O T N Í  Ú R O V E Ň  A  C H U D O B A ■

Totalitní režim

negativně ovlivňoval

majetkové a příjmové

struktury 
v komunistickém režimu [pozn. 1]). Zákonem uznávaná majetková práva

občanů se omezovala prakticky jen na oblast spotřebních předmětů, zatímco

prostředky a zdroje k podnikání byly co do vlastnických práv vyhrazeny státu

a státem uznaným družstvům. Soukromé podnikatelské aktivity byly

politickými a státně mocenskými mechanismy potlačovány

a kriminalizovány.

Tato majetková a podnikatelská omezení vůči obyvatelstvu byla v České

republice (Československu) uplatňována nejdůsledněji ze všech států

sovětského bloku. Důsledky byly mnohostranné. Zjevné byly především

v odcizení státního vlastnictví, jeho zneužívání a zcizování s dlouhodobým

negativním působením na morálně-etické postoje občanů, rozvinutí

rozsáhlé stínové ekonomiky zejména v oblasti služeb (řemesla,

opravárenství, tzv. „melouchaření“). Byla narušena mezigenerační dědická

majetková kontinuita, což významně napomohlo oslabení rodinných vztahů

(rozvodovost, odcizení generací, zesurovění postojů mladších ke starším)

i odklonu od produktivních ekonomických a širších občanských aktivit

k osobnostním zájmovým oblastem (typické bylo upnutí se na rekreační

objekty – chaty, chalupy).

Totalitní společenské poměry se projevily také v úplné závislosti příjmů

občanů a domácností na státu. Jediným oficiálně uznávaným způsobem

výdělečného získávání prostředků byl zaměstnanecký vztah občanů ke

státním podnikům a institucím a ke státem petrifikovaným družstvům. Počet

osob, které byly z povahy svého povolání samostatně výdělečně činné (např.
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advokáti, někteří umělci), se pohyboval v desetinách procenta ekonomicky

aktivní populace.

Změny v majetkových a příjmových vztazích a strukturách, k nimž v České

republice došlo po pádu totalitního režimu, jsou zásadního charakteru.

Ovlivnily rozvoj, postoje, chování a osudy všech občanů státu bezprostředně

při změnách společensko-politických poměrů i v dosavadním průběhu

transformačních změn v devadesátých letech a budou působit dlouhodobě.

1.1 M a j e t k o v é  v z t a h y  a s t r u k t u r y

Pro vývoj majetkových (vlastnických) vztahů jsou charakteristické především

tři aspekty – ústavní zakotvení a vymezení vlastnických práv občanů, rozvoj

podnikatelských aktivit občanů a privatizace majetku státu.

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České

republiky, v čl. 11 stanoví: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické

Pozitivní působení

ústavního zakotvení
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se

zaručuje.“ [pozn. 2].

Ústavní zakotvení vlastnických práv občanů má především trvalé pozitivní

morální souvislosti. Po mnoha desetiletích se držba a užívání občany

zákonně nabytého majetku staly předmětem ochrany státu

a nezpochybnitelným faktorem postavení občanů. Současně se postupně

vytvářejí morální závazky a odpovědnost majetných občanů vůči rozvoji

občanské společnosti a zesiluje úcta k majetku.

Zajištění majetkových práv mělo také významné motivační účinky. Vyvolalo

mnohostrannou ekonomickou a společenskou aktivitu občanů. Jde

především o úsilí dosáhnout co nejvyšších příjmů jak bezprostředně

z různých forem pracovní činnosti, tak ze zhodnocení existujícího

soukromého hmotného majetku a peněžních zdrojů. Podstatnou složkou

motivačního působení obnovených vlastnických práv jsou rovněž jejich

neomezované mezigenerační převody prostřednictvím dědického práva.

Důsledky majetkové motivace na humanitní rozvoj byly v České republice

v devadesátých letech z dlouhodobého hlediska nesporně pozitivní.

Část hospodářských aktivit se uskutečňuje za legálním rámcem jednak ve

formě činností, z jejichž výnosu nejsou odváděny daně a povinné příspěvky

do sociálních fondů (šedá ekonomika), jednak v podobě kriminálních aktivit

(černá ekonomika). Odborníci předpokládají, že se rozsah těchto

neformálních aktivit v průběhu devadesátých let poněkud zvětšuje a mění se

zejména jejich obsah, struktura a aktéři.

Převážná část nelegálních aktivit totalitního režimu se v podmínkách

demokracie a liberálního hospodářství přeměnila na legální činnosti. Pro

šedou a černou ekonomiku však vznikly nové impulsy a motivace. Řadíme

mezi ně především možnosti majetkového prospěchu účastí na nelegální
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(spontánní, divoké) privatizaci státního majetku, tlak na zvýšení příjmů

domácností při poklesu reálné kupní síly v první fázi transformace, úspory

na daních a povinných příspěvcích do sociálních fondů, ziskovost

nelegálních činností.

Hlavními formami nelegální činnosti jsou: „tunelování“ nejprve státních

a později soukromých podniků a společností (tj. převod kapitálu, výnosů

a zisku na osobní aktivity a konta), práce na černo českých občanů (jako

zaměstnanců i jako nelegálně samostatně výdělečných osob), aktivity

nelegálních migrantů, kteří se stávají hlavními nositeli zločinných forem

podnikání, obchodování s pašovaným, padělaným a jinak nelegálně

získaným spotřebním zbožím. Analýzy dospívají převážně k odhadům, že

v České republice se v současné době (1998 – 1999) rozsah nelegální

ekonomiky pohybuje okolo 10 až 15 % hrubého domácího produktu 
(tj. 109 až 163 mld. Kč), a to s mírně rostoucím trendem v průběhu

devadesátých let [pozn. 3].

Důsledky rozsahu a forem nelegální hospodářské činnosti pro humanitní

rozvoj jsou bezpochyby negativní. Ztěžují výhodnost legálních

podnikatelských aktivit, zpomalují vytváření úcty k majetku, posilují strach

ze zločinnosti, xenofobii vůči cizincům a rovněž vůči romským občanům,

zřejmá je labilita politických postojů atd.

Podnikatelské aktivity občanů České republiky se staly podstatnou složkou

humanitního rozvoje české společnosti v devadesátých letech. 

Podmínky pro rozvoj podnikání (především drobného a středního) byly

v průběhu celého období a zejména na jeho počátku příznivé. Vedle již

zmíněných zásadních demokratizačních změn existovala značná

neuspokojená společenská a ekonomická poptávka. Deformace způsobené

direktivním řízením hospodářství v totalitním systému vedly ke značným

deficitům v nabídce zejména v oblasti řemesel, opravárenství, bytové

a stavební údržby, v obchodě, pohostinství, ubytovacích a dalších službách.

Rozsáhlé impulsy podnikání dala neuspokojená poptávka po zahraničním

zboží. Vedle vnitřní poptávky se prudce rozvinula poptávka plynoucí

z cestovního ruchu, který se prakticky přes noc stal odvětvím s velkým

obratem a se značným aktivním saldem v platební bilanci státu.

Vývoj podnikatelských aktivit obyvatelstva prošel v průběhu devadesátých

let několika fázemi. Lze je charakterizovat údaji o počtu soukromých

podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona (tabulka VI/1).
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■ Tabulka VI/1 Vývoj počtu soukromých podnikatelů podnikajících podle

živnostenského zákona v letech 1990 – 1998

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

počet podnikatelů 124 892 982 1045 857 1000 1104 1201 1270

(v tis. osob)

Pramen: ČSÚ (1999) Statistická ročenka České republiky

Je zřejmé, že k expanzi soukromého podnikání došlo v období prvních tří let

společenské transformace (1990 – 1992), v další etapě počet podnikajících

stagnoval, resp. rostl jen pomalu. 

Vstup občanů do podnikání ovlivňoval komplex často protichůdně

působících faktorů a motivací. Podnikatelé a jejich motivace tvoří v podstatě

tři vzájemně se prolínající skupiny občanů.

Část podnikatelů se snaží cílevědomě realizovat své představy o prosazení

vlastních, v předchozím režimu potlačovaných podnikatelských schopností

a záměrů. Tito lidé ve velké míře vstupovali do samostatné výdělečné

činnosti bez dostatečných hmotných a peněžních zdrojů a zkušeností.

Projevovala se u nich směs nadšení, píle, naivity a vůle využít možností

životního rozvoje a aktivit vytvářených tržním prostředím.

Druhou skupinu tvoří občané, kteří podnikání vyhledali nebo do něho byli

vtaženi proto, že ztratili své dosavadní zaměstnání. V prvních letech

transformačního období (1990 – 1993) to byli především občané, kteří dosud

pracovali ve státních podnicích a institucích, které představovaly „mrtvý

chod“ totalitního direktivního hospodářství („výroba pro výrobu“), nebo

ztratily odbyt po rozpadu sovětského bloku. Zčásti šlo o exponenty

totalitního režimu (pracovníci aparátu komunistické strany a dalších

organizací politického systému, např. tajné policie apod.). V první etapě

transformace byly možnosti podnikání těchto osob relativně značné

vzhledem k zmíněné neuspokojené nově vytvářené poptávce. Exponenti

bývalého režimu byli přitom zvýhodněni proti ostatním občanům rozsahem

informací a kontaktů, které měli k dispozici.

V dalších časových etapách tvořili hlavní část osob vstupujících do

podnikání nezaměstnaní, kterým k samostatné výdělečné činnosti

napomáhaly úřady práce. Míra úspěšného zapojení do podnikání se u těchto

občanů stále více omezovala vzhledem ke vzrůstající konkurenci a v období

1997 až 1999 k celkové recesi českého hospodářství, rychlému růstu

nezaměstnanosti a k poklesu celkové koupěschopné poptávky obyvatelstva.
Třetí, největší a značně různorodou skupinou občanů jsou ti, pro které byla

impulsem pro podnikání privatizace státního majetku [pozn. 4].

Z privatizačních postupů byl pro lidský rozvoj i z hlediska podnikání

pozitivní proces restituce majetku. Restituce spočívaly v bezúplatném vydání
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majetku zestátněného v letech komunistického režimu (období 1948 až

1989) původním vlastníkům (fyzickým osobám) nebo jejich oprávněným

dědicům. Z celkového objemu státního majetku (1577 – 1687 mld. Kč)

privatizovaného v letech 1991 – 1998 byl v restitucích fyzickým osobám

vrácen majetek v odhadované hodnotě 70 – 130 mld. Kč [pozn. 5]. Restituce

představovaly navrácení přibližně 70 tis. nájemních domů a objektů

s nebytovými prostory, 30 tis. průmyslových, dílenských a administrativních

objektů, značné části státních lesů, zemědělské půdy a majetku [Zpráva vlády

1999].

Provádění restitucí mělo nesporně několik pozitivních důsledků.

U restituentů existuje hluboký pocit satisfakce plynoucí z odstranění křivd

zestátnění a z obnovení základních mezigeneračních vlastnických vztahů.

Restituce se staly jedním z faktorů spolupůsobících při obnově středních

společenských a majetkových vrstev.

Byly také impulsem pro rozvoj zejména drobného a středního podnikání.

Bezúplatné vydání majetku znamenalo vybavení restituentů materiálními

předpoklady podnikání, což vedlo proti ostatním občanům podnikatelům

obvykle k určitému snížení úvěrového a úrokového zatížení. Faktorem

potenciální podnikatelské úspěšnosti přitom byla i schopnost řady

restituentů navázat na zkušenosti z podnikatelské činnosti před zestátněním,

ať již šlo o zkušenosti vlastní nebo plynoucí z rodinných tradic.

Majetkové restituce byly jednou ze specifických forem české, resp.

československé privatizace. Veřejnost je široce podporovala – v prosinci 1990

měla restituční strategie pod heslem „náprava křivd“ podporu 77 % občanů.

Proces restitucí byl od svého počátku provázen střetem zájmů a ideovými

spory o pojetí, rozsah a časové vymezení. Námitky proti realizaci restitučního

postupu byly vznášeny z obav, že se nepodaří zvládnout velký rozsah

přechodu vlastnických práv a že dojde k velkému počtu soudních sporů,

a tím ke zpomalení postupu ostatních forem privatizace. Většina restitučních

nároků však byla uspokojena rychle a bez zásadních komplikací [pozn. 6].

Malá privatizace, která proběhla v období let 1991 – 1993, spočívala

v úplatném převodu vlastnictví na fyzické osoby. Šlo převážně o obchodní,

skladovací a obdobné prostory a malé provozovny v účetní hodnotě do 

300 mil. Kč. Převody vlastnictví se odehrávaly na základě aukcí. V průběhu

aukčních řízení však došlo k řadě korupčních afér a podvodů, které umožnily

pronikání nelegálních aktivit (praní špinavých peněz, vliv různých

zahraničních mafií aj.).

Rozsah malé privatizace, měřený hodnotou převedeného majetku, nebyl

z hlediska celkového objemu privatizace velký (přibližně 23 mld. Kč [pozn. 5]).

Základní význam této metody spočíval v územní plošnosti a rychlosti

provedení. Počet objektů, které touto cestou změnily vlastníky, a počet

účastníků malé privatizace není přesně statisticky podchycen. Šlo však

o desetitisíce objektů a statisíce účastníků. V tomto typu a formách
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podnikání se vytvořili konkrétní a odpovědní vlastníci a vznikl základ nižších

středních a středních tříd.

Základním problémem drobného a středního podnikání vzešlého z malé

privatizace a restitucí jsou podmínky pro jeho trvalé, bezporuchové

reprodukování. Ty se v průběhu devadesátých let nesporně zhoršily. Státní

podpora této skupiny podnikatelů je nízká. Na podporu programů rozvoje

malého a středního podnikání byla věnována maximální částka v letech

1994 – 1995, a to vždy přibližně jedna miliarda korun. V roce 1998 byla tato

částka jen poloviční. Možnost získat zvýhodněný úvěr a příspěvek na úhradu

úroků je tedy nízká. Neexistují ani daňové úlevy pro začínající živnostníky

apod. Naproti tomu stát připustil, aby ve srovnání s jinými zejména

západními zeměmi mohli velmi snadno získat živnostenská oprávnění

cizinci. Zpráva vlády (1999) k této problematice konstatuje: „K 31. 12. 1993

byl počet cizinců – držitelů živnostenských oprávnění cca 7 tisíc osob, 

k 31. 12. 1997 přesahoval tento počet již 63 tisíc osob. Vysoký je rozsah

ekonomické migrace ze zemí s nižší životní úrovní, zejména ze zemí

bývalého východního bloku, a spekulativní zakládání zejména veřejných

obchodních společností s počtem společníků mnohdy přesahujícím 50–70.“

Uvedené pololegální aktivity spolu se silným tlakem nadnárodních

obchodních řetězců velmi silně stupňují konkurenci. Ve spojení s poklesem

vnitřní poptávky to ztěžuje dnešní sociální a ekonomické postavení

drobných a středních podnikatelů. „Vcelku je nutno konstatovat, že česká

společnost ztratila optimismus, s nímž do podnikání vstupovala na počátku

devadesátých let“ [Zpráva vlády 1999].

Velká privatizace je historicky neopakovatelný proces (probíhá od roku

1992), v němž se uskutečnila transformace největší části státního vlastnictví –

velkých podniků a zařízení – na vlastnictví soukromé. Do velké privatizace

vstoupil majetek v objemu přibližně 937 mld. Kč, z toho byl do konce roku

1998 zprivatizován majetek v rozsahu zhruba 727 mld. Kč. Liberální vládní

ekonomové vyšli při koncepci velké privatizace a z ní odvozených

privatizačních postupů z těchto postulátů:

– privatizace je časově předřazena restrukturalizaci podniků, protože stát

je definičně neschopen jakéhokoli racionálního podnikatelského

rozhodnutí a restrukturalizaci podniků mohou provést jen jejich noví

soukromí vlastníci;

– jakýkoli soukromý vlastník je lepší než vlastník – stát; cena zaplacená

za majetek státu novými vlastníky není rozhodující, smyslem je

privatizace nikoliv naplnění státní pokladny;

– privatizaci je třeba realizovat co nejrychleji, protože hrozí riziko

rozkradení v situaci, kdy se stát vzdává nejen svých podnikatelských,

ale i dozorových funkcí.

Společenské, ekonomické, morální a humanitní důsledky tohoto konceptu

privatizace jsou rozporuplné a v řadě směrů hluboce negativní.
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Privatizační metodou, která nejlépe splňovala požadavky na rychlost

převodu majetku do soukromých rukou, byla kupónová metoda. Spočívala

v bezúplatném rozdání majetkových účastí občanům podle jejich vlastní

volby konkrétního podniku. Občan svůj zájem o konkrétní množství akcií

konkrétního podniku potvrzoval předáním části kupónů (bodů), kterých měl

každý stejné, omezené množství. Občané se mohli k investování sdružovat

do investičních fondů. Prostřednictvím kupónové metody byl privatizován

majetek v rozsahu 333 mld. Kč. Souběžně se v rámci velké privatizace

používaly i další metody založené na prodeji majetkových účastí (akcií).

Průběh velké privatizace rozdělil občany na tři, respektive čtyři skupiny.

Prvou tvořili občané, kteří se velké privatizace neúčastnili. Vzdali se tak

možnosti majetkového a příjmového prospěchu a účasti na podnikání

v privatizovaných podnicích.

Druhou skupinou byli občané, kteří se privatizace účastnili v rámci

kupónové metody. V průběhu kupónové privatizace (tzv. první a druhé vlny)

to bylo vždy přibližně 6 miliónů osob, které prostřednictvím investičních

fondů investovaly v první vlně zhruba 72 % kupónových bodů a v druhé vlně

64 %. Převážná část členů této skupiny občanů vstupovala do kupónové

privatizace s jasnou představou krátkodobého prospěchu při prodeji

privatizačních kupónů nebo získaných akcií.

Večerník [Večerník: Zpráva o vývoji, 1998] tento proces charakterizuje takto: „Byl to

Viktor Kožený, kdo jako první vsadil na lidové pochopení privatizačních

kuponů jako potenciálních likvidních peněz a zaručil, že je do jednoho roku

odkoupí zpět za desetinásobek zaplaceného vkladu. Řadoví účastníci

kupónové privatizace tak byli nakonec přilákáni spíše vidinou rychlého

výnosu než představou spoluvlastnictví a sdílené odpovědnosti. Proto také

lidé poskytli privatizačním investičním fondům mnohem větší část svých

kupónů, než se obecně očekávalo a než oni sami původně zamýšleli. Ještě na

konci roku 1991 byla totiž zhruba polovina těch, kdo měli v úmyslu účastnit

se kupónové privatizace, rozhodnuta investovat přímo do podniků.“

K postupnému prodeji akcií získaných v kupónové privatizaci přispěly

výrazně i informace o nejasných přesunech majetkových podílů a slabá

ochrana minoritních akcionářů. Iluze o tom, že drobným spolupodílnictvím

lze ovlivnit chod nebo osud velkého podniku, se rozplynuly. Podle šetření

„Ekonomická očekávání a postoje“ [Večerník: Zpráva o vývoji, 1998] se počet

domácností vlastnících cenné papíry z kupónové privatizace rychle snižuje

(v roce 1996 jich bylo zhruba 70 %, v současné době již jen polovina).

Třetí skupinu tvoří aktivní aktéři procesu velké privatizace. Jsou to jednak

zakladatelé (organizátoři) privatizačních investičních fondů, jednak účastníci

ostatních metod privatizace, založených na předkládání tzv. privatizačních

projektů, z nichž orgány státní správy vybíraly nejlepší nabídky. V období

vrcholící velké privatizace (roky 1993 – 1994) bylo 290 investičních

privatizačních fondů, koncem roku 1998 jich existuje 89 [Zpráva vlády 1999].

Významnou část aktivních účastníků privatizace tvořil tehdejší management
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státních podniků. Jeho výhodou byla znalost podniků, osobní vazby na

banky, státní orgány, dodavatele a prodejce, které nebyly zpřetrhány po

listopadu 1989. Tato relativně úzká skupina občanů získala i při plně legálním

postupu významné objemy majetku i vysoké příjmy a účast na podnikání.

Ze třetí skupiny se vyčlenila čtvrtá, morálně a humanitně značně negativně

působící skupina aktérů, kteří odsávali majetek z mateřských státních nebo

již privatizovaných podniků. Zpráva vlády charakterizuje situaci takto:

„…v souvislosti s vývojem na neregulovaném, deformovaném kapitálovém

trhu, kde se obchoduje s vlastnickými právy stávajícího kapitálu místo

s investicemi, roste četnost případů nepřátelského převzetí (hostile takeover)

společnosti pochybnými finančními skupinami s následným

„vytunelováním“ podniku. Podobný princip se projevil také v případech

investičních fondů či bank.“

Důsledkem tohoto vývoje privatizace je na jedné straně skutečnost, že nejužší

vrstvička tunelářů zkoncentrovala rozsáhlé majetky, které buď rozšiřuje

podnikáním a kapitalizací (v legální i nelegální ekonomice), nebo

neproduktivně spotřebovává a přitom zatím uniká postihům. Na druhé

straně se u většiny obyvatelstva obnovuje (fixuje) vysoká nedůvěra

v soukromé vlastnictví i v poctivost jeho získání a rovněž v racionální alokaci

majetku v privatizačním procesu. Navracejí se postoje, které k majetnosti

dlouhodobě vytvářel komunistický režim. Podíl odpovědí souhlasících

s tvrzením, že lidé u nás dnes bohatnou převážně nepoctivým způsobem, se

pohybuje okolo 80 % a je zhruba dvojnásobný proti západním státům [Večerník:

Zpráva o vývoji, 1998].

Konkrétní podmínky podnikání občanů ČR v devadesátých letech přinášejí

některé jeho specifické rysy. Bylo třeba překonat stigma útlumu,

pronásledování a kriminalizace podnikatelských aktivit totalitním režimem,

a také obavy z rizik výdělečné samostatnosti – a to při absenci zkušeností

a návyků, prakticky nulovém kapitálovém vybavení a nutnosti značné

úvěrové zátěže.

Dosavadní podnikání

v České republice má

specifické rysy 
Významný podíl osob vlastní živnostenské oprávnění jen formálně a fakticky

nepodniká. Typická je ale zejména skutečnost, že podstatná část

podnikajících současně pracuje v zaměstnaneckém poměru jako v hlavním

zaměstnání a samostatné podnikání je pro ně jen doplňkovou výdělečnou

činností [pozn. 7]. Hybridní pracovní postavení slučující jistoty spojené se

zaměstnaneckým vztahem s potenciálními možnostmi samostatné činnosti,

realizovatelnými však jen při vysoké angažovanosti, aktivitě a nápaditosti,

značně podlamuje efektivnost podnikání. Aktéři jsou rozdvojeni do činností,

z nichž žádnou nelze vykonávat s plným nasazením. Podnikání chápou spíše

jako pokus o možné přilepšení. Vzniká tak podhoubí pro pronikání

mechanismů šedé ekonomiky do podnikání, což prodlužuje praktiky

„melouchářství“ z totalitní éry.
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Rozsáhlé majetkové přesuny, k nimž v průběhu devadesátých let došlo, se

nesporně usadily v majetkových etalonech jednotlivých domácností a vedly

k rozsáhlým změnám ve struktuře domácností podle druhu a rozsahu

majetku. Souhrnně lze konstatovat, že transformace umožnila vedle běžných

legálních příjmů utváření rodinných majetků dalšími novými (z části jen

dočasnými) cestami. Mezi tyto způsoby patří restituce, legální privatizace

státního majetku (majetkové účasti v malé a velké privatizaci), účast na

organizování investičních fondů, divoká privatizace (odsávání, tunelování

majetku státních resp. legálně privatizovaných podniků nebo investičních

fondů a bank) a účast na dalších pololegálních a nelegálních aktivitách.

O distribuci majetků domácností neexistují žádné statistiky. Jediným

informačním kanálem je šetření „Ekonomická očekávání a postoje,“ které je

založeno na subjektivním odhadu velikosti majetku respondentů jejich

domácností [pozn. 8]. Tato informace je však jen ilustrativní, protože

subjektivní odhady výše majetku (v hrubých pásmech) jsou vždy

podhodnocené. Důvodem je na jedné straně obtížnost přesného odhadu

výše majetku, na druhé straně sklon k záměrnému zkreslení způsobený

obavami ze zpochybnění legitimity majetku. V roce 1990 na krajních pólech

odhadů deklarovalo svůj majetek do 100 tis. Kč přibližně 16 % respondentů

a majetek vyšší než milión Kč asi 5 % domácností. V roce 1998 klesl podíl

domácností odhadujících svůj majetek do 100 tis. Kč na 7 % a vzrostl podíl

domácností s odhadem majetku přes milión Kč na 36 %. Přibližně 7 %

domácností svůj majetek odhadlo na více než 3 miliony korun. Jde

pochopitelně o nominální hodnoty.

1.2. Z m ě n y  s o c i á l n ě - e k o n o m i c k ý c h  p o m ě r ů

a p ř í j m y  d o m á c n o s t í

Majetková struktura

domácností je velkou

neznámou 
Také peněžní a reálné příjmy (důchody) obyvatelstva v devadesátých letech

zásadně ovlivnily společenské a ekonomické změny. Změny v příjmech

současně zpětně působily na charakter a dynamiku přeměn společenských,

politických a hospodářských vztahů i subjektivních postojů obyvatelstva

[podrobněji kapitola VI.3.].

Základní dlouhodobou změnou jsou posuny ve struktuře příjmů

domácností. Zřetelně se prosadily dvě tendence – změna postavení (váhy,

funkcí) jednotlivých příjmových zdrojů v celkových příjmech domácností

a diverzifikace těchto zdrojů u jednotlivých domácností. Strukturální změny

v příjmech domácností lze charakterizovat zejména v těchto rovinách:

v souhrnné makroekonomické struktuře příjmů, v sociálně-ekonomickém

složení domácností a ve větším počtu druhů příjmů tvořících celkové příjmy

jednotlivých domácností. 

153



Z informací o makroekonomických souhrnech (tabulka VI/2 a VI/3) [pozn. 9] je

zřejmé, že v předchozím režimu se postupně snižoval význam příjmů

domácností z ekonomické aktivity a naopak rostla váha sociálních dávek.

V roce 1975 byl poměr „ekonomických“ a sociálních příjmů 81:19, v roce

1989 78:22. Mimomzdové příjmy ekonomického charakteru dlouhodobě

přispívaly jen malou částí do rozpočtů domácností. Příjmy z podnikání

a z držby kapitálu, tj. úroky z úsporných vkladů, se pohybovaly okolo 5 až 6 %

celkových příjmů domácností. Celkově tato základní makroekonomická

struktura příjmových zdrojů domácností odrážela umrtvení ekonomické

aktivity občanů, sklon k rostoucí závislosti na státních sociálních dávkách

a k celkové stagnaci lidského rozvoje.

■ Tabulka VI/2 Peněžní příjmy obyvatelstva (domácností) v období 1975 až

1990 podle bilance příjmů a výdajů obyvatelstva

ukazatele1) 1975 1980 1989 1990

mld. struktura mld. struktura mld. struktura index mld. struktura index

Kč v % Kč v % Kč v % 89/75 Kč v % 90/80 90/75

mzdy, platy, odměny 146,3 75,8 173,5 74,7 216,8 72,3 1,48 219,9 67,4 1,27 1,50

příjmy z podnikání 7,8 4,0 7,8 3,4 11,9 4,0 1,53 22,6 6,9 2,90 2,90

příjmy z držby kapitálu 2,2 1,1 3,0 1,3 5,8 1,9 2,63 7,1 2,2 2,37 3,23

příjmy z ekonomické aktivity celkem 2) 156,3 80,9 184,3 79,4 234,5 78,2 1,50 249,6 76,5 1,35 1,60

sociální příjmy (soc. dávky) 36,8 19,1 47,9 20,6 65,3 21,8 1,77 76,6 23,5 1,60 2,08

peněžní příjmy obyvatelstva 193,1 100,0 232,2 100,0 299,8 100,0 1,55 236,2 100,0 1,40 1,70

(běžné příjmy domácnosti)

celkem

Prameny: FSÚ (1991 – 1993) Statistické ročenka ČSFR; FSÚ (1981 – 1990) Statistické ročenka ČSSR

Poznámky a vysvětlivky: 1) Názvosloví odpovídá statistice národních účtů

2) Součet řádků „mzdy, platy, odměny“, „příjmy z podnikání“, „příjmy z držby kapitálu“

Makroekonomická

struktura příjmů 
■ Tabulka VI/3 Běžné příjmy sektoru domácností 1) podle statistiky národních

účtů v období 1992 až 1998 (mld Kč; Kč)

ukazatele řádek 1992 absolutně 1998

mld. strukt. 1994 1995 1996 1997 mld. strukt. index index 98/90

Kč v % Kč v % 98/92 nomin. reálně

příjmy ze závislé činnosti 1 277,8 54,0 419,1 495,2 578,7 619,6 649,9 52,6 2,34 2,96 0,90

(mzdy, platy, odměny) 

smíšený důchod (příjmy 2 99,3 19,3 117,9 136,9 181,7 209,0 238,3 19,3 2,40 10,54 3,20

z podnikání)

důchody z kapitálu 3 27,7 5,4 29,3 55,4 79,4 95,6 114,0 9,2 4,12 16,01 4,86

příjmy z ekonomické aktivity 4 404,8 78,8 566,3 687,5 839,8 924,2 1 002,2 81,2 2,48 4,02 1,22

celkem (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3)

sociální dávky (sociální příjmy) 5 109,2 21,2 2 139,7 159,9 185,9 211,8 232,7 18,8 2,13 3,04 0,92

běžné příjmy domácností 6 514,0 100,0 706 847,4 1 025,7 1 136,0 1 234,9 100,0 2,41 3,79 1,15

Prameny: ČSÚ (1994 – 1999) Statistická ročenka České republiky

Poznámky a vysvětlivky: 1) Součet náhrad zaměstnancům ve formě mezd a platů, sociálních dávek, smíšeného

důchodu, důchodů z vlastnictví
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Z trendů prosazujících se v devadesátých letech je dominantní zvýšení

významu příjmů z podnikání (smíšeného důchodu) a z kapitálu. Podíl

příjmů z podnikání na běžných příjmech domácností se mezi lety 1990 až

1998 téměř ztrojnásobil (v roce 1998 již téměř pětina celkových běžných

příjmů), podíl příjmů z kapitálu se zvýšil dokonce čtyřikrát. Současně se

snížil podíl mzdových a obdobných příjmů (přibližně o 15 procentních

bodů). Tyto příjmy však i svou současnou vahou (mírně přes polovinu celku)

představují nejvýznamnější složku příjmů domácností. Také pozice

sociálních příjmů se poněkud snížila (o téměř pět procentních bodů) a v roce

1998 představovala 19 % celkových příjmů domácností.

Zásadní změny ve struktuře příjmů domácností se uskutečnily už v prvních

letech společenské transformace (1990 – 1992). Po roce 1992 se struktura

běžných příjmů sektoru domácností v zásadě stabilizovala, když výrazněji

vzrostla jen váha důchodů z kapitálu (ze zhruba 5 na 9 % příjmového

souhrnu). Celkově se v transformačním období zvýšila závislost příjmů na

ekonomické činnosti jejich příjemců, závislost na sociálních dávkách se

snížila. Struktura příjmových zdrojů domácností rovněž reagovala na rozvoj

soukromého podnikání i na péči o majetek a jeho zhodnocování.

Makroekonomické charakteristiky příjmů domácností vyjadřují základní

společenský pohyb směrem k aktivní občanské společnosti.

V průběhu devadesátých let se podstatně změnilo sociálně-ekonomické

složení domácností. Dynamika vývoje jednotlivých sociálně-ekonomických

skupin domácností, odlišujících se podle dominantního druhu příjmů, byla

při stálosti celkového počtu domácností značně rozdílná (viz tab. VI/4).
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■ Tabulka VI/4 Sociálně-ekonomická struktura hospodařících domácností

v období 1988 – 1996

hospodařící domácnosti

celkem z toho domácnosti v čele s osobou1) se sociálně-ekonomickým statutem

zaměstnanec družst. rolník SVČ2) důchodce3) nezaměstnaný

a ostatní

1988 počet v tis. 3 805 2 514 216 214) 1 054 –

% 100,0 66,1 5,6 0,6 27,7 –

1992 počet v tis. 3 836 2 110 112 224 130,2 88

% 100,0 55,0 2,9 5,8 33,9 2,4

1996 počet v tis. 3 822 2 142 – 358 1 236 86

% 100,0 56,0 – 9,4 32,3 2,3

peněžní příjem5) 6 355 6 782 – 7 528 4 781 2 960

dominantní 

peněžní příjem6) – 85,1 – 66,4 77,3 46,1

Pramen: ČSÚ (1990, 1994, 1998) Mikrocensus 1988, 1992, 1996

Poznámky a vysvětlivky: 1) přednostně vždy muž

2) samostatně výdělečně činný 

3) starobní a nepracující invalidní

4) včetně osob bez uvedeného statutu

5) celkem peněžní příjem na osobu měsíčně

6) dominantní příjem v % celkového peněžního příjmu na osobu, dominantním

příjmem je u zaměstnanců příjem ze závislé práce, u SVČ příjem z podnikání,

u důchodců důchod, u nezaměstnaných a ostatních sociální dávky

Je zřejmé, že klesá počet domácností zaměstnanců a roste počet domácností

v čele s důchodcem, nezaměstnanou osobou a zejména domácností osob

samostatně výdělečně činných. Skupina domácností družstevních rolníků

zmizela. Tyto procesy, které hluboce ovlivňují osudy a rozvoj lidí, jsou

výslednicí řady faktorů. Mezi ně patří zejména přechod k podnikání, změna

vlastnických vztahů (privatizace, transformace jednotných zemědělských

družstev aj.), růst nezaměstnanosti, odchody do předčasného důchodu.

Uvedené charakteristiky přitom zachycují stav sociálně-ekonomického

složení domácností před vzestupem nezaměstnanosti v období let 

1997 – 1999. Počet domácností zaměstnanců zřejmě v těchto letech dále

klesal a přibývaly zejména domácnosti důchodců a nezaměstnaných osob.

Vzájemné interakce mezi sociálně-ekonomickým složením a strukturou

příjmů domácností byly mnohostranné. Složení domácností podmiňuje

hlavní příjmové zdroje, makroekonomická struktura příjmů je zase odrazem

sociálně-ekonomického složení domácností. Úroveň, dynamika a struktura

peněžních příjmů současně významně působily na změny v sociálně-

ekonomickém složení domácností. Příjmová motivace se prosadila zejména

v přechodu k podnikání (samostatné výdělečné činnosti).
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Procesy sociálně-ekonomické transformace v průběhu devadesátých let

přinesly prakticky každé domácnosti znatelnou diverzifikaci jejích

příjmových zdrojů. Privatizace, restituce, možnost podnikání a kapitálového

využívání soukromého majetku vedly k tomu, že v domácnostech rozdílné

sociálně-ekonomické příslušnosti se v celkových příjmech kombinují příjmy

z různých zdrojů. Dřívější téměř úplná příjmová homogennost (příjmy ze

zaměstnání ve státních popř. družstevních podnicích a institucích a sociální

příjmy) se mění na heterogenní strukturu. Rozrůznění čistých peněžních

příjmů zaměstnaneckých domácností je zřejmé z tabulky VI/5. Podíl

mimomzdových příjmů z ekonomické aktivity vzrostl z necelých dvou na

téměř šest procent (absolutní objem se zvýšil 8,9 x), a to při snížení podílu

sociálních příjmů. Přitom stanovení rozsahu mimomzdových ekonomických

příjmů je založeno na výpovědích respondentů. Je proto jisté, že statisticky

zjišťovaná úroveň je nižší než je skutečný (objektivní) stav.

■ Tabulka VI/5 Struktura čistých peněžních příjmů zaměstnaneckých

domácností v období 1988 až 1996

druhy příjmů hospodařící domácnosti zaměstnanců

čisté peněžní příjmy struktura čistých peněžních

na osobu za rok (Kč, Kčs) příjmů na osobu (v %)

1988 1992 1996 1988 1992 1996

příjmy ze závislé činnosti 1) 18 655 27 875 53 580 81,5 81,5 82,3

příjmy z podnikání – 699 2 027 – 2,0 3,1

(smíšený důchod)

příjmy (důchody) z kapitálu 419 579 1 698 1,8 1,7 2,6

příjmy z ekonomické aktivity 2) 19 074 29 153 57 305 83,3 85,2 88,0

sociální příjmy 3 829 5 045 7 795 16,7 14,8 12,0

příjmy celkem 22 903 34 198 65 100 100,0 100,0 100,0

Prameny: ČSÚ (1990, 1994, 1998) Mikrocensus 1988, 1992, 1996

Poznámky a vysvětlivky: 1) Mzdy, platy a jiné obdobné odměny za práci, 2) součet příjmů ze závislé činnosti,

z podnikání, z kapitálu

Diverzifikace

příjmových zdrojů

v jednotlivých

domácnostech 
2. Mzdy

Mzdy, platy a obdobné odměny za práci (v souhrnném, nejširším obsahovém

pojetí a terminologii podle českého zákona o dani z příjmů charakterizované

jako „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ [pozn.10]) zůstávají přes

postupné snižování jejich podílu po celá devadesátá léta nejvýznamnější

složkou celkových příjmů domácností (obyvatel). Jsou současně

dominantním příjmovým zdrojem domácností zaměstnanců, tj. nejčetnější,

i když zmenšující se sociálně-ekonomické skupiny obyvatelstva. Všechny

námezdní vztahy, způsoby jejich utváření, nominální a reálná dynamika

mezd i jejich diferenciace prošly v tomto období hlubokými přeměnami.
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2.1. M e c h a n i s m y  u t v á ř e n í  m e z d

Utváření mezd před rokem 1990 se opíralo o ideologické přístupy prosazující

politicko-mocenské pojetí mzdy. Všeobecně se upřednostňovala manuální

práce některých skupin zaměstnanců vykonávajících zejména fyzicky vysoce

namáhavou práci v obtížném prostředí. Typické bylo nízké ocenění

kvalifikované práce, tvůrčí invence a odpovědnosti. Mzdy se utvářely na

základě podrobného centrálního plánování a direktivního vymezování

mzdových objemů a hlavních složek individuálních mezd. Tento přístup

umrtvoval reálné ekonomické a sociální vazby aktérů pracovních vztahů.

První roky devadesátých let (1990 – 1992) byly etapou intenzivní přípravy

i vlastního zahájení přechodu k podstatě fungování mezd v demokratické

společnosti a tržní ekonomice. Reforma utváření mezd v České republice byla

založena na dvou základních přístupech.

První se uplatňuje při poskytování mzdy v podnikatelské sféře. Zde je

základem pojetí mzdy jako ceny práce utvářené na základě nabídky

a poptávky na trhu práce. Rámcová právní úprava umožňuje širokou

variabilitu smluvního (popř. jednostranného) stanovení mzdy co do výše,

formy a závislostí na charakteristikách pracovní a hospodářské činnosti.

Druhý přístup se uplatňuje v úsecích hospodářství, kde je činnost

zaměstnavatelů financována z veřejných zdrojů (rozpočtová, veřejná, resp.

nepodnikatelská sféra). Vychází z toho, že mechanismus utváření platů musí

chránit jednak veřejný zájem na trvalém, kvalitním a racionálním výkonu

činností a služeb institucí rozpočtové sféry (odměňování zajišťuje

zaměstnancům ve vysoké míře ochranu před výkyvy nabídky a poptávky na

trhu práce), jednak zájem daňových poplatníků na efektivním vynakládání

veřejných financí. Ochrana je zabezpečována kogentním stanovením

platových složek a jejich výše. Pro smluvní vymezení (individualizaci) platů

se vytváří jen nevelký prostor.

Utváření mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře od roku 1992, které se týká

přibližně 3,4 milionu zaměstnanců (zhruba čtyř pětin jejich celkového

počtu), je založeno na třech postupech. První postup respektuje skutečnost,

že jednotlivý zaměstnanec je při stanovení podmínek svého zaměstnání

včetně odměňování vůči zaměstnavateli vždy (resp. zcela převážně) ve slabší

pozici. Proto se alespoň pro převážnou část zaměstnanců považuje za

nejvhodnější stanovit výši mzdy a podmínky jejího poskytování na základě

kolektivních smluv, které uzavírají zaměstnavatelé s odborovými

organizacemi (popř. svazy zaměstnavatelů se svazy zaměstnaneckých

odborů). Předpokládá se, že v kolektivním jednání umožňuje síla odborů

pozice zaměstnanců vůči zaměstnavatelům vyrovnat. Druhý postup spočívá

v individuálním smluvním stanovení mzdy mezi zaměstnancem

a zaměstnavatelem. Tento postup se pokládá za vhodný u zaměstnanců na

vrcholových stupních podnikového řízení a odborníků, kteří na trhu práce
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uplatňují (resp. mohou uplatnit) výjimečnost svých schopností a zkušeností.

Třetí postup, který česká právní úprava umožňuje, je jednostranné stanovení

úrovně a podmínek poskytování mezd zaměstnavatelem. Ty jsou nabídkou

zaměstnancům, resp. uchazečům o zaměstnání, kteří je buď akceptují nebo

odmítnou a pracovní vztah ukončí nebo neuzavřou.

Při používání všech těchto mechanismů se musí respektovat zákonem určené

minimální mzdové úrovně a podmínky ochrany poskytování mzdy (např.

zákaz naturální mzdy ve formě alkoholu a omamných látek). Je stanovena

všeobecně uplatňovaná minimální mzda a minimální výše zákonem

vymezených mzdových zvýhodnění - příplatků např. za přesčasovou práci.

Při stanovení mzdy individuální smlouvou nebo jednostranně

zaměstnavatelem jsou zákonné garance vymezeny podrobněji. Minimální

mzda je například rozlišena podle úrovně náročnosti pracovní činnosti, je

definována obtížnost a škodlivost pracovního prostředí a jeho minimální

mzdové zvýhodnění aj.

Mechanismy utváření mezd uplatňované od roku 1992 v České republice se

značně přiblížily postupům běžným v západoevropských zemích. Jsou

pozitivní složkou kvality zaměstnanecko – zaměstnavatelských vztahů

a prvkem lidského rozvoje. Jejich praktické uplatňování má však řadu

problémů a negativních aspektů.

Oproti původním záměrům a předpokladům se nerozvinulo kolektivní

smluvní dojednávání mezd v očekávaném rozsahu. Kolektivní smlouvy

vymezující úroveň a podmínky poskytování mezd jsou uzavřeny jen v určité

části zejména středních a větších firem. Podle odborných odhadů jsou mzdy

vymezeny a ochraňovány kolektivními smlouvami jen asi u 30 až 35 %

zaměstnanců, což je přibližně poloviční až třetinový rozsah oproti státům

Evropské unie. Příčiny spočívají především v poklesu odborové

organizovanosti zaměstnanců v důsledku diskreditace odborového hnutí

vzhledem k jeho funkcím v totalitním režimu a relativně silné pozice

zaměstnavatelů v období hospodářského poklesu v první etapě transformace

(1990 – 1993) a v období hospodářské recese (1997 – 1999). Odborové

organizace jsou jediné subjekty oprávněné uzavírat se zaměstnavateli

kolektivní smlouvy. To, spolu s malým rozsahem využívání práva státu

rozšiřovat platnost kolektivních smluv uzavřených na nadpodnikové úrovni

na další subjekty, vede k zužování rozsahu tohoto způsobu vymezování mezd.

Rozvoj kolektivního jednání ovlivnila také politicko–ideová výměna názorů

na úlohu státu v kontaktech a dialogu sociálních partnerů. Ta v letech 1993

až 1996 vyústila ve snahu o dosažení neutrální pozice státu ve vztazích

sociálních partnerů a v omezování tripartitních kontaktů.

Menší rozsah dojednávání mezd v kolektivních smlouvách vede k tomu, že

ve značném počtu zejména menších firem jsou mzdy převážné části

zaměstnanců tvořeny jednostranným rozhodnutím zaměstnavatelů. V řadě

případů potom zaměstnanec, zejména z obav ze ztráty zaměstnání, přijímá

nerovné mzdové i širší pracovní podmínky. Jde zejména o nerovné
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odměňování žen, mladších nebo naopak starších zaměstnanců. Častá je

zjevná diskriminace zaměstnanců – občanů cizích států. To se promítá do

nerovnosti konkurenčních podmínek mezi podniky a negativně ovlivňuje

humanitní rozvoj zaměstnanců v tomto postavení. Rozsah a účinnost

státního kontrolního dohledu nejsou k tlumení těchto jevů dostatečné

a existují i institucionální problémy. Kontrolní pravomoc úřadů práce je

omezována jejich ostatními funkcemi na trhu práce.

Zejména v posledním období, kdy vrcholí recese českého hospodářství,

dochází při poskytování mezd ve velké míře k přenášení podnikatelských

rizik na zaměstnance. Po vykonání práce a vzniku mzdových nároků není pro

platební neschopnost zaměstnavatele část nebo celá mzda vyplacena a to

často opakovaně po delší dobu. Průměrný počet zaměstnanců, kterým nebyla

v průběhu roku 1999 v jednotlivých měsících vyplacena část nebo celá mzda,

se odhaduje na 50 až 100 tisíc osob. V České republice přitom dosud

neexistuje garanční fond, který by hradil zaměstnancům alespoň určitou část

mezd za insolventní zaměstnavatele, jak je tomu ve všech zemích EU.

Počet osob zaměstnaných ve sféře hospodářství financovaného z veřejných

zdrojů (tj. zejména ze státního rozpočtu, rozpočtů obcí a prostředků

zákonného sociálního a zdravotního pojištění) se v České republice

pohybuje okolo 800 tisíc. Přičemž v průběhu devadesátých let se jejich počet

poněkud zvýšil [Statistické ročenky 1990 – 1998]. Toto číslo zahrnuje ústavní

představitele státu, členy zastupitelských orgánů obcí, soudce, pracovníky

ústředních a územních orgánů státní správy, policie, armády, administrativy

obecních samospráv, převážné většiny státních (popř. obecních) škol,

zdravotnických zařízení, vědeckých a výzkumných ústavů, kulturních

a obdobných zařízení a institucí.

Trvalý, kvalitní a racionální výkon činností a služeb institucí rozpočtové sféry

a ochrana zájmů daňových poplatníků na efektivním vynakládání veřejných

financí je v těchto institucích v oblasti odměňování za práci zajišťována

stanovením platů a dalších osobních náležitostí podle ustanovení zákona.

Zákonné vymezení úrovně a podmínek poskytování platů je podrobné

a prakticky pro všechny pracovníky veřejné sféry je založeno na jednotných

principech. Zvláštní úpravy jsou v současné době uplatňovány jen

u ústavních představitelů státu, soudců, státních zástupců, funkcionářů obcí,

u zaměstnanců vysokých škol, veřejnoprávní televize a rozhlasu. Autonomní

vyjednávání mezi představiteli jednotlivých institucí a odbory o zásadních

otázkách úrovně a podmínkách poskytování platů za této situace neexistuje.

Odborové orgány se mohou zúčastnit diskusí při přípravě zákonných

předpisů vymezujících platy a další náležitosti.

Koncepce uplatňování platového mechanismu předpokládala, že po jeho

zavedení v roce 1992 bude rozsah veřejných finančních zdrojů použitelných

na platy a další náležitosti takový, aby zajistil přiměřenou úroveň odměňování

a minimálně zachoval reálnou kupní sílu nominálních výdělků. Postupně se
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mělo také odstraňovat značné zaostávání výdělků kvalifikovaných odborníků

působících v rozpočtové sféře, které se přeneslo z totalitního režimu. Tento

náročný úkol se podařilo u celého bloku zaměstnanců rozpočtové sféry splnit

jen krátkodobě (v letech 1992 – 1995), dlouhodoběji tomu tak bylo jen

u velmi úzkých skupin pracovníků (ústavní činitelé, soudci, částečně

pracovníci centrálních orgánů státní správy, policie, armády).

Rozpočtová omezení vyplývající z hospodářského poklesu si v letech 

1997 – 1998 vynutila stagnaci platového systému, což znamenalo výrazný

pokles reálné mzdy. V případě početných skupin zaměstnanců rozpočtové

sféry (učitelé základních a středních škol, lékaři a ostatní zdravotní personál)

to vyústilo ve veřejné protesty (demonstrace, krátkodobé stávky). Napětí se

utlumilo poté, co menšinová sociálně demokratická vláda přistoupila pro rok

1999 ke zvýšení platů přibližně o 12 %. Práce na veřejných rozpočtech na rok

2000 naznačují, že bude pravděpodobně nezbytné znovu ke stagnaci

platového systému ve veřejné správě přistoupit.

Úroveň výdělků zaměstnanců rozpočtových institucí a její zaostávání je dílčí

složkou širších koncepčních otázek výkonnosti, hospodaření a řízení

veřejného sektoru. Diskuse o těchto otázkách probíhají po celá devadesátá

léta. Zákonodárné a vládní orgány již delší dobu a opakovaně připravují

reformu územních celků státní správy a samosprávy a zákonnou úpravu

vymezující institucionálně a personálně státní službu. Pro zásadní ideové

rozdíly politických reprezentací však nebyl tento proces dotažen do konce.

Výrazné názorové rozdíly panovaly například v otázce počtu vyšších územně

správních celků a jejich kompetencí. Bylo možné se setkat s názory

podporujícími vznik 2 – 3 celků i více než 50. Ústavní kompromis nakonec

dospěl ke čtrnácti krajům. Nejasné je, jaké kompetence budou přeneseny

z orgánů dosavadních okresů, jaká bude míra daňové autonomie apod.

Někteří odborníci navrhují, aby odměňování zaměstnanců státní správy bylo

založeno na smluvním principu (hierarchie platových smluv uzavíraných po

řídící vertikále) atd.

Je zřejmé, že v nejbližších letech ovlivní řešení koncepčních otázek veřejného

sektoru včetně mechanismů tvorby platů vrcholící příprava vstupu České

republiky do Evropské unie.

2.2. V ý v o j  a d i f e r e n c i a c e  m e z d  

Nominální a reálný pohyb mezd – jejich dynamika a diferenciace – odrážejí

jak širší společenské a ekonomické procesy, tak zejména změny, k nimž došlo

v průběhu devadesátých let ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Hlavními faktory, ovlivňujícími celkový vývoj úrovně nominálních mezd

a jejich kupní síly v dosavadním transformačním období české společnosti,

byly vzestup hladiny spotřebitelských cen, vývoj makroekonomické

výkonnosti hospodářství i výkonnosti jednotlivých zaměstnavatelských
161

Dynamika mezd 



subjektů a regulační zásahy státu. Základní souvislosti a fáze vývoje

průměrných nominálních a reálných mezd jsou patrné z tabulky VI/6

[podrobnější údaje o vztazích hospodářského a mzdového vývoje přináší tabulková příloha VI/A].

■ Tabulka VI/6 Průměrná nominální a reálná mzda v období 1989 až 1998

charakteristiky roční průměr indexy

1989 1991 1993 1996 1998 91/89 93/91 96/93 98/96 98/93 98/89

průměrná hrubá nominální mzda 

v národním hospodářství Kč/měsíc 3 169 3 792 5 817 9 676 11 688 1,197 1,534 1,663 1,208 2,009 3,688

index hladiny spotřeb. cen 1,000 1,566 2,306 3,011 3,617 1,566 1,473 1,306 1,201 1,569 3,617

reálná kupní síla

průměrné nominální mzdy 3 169 2 421 2 523 3 213 3 231 0,764 1,042 1,273 1,006 1,281 1,020

(Kč/měsíc, stálé ceny roku 1989)

HDP(tis.Kč/rok,s.c.roku 1984)

– na obyvatele 123,3 111,0 107,7 123,1 121,3 0,900 0,970 1,143 0,985 1,126 0,984

– na pracovníka 236,4 226,2 229,6 251,7 256,1 0,957 1,015 1,096 1,017 1,116 1,083

průměrná hrubá nominální mzda 

v podnikatelské sféře (Kč/měsíc) 3 243 3 848 5 891 9 674 12 080 1,187 1,531 1,657 1,237 2,051 3,725

reálná kupní síla průměrné nominální mzdy 

v podnikatelské sféře 3 243 2 457 2 534 3 243 3 340 0,758 1,031 1,280 1,030 1,318 1,030

(Kč/měsíc, spotř. ceny roku 89=100)

průměrná hrubá nominální mzda 

v rozpočtové sféře (Kč/měsíc) 2 807 3 566 5 576 9 434 10 374 1,270 1,564 1,692 1,100 1,860 3,696

reálná kupní síla průměrné

nominální mzdy v rozpočtové sféře 2 807 2 277 2 418 3 133 2 868 0,811 1,062 1,296 0,915 1,186 1,022

(Kč/měsíc, spotřebitel. ceny roku 89=100)

Prameny: ČSÚ (1994 – 1999) Statistická ročenka České republiky; FSÚ (1991 – 1993) Statistická ročenka ČSFR;

FSÚ (1981 – 1990) Statistická ročenka ČSSR

Tabulka ukazuje především, jak podstatné a složité změny se udály ve

mzdovém vývoji v průběhu transformace české společnosti. Údaje za

jednotlivé časové etapy naznačují, že došlo k výraznému rozkolísání

základních mzdových vztahů. Proporce se v krátkých intervalech

podstatným způsobem měnily. Je to odraz nejen křehkosti a neustálenosti

vznikajících ekonomických a sociálních struktur, ale především absence

konceptu mechanismů dlouhodobějšího ovlivňování mzdového vývoje

(směřující k postupnému ustálení vztahů) na straně vládních a politických

reprezentací. Stabilizace mzdových proporcí by měla být nejspíše založena na

rozvoji a kultivaci vztahů sociálních partnerů na všech úrovních

a tripartitních jednáních mezi vládou a sociálními partnery.

Prvotním impulsem ovlivňujícím mzdový vývoj v transformačním období

byla liberalizace spotřebitelských cen na počátku roku 1991. Souběžný

propad hospodářského výkonu na počátku transformace a opožděná reakce

nominálních mezd (setrvačný vliv mzdových systémů, pracovních smluv,

momentu překvapení i převažujícího přesvědčení o krátkodobosti „utažení

opasků“) se projevily ve značném poklesu jejich reálné kupní síly (téměř

o čtvrtinu mezi roky 1989 – 1991). Tento pokles byl výrazně intenzivnější než
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pokles výkonu ekonomiky. Tím se vytvořila transformační rezerva v reálné

úrovni mezd. V následujících dvou letech reálné mzdy mírně vzrostly, a to při

pokračující stagnaci, resp. poklesu hospodářského výkonu. V celém období

1989 – 1993 se přitom zvýšila úroveň nominální a reálné mzdy v rozpočtové

sféře výrazně dynamičtěji než v podnikatelské oblasti.

V letech 1993 – 1996 se mezi mzdovým a hospodářským vývojem vytvořily

vztahy, které nebyly dlouhodobě udržitelné. Při vzestupu reálného HDP na

obyvatele přibližně o 14 % (na zaměstnanou osobu o 10 %) se kupní síla

průměrné mzdy zvýšila o 27 %. To sice znamenalo vyrovnání reálné mzdy na

úroveň roku 1989, současně se však příliš rychle rostoucí mzdy staly

významným prvkem narůstající hospodářské nerovnováhy. Relativně

razantní úsporná opatření, která přijala vláda (a která se stala faktorem

politické a vládní krize v roce 1997), přinesla další podstatné rozkolísání

mzdových vztahů.

V období 1997 – 1998 došlo při poklesu výkonnosti ekonomiky k výraznému

snížení růstu nominálních a stagnaci reálných mezd. Způsobil to výrazný

pokles reálných mezd v rozpočtové sféře (o 8 %). V podnikatelské sféře se růst

nominální i reálné mzdy jen zpomalil (v období 1994 – 1996 dosahoval

meziroční růst průměrné mzdy nominálně 18,2 % a reálně 8,6 %, v letech

1997 – 1998 jen 11,2 %, resp. 1,5 %).

Vývoj v prvním pololetí roku 1999 znamená opět zásadní změnu trendu. Při

poklesu výkonnosti ekonomiky (za 1. pololetí poklesl hrubý domácí produkt

ve stálých cenách o 1,9 %) vývoj reálných mezd opět předstihuje růst HDP.

■ Tabulka VI/7 Vývoj mezd v 1. pololetí 1999

Kč přírůstek proti 1. pololetí 1998

(v %)

průměrná hrubá nominální mzda 12 063 8,3

růst spotřebitelských cen – 5,5

růst kupní síly průměrné hrubé nominální mzdy – 2,7

průměrná hrubá nominální mzda v podnikatelské sféře 12 329 6,9

růst reálné kupní síly průměrné nominální mzdy 

v podnikatelské sféře – 1,3

průměrná hrubá nominální mzda v nepodnikatelské sféře 11 196 14,1

růst reálné kupní síly průměrné nominální mzdy 

v nepodnikatelské sféře – 8,2

Pramen: ČSÚ

Změny v diferenciaci mezd podstatně ovlivnily příjmovou úroveň a životní

postavení zaměstnanců a jejich domácností. V určité míře nebo

zprostředkovaně se však projevil i u ostatních sociálně-ekonomických skupin

domácností, kde je zřejmý vliv heterogennosti příjmových zdrojů
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jednotlivých osob a domácností nebo odvozování úrovně sociálních příjmů

od příjmů z mezd.

Základní tendencí, která v průběhu devadesátých let převážila, bylo

zvýraznění mzdových rozdílů v hlavních sociálně-ekonomických průřezech

(odvětvový, územní, kvalifikační diferenciál). Souhrnně se tyto procesy

projevily ve značném vzrůstu diferenciace individuálních výdělků. [Podrobné

údaje o charakteru a časovém průběhu diferenciace individuálních mezd jsou uvedeny v příloze v tabulkách

VI/B a VI/C.] Klíčové momenty diferenciačního procesu odrážejí polohové

charakteristiky výdělkového rozložení uvedené v tabulce VI/8.

■ Tabulka VI/8 Polohové (percentilové) charakteristiky rozložení zaměstnanců 1)

podle výše hrubé mzdy v období 1989 až 1998

polohové charakteristiky nominální hrubá mzda (Kč/měsíc) vývoj reálné kupní síly

indexy

1989 1993 1997 1998 2) 93/89 98/93 98/97 98/89

P5 1 708 2 776 5 138 5 443 0,71 1,24 0,96 0,88

P10 2 009 3 187 6 000 6 418 0,69 1,28 0,97 0,88

P25 2 270 4 109 7 731 7 951 0,79 1,28 0,97 1,01

P50 3 238 5 597 10 356 11 183 0,75 1,28 0,98 0,96

P75 4 082 7 640 13 590 14 956 0,81 1,25 0,99 1,01

P90 4 926 10 157 17 872 19 852 0,89 1,26 1,00 1,12

P95 5 746 12 231 22 617 24 980 0,92 1,30 0,99 1,20

indexy

93/89 98/93 98/97 98/89

aritmetický průměr 3 342 6 293 11 663 12 395 1,88 1,97 1,06 3,71

P95/P5 3,37 4,41 4,41 4,57 1,31 1,04 1,04 1,36

P90/P10 2,45 3,19 2,98 3,09 1,30 0,97 1,04 1,26

P75/P25 1,80 1,86 1,76 1,88 1,03 1,01 1,07 1,04

A/ P50 1,03 1,12 1,13 1,14 1,09 1,02 1,01 1,11

Prameny: ČSÚ (1998) Časové řady základních ukazatelů statistiky práce (1948 – 1997); ČSÚ (1998) Mzdy

zaměstnanců

Poznámky a vysvětlivky: 1) zaměstnanci s plným odpracovaným nebo placeným fondem pracovní doby (podle

definice v jednotlivých letech)

2) odhad podle výběrového šetření

Z údajů vyplývají následující souvislosti:

– Individuální výdělky před rokem 1990 byly zřetelně nivelizované.

Tento charakter mělo mzdové rozložení dlouhodobě a jeho

reprodukování bylo politicko-mocensky prosazováno přes proklamace

o mzdové denivelizaci. Zejména rozdíly v horní větvi rozložení měly

výrazně destimulační charakter (kvalifikované a vysoce odborné

a řídící činnosti). Mzdová diferenciace v České republice byla

podstatně nižší než v ostatních státech sovětského bloku.

164



– Intenzita prodiferenciačních změn byla vzhledem k uvedené nivelizaci

hned v první etapě transformace vysoká (vyšší než např. v Maďarsku

a Polsku), a to přes působení významných impulsů vyvolávajících

sklon k nivelizaci (značný vzestup hladiny spotřebitelských cen po

jejich liberalizaci počátkem roku 1991, zavedení oficiální minimální

mzdy). K podstatně dynamičtějšímu růstu nominálních mezd došlo

v horní části výdělkové škály. Mezi roky 1989 a 1993 vzrostly výdělky

na hladině P95 o 112 % a na hladině P90 o 106 %, zatímco nízké mzdy na

pátém percentilu se zvýšily o 63 % a na hladině P10 dokonce zvýšení

nedosáhlo ani 60 %. To se odrazilo v pohybu reálné kupní síly výdělků.

Při všeobecném poklesu mezi roky 1989 a 1993 činilo snížení kupní

síly u deseti procent námezdních pracovníků s nejnižšími mzdami cca

30 %, zatímco u desetiny zaměstnanců s nejvyššími mzdami byl tento

pokles jen okolo 10 %.

– V segmentech s nejvyšší výdělkovou úrovní proběhla v období do roku

1993 výrazná sociální přeměna nositelů vysokých mezd. Z nejvyšších

mzdových pozic sestoupili zaměstnanci odvětví, která byla

v předlistopadovém období výrazně politicko-mocensky preferována

(hornictví, hutnictví), a vstupují do nich odborníci, vedoucí a řídící

pracovníci, soudci a zaměstnanci úspěšných podnikatelských

subjektů.

– V letech 1993 – 1997 se diferenciace mezd stabilizovala na dosažené

úrovni a dokonce se projevily určité náznaky jejího snížení. Tento

vývoj má kořeny ve zvýšené poptávce po pracovních silách v období

hospodářského růstu, a to i na pracovních pozicích vyžadujících nižší

kvalifikaci a nesoucích nižší výdělky.

– Mezi roky 1997 a 1998 se obnovil proces zvětšování mzdových rozdílů.

Snižovala se také kupní síla na celé výdělkové škále (intenzivněji na

nejnižších úrovních, málo až téměř nulově u vysokých mezd). Je velmi

pravděpodobné, že tento vývoj souvisí s poklesem hospodářské

aktivity a růstem nezaměstnanosti.

– Základní celkovou tendencí, která se v České republice v devadesátých

letech prosadila, tedy bylo zvýšení diferenciace nominálních mezd.

Souběžný vzestup hladiny spotřebitelských cen vedl k tomu, že reálná

kupní síla nízkých mezd zůstává dosud přibližně 12 % pod úrovní roku

1989. Výraznější vzestup kupní síly své mzdy (o 10 až 20 %)

zaznamenala jen asi desetina zaměstnanců – příjemců nejvyšších mezd.

Jednoznačně patrný je vliv úrovně vzdělání zaměstnanců na výdělkovou

diferenciaci. Analýzy opírající se o různé prameny a datové soubory

opakovaně zjišťují, že se podstatně zvýšilo mzdové ocenění odborného

vzdělání, zejména vysokoškolského (tabulka VI/9 a graf VI/1). Prosazení

smluvního charakteru mezd v podnikatelské sféře odstranilo mocensko-

ideové bariéry totalitního režimu bránící odpovídajícímu ocenění
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kvalifikovaných, odborně náročných pracovních činností. To vytváří

u nastupující generace motivaci k vysokoškolskému studiu, umožňuje zvýšit

nároky na úroveň znalostí a celkově působí na zkvalitnění lidského rozvoje.

Závažným handicapem zůstává nízká úroveň mezd ve zdravotnictví

a školství. Změny ve mzdových pozicích vybraných povolání ilustrují údaje

uvedené v tabulce VI/10. Je zřejmé, že mzdový sestup zaznamenaly profese

vyžadující nižší kvalifikaci manuálního charakteru (v hornictví, stavebnictví,

zpracovatelském průmyslu). Stagnace, resp. zhoršení pozice, je zřejmé

i u nosných profesí ve školství a rovněž u středního zdravotního personálu.

■ Graf VI/1 Mzdové úrovně podle dosaženého vzdělání

Pramen: ČSÚ

■ Tabulka VI/9 Změny v odstupňování mezd podle vzdělání mezi rokem

1988 a 1998 

stupeň vzdělání dosažený hrubá mzda

zaměstnancem 1988 1998

Kč Kč index

základní 2 674 9 112 3,41

střední bez maturity

(vyučení apod.) 3 292 11 396 3,46

střední s maturitou 3 290 13 629 4,14

vysokoškolské 4 235 22 016 5,20

Prameny: ČSÚ

Poznámky a vysvětlivky: 1) V roce 1988 mzda za červen u zaměstnanců, kteří v tomto měsíci odpracovali 160

a více hodin; v roce 1998 průměrná měsíční mzda za rok u zaměstnanců s počtem

placených hodin 1700 a vyšším
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■ Tabulka VI/10 Mzdová úroveň a relace vybraných povolání v roce 1988

a 1998 1) 2)

povolání 1988 1998

Kč podíl k průměrné Kč podíl k průměrné

hrubé mzdě hrubé mzdě

soudci 4 717 152 44 055 4123)

odborní pracovníci v peněžnictví 3 315 107 22 685 194

lékaři, ordináři 4 568 148 19 871 170

horníci 6 493 210 16 770 143

strojvedoucí 3 962 129 15 007 128

středoškolští profesoři 3 587 116 14 077 120

učitelé na základních školách 3 336 108 11 894 102

zedníci, kameníci 3 225 104 11 330 97

zdravotní sestry 2 665 86 10 630 91

prodavači 2 207 71 8 079 69

švadleny 2 411 78 7 591 65

průměrná hrubá mzda v ČR 3 095 100 11 688 100

Prameny: ČSÚ 

Poznámky a vysvětlivky: 1) V roce 1988 mzda za červen u zaměstnanců, kteří v tomto měsíci odpracovali 160 více

hodin; v roce 1998 průměrná měsíční mzda za rok u zaměstnanců s počtem

placených hodin 1700 a vyšším

2) Pořadí podle mzdové úrovně v roce 1998

3) Rok 1997
Rostoucí regionální diferenciace mezd odráží prohlubující se rozdíly

v ekonomické a sociální situaci jednotlivých krajů a okresů. Promítly se do ní

zejména rozdílná struktura hospodářských aktivit v jednotlivých regionech,

jejich útlum či rozvoj, situace na regionálním trhu práce (míra

nezaměstnanosti, rozsah zaměstnávání cizinců apod.) a stav a rozvoj

infrastrukturních sítí (včetně úrovně dopravní obslužnosti). Relativní

mzdová pozice se výrazně zlepšila u Prahy a mírně u Středočeského kraje.

Ostatní kraje zaznamenaly sestup, nejvýraznější Severomoravský kraj,

v němž se koncentrují útlumové a strukturální problémy hornictví

a hutnictví [tabulka VI/D v příloze]. Mnohem více se zvětšily mzdové rozdíly mezi

jednotlivými okresy [pozn.11]. Zatímco v roce 1989 měly průměrnou mzdu pod

90 % celostátního průměru pouze tři okresy, v roce 1997 jich bylo již 41.

Mzdový vzestup zaznamenaly zejména okresy, v nichž se koncentrují velké

zahraniční investice. Vedle Prahy jde např. o Mladou Boleslav (Škoda Auto),

Kutnou Horu (tabákový průmysl), Český Krumlov (turistika) a některé další,

zejména příhraniční regiony.
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Diferenciace mezd se výrazně projevila mezi národohospodářskými

odvětvími. Relativní mzdovou pozici si v průběhu hodnoceného období

zlepšily zejména peněžnictví, obchod a do roku 1996 veřejná správa [údaje viz

tabulka VI/D v příloze]. Naopak zhoršení v tomto směru zaznamenaly především

zemědělství, průmysl (v jeho rámci hlavně těžební, kožedělný a oděvní

průmysl) a stavebnictví. Stagnace mezd v rozpočtové sféře v letech 1997

a 1998 znamená podstatný sestup mzdového postavení veřejné správy,

školství a zdravotnictví.

Základní příčinou uvedených přesunů byl přechod od centrálně řízené

ekonomiky na tržní hospodářství a jeho postupné formování do

konkurenceschopné podoby. Zejména jde o útlum některých a rozvoj jiných

aktivit, odbourání různých podpůrných dotací, podstatné zlepšení

mzdového ohodnocení vysoce kvalifikovaných a specializovaných činností.

K velké diferenciaci došlo také uvnitř jednotlivých odvětví v závislosti na

úspěšnosti organizací. Intervaly růstu průměrných měsíčních nominálních

mezd za úhrn národního hospodářství v období 1993 až 1998 jsou uvedeny

v tabulce VI/11.

■ Tabulka VI/11 Diferenciace meziročních změn průměrných mezd

organizací v národním hospodářství v období 1993 až 1998

interval změny podíl organizací s meziroční změnou úrovně průměrných

nominálních mezd (v %)

1993 1994 1995 1996 1997 1998

stagnace a pokles 8,7 15,9 13,7 13,8 38,4 16,1

růst 0 až 30 % 75,9 65,6 61,2 66,2 50,0 72,3

růst větší než 30 % 15,4 18,5 25,1 20,0 11,6 11,6

Pramen: ČSÚ

Změny mzdových

vztahů mezi

hospodářskými

odvětvími 
Diferencovaný vývoj reálné kupní síly mezd zřejmě ovlivňuje názory občanů

České republiky na přiměřenost existujících mzdových rozdílů. Sociologické

výzkumy [pozn. 12; Infomační bulletin Sociologického archivu 1999] realizované v průběhu

devadesátých let vedou k těmto souhrnným poznatkům:

– Česká společnost má silný sklon k hodnocení existujících mzdových

rozdílů jako příliš velkých. Je to možná způsobeno také tím, že mzdová

nivelizace byla realitou déle než čtyřiceti let totalitního režimu. Podíl

takto smýšlejících respondentů v průběhu devadesátých let vzrůstal

(tabulka VI/12), a to i jako reakce na fakticky probíhající zvětšování

mzdových rozdílů.

– Respondenti s nižším vzděláním a potažmo nižšími výdělky se častěji

kloní k názoru, že výdělkové rozdíly jsou nadměrné (tabulka VI/13).

Tento postoj však sílil ve všech vzdělanostních skupinách. Velká

změna hodnotícího postoje u osob se středoškolským a zejména
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vysokoškolským vzděláním může souviset i s tím, že větší ocenění

vyšších stupňů vzdělání se v průběhu devadesátých let fakticky

prosadilo.

– V protikladu k uvedeným tendencím vytváří realita devadesátých let

v české populaci názor, že větší platové rozdíly jsou odůvodněné.

Prokazuje to skutečnost, že respondenti v průběhu období zvyšovali

poměr (násobek) platu ředitele velkého podniku k platu továrního

dělníka, který pokládali za zasloužený (tabulka VI/14).

■ Tabulka VI/12 Hodnocení platových rozdílů

rok podíl respondentů hodnotících rozdíly v platech jako (v %)

příliš velké spíše velké přiměřené spíše malé příliš malé

1991 30,3 39,0 11,7 15,0 4,0

1995 44,4 37,1 13,9 3,9 0,7

1999 48,8 40,1 9,6 1,4 0,7

Pramen: Sociologický ústav AVČR (1999) SDA Info – Informační bulletin Sociologického datového archivu

■ Tabulka VI/13 Hodnocení platových rozdílů podle úrovně vzdělání

respondenta

charakteristika dosaženého rok podíl respondentů hodnotící platové rozdíly jako (v %)

vzdělání respondentů velké přiměřené malé

bez maturity 1991 77,8 11,5 10,8

1995 86,8 10,6 2,5

1999 93,0 5,8 1,3

maturita 1991 65,1 11,4 23,6

1995 81,3 14,7 4,0

1999 85,3 13,0 1,7

VŠ 1991 30,5 13,9 55,6

1995 59,5 25,5 15,0

1999 76,8 20,1 3,0

Pramen: Sociologický ústav AVČR (1999) SDA Info – Informační bulletin Sociologického datového archivu

■ Tabulka VI/14 Hodnocení míry platové diferenciace

rok procento respondentů, kteří považují za zasloužené, aby plat ředitele průměr výdělkového

velkého podniku byl násobkem výdělku továrního dělníka v rozmezí násobku

0,1 – 2,0 2,1 – 4,0 4,1 – 7,0 7,1 – 10,0 nad 10

1992 14,9 48,3 22,3 8,5 5,9 4,9

1995 7,3 36,1 33,8 15,0 7,7 5,7

1999 5,1 25,4 30,2 20,6 18,1 7,6

Pramen: Sociologický ústav AVČR (1999) SDA Info – Informační bulletin Sociologického datového archivu
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2.3. M i n i m á l n í  m z d a

V České republice (resp. Československé federativní republice) byly

historicky poprvé stanoveny úroveň a mechanismy používání minimální

mzdy v únoru 1992, a to jako součást zákonného vymezení mechanismů

utváření mezd a platů v podnikatelské a rozpočtové sféře (viz kapitola

VI.2.1.). Oproti jiným západoevropským i tranzitivním státům tedy nebyly

v ČR se stanovením a fungováním minimálních mezd žádné zkušenosti.

Úroveň a podmínky uplatňování minimální mzdy jsou stanoveny zákonem

a nařízením vlády. Koncepční pojetí minimální mzdy v České republice

vychází z toho, že má plnit následující funkce:

– záruka výdělkového minima, které brání stlačování mezd pod hranici

zabezpečující skromný, ale přijatelný životní standard zaměstnance,

– vymezení spodní úrovně mzdových nákladů, a tím krajní meze

efektivnosti podnikání; zaměstnavatel, který nákladově minimální

mzdy neunese, nemůže podnikat,

– stanovení hranice smluvní volnosti při vyjednávání o úrovni mezd

(resp. při jednostranném stanovení úrovně mezd zaměstnavatelem),

a tedy omezení konkurence na trhu práce,

– základ odstupňování mezd v podnikových mzdových systémech

a v ujednáních kolektivních smluv o mzdách.

Mechanismy uplatňování minimálních mzdových (platových) úrovní

v České republice mají dvojí charakter. 

První spočívá ve stanovení a uplatňování jednotné minimální mzdy. Ta je

stanovena v základní výši hodinových a měsíčních sazeb pro zaměstnance

bez zdravotního nebo zákonného omezení pracovního zařazení (75 %

základní sazby se uplatňuje u příjemců invalidního důchodu nad 18 let věku

a mladistvých ve věku od 16 do 18 let, 50 % základní sazby pak u příjemců

invalidního důchodu mladších 18 let a mladistvých do 16 let). Jednotná

minimální mzda je závazná pro všechny zaměstnavatele včetně veřejné sféry.

Jednotná minimální mzda je založena na zásadě, že odměna za práci

zaměstnance nesmí být nižší než činí minimální mzda. Pokud by taková

situace nastala (např. při nízkém výkonu u úkolové mzdy), musí

zaměstnavatel rozdíl mezi dosaženým výdělkem a minimální mzdou

doplatit. V kolektivní smlouvě lze v podnikatelských subjektech dohodnout

vyšší minimální mzdu než je zákonem stanovená.

Druhý mechanismus spočívá v uplatnění minimálních mezd rozlišených

podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce (tzv. minimální mzdové

nebo platové tarify). V podnikatelské sféře jsou diferencované minimální

mzdové tarify závazné jen pro ty zaměstnavatele, u nichž nejsou mzdy

sjednány v kolektivní smlouvě. V průběhu devadesátých let se počet

závazných minimálních tarifních úrovní (stupňů) snížil z dvanácti na tři. Pro

zaměstnavatele financované z veřejných zdrojů (rozpočtovou sféru) je
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zákonem stanoveno dvanáct minimálních platových tarifů odstupňovaných

podle náročnosti pracovních činností.

Mechanismy uplatňování minimální mzdy neobsahují žádný závazný

systém valorizace její úrovně ani zákonnou povinnost státních orgánů

přizpůsobovat tuto úroveň změněné hospodářské a sociální situaci.

Pojetí, fungování a konstrukce minimální mzdy je v České republice trvale ve

středu zájmu zaměstnanců, zaměstnavatelů, státních orgánů, analytiků

sociálně-ekonomických vztahů i politiků. Zásadní odborná a politicko-

ideová diskuse se dlouhodobě zaměřuje především na oprávněnost

uplatňování institutu minimální mzdy, na úroveň mzdového minima a jeho

vztahy k dalším veličinám ekonomického nebo sociálního charakteru

a společenské důsledky těchto vztahů.

Liberální ekonomové (včetně některých vládních ekonomů v letech 

1993 – 1997; [Ekonom, 11/1998]) navrhovali neuplatňovat institut minimální

mzdy vůbec. Odůvodněním bylo, že existují nepřekonatelná omezení, která

působí protichůdně a vedou k jeho neúčinnosti. Je-li minimální mzda nízká,

nemotivuje jednotlivce hledat a ucházet se o práci, je-li vysoká, způsobuje

vyšší nezaměstnanost snížením poptávky na straně zaměstnavatelů.

Předkládaná řešení jsou dvojího typu. Buď je možné institut minimální

mzdy zrušit a uplatňovat plnou smluvní volnost při dohadování výše

a podmínek poskytování mezd i u nejjednodušších prací, nebo se mzdové

minimum nahradí institutem negativní důchodové daně. Podstatou

negativní důchodové daně je státní garantování určitého minimálního

příjmu každému občanovi a plná volnost formy a úrovně vlastního příjmu.

Je-li vlastní příjem nižší než garantované minimum, stát rozdíl doplatí, je-li

příjem vyšší, občan odvádí státu daň. Oba tyto přístupy byly pro neověřenost

v praxi a rizikovost (v Evropě není toto pojetí v žádném státě realizováno)

odmítnuty. Některé prvky tohoto konceptu však byly v praktické politice

(v letech 1992 – 1996) fakticky realizovány, což se projevilo v zaostávání

nominální a reálné úrovně minimální mzdy a umrtvení jejích funkcí.

Diskuse o úrovni minimální mzdy objasnila jednu základní skutečnost.

Existující vztahy v utváření příjmů občanů a jejich domácností (v průběhu

devadesátých let stále silně ovlivněné situací v předchozím režimu) vedou

k velmi úzkému koridoru úrovně minimální mzdy umožňující její racionální

fungování.

Druhým poznatkem je fakt, že motivace k práci a tlumení sociálního

parazitismu vyžaduje, aby disponibilní příjmy z minimální mzdy byly vyšší

než příjmy garantované sociálními dávkami na úrovni životního minima pro

jednotlivce a postupně se přibližovaly životnímu minimu čtyřčlenné úplné

rodinné domácnosti. Analýzy naznačují, že počet příjemců mezd blízkých

minimální mzdě, kteří jsou (vzhledem k relativně vysokému životnímu

minimu) ohroženi pastí sociální nezaměstnanosti a parazitismu, se pohybuje

okolo 750 tisíc. Diskuse vyústila v závěr, že základem motivačně působících
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vazeb mzdových a sociálních příjmů je taková úroveň mezd v nízkých

příjmových hladinách, která by zajišťovala zřetelně vyšší životní standard než

sociální dávky životního minima. Tak je tomu v západoevropských státech.

V zájmu únosnosti mzdových nákladů pro podnikatele a nezvyšování

nezaměstnanosti pro vysokou úroveň minimální mzdy je současně nezbytné

zajišťovat přiměřený odstup výše minimální mzdy od průměrných mezd.

Praktická politika vyžaduje, aby státní orgány na základě analýz a dialogu se

sociálními partnery nacházely racionální kompromisy mezi uvedenými

protichůdnými požadavky. V dosavadním vývoji (po roce 1993) se

uplatňovala politika mimořádně nízké úrovně minimální mzdy (tabulka

VI/15). To vedlo k vážným negativním ekonomickým a sociálním

důsledkům. Vzrostla tendence k sociální nezaměstnanosti a parazitismu,

prohlubuje se riziko pasti chudoby. Sociální dávky se de facto stávají

subvencemi zaměstnavatelům na nízké mzdy, narůstá tlak na dovoz

zahraniční pracovní síly ochotné za nízké mzdy pracovat, vzniká mzdová

diskriminace cizinců a sociální dumping. Základem tlumení těchto

negativních tendencí je oživení funkcí minimální mzdy postupnou změnou

její úrovně tak, aby se vytvořila potřebná proporce k sociálním dávkám

zabezpečujícím životní minimum a aby byl současně zajištěn čas na adaptaci

mzdové struktury bez dramatických důsledků na úroveň zaměstnanosti.

■ Tabulka VI/15 Základní vztahy mezi minimální mzdou, průměrnou mzdou

a životním minimem v letech 1991 až 1999

rok Kč (Kčs)/měsíc indexy

minimální průměrná částka životního MMh MMč MMč PMč PMč

mzda1) mzda v ČR minima PMh ŽM1 ŽM4 ŽM1 ŽM4

pro domácnost1)

hrubá čistá hrubá čistá 1 4

člennou člennou

MMh MMč PMh PMč ŽM1 ŽM4 
2)

1991 2 000 1 750 3 792 3 087 1 700 5 600 0,527 1 029 0,313 1,816 0,551

1993 2 200 1 925 5 817 4 613 1 960 6 400 0,378 0,982 0,301 2,396 0,721

1995 2 200 1 925 8 172 6 341 2 440 7 840 0,269 0,789 0,246 2,599 0,809

1997 2 500 2 188 10 696 8 353 3 040 9 570 0,234 0,720 0,229 2,435 0,873

1998 2 650 2 319 11 688 9 140 3 430 10 470 0,227 0,676 0,254 2,665 0,873

1999 (1. pol.) 3 250 2 844 12 063 9 433 3 430 10 470 0,269 0,829 0,272 2,750 0,901

Prameny: Sbírka zákonů ČR; ČSÚ (1994 – 1999) Statistická ročenka ČR; 

FSÚ (1991 – 1993) Statistická ročenka ČSFR

Poznámky a vysvětlivky: 1) Hodnoty platné ke konci období

2) dospělí, 2 děti 10 – 15 let
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3. Příjmy a výdaje domácností

Pro vývoj příjmů a výdajů domácností v devadesátých letech bylo

charakteristické – vysoká dynamika peněžních nominálních příjmů ve vazbě

na vzestup hladiny spotřebitelských cen, kolísání reálné kupní síly

nominálních příjmů, zvýraznění příjmové diferenciace v hlavních sociálně-

ekonomických průřezech a významné, časově koncentrované změny ve

struktuře výdajů.

3. 1. D y n a m i k a  n o m i n á l n í c h  a r e á l n ý c h  p ř í j m ů

Objem peněžních příjmů domácností a jejich průměrná úroveň na osobu

v rozsahu zachycovaném oficiální statistikou (bilance příjmů a výdajů

obyvatelstva, národní účty) a statistikami sociálně-ekonomických

charakteristik domácností (mikrocensy, statistiky rodinných účtů)

nezahrnuje všechny skutečné příjmy domácností. Chybí zde především
příjmy plynoucí obyvatelstvu ze stínové ekonomiky, jejichž přesný rozsah

není prakticky zjistitelný [pozn. 3]. Statistiky makroekonomických agregátů

pracují s úplnějšími údaji a vazbami a přinášejí proto realitě bližší informace

než statistiky založené na výběrových metodách a výpovědi respondentů,

u kterých vždy dochází k určitému podcenění příjmů [pozn. 13]. Výběrová

šetření však mají nezastupitelnou funkci, pokud jde o informace o příjmech

domácností podle jejich sociálně-ekonomických znaků.

Tyto skutečnosti, spolu se změnami v metodice zjišťování, vedou k tomu, že

informace o vývoji nominálních a reálných příjmů domácností jsou jen

přibližné, přesto základní tendence vystihují dostatečně věrohodně.

Všechny prameny jednoznačně prokazují, že v průběhu devadesátých let

nominální příjmy domácností rostly značně dynamicky, a to velmi podobně

jak v celkovém objemu, tak na obyvatele, na domácnost i na osobu

v domácnosti žijící. Podle makroekonomických údajů (tab. VI/2) vzrostl

nominální objem příjmů domácností mezi rokem 1990 a 1998 3,8krát

a podle údajů mikrocensů vzrostl průměrný peněžní příjem na osobu

v domácnosti za deset let (1988–1998) 3,5krát (tabulka VI/16). Nominální

vzestup peněžních příjmů nebyl jen pasivním odrazem změn v úrovni

hladiny spotřebitelských cen. V jeho rámci proběhly významné změny ve

struktuře a diferenciaci příjmů. Postupně a s obtížemi se do příjmového

vývoje dostávají namísto demografických a ryze reprodukčních prvků

faktory ekonomické a tržní. Vyšší dynamika peněžních příjmů je

elementárním předpokladem těchto změn.
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■ Tabulka VI/16 Nominální a reálné peněžní příjmy domácností na osobu

v letech 1988 až 1998

měrná jednotka absolutní údaje indexy

1988 1992 1996 19981) 92/88 96/92 96/88 98/96 98/92 98/88

čistý měsíční peněžní příjem 

na osobu v domácnosti

a) nominálně Kč/měs. 1 860 2 809 5 289 6 486 1,510 1,883 2,844 1,226 2,309 3,487

b) reálně (v cenách 1988)2) Kč/měs. 1 860 1 452 1 733 1 770 0,781 1,194 0,932 1,021 1,219 0,952

počet domácností tis. 3 804,6 3 836,0 3 822,4 3825,0 1,008 0,996 1,005 1,008 0,997 1,005

počet osob v domácnosti osoba 2,67 2,66 2,66 2,66 0,996 1,000 0,996 1,000 1,000 0,996

objem čistých ročních 

peněžních příjmů

a) na domácnost tis.Kč/rok 59,6 89,7 168,8 207,0 1,505 1,883 2,833 1,226 2,308 3,478

b) domácnosti úhrnem mld Kč/rok 226,7 343,9 645,3 791,9 1,517 1,876 2,846 1,227 2,303 3,493

Prameny: ČSÚ (1990, 1994, 1998) Mikrocensus 1988, 1992, 1996; ČSÚ (1996 – 1998) Statistika rodinných účtů

Poznámky a vysvětlivky: 1) Odhad podle údajů příjmů a výdajů domácností (statistika rodinných účtů) v letech

1996 a 1998

2) Indexy spotřebitelských cen činily mezi roky 1992/1988 – 1,935; 1996/1992 – 1,557;

1996/1998 – 3,052; 1998/1996 – 1,201; 1998/1992 – 1,895; 1998/1988 – 3,665

Sociální napjatost těchto procesů zesilovalo značné kolísání reálné kupní síly

příjmů domácností. V době společenského přelomu (1989–1991) se snížila

zhruba o čtvrtinu. To, že nedošlo ke všeobecné reakci obyvatelstva, která by

vyústila v hyperinflaci typickou pro řadu postkomunistických zemí, bylo

souhrou politických, ekonomických a sociálních souvislostí. Zejména šlo

o zvolené mechanismy a dynamiku privatizace státního a družstevního

majetku. Ty vyvolaly u podstatné části obyvatelstva očekávání krátkodobosti

obtíží a rychlosti jejich překonání. Proto panovala obecná ochota podstoupit

krátké období utažení opasků.

Podstatným faktorem udržení sociální stability byl rovněž růst reálné kupní

síly průměrných příjmů domácností od roku 1992 až do současnosti.

Národní účty prokazují v letech 1992 až 1998 nominální růst objemů

běžných příjmů domácností 2,4krát, mikrocensus na osobu v domácnosti

2,3krát. Při indexu spotřebitelských cen 1,894 to představuje růst kupní síly

o 27 %, resp 22 %). Růst reálné úrovně příjmů značně předstihuje reálný

vzestup hrubého domácího produktu, stal se faktorem nerovnováhy

a hospodářské recese v České republice, která zatím vrcholí v letech 1997 až

1999.

3.2. D i f e r e n c i a c e  p ř í j m ů

Charakteristiky příjmové diferenciace podle mikrocensů a rodinných účtů

umožňují těsnější přiblížení fakticky probíhajícím procesům utváření příjmů

domácností v devadesátých letech. Odrážejí jak dlouhodobě působící faktory

plynoucí z podstaty sociálně-ekonomické transformace, tak dočasné vlivy
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dané zejména změnami politických orientací vlád a konjunkturálními

hospodářskými výkyvy.

Podstatným procesem, který bude dlouhodobě ovlivňovat příjmové poměry

domácností, je ústup významu demografických faktorů (velikost a složení

domácností co do poměru ekonomicky aktivních a závislých osob) a vzestup

váhy diferencovaných příjmů z výdělečné činnosti a z dalších ekonomických

aktivit jednotlivých členů domácnosti. Rozdíly v příjmech z výdělečné

činnosti se v průběhu devadesátých let staly natolik výraznými, že vysoké

příjmy jednotlivců mohou podstatně překonat příjmy z výdělečné činnosti

druhé osoby (popř. dalších) v domácnosti. Tato situace především vytváří

trvalé prostředí aktivity a pracovní výkonnosti jednotlivých členů

domácnosti. Vznikají také podmínky pro dobrovolné snížení nadměrné

výdělečné činnosti žen (především matek pečujících o věkově mladší děti)

s pozitivními důsledky pro generační výchovu a rodinné vztahy. Mění se

i celkový charakter rozvrstvení domácností podle úrovně celkových příjmů,

když i domácnosti s menším počtem zaměstnaných osob mohou zaujímat

pozice na vyšších polohách příjmové škály.

V souhrnu všech hospodařících domácností převládla v devadesátých letech

tendence k rozevření příjmové diferenciace, a to jak v celkových příjmech

domácností, tak v příjmech na osobu žijící v domácnosti a rovněž v přepočtu

na některý ze systémů spotřebních jednotek omezujícího extrémy

rozvrstvení domácností podle celkových příjmů nebo podle příjmů na osobu

[pozn.14]. [Údaje z mikrocensů 1988 – 1996 o čistých peněžních příjmech domácností a s odhadem do roku

1998 uvádí tabulka VI/F v příloze.] Graf VI/2 naznačuje tendenci rozevření příjmové

diferenciace.
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■ Graf VI/2 Rozdělení domácností podle čistého peněžního příjmu na

domácnost (procento z celkového počtu domácností)

Prameny: ČSÚ (1990, 1994, 1998) Mikrocensus 1988, 1992, 1996

Průběh diferenciačních změn celkových příjmů odráží podíl

dvacetiprocentních etalonů domácností na celkovém příjmovém objemu.

V první etapě společenské transformace (do roku 1992) probíhala intenzivní

prodiferenciační změna při souběžném poklesu reálné kupní síly příjmů na

všech příjmových úrovních. Nejvyšší nominální růst příjmů zaznamenala

pětina domácností s nejvyšší úrovní příjmů (téměř 70 %), na druhé příčce se

umístila pětina domácností s nejnižšími příjmy (cca 60 %). Nadprůměrný

růst nejnižších celkových příjmů domácností ovlivnila vládní politika

poskytování univerzálních sociálních dávek a důchodů i uplatnění

oficiálních příjmových minim (minimální mzda, minimální důchod, životní

minimum jako nejnižší garantovaný příjem).

Počáteční sazby příjmových minim stanovené v roce 1991 byly relativně

vysoké. V dalším období (1992 – 1996) se při všeobecném, avšak

odstupňovaném růstu reálné kupní síly příjmů domácností, dynamika

diferenciačního procesu mírnila. Rozpětí příjmů se zvětšovalo na horní
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i dolní větvi příjmové škály. Zpomalení růstu nízkých příjmů významně

ovlivnila politika liberální vlády, která zmrazila minimální mzdu, uplatnila

adresné sociální dávky, zejména dávky rodinám s dětmi, zpřísnila

poskytování dávek v nezaměstnanosti i valorizační mechanismy. Za celé

období (1988 – 1996) pozorujeme nejpomalejší nominální pohyb celkových

příjmů domácností ve středu příjmové škály. To signalizuje přesouvání

nákladů transformace společnosti na střední příjmové skupiny.

Údaje o diferenciaci příjmů na osobu v domácnosti (tabulka VI/F) potvrzují

tendence odstupňování celkových příjmů. Vzrostl variační koeficient

a pravostranná asymetrie příjmového rozložení. Růst dolní příjmové větve

oproti středním mzdám byl v první fázi transformace rychlejší. Koeficienty

P95/P5 a P90/P10 se rozevíraly při stagnaci pásma středních mezd.

Vývoj celkové diferenciace příjmů všech domácností významně ovlivnily dva

protichůdné procesy. První spočíval ve výrazném prodiferenciačním procesu

u příjmů z výdělečné činnosti a jiných ekonomických aktivit (mzdy, smíšený

důchod osob samostatně výdělečně činných, příjmy z majetku a kapitálu aj.)

v celé škále jejich úrovní. Odstupňování čistých peněžních příjmů na osobu

v domácnostech v čele s ekonomicky aktivní osobou se v průběhu

devadesátých let trvale zvětšovalo.

Druhým, zcela protichůdným procesem, bylo značné sevření relativních

rozdílů příjmů u domácností důchodců, kde jsou starobní, popř. invalidní

důchody převažující složkou celkových příjmů. Tvorba důchodů je založena

na podrobném zákonném vymezení nároků. Vazba na pohyby příjmů

z výdělečné činnosti je věcně i časově značně zprostředkovaná a redukovaná.

Pro pohyby v úrovni a diferenciaci důchodů (a tedy příjmů domácností

důchodců) v průběhu devadesátých let byly určující garantovaný minimální

důchod a valorizační mechanismy. V případě valorizací převládl trend

relativně rychlejšího růstu nižších důchodů, a tedy zúžení jejich diferenciace.

Záměrem bylo zajistit i domácnostem s nízkými důchody (resp. celkovými

příjmy) ještě přijatelný životní standard.

Uvedené diferenciační procesy popisují polohové ukazatele rozložení

domácností podle výše čistých příjmů na osobu jednak v domácnostech

v čele s ekonomicky aktivním přednostou, jednak důchodců (tabulka VI/17

a graf VI/3). Z údajů je zřejmé, že zvětšování diferenciačního rozmezí příjmů

probíhalo u domácností ekonomicky aktivních osob plynule po celé

sledované období a po celé příjmové škále, tj. jak na obou pólech příjmových

úrovní, tak v pásmech středních příjmů. Zúžení diferenciace příjmů

domácností důchodců znamenalo podstatnou změnu relace k příjmové

úrovni domácností ekonomicky aktivních osob, změnila se i pozice

v příjmovém rozložení souhrnu domácností. Příjmy na osobu domácností

důchodců na dolní větvi rozložení vzrostly natolik, že se značně posunuly na

celkové příjmové škále. Jsou vyšší než příjmy na osobu domácností

ekonomicky aktivních osob, které je na nízkých pozicích celkového
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příjmového rozložení nahradily (jde především o početnější domácnosti

s větším počtem závislých dětí).

■ Tabulka VI/17 Polohové ukazatele rozložení domácností ekonomicky

aktivních osob a důchodců podle výše čistého měsíčního

příjmu na osobu v domácnosti v období 1988 až 1996

polohový domácnosti v čele domácnosti důchodců

ukazatel s ekonomicky aktivní osobou

1988 1992 1996 96/88 1988 1992 1996 96/88

reálná reálná

kupní síla kupní síla

P5 1 070 1 438 2 278 0,698 714 1 800 3 068 1,408

P10 1 223 1 648 2 793 0,748 1 015 1 903 3 294 1,063

P25 1 503 2 110 3 756 0,819 1 206 2 206 3 973 1,080

P50 1 949 2 772 5 226 0,879 1 480 2 469 4 493 0,995

P75 2 559 3 700 7 122 0,912 1 807 2 821 4 998 0,906

P90 3 177 4 915 9 735 1,004 2 250 3 218 5 842 0,851

P95 3 296 5 855 11 254 1,119 2 400 3 517 6 524 0,891

A1) 1 973 2 960 5 623 0,934 1 566 2 514 4 591 0,961

96/88 96/88

P95/P5 3,081 4,072 4,939 1,603 3,363 1,953 2,127 0,632

P90/P10 2,599 2,982 3,485 1,341 2,216 1,691 1,773 0,800

P75/P25 1,702 1,753 1,896 1,114 1,499 1,279 1,258 0,839

A/P50 1,012 1,068 1,076 1,063 1,056 1,018 1,022 0,968

Prameny: ČSÚ (1990, 1994, 1998) Mikrocensus 1988, 1992, 1996

Poznámky a vysvětlivky: 1) Aritmetický průměr

■ Graf VI/3 Diferenciace příjmu na osobu v domácnostech vedených

ekonomicky aktivními osobami a důchodci od r. 1988 do r. 1996

Prameny: ČSÚ (1990, 1994, 1998) Mikrocensus 1988, 1992, 1996; výpočty MPSV
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3.3. D y n a m i k a  a s t r u k t u r a  v ý d a j ů  d o m á c n o s t í

V devadesátých letech bylo utváření hmotného životního standardu

domácností [pozn.15] ovlivněno složitým vývojem okolního prostředí.

Probíhaly rychlé a diferencované změny na straně příjmů domácnosti i na

straně cen. Tyto pohyby podstatně ovlivnily vývoj výdajů domácností

a jejich strukturu.

Na počátku transformačního období (1989 – 1990) byl pro výdajovou

strukturu domácností charakteristický vysoký podíl výdajů na výživu

(v domácnostech zaměstnanců 34 %, důchodců 45 % celkových výdajů)

a nízký podíl nákladů na bydlení (v domácnostech zaměstnanců 10 %,

důchodců 13 %). Touto výdajovou strukturou se Česká republika řadila

k ostatním státům sovětského bloku a k zemím zaostávajících

v hospodářském a sociálním rozvoji. V roce 1990 byl v Maďarsku podíl těchto

dvou komodit na celkových výdajích 36, resp. 10 %, v Polsku – 54, resp. 13 %.

Výdajová struktura byla především odrazem předchozí všeobecné

a dlouhodobé nivelizace příjmů, spotřeby a života vůbec. Podstatný vliv měly

deformované direktivně stanovované ceny. Typickým příkladem byly ceny

bydlení, které deformovaly poptávku po bytech a prakticky plně vyřadily

ekonomické mechanismy a kritéria z problematiky bytové politiky. Tyto

deformace významně ovlivňují oblast bydlení do současnosti (podrobněji

kapitola VI.3.4.). Administrativně určené spotřebitelské ceny vyvolaly řetězec

důsledků – nadměrnou spotřebu a plýtvání např. v oblasti potravin,

zdravotnických potřeb a služeb, nedostatek zdrojů v jiných oblastech

(devastace bytového fondu v důsledku nízkého nájemného). Úspory výdajů

domácností plynoucí z nízkých „sociálních“ cen se přelévaly do jiných

oblastí, kde následně poptávka převýšila opět administrativně určenou

nabídku. Paradoxně tyto deformace vytvořily jakousi rezervu pro vznik
racionálních ekonomických cenových proporcí v transformačním období.

Hladina spotřebitelských cen se vyvíjela v devadesátých letech diferencovaně

podle jednotlivých výdajových bloků a kolísala i v čase (tabulka VI/18). Na

vzestup hladiny spotřebitelských cen měly vliv dva hlavní impulsy – cenová

liberalizace v lednu 1991 a daňová reforma od počátku roku 1993. Tyto

a další faktory se u různých komodit promítaly s různou intenzitou.

Nejdynamičtěji se vyvíjely ceny bydlení (od roku 1989 do 1998 vzrostly

6,3krát). To bylo způsobeno především hlubokými deformacemi cen

z totalitního režimu. Obdobně dynamicky se vyvíjely ceny v oblasti výdajů

na vzdělání (růst na 6,3 násobek úrovně roku 1989), kde byly hlavními

faktory zvýšení cen žákovského a studentského jízdného (při přesunu úlev

do sociálních dávek), cen stravování ve školních jídelnách a menzách,

ubytování v internátech a kolejích a rovněž vyšší komercializace služeb

středních a vysokých škol a doplňkového vzdělávání (jazykové školy a kurzy,

autoškoly, základní umělecké školy apod.).
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■ Tabulka VI/18 Vývoj hladiny spotřebitelských cen podle komodit (účelu

užití) v období 1989 až 1998

spotřební komodita indexy spotřebitelských cen

proti roku 1989

1992 1996 1998 1996/1992 1998/1996 1998/1992

potraviny, nápoje, tabák 1,753 2,708 2,991 1,545 1,105 1,706

odívání a obuv 1,883 3,016 3,484 1,602 1,155 1,850

bydlení 2,362 4,072 6,293 1,724 1,545 2,638

zařízení a provoz domácnosti 2,006 2,726 3,042 1,359 1,116 1,516

zdravotnictví 1,539 3,020 3,310 1,962 1,096 2,151

doprava 1,902 2,871 3,370 1,509 1,174 1,772

volný čas 1,869 2,981 3,404 1,595 1,142 1,821

vzdělávání 2,082 4,978 6,336 2,391 1,273 3,043

veřejné stravování a ubytování 1,874 3,059 3,551 1,635 1,161 1,898

ostatní 1,699 2,710 3,161 1,595 1,166 1,861

úhrnem 1,909 2,562 3,077 1,342 1,201 1,612

Pramen: ČSÚ (1993 – 1998) Indexy spotřebitelských cen; výpočty MPSV

Nejnižší růst zaznamenaly ceny v oblasti výživy (potraviny, nápoje včetně

alkoholických, pochutiny včetně tabáku). Prakticky po celá devadesátá léta se

růst cen v oblasti výživy pohyboval pod průměrným vzestupem

spotřebitelských cen. Na straně nabídky to umožnil dostatek až přebytek

vnitřních kapacit zemědělství a potravinářství a silná zahraniční konkurence.

Poptávka byla limitována snížením výdajů na tyto komodity pod tlakem

výdajů na ostatní bloky a významným snížením dlouhodobě nadměrné

spotřeby potravin. Výživové analýzy poněkud překvapivě konstatují, že

zvýšení cen potravin a pokles reálné kupní síly příjmů obyvatelstva byly

doprovázeny zlepšením struktury výživy s pozitivním vlivem na zdravotní

stav obyvatelstva. Všeobecně klesla spotřeba vepřového a hovězího masa,

živočišných tuků, vajec, cukru, vzrostla spotřeba drůbeže, brambor, zeleniny,

jižního ovoce.

Diferencovaný vzestup spotřebitelských cen jednotlivých komodit působí na

strukturu výdajů domácností (tabulka VI/19 a graf VI/4). Můžeme

konstatovat, že výdajová struktura českých domácností se přes stále značný

odstup začíná přibližovat této struktuře v západoevropských zemích.

V devadesátých letech výrazně poklesl podíl výdajů na výživu a vzrostl podíl

výdajů na bydlení.
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■ Tabulka VI/19 Struktura čistých (disponibilních) peněžních výdajů na

osobu v základních sociálně-ekonomických typech

domácností v období 1990 až 1998

typ domácnosti podíl výdajů (v %)

1990 1992 1996 1998

domácnosti zaměstnanců

výživa 1) 33,4 33,5 30,4 28,7

bydlení 9,6 12,2 13,7 18,2

doprava, spoje 12,7 11,0 12,8 11,9

ostatní 44,3 43,3 43,1 41,2

příjem na osobu v domácnosti (Kč/měsíc) 2 093 2 964 5 307 6 443

domácnosti OSVČ 2) 3) 4)

výživa 1) – 29,1 28,6 27,5

bydlení – 12,7 12,1 18,4

doprava, spoje – 14,2 13,6 10,6

ostatní – 44,0 45,7 43,5

příjem na osobu v domácnosti (Kč/měsíc) – 3559 5897 6762

domácnosti důchodců

výživa 1) 46,2 44,2 39,2 34,9

bydlení 12,9 18,1 21,3 20,8

doprava, spoje 7,7 5,1 6,6 8,2

ostatní 33,2 32,6 32,9 36,1

příjem na osobu v domácnosti (Kč/měsíc) 1 762 2 626 4 649 5 905

Pramen: ČSÚ (1990 – 1999) Příjmy, vydání a spotřeba domácnosti; výpočty MPSV

Poznámky a vysvětlivky: 1) Včetně alkoholu a tabáku

2) Osoby samostatně výdělečně činné

3) Nesledovalo se

4) Rok 1993 

■ Graf VI/4 Struktura výdajů domácností

Pramen: ČSÚ (1990 – 1999) Příjmy, vydání a spotřeba domácností; výpočty MPSV
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Mezi domácnostmi různých sociálních skupin existují rozdíly ve výdajové

struktuře. Charakteristické je, že domácnosti důchodců vydávají přes

polovinu svých příjmů na úhradu nákladů na výživu a bydlení. Tyto výdaje

na osobu jsou v domácnostech důchodců dokonce absolutně vyšší než

v domácnostech osob výdělečně činných (v roce 1998 činily přibližně 

3600 Kč na osobu měsíčně, zatímco v domácnostech zaměstnanců jen asi 

3 000 Kč). Působí na to zejména životní fáze, která u důchodců vede k nižším

výdajům na jiné komodity, a menší počet osob žijících v těchto

domácnostech. Při průměrném počtu 2,5 osoby žijící v roce 1998

v domácnosti, žije v domácnostech zaměstnanců 2,81 osoby, v domácnostech

OSVČ 3,17 a v domácnostech důchodců 1,49 osoby.

V průběhu devadesátých let se však výdajová struktura všech typů

domácností sblížila. Podíl výdajů na výživu a bydlení se u domácností osob

ekonomicky aktivních zvýšil a u domácností důchodců snížil (vytvořil se

u nich prostor pro výdaje na zbytnější potřeby).

Struktura výdajů se významně mění i v závislosti na úrovni příjmů na osobu

v domácnosti (tabulka VI/20). Čím vyšší je čistý příjem na osobu, tím nižší je

podíl výdajů na výživu (jejich absolutní úroveň roste pomaleji než celkový

čistý příjem na osobu) a tím vyšší je podíl výdajů na bydlení (vyšší standard

bydlení) a na zbytnější potřeby. Projevují se i úspory z rozsahu.

V domácnostech s nižšími příjmy na osobu žije zpravidla více osob než

v domácnostech s vyššími příjmy.

■ Tabulka VI/20 Struktura čistých peněžních výdajů na osobu

v domácnostech s nízkými a vysokými příjmy 1) v roce 1998 

druh výdajů příjmy domácností

zaměstnanců OSVČ 3) důchodců

nízké vysoké nízké vysoké nízké vysoké

výživa 2) 33,2 23,8 31,7 23,4 40,0 30,1

bydlení 17,5 21,0 16,1 23,2 24,7 29,7

doprava 10,3 12,4 10,0 10,0 5,5 5,9

ostatní 39,9 42,8 42,8 43,4 29,8 34,3

příjem na osobu v domácnosti (Kč/měsíc) 4 205 10 800 4 376 11 344 4 710 7 467

Pramen: ČSU (1998) Statistika rodinných účtů

Poznámky a vysvětlivky: 1) Nízké příjmy – 25 % domácností s nejnižšími čistými příjmy, vysoké příjmy – 25 %

domácností s nejvyššími čistými příjmy

2) Včetně alkoholu a tabáku

3) Osoby samostatně výdělečně činné
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3.4. B y d l e n í  –  n e u r a l g i c k ý  b o d  ž i v o t n í h o

s t a n d a r d u  č e s k ý c h  d o m á c n o s t í

Bydlení patří k nejpodstatnějším parametrům kvality života. Dostupnost

a úroveň bydlení do vysoké míry podmiňuje rozvoj osobnosti, harmoničnost

rodinných vztahů, intimitu života. Má široké souvislosti ekonomické

(prostorová mobilita, multiplikační efekty výstavby bytů aj.), demografické

a populační (dostupnost bydlení a natalita), jakož i sociální (vztahy generací

při soužití v bytě, vztahy majitelů a nájemníků aj.).

Charakteristickým rysem bydlení je značná setrvačnost vyplývající z vysoké

nákladnosti a náročnosti změn. Rozsah a kvalitu bydlení nelze ovlivnit

v krátkém čase. Nová výstavba je vždy jen zlomkem existujícího domovního

a bytového fondu vytvářeného po desetiletí a staletí. Minulý stav

a rozhodnutí limitují aktuální možnosti. Ovlivňování a utváření situace ve

sféře bydlení je tedy kontinuální proces překlenující i zásadní změny

společenských systémů.

Tyto souvislosti v České republice v devadesátých letech výrazně vystupují do

popředí. Přechod hospodaření s byty a bytové výstavby z totalitního,

byrokratického systému do demokratických, tržních podmínek se ukázala

být jednou z nejsložitějších oblastí.

Pro situaci před rokem 1990 byly charakteristické tyto skutečnosti:

– Existoval rozsáhlý vliv státu, který svými regulačními zásahy zajišťoval

obyvatelstvu levné bydlení, tj. nízké nájemné, lacinou energii

a komunální služby. Skutečné náklady na bydlení a bytovou výstavbu

se kryly rozsáhlými dotacemi ze státního rozpočtu a zdrojů státních

podniků. Stát a státní podniky byly také (spolu se stavebními bytovými

družstvy) hlavními investory výstavby bytů ve vícebytových domech.

– Převážně na venkově se uskutečňovala významná soukromá výstavba

rodinných domů (vlastnické bydlení). Tato svépomocná výstavba,

i přes dotační podporu státu, v sobě skrývala velký rozsah často

pololegálních a nelegálních ekonomických aktivit, které snižovaly

náklady na pořízení domů (netržně nízké ceny stavebních materiálů,

zneužívání podnikové dopravy, často kradené stavebniny a instalační

materiály, levná práce na černo, a to i souběžně s pracovní dobou

v oficiálním zaměstnání aj.).

Extrémně nízké náklady domácností na bydlení (v rozpočtech

zaměstnaneckých domácností představovaly necelou desetinu výdajů; viz

kapitola VI.3.3. a tabulka VI/19) znamenaly plné vyloučení příjmově-

nákladových omezení v užívání bytů. Za oficiální náklady si skoro každý

mohl dovolit téměř jakýkoli disponibilní byt. Došlo tak k úplné nivelizaci,

které se stát a později bytová družstva snažily čelit (samozřejmě nedostatečně

a se vznikem podhoubí pro úplatkářství) administrativním přidělováním

bytů podle sociálních kritérií. Cenově prakticky neomezovanou poptávku po
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bytech nebylo možno uspokojit jakoukoli bytovou výstavbou. Výsledkem byl

„nedostatek“ bytů. Rozvinul se černý trh s byty, který absenci oficiálních

ekonomických kritérií suploval.

Existovala ještě řada negativních důsledků tehdejší bytové politiky. Podstatné

bylo zejména celkové chátrání bytového fondu v důsledku nedostatku

modernizací, oprav a běžné údržby, na které se nedostávaly peníze. Počátkem

devadesátých let se odložené náklady odhadovaly na 100 až 200 mld. Kč.

Významné bylo i narůstání podílu neobydlených bytů. Zejména majitelé

rodinných domků se z důvodu ekonomické nevýhodnosti a faktické

nevypověditelnosti nájemních vztahů bránili využívání volných bytů.

Dalším jevem byl nárůst bytů využívaných městským obyvatelstvem

k druhému (rekreačnímu) bydlení na venkově. Tento, pro Českou republiku

typický jev, má kořeny v poválečném uvolnění sídel po odsunu sudetských

Němců a mohl se reprodukovat díky úbytku venkovského obyvatelstva

i celkově nízkým nákladům domácností na bydlení.

Celkově lze konstatovat, že přes nivelizaci bytů a cen za jejich užívání,

devastaci bytového fondu, neodůvodněné rozdíly mezi náklady na bydlení

ve státních a družstevních bytech, černý trh a pololegální výstavbu,

neexistovala na počátku devadesátých let v České republice výrazná bytová

nouze, která by vyvolávala sociální napětí a strádání. Institucionálně

a systémově však nebylo možné stav dále udržovat. Nutné byly zásadní

koncepční změny. V tabulce VI/21 jsou shrnuty základní údaje sčítání lidu,

domů a bytů z roku 1991, které charakterizují výchozí stav bytového fondu.
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■ Tabulka VI/21 Struktura bytového fondu v České republice podle Sčítání

lidu, domů a bytů 1991

v tom

ukazatel

byty procentní

hlavní statutární ostatní ostatní ostatnícelkem podíl

město města okres. města města obce

celkový počet bytů 4 077 193 100,0 516 293 710 482 679 190 839 455 1 331 773

z toho trvale obydlené 3 705 681 90,9 495 804 677 351 642 230 774 715 1 115 581

trvale neobydlené 371 512 9,1 20 489 33 131 36 960 64 740 216 192

trvale obydlené byty 3 705 681 100,0 495 804 677 351 642 230 774 715 1 115 581

v tom:

v rodinných domcích 1 525 389 41,2 58 836 121 403 141 597 311 915 891 638

v bytových domech 2 149 963 58,0 433 672 552 555 496 293 455 414 212 029

v ostatních budovách 30 329 0,8 3 296 3 393 4 340 7 386 11 914

z trvale obydlených: 1) v tis. 3 705,7 100

nájemní byty 2 113 57

z toho

v rodinných domech 44 2

v ostatních soukromých domech 289 8

v domech bytových družstev 746 20

ve státních a obecních domech 1 003 27

vlastnický sektor 1 551 42

z toho

v rodinných domech 1 509 41

v bytových a jiných domech 42 1

jiný právní důvod užívání 42 1

Pramen: MMR (1999) Vybrané údaje o bydlení

Poznámky a vysvětlivky: 1) Aplikováno podle výběrového šetření o struktuře bytového fondu (ČSÚ, 1994)

Koncepce politiky liberálních vlád (do roku 1997) byla v oblasti bydlení

založena na těchto principech:

– transformace v oblasti bydlení je integrální složkou celkové, rychle

realizované transformační strategie a v zásadě nevyžaduje specifické

postupy,

– minimalizace úlohy státu ve správě bytového fondu a výstavbě nových

bytů a přesun kompetencí a odpovědnosti na obce,

– maximální odpovědnost občanů za vlastní bydlení (přizpůsobení

bydlení vlastním možnostem a příjmům) při upřednostňování

vlastnického bydlení,

– maximální využití soukromého sektoru v oblasti bydlení jak v oblasti

vlastnění bytového fondu, tak bytové výstavby.

Naplňování tohoto pojetí bytové politiky v krátké době prokázalo své limity

a neprůchodnost a muselo být korigováno. Postupy kritizovali přívrženci
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důsledné liberální politiky i ti, kteří prosazovali rozsáhlejší zásahy státu

a zdůrazňovali sociální aspekty bydlení.

V průběhu devadesátých let ovlivnily oblast bydlení zejména liberalizace

cen, útlum prakticky všech státních dotací na bytovou výstavbu a provoz

bytů, odstátnění a částečná privatizace bytového fondu a politika v oblasti

nájemního bydlení.

Cenová liberalizace znamenala podstatný vzestup cen ve stavebnictví. Mezi

roky 1989 až 1993 vzrostly ceny stavebních materiálů a prací na více než

dvojnásobek a do roku 1998 o dalších zhruba 50 %. Spolu s odstraněním

dotací na bytovou výstavbu to přineslo razantní zvýšení pořizovacích cen

nových bytů. Můžeme vystopovat několik důsledků tohoto vývoje. V oblasti

výstavby rodinných domů klesla koupěschopná poptávka, v oblasti výstavby

vícebytových domů se aktivita většiny investorů krajně omezila. Pokles
výstavby je výrazný (tabulka VI/22) [pozn. 16]. Přírůstek bytů klesl pod hranici

prosté reprodukce, takže rozsah bytového fondu se v průběhu devadesátých

let snižuje. Přesná evidence však neexistuje, podrobné strukturní údaje

přinese až sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

Zvýšená cena nových bytů se na uzavřeném trhu přenesla také na starší byty.

Vznikl volný (pololegální) trh s byty, na němž se ceny řídí nabídkou

a poptávkou. Ceny jsou značně diferencované mezi Prahou, ostatními městy

a venkovem (zhruba v poměru 3:2:1). Vlastnické bydlení, ať už ve formě

výstavby nového bytu nebo koupě na volném trhu, se pro převážnou většinu

občanů stává finančně nedostupné. Na novou výstavbu bytu finančně

dosáhlo i za pomoci hypotečních úvěrů přibližně 7–9 % českých domácností.

V druhé polovině devadesátých let se cena průměrného nového bytu ve

vlastnické výstavbě pohybuje mezi pěti až desetinásobkem celkových

ročních disponibilních příjmů průměrné české domácnosti. Koncepce

rychlého rozšíření vlastnického bydlení se ukazuje jako neprůchodná.

186



■ Tabulka VI/22 Cenová úroveň a rozsah nové výstavby bytů v období 1988

až 1998

rok cena (pořizovací hodnota) počet dokončených bytů 

dokončeného bytu ve výstavbě (v tis. Kč) ve výstavbě 2)

individuální státní, družstevní, individuální státní, družstevní,

(rodinné domy) podnikové (rodinné domy) podnikové

1988 305,2 147,3 14 730 35 970

1989 318,9 148,9 16 238 38 835

1990 340,1 171,5 17 172 27 422

1991 394,8 162,3 10 426 31 293

1992 542,7 – 1) 12 500 23 897

1993 731,0 – 1) 14 316 17 193

1994 1 116,4 – 1) 7 373 10 789

1995 1 437,5 936,5 7 413 5 249

1996 1 780,2 868,8 5 663 4 143

1997 2 143,6 1083,2 6 509 4 568

1998 – – 8 336 6 827

Prameny: ČSÚ; MMR

Poznámky a vysvětlivky: 1) nesledováno

2) bez nástaveb a přístaveb

Bezúplatné převedení obrovského bloku bytového fondu (přes 800 tis. bytů)

z vlastnictví státu na obce bylo provedeno bez náležité přípravy a s řadou

neujasněných předpokladů. Nebyla propracována dlouhodobější koncepční

úloha obcí při výkonu bytové politiky na jejich území. Podhodnotila se úloha

cenově přístupného nájemního bydlení na trhu s byty. Zásadním rizikem

bylo pojetí obecního bytového fondu jako zdroje zisku obcí, jež by bylo

založené na rozprodeji bytů za nízké ceny. Pokud by se tento postup uplatnil

v širokém rozsahu, vytvořily by se podmínky pro rozsáhlé spekulace s byty.

Obce postupují dosud uvážlivě, rozprodaly jen asi 160 tis. bytů jejich

uživatelům, a to většinou formou prodeje celých domů sdruženým

vlastníkům bytů. Rizika bytových spekulací se tak minimalizovala.

V současné době většina obcí dochází k závěru, že část bytového fondu si

musí ponechat jako základnu sociálního bydlení (nájemního charakteru) pro

domácnosti s nižšími příjmy.

Částečná privatizace bytového fondu se počátkem devadesátých let

uskutečnila prostřednictvím restitucí. Bylo vráceno zhruba 200 tisíc bytů,

resp. bytových domů s tímto počtem bytů. Vytvořila se tak silná zájmová

skupina soukromých majitelů bytových domů koncentrovaná zejména ve

městech, která se brzy institucionalizovala k hájení svých zájmů (Občanské

sdružení majitelů domů). Její základní pozice jsou zřejmé; vytvoření

podmínek pro neregulované smluvní nájemní vztahy z hlediska výše

nájemného, vypověditelnosti nájemní smlouvy a možnost prosazení
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ukončení nájemního vztahu nájemcem. Lobbing u zákonodárců a vlád však

zatím není příliš úspěšný.

Vzhledem k současným vztahům mezi úrovní regulovaného nájemného

a náklady na udržování domů se pro řadu soukromých vlastníků bytových

domů stala restituce danajským darem. Vedle dalšího odsouvání oprav

a údržby se objevuje řada náhradních řešení. Majitelé někdy vynakládají úsilí

na uvolnění bytů od nájemníků chráněných regulovaným nájemným, čímž

by umožnili pronájem za smluvní (neregulované) nájemné. Tento postup má

mnoho omezení (dosažení vyklizení bytu, dodatečné náklady na

rekonstrukci bytů, dostatek solventní poptávky). Obdobný je postup

přeměny bytů na nebytové prostory využitelné pro podnikání (z těchto ploch

lze získat několikanásobně vyšší nájemné). Část nemovitostí byla prodána

cizincům za cenu, která je pro obě strany, s ohledem na kurzové a cenové

rozdíly, přijatelná. To se týká zejména lukrativních nemovitostí v centrech

velkých měst a lázní. Domácnosti, které jsou terčem snah o uvolnění bytů,

majitelé často šikanují, narušují jim bydlení (přerušení přívodu energií,

ztížení dostupnosti bytu apod.). Vyskytly se i případy těžkých kriminálních

činů motivovaných tímto cílem.

V sektoru nájemního bydlení se v průběhu devadesátých let stále silněji hlásí

o slovo dva základní problémy – úroveň a struktura nákladů za užívání bytu

a právní úprava nájemního vztahu. Po liberalizaci cen v roce 1991 se

zvýraznila neudržitelnost nízkých nákladů na nájemní bydlení vzhledem

k úrovni cen bytů a výstavby. Státní administrativa zvolila koncepci postupné

deregulace cen jednotlivých složek nákladů na nájemní bydlení. Koncepce

skokové liberalizace byla zamítnuta.

Základním problémem se stala proporce mezi deregulací nákladů na energie

a služby a vlastního nájemného. Tlak silných zájmových skupin

monopolních výrobců a dodavatelů energií (elektřina, plyn, pevná paliva)

a služeb spojených s bydlením (voda, odvoz odpadu) vedl k tomu, že

deregulace cen těchto nákladů byla upřednostněna před uvolňováním

nájemného a byla po určitou dobu (do roku 1993) dokonce intenzivnější

[tabulky VI/G a VI/H v příloze].

V současné době tvoří nájemné zhruba třetinu nákladů na nájemní bydlení,

zatímco v západoevropských zemích je poměr nákladů obrácený – zhruba

dvě třetiny činí nájemné a třetinu náklady na energie a služby. Vývoj se dnes

dostává do slepé uličky. Úroveň regulovaného nájemného je zejména pro

soukromé vlastníky bytových domů, kteří chtějí provozovat domy na

ziskovém principu, nízká. Celkové náklady na nájemní bydlení však již

dosáhly podílu na celkových čistých příjmech domácností (21 % na

průměrnou domácnost), který je obvyklý ve státech Evropské unie, takže

další růst bude narážet na sociálně-ekonomické limity.

Právní úprava nájemních vztahů je obsažena v Občanském zákoníku České

republiky. Je založena na principu ochrany nájemníků, která spočívá v tom,
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že u převážné většiny nájemníků (uživatelé bytu před restitucemi) se pro

ukončení nájemního vztahu z vůle vlastníka požaduje přivolení soudu a ve

většině případů také zajištění přiměřené bytové náhrady ze strany vlastníka.

Tato právní úprava vychází z hodnocení situace jako stavu bytové nouze a má

zabránit vystěhování občanů „na ulici“. Má však řadu negativních důsledků

na vztahy mezi vlastníky bytových domů (zejména soukromými)

a nájemníky. Soukromí majitelé považují současnou právní úpravu

nájemních vztahů za diskriminační.

4. Chudoba v české společnosti v devadesátých letech

Deformace majetkových a příjmových struktur v období reálného socialismu

pokřivily i podobu chudoby. V podmínkách plné zaměstnanosti, nezbytnosti

dvou příjmů v rodině pro zajištění základního životního standardu, značné

vyrovnanosti pracovních příjmů a relativně štědrých, plošně poskytovaných

sociálních dávek záviselo odstupňování životního standardu domácností

především na demografických charakteristikách, na počtu členů domácností

a poměru ekonomicky aktivních a závislých osob. Nízkopříjmové

domácnosti proto byly zejména domácnosti s větším počtem členů, neúplné

rodiny (s jednou výdělečně činnou osobou) a vzhledem k podmínkám

poskytování starobních důvodů i část důchodců. Oficiální politika režimu

problém chudoby nepřipouštěla. Neexistovaly specifické metody tlumení

projevů chudoby a omezená odborná diskuse byla připuštěna jen pod krycím

heslem „domácnosti s omezenou možností spotřeby“.

Transformace české společnosti v průběhu devadesátých let přinesla

flexibilitu a diferenciaci životního postavení a standardu občanů a jejich

domácností. Občané mají šance na velký majetkový a příjmový vzestup, ale

musí se také vypořádat s rizikem rychlého sestupu. Majetkové a příjmové

rozpětí se značně zvětšilo, došlo k posunům v postavení domácností na

příjmové škále. Všechny tyto jevy s sebou nesou rizika vzniku nové chudoby

a sociálního vyloučení. V průběhu devadesátých let, kdy se prolínaly hroutící

se staré struktury s dosud nepevnými novými sociálně-ekonomickými

strukturami, vedle sebe existují rizika dřívější demografické i nastupující

tržní chudoby.

Vzniklá sociální rizika nutí věnovat zvýšenou pozornost příčinám, rozsahu

a tlumení hmotného strádání a společenského vyloučení. Vedle šířeji

zaměřených prostředků sociální ochrany (zdravotní, nemocenské, úrazové,

invalidní, důchodové pojištění, hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti,

sociální dávky rodinám aj.) byly již na počátku transformačního období

připravovány a zavedeny specifické mechanismy vytvářející sociální

záchrannou síť. Její funkcí je ochraňovat před strádáním v hlubokých

pásmech chudoby občany, kteří se do této situace dostali nedobrovolně

a nezaviněně a u nichž jiné prostředky sociální ochrany neexistují nebo
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nejsou dostačující. K těmto mechanismům patří především soustava

minimálních příjmových veličin, tj. minimální mzda, minimální důchod

jako jediný zdroj příjmů a životní minimum jako minimální garantovaný

příjem. Oficiální životní minimum zaujímá v systému ústřední pozici. Dále

pro tyto občany zejména obce a charitativní organizace zajišťují sociální péči.

Oficiální životní minimum zajišťuje dočasnou ochranu před hmotnou

a sociální nouzí. Vyjadřuje společensky uznanou hranici příjmů občana

(společně hospodařící domácnosti), která postačuje k zabezpečení souhrnu

statků a služeb k dočasnému uspokojování základních potřeb na velmi

skromné úrovni. Tato úroveň statků a služeb se považuje za nezbytnou pro

zařazení do normálního života. Oficiální životní minimum tedy vytváří

ochranu před dočasnou příjmovou nedostatečností na spodní hranici ještě

přijatelné chudoby.

Analýzy provedené při přípravě zákona o životním minimu (1991) vycházely

z předpokladu, aby příjmová minima umožňovala krýt všechny okruhy

spotřeby českých (tehdy československých) domácností, a to bez výdajů na

pořizování a obnovu předmětů dlouhodobé spotřeby a na pořizování

předmětů a služeb zbytného charakteru. Vyloučení těchto výdajů znamená,

že ochrana před hmotnou nouzí je oficiálním životním minimem

zajišťována jen dočasně. Pokud se příjmová nedostatečnost občanů

neodstraní zhruba do 12 až 18 měsíců, musí se použít další prostředky

sociální ochrany (jednorázové výpomoci na obnovu předmětů dlouhodobé

potřeby, naturální pomoc aj.). Pokud jde o úroveň běžné (krátkodobé)

spotřeby, byla stanovena v rozsahu odpovídajícím buď normativně

stanovené racionální spotřebě (tržně zaopatřované výživové potřeby), nebo

(pro ostatní spotřební okruhy) na úrovni poněkud snížené skutečné spotřeby

nízkopříjmových skupin domácností.

Souhrnné oficiální životní minimum domácností je v ČR co do úrovně

a struktury utvářeno skladebnou metodou. Je stanoveno 9 primárních částek

(modulů) příjmových minim. Pět částek je stanoveno k zajištění výživy

a ostatních základních osobních potřeb pro nezaopatřené děti podle věku

(do 6 let, od 6 do 10 let, od 10 do 15 let, od 15 do 26 let) a pro všechny ostatní

dospělé občany. Čtyři zbývající částky vyjadřují objem prostředků potřebný

k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (společné spotřeby), a to podle

počtu členů domácnosti (1, 2, 3 nebo 4 a více osob). Skladebný způsob

umožňuje jednoduchým součtem stanovit celkovou částku oficiálního

životního minima. Tato částka potom slouží jako kritérium pro výši

sociálních dávek, popř. pro další účely.

Částky životního minima se valorizují, pokud se zvýší úroveň

spotřebitelských cen o 5 % tak, aby se zachovala jejich reálná kupní síla.

Vzhledem k vyšší dynamice cen bydlení rychleji rostly částky na společné

potřeby [podrobnosti o úrovni a vývoji částek životního minima viz tabulka VI/I v příloze].
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Ochrana před chudobou prostřednictvím oficiálního životního minima je

založena na doplnění příjmu občana (domácnosti) do výše minima. Občan

o něj žádá obecní samosprávu. Vyplacení dávky je podmíněno testem

majetkové a příjmové situace občanů a jejich domácností.

S konstrukcí a praktickým fungováním oficiálního životního minima (dále

jen „OŽM“) je spojena řada problémů, které se dlouhodobě diskutují.

Poznatky z fungování OŽM z průběhu devadesátých let a jejich hodnocení

naznačují, že úroveň OŽM u početnějších domácností umožňuje relativně

vyšší spotřebu než u domácností máločetných. Ochrana před chudobou je

kvalitnější u vícečlenných domácností (zhruba od čtyřčlenné domácnosti

výše) a nižší u domácností jednočlenných a dvoučlenných. Odborné diskuse

vyústily v závěr, že úspora spotřebních výdajů plynoucí z většího počtu osob
v domácnosti není do konstrukce OŽM dostatečně promítnuta [pozn. 17].

Zásadní revize systému se však dosud nepřipravuje. Důsledkem existující

konstrukce je především fakt, že do pásma chudoby spadá značný podíl

vícečlenných domácností. Vyšší míra „množstevní redukce“ podíly chudých

domácností podle počtu osob vyrovnává (tabulka VI/23).

■ Tabulka VI/23 Struktura domácností podle počtu dětí s příjmem v prvním

(dolním) decilu příjmových rozložení s různými koeficienty

spotřební ekvivalence

počet (v tis.) a podíl (v %) domácností s různým počtem závislých dětí domácnosti

v 1. decilu rozložení příjmů na v celkové populaci

koeficient spotřební oficiální

domácnost s počtem dětí domácnost OECD jednotku ČSÚ ŽM osobu v tis. v %

bezdětná 363,4 278,4 159,7 114,7 43,6 2231,0 58,4

% 16,3 12,5 7,2 5,1 1,3

1 dítě 14,6 48,1 73,2 86,5 95,9 719,3 18,8

% 2,0 6,7 10,2 12,0 13,3

2 děti 4,7 40,5 98,9 122,0 158,9 718,9 18,8

% 0,7 5,6 13,8 17,0 22,1

3 děti 1,0 11,4 38,5 45,7 65,5 129,2 3,4

% 0,1 8,8 29,8 35,4 50,7

4 děti – 3,2 8,7 10,4 14,0 18,9 0,5

% 16,9 46,0 55,0 74,1

5 a více dětí – 1,3 4,2 4,4 4,9 5,1 0,1

% 25,5 82,3 86,3 96,1

celkem domácností 383,7 382,9 383,2 383,7 382,8 3822,4 100,0

Prameny: ČSÚ (1998) Mikrocensus 1996; výpočty VÚPSV 
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Sevřenost rozložení domácností v pásmu nízkých příjmů se promítá do

skutečnosti, že pod standardním kritériem chudoby běžně používaném

v mezinárodních srovnáních (polovina příjmového mediánu) se v České

republice nachází jen malý počet domácností (v roce 1996 to bylo podle

rozložení čistého příjmu na osobu 3,43 % domácností). To současně

naznačuje vysokou citlivost podílu chudého obyvatelstva na úrovni kritéria

chudoby. V roce 1992 každá úprava oficiálního životního minima na osobu

domácnosti přibližně o 35 Kč znamenala zvýšení podílu chudých osob o 1 %;

v roce 1996 bylo k takovému zvýšení potřeba přibližně o 50 Kč. Tím se také

zčásti vysvětluje značně vyšší podíl občanů, kteří se subjektivně pokládají za

chudé. Opakovaná šetření zjišťují, že subjektivní pocit chudoby sdílí 

25 až 30 % populace. Z toho např. 40 % přednostů domácností s příjmem do

1,3 životního minima, ale i 8 % těchto osob s příjmem domácnosti nad

trojnásobek OŽM [Večerník, J. a Matějů, P. (1998); VÚPSV (1998)].

Sevřenost dolní větve příjmového rozložení naznačuje závažný problém

všech tranzitivních ekonomik při vymezení oficiálních hranic chudoby.

Tímto problémem je stanovení jejich úrovně tak, aby bylo v ekonomických

možnostech státu zajišťovat dlouhodobě ochranu proti chudobě na této

hranici. V některých zemích (Polsko, Maďarsko, Bulharsko) byla v prvních

letech transformace oficiální hranice chudoby stanovena relativně vysoko.

Na jedné straně tak poskytování výpomocí na úrovni oficiálních hranic

chudoby neúnosně zatěžovalo veřejné rozpočty a vytvářelo rizika sociálního

parazitismu. Na druhé straně omezení výdajů na výpomoci na základě

podrobné příjmové a majetkové situace občanů (domácností) podle

přesných kritérií vedlo k vysoké administrativní náročnosti, k subjektivnímu

rozhodování a vyvolávalo negativní postoje. Oficiální hranice chudoby

přestávaly být kritériem pro výši sociálních výpomocí.

Řešením je postupné snižování oficiálních hranic chudoby směrem od

společenského (sociálního) minima k hranicím existenčního minima.

V České republice k takto vyhrocené situaci v dosavadním průběhu

transformace nedošlo, rizika však existují zejména ve vazbě na růst

nezaměstnanosti a její přeměnu v dlouhodobou u významného podílu

nezaměstnaných.

Nejvážnější souvislosti pozorujeme v relacích mezi oficiálním životním

minimem a úrovní mezd. Lze všeobecně konstatovat, že oficiální životní

minimum je vůči úrovni mezd relativně vysoké. Vztahy se zásadně liší od

proporcí obvyklých ve státech Evropské unie (tabulka VI/24). To vystupuje

zejména u životního minima čtyřčlenné domácnosti, které se v devadesátých

letech v České republice pohybovalo v pásmu mírně pod úrovní hrubé

průměrné mzdy. Jeho kupní síla byla však po celé období vyšší než čisté

průměrné mzdy.
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■ Tabulka VI/24 Vztahy mezi průměrnou mzdou a oficiálním životním

minimem (zaručeným minimálním příjmem) v České

republice a vybraných státech Evropské unie (1991 až 1999)

rok průměrná  životní minimum ŽM1 ŽM4

měsíční (garantovaný příjem) PMh PMh

hrubá mzda národní měna měsíčně

jednotlivec 4 členná

domácnost 

PMh ŽM1 ŽM4

Česká republika 1) 1991 3 792 1 700 5 600 0,49 1,48

1995 8 172 2 440 7 840 0,30 0,95

1996 9 676 2 890 9 110 0,30 0,94

1998 11 688 3 430 10 470 0,29 0,90

1999 (1. pol.) 12 063 3 430 10 470 0,28 0,87

index nominální 1998/1991 3,082 2,018 1,870 – –

reálný 1,465 0,959 0,889 – –

Německo – staré země 2) 1996 5 030 11 180 – 0,22 –

Rakousko 2) 1995 25 723 6 180 13 420 0,24 0,52

1996 26 889 6 180 – 0,23 –

Francie 2) 1995 10 546 2 326 5 116 0,22 0,49

1996 10 373 2 375 – 0,22 –

Prameny: Eurostat, ČSÚ, VÚPSV

Poznámky a vysvětlivky: 1) Průměrná mzda v národním hospodářství, minimum dospělého jednotlivce

a čtyřčlenné rodiny s dvěma dětmi ve věku 10 až 15 let

2) Průměrná mzda dělníků ve zpracovatelském průmyslu, životní minimum

(garantovaný příjem) pro jednotlivce, bezdětného, staršího 25 let a čtyřčlennou

úplnou rodinou s dvěma dětmi do 15 let

Existující relace životního minima a mzdové hladiny snižují motivaci občanů

k práci. U všech příjemců podprůměrných mezd (tj. cca 60 % zaměstnanců)

existuje s různou intenzitou riziko sklonu k sociálnímu parazitismu, tj.

rezignace na výdělečnou aktivitu a žití ze sociálních dávek. Je to paradoxní

protipól šancí životní aktivity a vzestupu, které se v devadesátých letech

v České republice otevřely.

Nejaktuálnější informace o sociálně-ekonomické struktuře chudého

obyvatelstva poskytuje analýza údajů Mikrocensu 1996. Za chudé

(nízkopříjmové) domácnosti se považují ty, které se nacházejí v první

desetině rozložení domácností podle koeficientů vyjadřujících vztah mezi

vlastními příjmy (P) a hodnotou oficiálního životního minima domácnosti

(OŽM). Vzhledem k rozdílným příjmovým poměrům jsou samostatně

analyzována rozložení domácností ekonomicky aktivních osob a rozložení

domácností důchodců. [Údaje o sociálně-ekonomické struktuře domácností jsou uvedeny

v tabulkách VI/J a VI/K v příloze.]
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Ze sociálně-ekonomických charakteristik domácností, které je zařazují mezi

chudé, působí u domácností ekonomicky aktivních osob nejintenzivněji

nepřítomnost ekonomicky činné osoby v domácnosti a nezaměstnanost

přednosty domácnosti. Přítomnost těchto skutečností znamená chudobu

u dvou třetin až čtyř pětin domácností, z nichž zhruba tři pětiny má vlastní

příjmy pod úrovní oficiálního životního minima. Nedostupnost uplatnění

na trhu práce je tedy nesporně zásadním faktorem nízkopříjmovosti

a chudoby domácností. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti zasáhlo v roce

1996 působení tohoto faktoru relativně malý počet domácností. Podstatné

změny pracovního trhu po roce 1996 vedoucí k růstu nezaměstnanosti

budou znamenat významné zvýšení vlivu faktoru nedostupnosti pracovního

uplatnění na rozsah chudoby.

Přítomnost a počet dětí v domácnosti silně ovlivňuje její nízkopříjmovost.

S počtem dětí se zvyšuje počet chudých domácností. Mezi domácnostmi se

čtyřmi a více dětmi je chudých téměř 60 % a zhruba čtvrtina má příjmy pod

OŽM. Vliv počtu dětí v rodině na její chudobu se bude měnit jen pozvolna.

Výrazněji by jej mohla ovlivnit změna úrovně částek oficiálního životního

minima s větším promítnutím množstevní redukce. 

V případě domácností důchodců je zřejmé, že u starobních důchodců je

zajišťována ochrana před hlubšími pásmy chudoby (vlastní příjem pod OŽM

vykázala necelá tři procenta domácností). Je patrné, že u převážné části

domácností je zajištěn životní standard nad pásmem chudoby (cca 92 %

domácností). Vliv, který nejintenzivněji působí chudobu u domácností

důchodců, je výše částečného invalidního důchodu. Částečná invalidita

omezuje uplatnění na pracovním trhu a výše důchodu – pokud se stává

hlavním příjmem domácnosti není dostatečná.

Celkově je zřejmé, že nezaměstnanost, početnost osob žijících v domácnosti

a zdravotní omezení jsou zcela převládajícími faktory chudoby českých

domácností. Nezaměstnanost je koncem devadesátých let nejdynamičtějším

faktorem působícím na rozsah a hloubku chudoby.

Poznámky a vysvětlivky:
1. Večerník [Zpráva o vývoji: 127] uvádí, že podle retrospektivních údajů zasáhly konfiskace majetku

nejméně 45 % populace, z toho největší měrou zemědělce.
2. Článek 11 Listiny základních práv a svobod zní:

Čl. 11

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah

a ochranu. Dědění se zaručuje.

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje

národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených

právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví

občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
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(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem

chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní

prostředí nad míru stanovenou zákonem.

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na

základě zákona a za náhradu.

(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
3. Fassmann [Institucionální možnosti, MÚ Brno, 1999] shrnuje odhady rozsahu stínové ekonomiky

v České republice. Aplikací Gutmannovy metody dochází k závěru, že rozsah činil v roce 1995 10 %

HDP (135 mld. Kč), v roce 1996 11 % (170 mld. Kč), v roce 1997 cca 15 % (240 mld. Kč).
4. Různé stránky privatizačního procesu byly podrobně hodnoceny ve zprávách o lidském rozvoji

v České republice v letech 1996 až 1998. Výklad v této zprávě se soustředí na stručné shrnutí

problematiky zejména z hledisek souvislostí s humanitním rozvojem. 
5. Údaje o rozsahu privatizovaného majetku byly převzaty ze Zprávy vlády o stavu společnosti (březen

1999); dále jen „Zpráva vlády“.
6. Zpráva vlády k tomu konstatuje: „Problémy spojené s procesem restituce jsou úzce spojeny

s procesem privatizace. Dokončení privatizace brání absence regulačních rámců v některých

důležitých oblastech či nedořešené majetkoprávní vztahy, nevyřešené soudní spory o nejasných

restitučních nárocích, nevyjasněnost rozsahu restitucí bývalého církevního majetku, nedořešené

vztahy s katastrálními úřady, při prověrkách dodatečně vyměřené daňové nedoplatky podniků.

Podniky, které z takových důvodů není možno doprivatizovat, nejsou schopné svojí činností získat

dostatečné finanční prostředky na svoji existenci a dotuje je často stát z rozpočtu FNM.“
7. V roce 1997 činil počet živnostenských oprávnění fyzických osob 2 057 tis. a počet soukromých osob

podnikajících podle živnostenského zákona zahrnutých v registru ekonomických subjektů 1 201 tis.

Rozdíl v zásadě charakterizuje počet osob s formálně drženým živnostenským oprávněním. Podle

výběrového šetření pracovních sil činil počet podnikatelů (samostatně výdělečně činných,

sebezaměstnaných), pro které je samostatná výdělečná činnost jedinou nebo hlavní (převažující)

činností (zdrojem výdělku) ve 4. čtvrtletí 1997 598,5 tis. osob (z toho 398,3 tis. osob bez zaměstnanců

a 200,2 tis. se zaměstnanci). To znamená, že zhruba polovina podnikajících (cca 600 tis. osob) tuto

výdělečnou činnost provozuje jako doplňkovou, a to převážně souběžně se zaměstnaneckým

poměrem jako hlavním zaměstnáním.

Proto jsou peněžní příjmy zaměstnanců – jednotlivců i domácností různorodější. Obdobně je tomu –

a zřejmě ještě ve větší míře – u samostatně výdělečně činných osob a jejich domácností (viz též tab.

VI/4). Zdá se, že tento „sendvičový“ způsob utváření příjmů jednotlivců i domácností je reakcí na

rizika transformačního období. Vytvářené portfolio výdělečných činností přináší větší

pravděpodobnost vyrovnaného příjmového vývoje.
8. Respondentům je kladena otázka: „Představte si, že byste v důsledku nějaké živelné pohromy

přišel(a) o veškerý majetek, tj. o dům, auto, chatu, chalupu, zahradu, veškeré zařízení domácnosti,

veškeré úspory a ostatní majetek. Jak vysoká by měla být částka, která by Vám tuto škodu nahradila.

Odhadněte současnou hodnotu jednotlivých položek, sečtěte a zařaďte se do jedné z těchto

kategorií“. [Večerník, Zpráva o vývoji, 1998].
9. Kvantifikace změn příjmové struktury na makroekonomické úrovni může být jen přibližná, a to

zejména ze dvou důvodů. Za prvé je prakticky nemožné statisticky vysledovat část příjmů

z podnikání (samostatné výdělečné činnosti) použitou na krytí osobní spotřeby domácností. Za

veličinu, která nejpřesněji charakterizuje rozsah a dynamiku těchto příjmů se na makroekonomické

úrovni považují tzv. smíšené důchody, které jsou definovány jako „souhrn důchodu z podnikání

(zisku) a důchodu z pracovní činnosti drobných podnikatelů pro jejich vlastní podnik“ [Statistická

ročenka ČR, 1998, s. 32].

Specifickým problémem statistiky příjmů domácností v České republice byla nutnost přechodu od

jejich sledování prostřednictvím „bilance příjmů a výdajů obyvatelstva“ používané pro účely

centrálního plánování před rokem 1990 k systému národního účetnictví a v jeho rámci k vymezení

„běžných příjmů sektoru domácností“. V tabulkách VI/2 a VI/3 jsou shrnuty informace

o (nominálním a reálném) vývoji struktury příjmů domácností upravené (přepočtené) tak, aby

s přijatelnou přesností objasňovaly základní tendence v dlouhodobějším časovém horizontu

osmdesátých a devadesátých let.
10. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky jsou 

– příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, služebního poměru,

členského poměru v družstvu, příjmy za práci členů družstva, společníků a jednatelů s.r.o.

a komandatistů komanditních společností, odměny členů statutárních orgánů právnických

osob, různé náhrady (mezd, za škodu při úrazu nebo nemoci z povolání apod.),

– funkční požitky členů vlády, poslanců a senátorů a vedoucích ústředních orgánů státní správy,

odměny za výkon funkce v orgánech obcí a dalších orgánech samosprávy.
11. Okres je v České republice celek územní státní správy. V průměru v něm žije okolo 110 tisíc obyvatel

a má rozlohu zhruba 1 000 km2 Česká republika se člení na 76 okresů, postavení obdobné okresům

má 10 obvodů hl. města Prahy.
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12. Sociologické průzkumy k otázkám hodnocení přiměřenosti mzdových rozdílů jsou šetření

opakovaná po celou dobu transformace. Dávají tak přehled o vývoji postojů obyvatelstva.
13. Podle propočtů Sociologického ústavu České akademie věd představovala příjmová hladina zjištěná

výběrovými šetřeními (mikrocensy) v roce 1988 86 % příjmů podle bilance příjmů a výdajů

obyvatelstva, v roce 1992 80 % a v roce 1996 76 % úrovně dané národními účty.
14. Ze způsobů přepočtu příjmů různorodých domácností se v České republice používají

– spotřební jednotky ČSÚ, které jsou definovány tak, že osobě v čele domácnosti se přiřadí

hodnota 1, všem dalším osobám starším 13ti let hodnota 0,7 a mladším hodnota 0,5,

– přepočet prostřednictvím hodnot oficiálního životního minima.

– přepočet podle stupnice OECD, odvozený z hodnot druhých mocnin počtu osob žijících

v domácnosti.

Často se používají zobecněné přepočítací koeficienty ekvivalentní spotřební mohutnosti ve vztahu

k počtu členů domácnosti:

počet členů příjmy na OECD spotř.jednot. oficiální příjmy

domácnosti domácnost ČSÚ životní na osobu

minimum

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 1,00 1,41 1,69 1,77 2,00

3 1,00 1,73 2,30 2,46 3,00

4 1,00 2,00 2,87 3,12 4,00

5 1,00 2,24 3,40 3,74 5,00

6 1,00 2,45 3,90 4,35 6,00
15. Hmotný životní standard domácností je v rozhodující míře výslednicí vzájemných vztahů a vazeb

mezi úrovní jejich disponibilních (čistých) příjmů a hladinou spotřebitelských cen. Tyto vazby

vyúsťují ve strukturu výdajů domácností podle bloků výrobků a služeb blízkých svým zaměřením

v krytí potřeb domácností. Výdajová struktura je ovlivňována spotřebními preferencemi

jednotlivých domácností, utvářejících se pod vlivem rozsáhlé množiny objektivních a subjektivních

faktorů – úrovně příjmů, velikosti a složení domácností, jejich životní fáze, úrovně cen jednotlivých

výrobků a služeb a cenové hladiny celých výdajových bloků, úrovně vzdělání přednostů a členů

domácností, jejich světově-názorové a etické orientace atd.
16. Počet dokončovaných bytů na počátku devadesátých let byl ovlivněn velkým rozsahem

rozestavěných bytů z předcházejících období. V posledních letech se podstatně zvýšil počet nástaveb

a přístaveb, které jsou nákladově podstatně dostupnější (v tabulce obsaženy nejsou).
17. Z přehledu koeficientů ekvivalentní spotřební mohutnosti (viz poznámka 15) vyplývá, že systémy

uplatňované v zemích Evropské unie a OECD předpokládají daleko větší redukci ekvivalentní

spotřeby u vícečlenných domácností (u čtyřčlenné domácnosti se předpokládá v systému EU se

spotřebou – výdaji na úrovni 2,87 násobku jednotlivce, v OECD dvojnásobku). Systém oficiálního

životního minima v ČR počítá s 3,12 násobkem. U domácností s větším počtem osob je rozdíl míry

redukce ještě větší.
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Snažili jsme se v této zprávě popsat vývoj mnoha aspektů lidského rozvoje

v ČR, které jsou pro moderní společnost z našeho pohledu klíčové a často

i rozhodující. Na několika následujících stránkách bychom rádi shrnuli

poznatky uváděné v této zprávě a identifikovali základní směry dalšího

vývoje nutné pro další zkvalitnění života lidí v České republice.

Podnikatelské a další občanské aktivity, které se počátkem devadesátých let

po odstranění totalitního režimu prudce rozvinuly a které byly významným

impulsem humanitního rozvoje, se v poslední třetině dekády poněkud

utlumily. Hospodářství prošlo v období 1997 – 1999 silnou recesí,

optimismus nahradila skepse.

Vývoj české ekonomiky v uplynulém desetiletém období transformace lze

souhrnně popsat jako v mnoha směrech rozporuplný s rozdílnými

dosaženými výsledky v jednotlivých etapách transformace. Rozporuplnost

vývoje lze především spatřit na jedné straně v poměrně rychlé privatizaci

rozhodující části ekonomiky, poměrně rychlém obnovení ekonomického

růstu po propadu v prvých letech transformace a ve srovnání s ostatními

tranzitivními zeměmi v udržení relativně nízké míry inflace, zajištění růstu

reálných mezd a příjmů obyvatel a zejména neobyčejně nízké míry

nezaměstnanosti (do roku 1997). Na druhé straně však mnohdy jen formální

privatizace s následným zaostáváním procesu nezbytné restrukturalizace

ekonomiky a faktické zastavení ekonomické reformy vedly nepochybně

k pozdějším projevům vnitřní a zejména vnější ekonomické nerovnováhy.

Přispěl k tomu i rychlý růst mezd nepodložený vývojem produktivity. Toto

vše, spolu s některými přijatými restriktivními opatřeními, vedlo později

k hospodářské recesi. Přesto některé pozitivní signály z poslední doby

mohou naznačovat postupnou změnu negativního trendu ekonomického

vývoje.

Souhrnně lze převážnou část dosavadní transformační politiky hodnotit jako

značně liberální, s přeceňováním úlohy trhu a často s nedostatečným

institucionálním zabezpečením. Moderní transformační politika vyžaduje

vytvářet účinné a stabilní makroekonomické prostředí umožňující

a podněcující žádoucí rozvoj a nezbytnou restrukturalizaci mikrosféry. Tento

proces musí být uskutečňován na pozadí kvalitní legislativy doprovázené

fungováním odpovědných institucí spolu s vynutitelností práva.

Nezanedbatelnou úlohu hrají i takové faktory, jako jsou nepsaná, ale

všeobecně sdílená pravidla ekonomického chování hospodářských subjektů.

Tyto legislativně-etické aspekty transformace byly zejména v jejím prvním

období podceněny. 

Demokratické politické a tržní ekonomické poměry upevňující se v průběhu

devadesátých let měly silný morální a motivační náboj. V protikladu

k některým aspektům tzv. velké privatizace, kdy se často nelegálními, ale

obtížně postižitelnými postupy (tzv. tunelování) koncentrovaly rozsáhlé
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majetky do rukou nedůvěryhodné a nekompetentní úzké skupiny

privatizátorů, vznikla u významné části obyvatelstva a dále se upevňuje

nedůvěra v poctivost, legálnost a racionalitu vlastnických vztahů vzniklých

v procesu privatizace a k majetnosti občanů vůbec. Tyto skutečnosti se staly

rizikovým faktorem dalšího politického a sociálně-ekonomického vývoje

České republiky. 

Na základě privatizace státního majetku, která vytváří podmínky pro rozvoj

soukromého podnikání, vznikly pro občany šance velkého majetkového

a příjmového vzestupu. Souběžně s tím se zvýšila rizika hmotného

i společenského propadu a vyloučení. Podstatně vzrostla odpovědnost

každého za jeho vlastní životní osud i hmotný standard.

Po celou dobu transformace se podařilo udržet sociální smír. Až na výjimky

lze o dosavadním fungování sociálního partnerství říci, že vedlo ke stabilizaci

a větší odolnosti vůči možnému krizovému vývoji hospodářství v období

realizace základních a zásadních transformačních kroků. Z politického

hlediska mělo velký význam při harmonizaci vznikajících rozporů a udržení

sociálního smíru, ekonomický význam byl spíše sekundární. Nové období

a rozšíření agendy institucí sociálního dialogu znamená proces začleňování

do EU. V Hospodářské strategii vstupu ČR do EU, schválené v květnu 1999,

jsou rozvoj sociálního dialogu a vytváření konsensu mezi jeho aktéry

chápány jako podmínka růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Sociální dialog je pojímán v souladu s jeho funkcemi v zemích EU. 

Pro první polovinu devadesátých let byla typická minimální míra

nezaměstnanosti ve výši pohybující se okolo 3 %, ve druhé polovině období

dochází k trvalému růstu. Tento nárůst nezaměstnanosti je způsoben

především snížením výkonnosti ekonomiky, pomalou restrukturalizací

a zvolenými privatizačními metodami. Synergické působení těchto jevů

nasměrovalo na delší dobu vývoj míry nezaměstnanosti směrem k deseti

procentům. Lékem na zlepšení tohoto stavu je v prvé řadě oživení národní

ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a pozitivní využití zvýšeného

zájmu zahraničních investorů o investování v naší zemi. Ve všech uvedených

oblastech je možné v posledních měsících roku 1999 pozorovat první, i když

velmi mírné pozitivní výsledky.

Zvláště závažným problémem nezaměstnanosti je její regionální rozměr.

V roce 1998 už deset okresů dosáhlo míry nezaměstnanosti okolo 12 % anebo

vyšší. Přitom tyto okresy jsou kumulovány v podstatě do dvou regionů, a to

severní Moravy a Slezska a severozápadních Čech. Tím se výrazně snižují

možnosti jednoduššího řešení situace např. dojížděním za prací přes hranice

okresu. Vzhledem k této skutečnosti se v poslední době objevují pozitivní

signály ze strany výkonné moci, vláda situaci mapuje a předpokládá přímou

finanční podporu uvedeným oblastem, řádově v rozsahu stovek milionů

korun. Podpora by měla být určena především na vytváření nových
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pracovních příležitostí. Stejně tak ostatní formy aktivní politiky

zaměstnanosti musí dostat nový rozměr.

Především je třeba zaměřit opatření aktivní politiky zaměstnanosti na

skupiny osob, které jsou dlouhodobě obtížně zaměstnatelné, ať už se jedná

o absolventy škol, mladistvé bez kvalifikace, matky po mateřské dovolené

pečující o dítě nebo osoby, které se blíží penzijnímu věku. Rovněž řešení

problémů romské populace si vyžádá specifický přístup. Krédem úřadů práce

a ostatních správních orgánů se musí stát zdůrazňování aktivní politiky

zaměstnanosti, která musí vzniku nezaměstnanosti předcházet a nikoliv

pouze pasivně vyplácet nárokové sociální dávky. Náměty k dalšímu postupu

dává Národní plán zaměstnanosti vypracovaný dle Evropských směrnic pro

politiku zaměstnanosti, který s postupnými řešeními v této oblasti

jednoznačně počítá.

V devadesátých letech došlo k rozrůznění příjmových zdrojů při zvýšení váhy

příjmů z ekonomické aktivity na úkor významu sociálních příjmů

a k rozevření příjmové diferenciace. Počátkem dekády se nejprve reálná

kupní síla příjmů všeobecně snížila. Na jejím konci se v průměru v podstatě

navrátila na výchozí úroveň, přičemž nejpomalejší pohyb probíhal ve středu

příjmové škály. Výraznější reálný vzestup disponibilních příjmů

zaznamenalo jen deset procent domácností s nejvyššími příjmy. To

naznačuje přenášení nákladů sociálně-ekonomické transformace na

příjmové skupiny okolo průměru a tedy zpomalení utváření středních

společenských vrstev a polarizaci společnosti. Více než 60 % domácností má

podprůměrné příjmy. 

V příjmové diferenciaci domácností se prolínají dva protichůdné procesy.

Jednoznačně prodiferenciační a polarizující utváření příjmů domácností

ekonomicky aktivních osob a značné relativní sevření příjmů domácností

důchodců. Příjmy na osobu v domácnostech důchodců v dolní příjmové

úrovni vzrostly zejména vlivem valorizací důchodů natolik, že ochraňují

před žitím v pásmu chudoby. 

Základem většího odstupňování příjmů domácností ekonomicky aktivních

osob byl vývoj mezd, které přes pokles jejich váhy jsou stále dominantním

příjmem. Utváření mezd na základě nabídky a poptávky v podnikatelské sféře

se odrazilo v rychlém a výrazném zvýšení mezd u top-manažerů i dalších

řídících pracovníků a u odborníků vykonávajících kvalifikačně náročné

práce. V sektorech financovaných z veřejných zdrojů se prodiferenciační

mzdový vývoj pro nedostatek zdrojů postupně zastavil. Přetrvávající nízké

platové ocenění lékařů, zdravotníků a pedagogů je jednou z oblastí

sociálního napětí a opakujících se konfliktů.

Malý rozsah dojednávání podmínek odměňování za práci v kolektivních

smlouvách představuje značnou rezervu ve vyrovnávání postavení

zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovních vztazích. Převažující

jednostranné stanovení mezd zaměstnavateli vytváří podmínky pro
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potencionální i faktickou diskriminaci v odměňování některých skupin

zaměstnanců (žen, věkově mladších a starších osob, Romů, cizinců).

Struktura výdajů českých domácností se v průběhu devadesátých let

přibližovala situaci západoevropských zemí. Snížil se podíl výdajů na stravu

(potraviny, nápoje, pochutiny) a vzrostly náklady na bydlení (nájemné,

údržba bytu a domu, energie, služby). Tento pohyb bude zřejmě dále

pokračovat.

Nejkontroverznější oblastí životního standardu českých domácností se

v průběhu devadesátých let stává oblast bydlení. Existuje rozpor mezi úrovní

příjmů převážné části domácností a náklady na bydlení. Náklady na pořízení

nového bytu nebo bytu na volném trhu mnohonásobně přesahují celkový

celoroční objem disponibilních příjmů domácností. Při vzestupu podílu

výdajů na bydlení (zhruba na pětinu celkových výdajů domácností) je jejich

struktura v sektoru nájemního bydlení deformována. Regulované nájemné

představuje jen asi třetinu nákladů na bydlení a je hluboko pod rentabilitou

podnikání v bydlení. Výstavba nových bytů je pod reprodukčním minimem,

takže rozsah bytového fondu se snižuje. Dostupnost bytů klesá, což se dotýká

zejména nastupující generace. Rozvinul se volný trh s byty, kde ceny určuje

nabídka a poptávka. Jeho část je však nelegální (prodej nájemních bytů

uživateli). Dosavadní koncepce řešení bytového problému (zvětšování podílu

individuálního vlastnického bydlení, útlum úlohy státu, rychlá deregulace

nákladů, rozvoj podnikání v oblasti bydlení, podpora stavebního spoření

a hypoték) se ukázala jako nedostatečná a v řadě směrů neprůchodná. Nová

koncepce se teprve utváří.

Počet občanů (domácností) žijících v chudobě podle obvykle používaných

kritérií (ekvivalentní příjem pod polovinou příjmového mediánu) nebyl

v průběhu devadesátých let příliš velký. Pohyboval se (podle použité

spotřební ekvivalence) od tří do pěti procent. Chudoba v ČR má dosud řadu

rysů „chudoby v chudé zemi". Vzdálenost mezi středními a nízkými příjmy

domácností je malá. V průběhu poslední dekády se prolínala chudoba

demografická spojená s přetrvávající příjmovou nivelizací a závislá na

poměru ekonomicky aktivních a závislých osob v domácnostech s narůstající

chudobou plynoucí z rizik tržní ekonomiky (nezaměstnanost, podnikatelské

konkurzy).

Prostředky boje s chudobou byly vedle tradičních systémů sociální ochrany

(důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, rodinné dávky, péče

o přestárlé a zdravotně postižené osoby apod.) v průběhu devadesátých let

rozšířeny o soustavu minimálních příjmových veličin (minimální mzda,

minimální starobní důchod, životní minimum jako nejnižší peněžní příjem).

Ve vazbách a fungování těchto veličin existuje řada závažných problémů,

zejména riziko sociálního parazitismu, absence impulsů k zaměstnání aj. 
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V oblasti boje s chudobou hrají klíčovou roli systémy sociální ochrany.

Společné hledání stále ještě neukončených reforem je stále obtížnější. Na

jedné straně je zde velmi negativní vliv finanční udržitelnosti systémů, na

druhé straně jsou to částečné úpravy a změny, které neodrážejí obsah

a zastupitelnost jednotlivých systémů. Existuje zde řada rozdílných

zájmových skupin s podstatně odlišnými názory na reformu. Nedostatek

mechanismů pro tvorbu konsenzuální sociální politiky jako na příklad

parlamentní komise pro reformu důchodů nebo zdravotní péče, která by

umožnila politickým stranám diskutovat o problémech na pragmatické

úrovni, je také jedním z důvodů současné situace.

Transformace důchodového systému je asi nejaktuálnějším reformním

problémem vzhledem k tomu, že důchodový systém je nyní nejnákladnější

částí veřejných výdajů a projekce pro budoucnost jsou zcela pesimistické,

očekává se změněný přístup k podpoře budoucích reforem. Protože však

situace českých důchodců, pokud jde o životní úroveň, není tak kritická jako

v jiných zemích střední a východní Evropy, neexistuje ani velký tlak na

politiky, aby přijali okamžitá opatření. Na druhé straně nejsou důchodci

celkově spokojeni se svou situací, zejména pokud jsou plánovány další

deregulace cen bydlení a energií. To bylo zřejmé během předvolebního

období v roce 1998, kdy se strana důchodců podle výzkumů veřejného

mínění v určitém okamžiku mohla stát významnou silou v budoucím

parlamentu (asi 12 % podpory). Ačkoliv nakonec nezískala potřebných 5 %

hlasů pro vyslání zástupců do českého parlamentu, bylo to varující znamení

pro politiky, aby přistupovali k problémům důchodců seriózně.

Dále se předpokládá reforma zdravotní péče. Velmi nákladný a neúčinný

systém, kde se řada různých aktérů a zájmových skupin pokouší najít

rovnováhu mezi dalším zkvalitňováním zdravotnických služeb, a tím

i zlepšováním zdravotního stavu české populace, a ekonomickými

prostředky, ještě stále čeká na koncepci, která by identifikovala priority

a vytyčila nezbytné kroky, které by měly být podniknuty v blízké

budoucnosti.

Po roce 1990 se kvalita zdravotního statusu české populace zvyšovala

poměrně dynamicky. Jedním z hlavních důvodů (vycházejícího ze změny

životního stylu, politického, sociálního a ekologického prostředí atd.) tohoto

vývoje byla modernizace lékařského, diagnostického a terapeutického

vybavení a zvyšující se kvalita lékařů. Neexistovaly však vhodné mechanismy

koordinace celého systému zdravotní péče a výsledkem bylo dramatické

zvýšení nákladů na zdravotní péči po roce 1992, což ohrozilo rovnováhu

mezi příjmy a výdaji. Některé nemocnice a také zdravotní pojišťovny se

začaly potýkat se značnou zadlužeností. Mimo to nízké příjmy pracovníků ve

zdravotnictví vedly k vytvoření speciální lobbistické skupiny naléhající na

další reformu.
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Všeobecně lze konstatovat, že v nadcházejících letech spíše než skutečné

reformní kroky můžeme očekávat konsolidaci a konvergenci rozdílných

koncepcí reformy, jejich vyjasňování a koncepční profilování. Pozitivně lze

hodnotit snahu dosavadních transformačních vlád nenechat padnout

neúspěšné – omezit růst chudoby a zmírňovat dopady hospodářských

reforem na nezaměstnanost. Tato snaha vedla k tomu, že i v mezinárodním

srovnání není rozsah chudoby v ČR velký. Ukazuje se však, že ekonomický

potenciál ČR nemůže dlouhodobě udržovat poměrně velkorysý systém

sociální ochrany. Přesto se stále početnější vrstvy subjektivně cítí být

chudobou ohroženy. I reálně se část z nich stále více vzdaluje v příjmech

a životním standardu středním a vyšším vrstvám. 

V demografických procesech i v utváření sociální struktury se ČR v mnohých

rysech již přiblížila nebo se blíží vyspělým evropským zemím, s nimiž sdílí

hlavní modernizační stimuly. Zachovala si však specifika, jež lze připsat jak

společensko-historickým zvláštnostem, tak přechodnosti současného stadia

demografických a stratifikačních procesů.

Další vývoj bude záviset mj. na volbě efektivních politik, především

v ekonomické a sociální sféře. Jejich cílem by mělo být omezování

nežádoucích dopadů úbytku a stárnutí populace i neopodstatněných

sociálních nerovností.

V souvislosti se stárnutím populace se očekává růst zatížení ekonomicky

aktivní populace spojený s finančním a věcným zajištěním péče o staré

občany. Budoucí snížení počtu obyvatel v produktivním věku jako důsledek

dnešní nízké porodnosti vyvolává též úvahy o možných důsledcích ve

snížení ekonomického růstu v budoucnosti. Garantem hospodářského a tím

i sociálního rozvoje však dnes není ani tak početná, jako spíše kvalifikovaná

pracovní síla. Je proto třeba nadále rozvíjet započaté snahy o vytváření

všestranných podmínek pro její přípravu v transformovaném vzdělávacím

systému včetně rozvinutí forem celoživotního vzdělávání.

Protože však populační vývoj nelze hodnotit pouze z hlediska zajištění

budoucí pracovní síly, ale obecně z hlediska prosperity národa, diskutují se

možnosti ovlivňování populačního vývoje a předcházení jeho nepříznivým

tendencím. Jestliže donedávna převládal spíše odmítavý postoj k jakýmkoliv

zásahům formou populační politiky nebo zjednodušující pro-rodinné

sociální politiky, dnes někteří odborníci a představitelé některých

politických stran požadují vytvoření vládní koncepce podpory rodin. Proti

přímým propopulačním opatřením je však upřednostňováno široké

spektrum politik a opatření zasahujících různé ekonomické a socio-kulturní

předpoklady natalitního a sňatkového chování a stability rodiny. Tato

intervence by měla respektovat právo na svobodné rozhodování. Neměla by

být založena na normativním přístupu, ale naopak respektovat diverzifikaci

rodinných struktur a specifické potřeby různých forem rodinného soužití.
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Zvláštní pozornost si zaslouží otázky migrace, ačkoliv její znatelný podíl na

populačním růstu nelze v blízké době očekávat. Využít případného

pozitivního přínosu migrace lze za předpokladu, že skutečně doplní úbytek

obyvatelstva v těch strukturálních složkách, kde to bude žádoucí, a hlavně za

předpokladu, že imigrace bude probíhat tempem přijatelným pro domácí

obyvatelstvo. Podpořit pozitivní přínos migrace vyžaduje zajistit pro legální

imigranty a osoby s povolením k pobytu stejná občanská, sociální a politická

práva a pomoc při naturalizaci, a to se zvláštním ohledem na děti a migranty

druhé generace. Podmínkou je však i aplikace opatření proti xenofobii

a rasismu.

Ekonomická a společenská transformace nepřinesla převratné změny do

postavení žen. Jedním z důvodů je poměrně vysoký stupeň jejich společenské

emancipace na počátku sledovaného období. V nových podmínkách se

ženám stejně jako mužům otevřely nové možnosti prosazení jejich zájmů.

Naproti tomu konkurenční prostředí na pracovním trhu, teprve se oživující

tradice občanské společnosti, donedávna malá podpora decisních orgánů, to

jsou některé z příčin, proč ženy poněkud ztratily ze svých bývalých pozic (jež

však měly do značné míry formální charakter). K jejich znovuzískání v nové

kvalitě napomáhá začlenění ČR i konkrétních ženských aktivit do

mezinárodních organizací.

Růst sociální diferenciace české společnosti v posledním desetiletí je

přirozenou reakcí na dlouhodobě nivelizovanou společnost 60. – 80. let.

Dnes lze hovořit o stratifikované (či stratifikující se) společnosti s různou

mírou vlivu diferenciačních faktorů v jejích jednotlivých segmentech.

Existence sociálních nerovností je pro většinu populace novým jevem, se

kterým se mnozí obtížně smiřují. Sílící sklon hodnotit prohlubování

sociálních rozdílů jako nespravedlivé se projevuje v posunu politických

preferencí „doleva". To se týká i části středních vrstev, jimž oproti očekávání

transformace nepřinesla výrazné zlepšení sociálního postavení. 

Udržet slábnoucí, ale zatím ještě přetrvávající podporu transformačních

procesů obyvatelstvem, zejména středními vrstvami, si vyžádá jednak

odstranění neopodstatněných bariér uplatňování výkonových principů

a jednak poskytnutí perspektivy relativně rovných příležitostí. Pak může

Česká republika předpokládat další dynamické zvyšování kvality života svých

občanů.
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■ Tabulka I/A Vybrané makroekonomické ukazatele

rok HDP index produkce 2) hmotné produktivita spotřeb. hrubá saldo stát. podíl daní

mld. Kč, b.c. mld. USD 1), b.c. průmyslové stavební zemědělské investice 2) na pracovníka 2) ceny 2) zadluženost rozpočtu a poplatků

v % HDP v % HDP

1990 626,2 32,3 96,5 94,2 97,7 108,3 – 109,7 – – –

1991 753,8 – 78,4 72,5 90,9 67,5 93,5 156,6 – – –

1992 842,6 29,9 92,1 119,2 87,9 116,6 102,2 111,1 – – –

1993 1 020,3 34,4 94,7 92,5 97,8 107,1 101,7 120,8 24,3 0,1 25,5

1994 1 182,6 41,1 102,3 107,5 94,0 116,3 101,4 110,0 26,0 0,9 24,0

1995 1 381,1 52,0 109,2 108,5 105,0 130,3 103,3 109,1 31,7 0,5 23,6

1996 1 572,3 57,9 106,4 105,2 98,6 111,0 103,2 108,8 35,9 -0,1 22,6

1997 1 680,0 53,0 104,5 96,1 95,0 95,3 102,3 108,5 40,4 -0,9 21,7

1998 1 820,7 56,4 101,6 93,0 98,7 94,3 99,1 110,7 42,5 -1,6 21,4

Prameny: ČSÚ (1998 – 1999) Statistická ročenka České republiky; VÚPSV (1990 – 1999) Vývoj hlavních

ekonomických a sociálních ukazatelů ČR

1) běžný směnný kurz

2) index (stejné období minulého roku = 100)

■ Tabulka I/B Demografické trendy

rok celková přirozený ukazatel kojenec. střední délka celková antikoncepce obyvatelstvo naděje na dožití

populace přírůstek/ úmrtnosti života míra v % starší 65 let ve věku 65 let

/úbytek obyv. na 1000 živě při narození plodnosti (% z celkové

(mil. obyvatel) na 1000 obyv. narozených populace)

muži ženy muži ženy

1980 10,30 1,8 10,0 – – – – 13,3 – –

1990 10,30 0,1 10,8 67,5 75,4 1,86 – 12,8 11,58 15,58

1994 10,33 -1,0 9,9 69,5 76,6 1,44 – – 12,69 15,91

1995 10,32 -2,1 7,9 – – 1,28 – 13,5 – –

1996 10,31 -2,2 6,0 70,4 77,3 1,19 68 13,5 13,09 16,36

1997 10,30 -2,1 5,9 70,5 77,5 1,17 65 – 13,20 16,60

1998 10,29 -1,8 – 71,0 77,7 1,16 61 – – –

Prameny: ČSÚ (1999) Statistická ročenka České republiky; ÚZIS (1999) Zdravotnická ročenka 1998 

P Ř Í L O H A ■
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■ Tabulka I/C Zdravotní profil

rok narození s nízkou očkované děti úmrtí onemocnění nové případy spotřeba spotřeba počet

porodní váhou do 1 roku života způsobená TBC onemocnění alkoholu na cigaret obyvatel

do 2,5 kg (v % celk. narozených) novotvary AIDS dospělou osobu na obyvatele na 1 lékaře

(% z živě narozených) TBC spalničky na 100 tis. obyvatel (v l) (v ks)

1985 5,64 99 99 – 30,2 – 9,0 – 275

1990 5,49 99 99 274,4 18,7 4 8,9 2 151 286

1992 5,71 99 99 271,5 19,2 9 9,4 1 950 293

1994 5,47 98 98 274,1 19,0 14 9,4 2 040 273

1996 5,48 97 97 270,3 18,8 10 9,5 2 165 269

1997 5,62 97 97 271,8 17,8 21 9,8 2 354 259

1998 – – – – 17,5 8 – – –

Prameny: ÚZIS (1999) Zdravotnická ročenka 1998; ČSÚ (1999) Statistická ročenka České republiky

■ Tabulka I/D Profil vzdělání

rok gramotnost celková celkově míra účasti VŠ přírodní výdaje

dospělého délka studující a tech. vědy na vzdělání

obyvatelstva školní z věk. skupiny (% z celkového jako % HDP

docházky 6 – 23 let na základním na středním na vysokém počtu

školství školství školství VŠ studentů)

v letech % % zapojených z odpovídající věkové skupiny 1)

1990 99,9 13,7 – – – – – 4,2

1992 99,9 13,4 – – – – 36,9 4,5

1993 99,9 13,5 – – – – 36,4 5,3

1994 99,9 14,1 50,6 – – – 34,9 5,3

1995 99,9 13,1 50,7 – – – 33,7 5,2

1996 99,9 13,2 53,2 92,2 66,4 16,8 33,6 5,2

1997 99,9 13,4 53,8 93,4 68,0 20,0 34,6 4,7

1998 99,9 13,5 57,9 93,4 69,1 25,9 36,2 4,4

Prameny: ÚIV (1999) České školství v číslech 1998/1999; ČSÚ (1999) Statistická ročenka České republiky

Poznámka: 1) školní roky 96/97, 97/98, 98/99
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■ Tabulka I/E Faktory životní zátěže

rok dopravní  počet počet těžce zemřelí při rozvody migrační přiznaný

nehody usmrcených zraněných úrazech, na 100 přistěhovalí vystěhovalí saldo statut

v silničním při nehodách při nehodách otravách, sňatků celkem celkem přírůstek uprchlíka

provozu sebevraždách

v tisících – počet osob

1980 76,5 1,0 4,3 8,5 34,7 – – – –

1990 94,7 1,2 4,5 8,7 35,2 12 411 11 787 624 30

1993 – 1,3 5,4 8,2 45,8 12 900 7 424 5 476 254

1994 – 1,4 6,0 8,3 52,9 10 207 265 9 942 110

1995 175,5 1,4 6,3 8,2 56,7 10 540 541 9 999 59

1996 201,7 1,4 6,6 7,6 61,4 10 857 728 10 129 150

1997 198,4 1,4 6,6 7,9 56,2 12 880 805 12 075 96

1998 210,1 1,2 6,2 7,0 – 10 729 1 241 9 488 78

Pramen: www.mvcr.cz; ČSÚ (1999) Statistická ročenka České republiky

■ Tabulka I/F Kriminalita

rok počet objasněnost kriminalita kriminalita spáchané trestné zaznamenaná hospodářská

spáchaných trestných mladistvých dětí vraždy činy spojené znásilnění kriminalita

trest. činů činů s drogami

na tisíc osob % počet trestných činů

1990 – – – – 246 – 890 –

1991 – – – – 194 – 767 –

1992 – – – – 258 – 712 –

1993 38,6 31,7 21 074 – 278 – 760 –

1994 36,0 34,8 22 160 8 280 286 – 736 18 431

1995 36,4 40,2 22 310 8 053 277 136 726 18 440

1996 38,2 41,3 22 719 10 322 267 162 678 25 431

1997 39,2 41,9 19 139 12 059 291 334 655 30 156

1998 41,4 43,5 16 730 12 086 313 419 675 36 031

Pramen: www.mvcr.cz
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■ Tabulka I/G Životní prostředí a jeho zatížení

rok chráněná poškození produkce z toho produkce odběr emise (t/km2) energetická

území lesů zvláštního nebezpečného komunálního vody náročnosts

(% celkového a nebezpečného odpadu odpadu HDP

území) odpadu SO2 CO2 NOx

% tis. t tis. t tis. t m3/na obyv. GJ/tis. Kč

1990 – 58,1 – – – – 23,8 8,6 – 1,598

1994 15 64,0 27 674 5 534 14 174 251 16,1 9,4 5,5 1,466

1995 15 62,5 32 529 6 005 19 317 236 13,7 7,7 – 1,432

1996 15 60,0 41 149 6 669 24 987 230 11,9 7,5 5,5 1,436

1997 15 61,3 42 643 6 436 27 957 – 8,8 6,7 5,4 1,361

Prameny: ČSÚ (1999) Statistická ročenka České republiky; www.env.cz
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■ Tabulka III / A Přirozený pohyb obyvatelstva – na 1000 obyvatel

rok živě narození zemřelí sňatky rozvody přirozený přírůstek

1945-49 21,3 13,5 9,9 1,1 7,8

1950-54 19,6 11,0 8,9 1,2 8,6

1960-64 14,4 10,3 8,0 1,5 4,1

1970-74 17,0 12,5 9,6 2,4 4,5

1975-79 17,9 12,4 9,0 2,6 5,5

1980-84 13,8 12,9 7,7 2,8 1,0

1985-89 12,8 12,5 7,9 3,0 0,3

1990 12,6 12,5 8,8 3,1 0,1

1992 11,8 11,7 7,2 2,8 0,1

1994 10,3 11,4 5,7 3,0 -1,1

1996 8,8 10,9 5,2 3,2 -2,1

1997 8,8 10,9 5,6 3,2 -2,1

1998 8,8 10,6 5,3 3,1 -1,8

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Pohyb obyvatelstva v ČR

■ Tabulka III/B Naděje dožití při narození a ve věku 65 let v letech 1970 – 1998 

rok naděje dožití při narození naděje dožití ve věku 65 let

muži ženy muži ženy

1970 66,1 73,0 11,2 14,4

1980 66,8 73,9 11,5 14,6

1990 67,5 76,0 11,8 15,6

1993 69,3 76,9 12,5 15,8

1995 70,0 76,6 12,7 16,2

1997 70,5 77,5 13,2 16,6

1998 71,1 78,1 13,4 16,9

index 90/70 1,021 1,041 1,054 1,083

index 98/90 1,053 1,028 1,136 1,083

index 98/70 1,076 1,070 1,196 1,174

Pramen: ČSÚ (1999) Vývoj obyvatelstva v České republice v roce 1998
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■ Tabulka III/C Vývoj věkové struktury obyvatelstva

rok věková skupina

0 – 14 15 – 59 60 a více

muži ženy muži ženy muži ženy

1950 24,0 63,5 12,5

1961 25,4 59,7 14,8

1970 21,2 60,4 18,3

1980 23,4 59,8 16,8

1990 21,0 61,1 17,9

22,3 20,1 63,2 59,1 14,5 20,8

1992 20,0 62,0 18,0

21,1 19,0 64,2 60,1 14,7 21,0

1994 18,8 63,2 18,0

29,9 17,9 65,3 61,1 14,8 21,0

1996 17,9 64,1 18,0

18,8 17,0 66,3 62,0 14,8 21,0

1998 17,4 64,5 18,0

18,4 16,5 66,8 62,4 14,9 21,0

2000* 16,3 65,3 18,4

2010* 14,5 62,5 23,0

2020* 14,4 58,6 27,0

* prognóza Českého statistického úřadu z r. 1997: střední ze 3 variant

Prameny: ČSÚ (1998) Výhled vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2020; Kokta J. (1999) Aktuální

demografická situace v ČR
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■ Tabulka III/D Počet studentů 1) zapsaných na vysoké školy – denní studium 

(k 31. 10. daného roku)

rok 1980 1985 1990 1992 1994 1995 1997

celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem

VŠ ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži

celkem 91 409 87 748 96 379 100 513 115 888 126 353 149 526

38 954 52 455 37 810 49 938 42 850 53 529 44 266 56 840 50 840 65 048 55 427 70 926 66 126 83 400

univerzity 35 484 33 932 40 857 50 210 58 355 62 345 78 740

22 185 13 299 21 742 12 190 24 341 16 516 27 998 22 212 32 665 25 690 35 922 26 423 43 956 34 784

techniky 39 806 39 235 39 670 36 056 39 707 42 283 47 434

9 330 30 476 9 006 30 229 10 762 28 908 10 010 26 046 10 422 29 285 10 910 31 373 11 754 35 680

ekonomické 6 510 6 647 6 966 6 606 9 121 10 199 11 653

3 978 2 532 4 057 2 590 4 299 2 667 3 279 3 327 4 235 4 886 4 520 5 679 5 292 6 361

zemědělské 8 424 6 945 7 516 6 148 7 040 7 885 9 685

3 014 5 410 2 622 4 323 2 938 4 578 2 354 3 794 2 787 4 253 3 228 4 657 4 173 5 512

umělecké 1 185 989 1 370 1 493 1 665 1 797 2 014

447 738 383 606 510 860 625 868 731 934 847 950 951 1 063

1) do r. 1992 s občanstvím ČSFR, od r. 1994 s občanstvím ČR, studenti všech forem studia včetně postgraduálního

Pramen: ÚIV (1998) Historická ročenka školství v České republice
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■ Tabulka III/E Indexy růstu průměrných hodinových výdělků mužů a žen 

1996 – 1999 (předchozí sledované čtvrtletí=100)

průměr v Kč/h 4. Q 1996 2. Q 1997 4. Q 1997 2. Q 1998 4. Q 1998 2. Q 1999 průměr v Kč/h

2. Q 1996 2. Q 1999

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž

celkem 63,79 48,07 107 109 106 106 106 106 106 99 104 106 102 104 87,78 64,37

TŘÍDY ZAMĚSTNÁNÍ

vedoucí a řídící pracov. 142,63 102,46 73 95 156 88 108 107 103 94 106 109 101 104 194,91 98,05

vědečtí a odborní pracov. 86,33 72,47 109 104 100 91 111 110 100 91 109 111 102 106 115,95 80,46

administrativní pracov. 50,17 44,75 111 109 120 122 96 98 111 103 100 102 102 99 73,56 61,26

dělníci kvalifikovaní 56,20 40,65 106 106 106 102 106 106 108 107 103 105 101 98 74,55 51,62

dělníci nekvalif. 38,65 34,87 106 104 108 99 106 106 106 99 104 106 105 111 53,80 43,25

VĚK

20 – 29 let 54,40 43,88 106 110 107 106 106 104 109 104 107 104 102 104 77,86 60,02

30 – 39 let 66,06 48,50 107 109 107 104 107 106 106 98 105 106 102 104 92,22 63,68

40 – 49 let 67,88 49,94 108 108 106 106 106 106 106 98 105 107 101 103 92,57 66,20

50 + let 67,55 50,52 108 108 106 109 107 106 105 97 105 107 101 104 91,57 68,95

VZDĚLÁNÍ

základní 53,91 40,37 106 109 90 91 109 105 107 107 99 99 105 107 61,59 47,37

střední 58,52 42,03 105 113 103 89 104 107 107 107 102 103 100 100 71,15 49,46

úplné střední 83,83 59,01 109 111 86 93 104 103 107 99 105 106 99 102 91,98 67,50

vysokoškolské 116,91 69,31 111 137 86 85 110 109 104 91 108 111 100 103 140,25 92,26

Pramen: Trexima
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■ Tabulka III/F Poměr průměrných hodinových výdělků žen a mužů ve 

2. čtvrtletí 1999 (podle vzdělání a vybraných ukazatelů)

stupeň vzdělání

základní střední úplné vysokoškolské neuvedeno

střední

celkem 77 70 73 66 71

VĚK

do 20 76 81 88 88 88

20 – 29 73 71 76 71 76

30 – 39 72 65 70 64 66

40 – 49 76 69 73 65 68

50 + 79 72 74 64 72

ODVĚTVÍ

zemědělství, lesnictví, rybolov 71 80 77 76 78

průmysl 78 69 75 72 68

stavebnictví 71 73 73 69 91

obchod, opravy, pohostinství 82 71 69 64 64

doprava, skladování, spoje 83 84 78 76 73

peněžnictví a pojišťovnictví 78 92 79 75 70

služby, výzkum, ostatní 70 78 94 79 79

veřejná správa 93 84 80 81 86

školství 86 84 92 84 74

zdravotnictví 88 84 100 80 83

KATEGORIE ZAMĚSTNÁNÍ

vedoucí a řídící pracov. – – 57 65 43

vědci a odborní pracov. – – 55 74 73

techn., zdravot. a pedag. prac. 74 75 73 75 72

nižší úředníci 98 82 83 88 77

provoz. pr. ve službách, obch. 89 80 78 98 79

dělníci v zemědělství 89 84 82 109 88

řemeslníci, kvalifik. výrobci 68 69 69 73 70

obsluha strojů a zařízení 83 75 70 83 69

pomocní a nekvalif. dělníci 83 80 79 92 79

Pramen: Trexima

219



■ Tabulka IV/A Zdroje pracovních sil v České republice 

1989 1993 1995 1996 1997 1998

1. počet obyvatel (v tis) 10 362 10 325 10 349 10 312 10 303 10 293

2. počet zaměstnaných

osob (v tis.) 5 309 5 076 5 130 5 125 4 936 4 865

podíl: (v %)

– v primární sféře 11,6 7,4 6,6 6,0 5,8 5,5

– v sekundární sféře 46,1 43,2 42,0 41,6 41,1 40,9

– v terciární sféře 42,3 49,4 51,4 51,4 53,1 53,6

z počtu zaměstnaných osob (v %)

– podíl žen 48,0 46,2 46,0 43,6 43,5 43,3

– podíl zaměstnaných

v poprodukčním věku 9,7 4,7 4,8 5,2 5,2 5,0

3. nezaměstnaní v evidenci

úřadů práce (v tis.) 185 153 186 269 387

z toho:

– podíl žen (%) – 55,9 57,6 56,4 56,4 55,8

4. míra evidované 

nezaměstnanosti (%) 31. 12. 3,5 2,9 3,5 5,2 7,5

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR; MPSV (1995 – 1999) Statistická ročenka trhu

práce v ČR

■ Tabulka IV/B Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob)

1993 1995 1996 1997 1998

zdroje pracovních sil celkem 6 398,0 6 556,4 6 609,9 6 625,3 6 629,2

obyvatelstvo v produktivním věku 6 150,5 6 300,9 6 337,7 6 359,5 6 374,6

zaměstnaní v poproduktivním věku 237,2 247,2 259,4 256,1 242,6

nezaměstnaní v poproduktivním věku 10,3 8,3 12,8 9,7 12,0

v tom:

1. ekonomicky aktivní 5 272,4 5 304,7 5 199,4 5 215,2 5 201,4

a) zaměstnaní 5 076,7 5 130,7 4 994,8 4 944,7 4 865,7

b) nezaměstnaní 195,7 174,0 204,6 270,5 335,7

2. ekonomicky neaktivní 

v produktivním věku 1 125,6 1 251,7 1 410,5 1 410,1 1 427,8

a) příprava na povolání 621,8 698,0 724,9 719,1 735,2

b) ze zdravotních důvodů 235,6 274,7 414,7 414,4 404,7

Pramen: ČSÚ (1993 – 1999) Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR
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■ Tabulka IV/C Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa, míra evidované

nezaměstnanosti

1993 1995 1996 1997 1998

uchazeči o zaměstnání (v tis. osob) 185,2 153,0 186,3 268,9 386,9

volná pracovní místa (v tis. osob) 53,9 88,0 84,0 62,3 37,6

počet uchazečů na volné místo 3,4 1,7 2,2 4,3 10,3

míra nezaměstnanosti v % 3,5 2,9 3,5 5,2 7,5

Pramen: MPSV (1995 – 1999) Statistická ročenka trhu práce v ČR

■ Tabulka IV/D Struktura uchazečů o zaměstnání podle vybraných skupin 

(v tis. osob)

1993 1995 1996 1997 1998

uchazeči celkem 185,2 153,0 186,3 268,9 386,9

osoby se ZPS 23,0 22,7 31,5 40,5 49,0

věková struktura

do 19 let 29,1 20,4 24,1 33,4 32,6

20 –  29 55,9 41,7 50,0 79,2 142,8

30 –  39 41,5 35,0 40,5 55,4 77,1

40 –  49 38,2 36,4 44,9 61,7 81,8

50 a více let 20,5 19,5 26,8 39,2 52,6

Pramen: MPSV (1995 – 1999) Statistická ročenka trhu práce v ČR
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■ Tabulka IV/E Okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (pořadí podle

skutečnosti v roce 1998)

míra nezaměstnanosti v %

okres 1993 1995 1996 1997 1998

Most 3,8 7,3 9,4 12,4 15,6

Louny 7,9 7,1 8,2 11,3 15,5

Chomutov 5,8 6,4 7,7 12,1 14,8

Karviná 7,4 6,6 7,7 10,4 13,8

Teplice 5,1 6,5 7,1 10,0 13,2

Přerov 6,1 5,4 5,7 9,0 12,5

Ostrava-město 5,1 4,8 5,4 7,5 12,0

Znojmo 8,5 5,7 5,7 9,4 11,9

Děčín 5,4 5,7 7,6 9,3 11,9

Litoměřice 4,0 4,5 5,4 8,9 11,8

Bruntál 8,7 5,8 6,5 8,7 11,4

Frýdek-Místek 5,7 4,1 4,7 7,2 11,4

Hodonín 5,2 3,7 4,5 7,1 11,0

Třebíč 6,5 4,8 5,7 7,7 10,7

Ústí nad Labem 3,1 3,3 4,5 6,8 10,5

Jeseník – – – 9,3 10,3

Olomouc 3,8 3,8 4,8 7,1 9,9

Břeclav 6,5 4,7 5,0 7,4 9,6

Nový Jičín 7,8 5,9 5,6 6,9 9,5

Šumperk 7,0 4,7 5,9 7,0 9,4

Kutná Hora 3,5 3,0 4,0 6,6 9,3

Vsetín 7,1 4,0 5,6 6,9 9,3

Prostějov 4,7 3,5 4,5 6,8 9,2

Svitavy 5,5 4,8 5,4 7,2 8,9

Opava 6,0 3,3 3,7 5,8 8,8

Pramen: MPSV (1995 – 1999) Statistická ročenka trhu práce v ČR

222



■ Graf IV/A Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. prosinci 1993

■ Graf IV/B Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. prosinci 1995
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■ Graf IV/C Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. prosinci 1996

■ Graf IV/D Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. prosinci 1997
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■ Graf IV/E Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. prosinci 1998
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Benešov BN

Beroun BE

Blansko BK

Brno město BM

Brno venkov BI

Bruntál BR

Břeclav BV

Česká Lípa CL

České Budějovice CB

Český Krumlov CK

Děčín DE

Domažlice DO

Frýdek-Místek FM

Havlíčkův Brod HB

Hodonín HO

Hradec Králové HK

Cheb CH

Chomutov CV

Chrudim CR

Jablonec n. Nisou JN

Jeseník JE

Jičín JC

Jihlava JI

Jindřichův Hradec JH

Karlovy Vary KV

Karviná KI

Kladno KD

Klatovy KT

Kolín KO

Kroměříž KM

Kutná Hora KH

Liberec LI

Litoměřice LT

Louny LN

Mělník ME

Mladá Boleslav MB

Most MO

Náchod NA

Nový Jičín NJ

Nymburk NB

Olomouc OC

Opava OP

Ostrava město OV

Pardubice PU

Pelhřimov PE

Písek PI

Plzeň jih PJ

Plzeň město PM

Plzeň sever PS

Praha PRA

Praha východ PY

Praha západ PZ

Prachatice PT

Prostějov PR

Přerov PV

Příbram PB

Rakovník RA

Rokycany RO

Rychnov n. Kněžnou RK

Semily SM

Sokolov SO

Strakonice ST

Svitavy SY

Šumperk SU

Tábor TA

Tachov TC

Teplice TP

Trutnov TU

Třebíč TR

Uherské Hradiště UH

Ústí n. Labem UL

Ústí n. Orlicí UO

Vsetín VS

Vyškov VY

Zlín ZL

Znojmo ZN

Žďár n. Sázavou ZR

Okresy České republiky:



■ Tabulka V Vývoj struktury výdajů na sociální ochranu v letech 1990 – 1998

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

položka mil. Kč

celkové výdaje na systém

sociální ochrany 112 305 149 133 161 491 201 763 236 000 272 109 305 112 338 288 367 989

výdaje na systém 

sociálního zabezpečení 82 253 109 610 115 840 128 701 149 582 171 444 194 450 219 473 238 189

celkové transfery 54 526 67 726 77 006 88 379 104 475 127 358 148 635 168 874 185 436

dávky důchod. zabezpečení 45 527 56 060 63 699 74 243 85 730 106 891 125 561 145 108 161 805

nemocenské dávky 

a dávky v mateřství 8 999 9 218 10 162 11 961 16 173 18 050 20 410 19 794 18 534

výdaje na nezaměstnanost

a politiku zaměstnanosti 0 2 448 3 145 2 175 2 572 2 417 2 664 3 972 5 097

rodinné přídavky (systém

státní sociální podpory) 13 025 14 216 14 748 14 583 18 073 18 931 27 765 29 235 31 366

dávky sociální péče

a systém sociálních služeb 5 728 4 748 6 698 8 485 11 529 11 460 11 900 12 666 13 800

administrativní výdaje 393 2 248 2 008 3 532 4 628 5 930 5 250 6 011 6 487

výdaje na systém

zdravotní péče 30 052 39 523 45 651 73 062 86 418 100 665 110 662 118 815 129 800

Pramen: výpočty VÚPSV
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■ Tabulka VI/A Základní ukazatele hospodářského a mzdového vývoje 

v České republice v letech 1989 – 1998

ř. ukazatele měrná jednotka rok

a b c 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1 počet obyvatel tis. 10 362 10 304 10 309 10 322 10 331 10 333 10 321 10 309 10 300 10 290

2 počet zaměstnaných tis. 5 403 5 351 5 059 4 927 4 848 4 885 5 012 5 044 4 993 4 873

3 HDP v běžných cenách mld. Kč 524,5 579,3 749,6 846,8 1 002,3 1 148,6 1 348,7 1 532,6 1 649,5 1 776,7

4 HDP ve stálých cenách (1994) mld. Kč 1 277,2 1 292,7 1 144,2 1 106,6 1 112,9 1 148,6 1 221,6 1 269,4 1 281,8 1 247,7

5 HDP na obyvatele tis. Kč/rok

6 běžné ceny 50 616 55 902 72 715 82 072 97 022 111 124 130 552 148 575 160 089 172 663

7 stálé ceny 123 258 125 456 110 990 107 208 107 724 111 158 118 361 123 135 124 447 121 254

8 meziročně index – 1,02 0,88 0,97 1,00 1,03 1,06 1,04 1,01 0,97

9 1989 = 1,00 1,00 1,02 0,90 0,87 0,87 0,90 0,96 1,00 1,01 0,98

10 1993 = 1,00 1,14 1,16 1,03 1,00 1,00 1,03 1,10 1,14 1,16 1,13

11 HDP v paritě kupní síly (ECU) tis. ECU/rok 8 693 9 567 8 996 9 073 9 454 10 004 10 980 11 722 12 077 11 969

12 meziročně index – 1,02 0,88 0,97 1,00 1,03 1,06 1,04 1,01 0,97

13 1989 = 1,00 1,00 1,07 1,00 1,01 1,05 1,12 1,23 1,31 1,35 1,34

14 1993 = 1,00 0,95 1,01 0,95 0,96 1,00 1,06 1,16 1,24 1,28 1,27

15 HDP na zaměstnance – stálé ceny tis. Kč/rok 236 387 241 581 226 171 224 599 229 559 235 128 243 735 251 665 256 719 256 149

16 meziročně index – 1,02 0,94 0,99 1,02 1,02 1,04 1,03 1,02 1,00

17 1989 = 1,00 1,00 1,02 0,96 0,95 0,97 0,99 1,03 1,06 1,09 1,08

18 1993 = 1,00 1,03 1,05 0,99 0,98 1,00 1,02 1,06 1,10 1,12 1,12

19 v paritě kupní síly (ECU) tis. ECU 16 671,6 18 422,4 18 331,6 19 007,8 20 146,3 21 161,0 22 610,7 23 957,6 24 913,5 25 284,5

20 meziročně index –1,11 1,00 1,04 1,06 1,05 1,07 1,06 1,04 1,01

21 1989 = 1,00 1,00 1,11 1,10 1,14 1,21 1,27 1,36 1,44 1,49 1,52

22 1993 = 1,00 0,83 0,91 0,91 0,94 1,00 1,05 1,12 1,19 1,24 1,26

23 průměrná hrubá nom. mzda Kč/měs. 3 170 3 286 3 792 4 644 5 817 6 894 8 172 9 676 10 696 11 688

24 meziročně – 1,04 1,15 1,22 1,25 1,19 1,19 1,18 1,11 1,09

25 1989 = 1,00 1,00 1,04 1,20 1,46 1,84 2,17 2,58 3,05 3,37 3,69

26 1993 = 1,00 0,54 0,56 0,65 0,80 1,00 1,19 1,40 1,66 1,84 2,01

27 index hladiny spotřebitelských cen index – 1,10 1,57 1,11 1,21 1,10 1,09 1,09 1,09 1,11

28 1989 = 1,00 1,00 1,10 1,72 1,91 2,23 2,54 2,77 3,01 3,27 3,62

29 1993 = 1,00 0,45 0,49 0,77 0,86 1,00 1,14 1,24 1,35 1,47 1,62

30 reálná kupní síla prům. nom. mzdy Kč/měs. 3 170 2 995 2 207 2 433 2 604 2 719 2 954 3 214 3 274 3 231

při úrovni spotř. cen roku 1989

31 meziročně index – 0,94 0,74 1,10 1,07 1,04 1,09 1,09 1,02 0,99

32 1989 = 1,00 1,00 0,94 0,70 0,77 0,82 0,86 0,93 1,01 1,03 1,02

33 1993 = 1,00 1,22 1,15 0,85 0,93 1,00 1,04 1,13 1,23 1,26 1,24

34 prům. hrubá mzda – podnik. sféra Kč/měs. 3 243 3 357 3 848 4 705 5 891 6 961 8 297 9 764 10 904 12 080

35 meziročně index – 1,04 1,15 1,22 1,25 1,18 1,19 1,18 1,12 1,11

36 1989 = 1,00 1,00 1,04 1,19 1,45 1,82 2,15 2,56 3,01 3,36 3,72

37 1993 = 1,00 0,55 0,57 0,65 0,80 1,00 1,18 1,41 1,66 1,85 2,05
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■ Tabulka VI/A (pokračování)

ř. ukazatele měrná jednotka rok

a b c 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

38 reálná kupní síla prům. nom. mzdy Kč/měs. 3 243 3 060 2 240 2 465 2 637 2 745 2 999 3 243 3 338 3 340

(úroveň spotř. cen 89 = 100)

podnikatelská sféra

39 meziročně index – 0,94 0,73 1,10 1,07 1,04 1,09 1,08 1,03 1,00

40 1989 = 1,00 1,00 0,94 0,69 0,76 0,81 0,85 0,92 1,00 1,03 1,03

41 1993 = 1,00 1,23 1,16 0,85 0,93 1,00 1,04 1,14 1,23 1,27 1,27

42 prům.hrubá nom.mzda – rozp. sféra Kč/měs. 2 807 2 945 3 566 4 430 5 576 6 680 7 817 9 434 9 983 10 374

43 meziročně index – 1,05 1,21 1,24 1,26 1,20 1,17 1,21 1,06 1,04

44 1989 = 1,00 1,00 1,05 1,27 1,58 1,99 2,38 2,78 3,36 3,56 3,70

45 1993 = 1,00 0,50 0,53 0,64 0,79 1,00 1,20 1,40 1,69 1,79 1,86

46 reálná kupní síla prům. nom. mzdy Kč/měs. 2 807 2 684 2 076 2 321 2 496 2 635 2 826 3 133 3 056 2 868

(úroveň spotř. cen 89 = 100)

rozpočtová sféra

47 meziročně index – 0,96 0,77 1,12 1,08 1,06 1,07 1,11 0,98 0,94

48 1989 = 1,00 1,00 0,96 0,74 0,83 0,89 0,94 1,01 1,12 1,09 1,02

49 1993 = 1,00 1,12 1,08 0,83 0,93 1,00 1,06 1,13 1,26 1,22 1,15

Prameny: FSÚ (1991 – 1993) Statistická ročenka ČSFR; ČSÚ (1994 – 1999) Statistická ročenka České republiky; 

OECD (1994 – 1999) Statistical Yearbook
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■ Tabulka VI/B Rozložení zaměstnanců s plným odpracovaným (placeným)

fondem pracovní doby podle výše průměrné hrubé měsíční

mzdy

výdělkové pásmo absolutně (tisíc osob) v %

(Kč) 1989 1993 1996 1997 1989 1993 1996 1997

do 2 000 380,8 – – – 9,7 – – –

2 001 – 4 000 2 500,4 619,0 46,0 28,0 63,6 23,0 2,0 1,2

4 001 – 6 000 905,5 892,0 274,0 201,0 23,0 33,2 11,6 8,7

6 001 – 8 000 145,5 601,0 518,0 404,0 3,7 22,4 22,0 17,5

8 001 – 10 000 – 295,0 533,0 444,0 – 11,0 22,7 19,2

10 001 – 12 000 – 137,0 385,0 401,0 – 5,1 16,4 17,4

12 001 – 14 000 – 70,0 234,0 311,0 – 2,6 9,9 13,5

14 001 – 16 000 – 33,0 131,0 188,0 – 1,2 5,6 8,1

16 001 – 18 000 – 41,0 74,0 109,0 – 1,5 3,1 4,7

18 001 – 20 000 – – 45,0 66,0 – – 1,9 2,9

20 001 – 25 000 – – 54,0 78,0 – – 2,3 3,4

25 001 – 30 000 – – 25,0 36,0 – – 1,1 1,6

30 001 a více – – 33,0 42,0 – – 1,4 1,8

celkem 3 932,2 2 688,0 2 352,0 2 308,0 100,0 100,0 100,0 100,0

indexy změn

93/89 96/93 97/96 97/89

průměrná mzda (A)(Kč) 3 342 6 293 10 480 11 663 1,883 1,665 1,113 3,490

polohové charakteristiky

P5 1 708 2 776 4 800 5 138 1,625 1,729 1,070 3,008

P10 (D1) 2 009 3 187 5 526 6 000 1,586 1,734 1,086 2,987

P25 (Q1) 2 270 4 109 7 095 7 731 1,810 1,727 1,090 3,406

P50 (Me) 3 238 5 597 9 243 10 356 1,729 1,651 1,120 3,198

P75 (Q3) 4 082 7 640 12 088 13 590 1,872 1,582 1,124 3,329

P90 (D9) 4 926 10 157 15 964 17 872 2,062 1,572 1,120 3,628

P95 5 749 12 231 19 789 22 617 2,128 1,618 1,143 3,934

A/Me 1,032 1,124 1,134 1,126 1,089 1,009 0,993 1,091

P95/P5 3,366 4,406 4,123 4,402 1,309 0,936 1,068 1,308

P90 /P10 2,452 3,187 2,889 2,979 1,300 0,906 1,031 1,215

P75 /P25 1,798 1,859 1,704 1,758 1,034 0,917 1,032 0,978

Pramen: ČSÚ (1998) Časové řady základních ukazatelů statistiky práce (1948 – 1997)
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■ Tabulka VI/C Rozložení zaměstnanců s plným odpracovaným (placeným)

fondem pracovní doby podle výše průměrné hrubé měsíční

mzdy – výběrové šetření ČSÚ

výdělkové pásmo absolutně v procentech

(Kč) 1997 1998 1997 1998

do 2 000 6 3 0,0 0,0

2 001 – 4 000 1 208 702 0,3 0,2

4 001 – 6 000 23 618 16 816 5,1 4,4

6 001 – 8 000 63 060 45 290 13,7 11,9

8 001 – 10 000 88 779 66 309 19,2 17,5

10 001 – 12 000 90 603 71 000 19,6 18,7

12 001 – 14 000 71 999 58 101 15,6 15,3

14 001 – 16 000 43 151 39 854 9,4 10,5

16 001 – 18 000 25 060 25 611 5,4 6,7

18 001 – 20 000 15 849 16 290 3,4 4,3

20 001 – 25 000 19 368 19 961 4,2 5,3

25 001 – 30 000 7 732 8 162 1,7 2,1

30 001 a více 10 920 11 595 2,4 3,1

index změny

celkem 461 353 379 694 98/97

průměrná mzda (A) 12 572 13 361 1,063

polohové charakteristiky

P5 5 911 6 080 1,029

P10 (D1) 6 775 7 027 1,037

P25 (Q1) 8 664 9 027 1,042

P50 (Me) 11 159 11 705 1,049

P75 (Q3) 14 317 15 331 1,071

P90 (D9) 18 988 20 428 1,076

P95 23 881 25 442 1,065

A/Me 1,127 1,141 1,012

P95/P5 4,040 4,185 1,036

P90 /P10 2,803 2,907 1,037

P75 /P25 1,652 1,698 1,028

Prameny: ČSÚ (1998) Mzdy zaměstnanců za rok 1997, 1998

230



■ Tabulka VI/D Vývoj průměrné mzdy v období 1990 – 1998 podle krajů

1990 1991 1992 1993 1994

Kč relace Kč relace Kč relace Kč relace Kč relace

k ČR v % k ČR v % k ČR v % k ČR v % k ČR v %

Hl. m. Praha 3 467 105,5 4 091 107,9 5 194 111,8 6 712 115,4 7 959 115,4

Středočeský kraj 3 198 97,3 3 709 97,8 4 629 99,7 5 811 100,0 6 891 100,0

Jihočeský kraj 3 150 95,9 3 645 96,1 4 387 94,5 5 418 92,2 6 357 92,2

Západočeský kraj 3 198 97,3 3 742 98,7 4 526 97,5 5 611 97,8 6 745 97,8

Severočeský kraj 3 236 98,5 3 832 101,0 4 732 101,9 5 805 98,4 6 783 98,4

Východočeský kraj 3 061 93,2 3 537 93,3 4 246 91,4 5 258 89,3 6 153 89,3

Jihomoravský kraj 3 152 95,9 3 635 95,9 4 331 93,3 5 365 92,1 6 346 92,1

Severomoravský kraj 3 373 102,6 3 950 104,2 4 776 102,8 5 859 99,0 6 822 92,1

ČR celkem 3 286 100,0 3 792 100,0 4 644 100,0 5 817 100,0 6 894 100,0

1995 1996 1997 1998

Kč relace Kč relace Kč relace Kč relace

k ČR v % k ČR v % k ČR v % k ČR v %

Hl. m. Praha 9 577 117,2 11 427 118,1 13 011 121,6 14 449 123,6

Středočeský kraj 8 151 99,7 9 682 100,1 10 654 99,6 11 603 99,3

Jihočeský kraj 7 482 91,6 8 819 91,1 9 718 90,9 10 525 90,0

Západočeský kraj 7 814 95,6 9 193 95,0 9 983 93,3 10 811 92,5

Severočeský kraj 7 914 96,8 9 291 96,0 10 098 94,4 10 959 93,8

Východočeský kraj 7 219 88,3 8 501 87,9 9 423 88,1 10 240 87,6

Jihomoravský kraj 7 503 91,8 8 880 91,8 9 736 91,0 10 497 89,8

Severomoravský kraj 8 031 98,3 9 410 97,3 10 204 95,4 11 121 95,1

ČR celkem 8 172 100,0 9 676 100,0 10 696 100,0 11 688 100,0

Prameny: FSÚ (1991 – 1993) Statistická ročenka ČSFR; ČSÚ (1994 – 1999) Statistická ročenka České republiky
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■ Tabulka VI/E Vývoj mzdové úrovně a diferenciace mezi odvětvími

národního hospodářství v období 1989 až 1998

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

celkem ČR

Kč 3 170 3 286 3 792 4 644 5 817 6 894 8 172 9 676 10 696 11 688

meziroční index v % 102,4 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,3

průmysl

Kč 3 311 3 410 3 972 4 805 5 893 6 888 8 148 9 587 10 733 11 853

meziroční index v % 102,4 103,0 116,5 121,0 122,6 116,9 118,3 117,7 112,0 110,4

relace v % 104,4 103,8 104,7 103,5 101,3 99,9 99,7 99,1 100,3 101,4

zemědělství, myslivost, lesní hospodářství

Kč 3 430 3 603 3 706 7 264 5 100 5 865 6 878 7 808 8 503 9 220

meziroční index v % 104,1 105,0 102,9 115,1 119,6 115,0 117,3 113,5 108,9 108,4

relace v % 108,2 109,6 97,7 91,8 87,7 85,1 84,2 80,7 79,5 78,9

stavebnictví

Kč 3 526 3 612 4 041 5 024 6 529 7 622 8 837 10 166 11 225 12 065

meziroční index v % 102,3 102,4 111,9 124,3 130,0 116,7 115,9 115,0 110,4 107,5

relace v % 111,2 109,9 106,6 108,2 112,2 110,6 108,1 105,1 104,9 103,2

obchod, opravy mot. vozidel a spotř. zboží

Kč 2 658 2 818 3 259 4 165 5 131 6 315 7 201 8 499 10 519 11 920

meziroční index v % 102,6 106,0 115,6 127,8 123,2 123,1 114,0 118,0 123,8 113,3

relace v % 83,8 85,8 85,9 89,7 88,2 91,6 88,1 87,8 98,3 102,0

doprava, skladování, spoje

Kč 3 374 3 438 3 914 4 602 5 672 6 807 8 241 9 850 11 320 12 628

meziroční index v % 101,4 101,9 113,8 117,6 123,3 120,0 121,0 119,5 114,9 111,6

relace v % 106,4 104,6 103,2 99,1 97,5 98,7 100,8 101,8 105,8 108,0

peněžnictví a pojišťovnictví

Kč 3 116 3 351 5 192 7 877 10 336 12 081 14 017 16 407 18 658 21 168

meziroční index v % 103,7 107,5 154,9 151,7 131,2 116,9 116,0 117,1 113,7 113,5

relace v % 98,3 102,0 136,9 169,6 177,7 175,2 171,5 169,6 174,4 181,1

veřejná správa a obrana

Kč 3 211 3 299 3 994 5 324 6 914 8 321 9 608 11 451 11 788 12 062

meziroční index v % 101,9 102,7 121,1 133,3 129,9 120,4 115,5 119,2 102,9 102,3

relace v % 101,3 100,4 105,3 114,6 118,9 120,7 117,6 118,3 110,2 103,2

školství

Kč 2 847 2 894 3 423 4 206 5 249 6 325 7 426 8 993 9 422 9 852

meziroční index v % 101,7 101,7 118,3 122,9 124,8 120,5 117,4 121,1 104,8 104,6

relace v % 89,8 88,1 90,3 90,6 90,2 91,7 90,9 92,9 88,1 84,3

zdravotnictví, veterinární a sociální služby

Kč 2 857 3 043 3 663 4 387 5 525 6 475 7 529 9 068 9 626 9 945

meziroční index v % 102,3 106,5 120,4 119,8 125,9 117,2 116,6 120,4 106,2 103,3

relace v % 90,1 92,6 96,6 94,5 95,0 93,9 92,1 93,7 90,0 85,1

Prameny: FSÚ (1991 – 1993) Statistická ročenka ČSFR; ČSÚ (1994 – 1999) Statistická ročenka České republiky
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■ Tabulka VI/F Charakteristika rozložení domácností podle výše čistých

peněžních příjmů v období 1988 – 1998 

charakteristiky měrná jednotka rok

1988 1992 1996 19981)

počet hospodařících domácností tisíc 3 805 3 836 3 822,4 3 825

průměrný počet osob žijících v domácnosti osoba 2,67 2,66 2,66 2,66

průměrný celkový čistý peněžní příjem domácnosti Kč/měs. 4 966 7 472 14 068 17 252

variační koeficient celkového příjmu % 54 68 71 –

podíl kvintilových pásem domácnosti na úhrnu čistých peněžních přijmů

kvintilové pásmo 1. % 6,6 7,0 6,7 –

2. % 13,5 12,7 12,3 –

3. % 20,0 17,7 17,3 –

4. % 25,2 23,9 23,6 –

5. % 34,7 38,7 40,1 –

průměrný čistý peněžní příjem na osobu 

žijící v domácnosti (A) Kč/měs. 1 860 2 809 5 289 6 486

podíl domácností v % s čistým peněžním přijmem na osobu v pásmu Kč/měs.

do 2 000 % 61,1 16 1,7 –

2 001 – 3 000 % 28,9 51 7,5 –

3 001 – 4 000 % 10,0 2) 19,2 18,8 –

4 001 – 5 000 % 7,5 27,7 –

5 001 – 6 000 % 6,3 3) 16,2 –

6 001 – 7 000 % 9,5 –

7 001 – 8 000 % 6 –

8 001 – 9 000 % 3,8 –

9 001 a více % 8,8 –

variační koeficient čistého peněžního 

příjmu na osobu % 45 55 67 –

polohové ukazatele rozložení domácností podle čistého peněžního přijmu na osobu

P10 Kč/měs. 1 126 1 763 3 043 –

P25 Kč/měs. 1 397 2 151 3 840 –

P50 Kč/měs. 1 777 2 593 4 794 –

P75 Kč/měs. 2 370 3 311 6 326 –

P90 Kč/měs. 3 000 4 581 8 684 –

P95 Kč/měs. 3 263 5 400 10 823 –

A/P50 koeficient 1.047 1.083 1.103 –

P95/P5 koeficient 3.226 3.600 4.436 –

P90/P10 koeficient 2.663 2.598 2.854 –

P75/P25 koeficient 1.697 1.539 1.647 –

Prameny: ČSÚ (1990, 1994, 1998) Mikrocensus 1988, 1992, 1996; ČSÚ (1994 – 1999) Statistická ročenka České

republiky; ČSÚ (1997 – 1999) Statistika rodinných účtů 1996 až 1998

Poznámky a vysvětlivky: 1) Odhad, 2) 3000 Kč a více, 3) 5000 a více
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■ Tabulka VI/G Vydání domácností zaměstnanců na bydlení v nájemních

bytech v období 1989 až 1998 

(měsíční průměr v Kč/Kčs na domácnost)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

nájemné a komunální služby 161 170 178 349 516 666 718 847 1 076 1 404

nájemné 161 170 178 243 324 420 455 558 749 1 021

vodné a stočné – – – 53 114 155 163 175 201 231

ostatní komunální služby – – – 53 78 91 100 114 126 152

elektřina, ústřední topení, paliva 1) 254 262 413 572 632 734 803 922 1 113 1 392

elektřina 97 101 118 164 176 195 226 259 297 400

plyn 49 54 72 91 94 106 106 119 136 182

ústřední topení, teplá voda

paliva 97 95 202 295 341 408 445 517 644 784

údržba, rekonstr. domu, bytu 106 157 192 168 148 114 222 232 230 365

stavební potřeby 55 82 102 60 58 38 70 87 79 161

stavební a bytová údržba 35 50 70 81 74 63 125 123 87 154

potřeby investičního charakteru 16 25 20 27 16 13 27 22 65 50

vydání na bydlení celkem 521 589 783 1 089 1 296 1 514 1 743 2 001 2 419 3 160

vydání na nájemné v % z výdajů 

na bydlení 30,9 28,9 22,7 22,3 25,0 27,7 26,1 27,9 31,0 32,3

čisté peněžní příjmy domácností 5 993 6 331 7 286 8 752 10 223 11 804 13 588 15 692 16 968 18 589

vydání na bydlení v % 

z čistých přijmů 8,7 9,3 10,7 12,4 12,7 12,8 12,8 12,8 14,3 17,0

vydání na nájemné 

v % z čistých přijmů 2,7 2,7 2,4 2,8 3,2 3,6 3,3 3,6 4,4 5,5

Pramen: ČSÚ (1990 – 1999) Statistika rodinných účtů

Poznámky a vysvětlivky: 1) V letech 1988 až 1991 jsou zahrnuty i výdaje na vodné, stočné a ostatní komunální

služby
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■ Tabulka VI/H Vydání domácností důchodců na bydlení v nájemních bytech

v období 1989 až 1998 (měsíční průměr Kč/Kčs na domácnost)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

nájemné a komunální služby 129 135 137 240 361 469 532 633 840 1 063

nájemné 129 135 137 179 242 317 364 450 625 806

vodné a stočné – – – 27 61 87 99 107 128 144

ostatní komunální služby – – – 34 58 65 69 76 87 113

elektřina, ústřední topení, paliva 1) 179 184 302 419 471 548 621 735 908 1 101

elektřina 70 73 86 127 135 143 160 180 205 278

plyn 36 38 51 62 61 64 77 91 97 132

ústřední topení, teplá voda 63 64 152 210 262 328 365 431 578 666

paliva 10 9 13 20 13 13 19 33 28 25

údržba, rekonstr. domu, bytu 25 29 31 41 21 44 96 125 77 111

stavební potřeby 4 6 6 21 2 8 41 10 5 8

stavební a bytová údržba 18 16 15 18 17 31 44 97 59 89

potřeby investičního charakteru 3 7 10 2 2 5 11 18 13 15

vydání na bydlení celkem 333 348 470 700 853 1 061 1 249 1 493 1 825 2 274

vydání na nájemné v % 

z výdajů na bydlení 38,0 38,8 29,1 25,6 28,4 29,9 29,1 30,1 34,2 35,4

čisté peněžní příjmy domácností 2 196 2 347 3 025 3 445 4 047 4 528 5 585 6 595 7 631 8 370

vydání na bydlení v % 

z čistých přijmů 15,2 14,8 15,5 20,3 21,1 23,4 22,4 22,6 23,9 27,2

vydání na nájemné v % 

z čistých přijmů 5,9 5,8 4,5 5,2 6,0 7,0 6,5 6,8 8,2 9,6

Pramen: ČSÚ (1990 – 1999) Statistika rodinných účtů

Poznámky a vysvětlivky: 1) V letech 1988 až 1991 jsou zahrnuty i výdaje na vodné, stočné a ostatní komunální

služby
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■ Tabulka VI/I Částky oficiálního životního minima v Kč (Kčs) měsíčně 

v období 1991 až 1998 1)

A. částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana (podle věku osoby):

1991 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1998 index 98/90

(29. 10.) (1. 3.) (1. 2.) (1. 1.) (1. 1.) (1. 10.) (1. 7.) (1. 4.) nomin. reálný 3)

dítě do 6 let 900 1 020 1 120 1 230 1 320 1 410 1 480 1 560 1,733 0,823

6 – 10 let 1 000 1 130 1 240 1 360 1 460 1 560 1 640 1 730 1,730 0,822

0 – 15 let 1 200 1 360 1 500 1 620 1 730 1 850 1 940 2 050 1,708 0,813

15 – 26 let 2) 1 300 1 470 1 620 1 780 1 900 2 030 2 130 2 250 1,731 0,822

dospělý 1 200 1 360 1 500 1 680 1 800 1 920 2 020 2 130 1,775 0,843

B. částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (podle velikosti domácností):

1991 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1998 index 98/90

(29. 10.) (1. 3.) (1. 2.) (1. 1.) (1. 1.) (1. 10.) (1. 7.) (1. 4.) nomin. reálný 3)

jednotlivec 500 600 660 760 860 970 1 020 1 300 2,600 1,234

2 osoby 650 780 860 1 000 1 130 1 270 1 330 1 700 2,615 1,242

3 – 4 osoby 800 960 1 060 1 240 1 400 1 570 1 650 2 110 2,637 1,268

5 a více osob 950 1 140 1 260 1 400 1 580 1 770 1 860 2 370 2,495 1,185

Prameny: zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu

Poznámky a vysvětlivky: 1) částka životního minima se rovná součtu částek uvedených v části A (podle věku

osob) a v části B (podle velikosti domácností)

2) nezaopatřené dítě bez vlastního přijmu (např. studující)

3) index spotřebitelských cen 98/91 činí 2,105
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■ Tabulka VI/J Složení domácností ekonomicky aktivních osob podle

podstatných sociálně-ekonomických charakteristik v prvním

příjmovém decilu 1) a v celém souboru těchto domácností

charakteristika domácnosti nízkopříjmové domácnosti (první příjmový decil) domácnosti celkem

(v abs. hodnotách a %) 1 2 3 42) 53) 6 74) 8 5)

do 1,00 1,001 – 1,3 1,301 – 1,37 % absolutně % %

nízkopříjmové domácnosti celkem 71 063 137 734 49 903 258 700 100,0 2 586 050 100,0 10,0 

27,5 53,2 19,3 100,0 

jednočlenná 6 500 9 054 3 032 18 586 7,2 275 336 10,6 6,8 

35,0 48,7 16,3 100,0 

jednočlenná – muž 4 601 4 655 1 636 10 352 4,0 155 181 6,0 6,7 

39,2 45,0 15,8 100,0 

jednočlenná – žena 2 439 4 399 1 396 8 234 3,2 120 155 4,6 6,9 

29,6 53,4 17,0 100,0 

bezdětná 9 458 18 410 5 538 33 406 12,9 1 061 139 41,0 3,1 

28,3 55,1 16,6 100,0 

s dětmi 61 605 119 321 44 365 225 291 87,1 1 524 911 59,0 14,8 

27,3 53,0 19,7 100,0 

se dvěma dětmi 24 347 59 343 23 263 106 953 41,3 705 875 27,3 15,2 

22,8 55,5 21,8 100,0 

se třemi dětmi 10 746 23 467 5 882 40 095 15,5 125 236 4,8 32,0 

26,8 58,5 14,7 100,0 

se čtyřmi a více dětmi 5 202 6 169 1 208 12 577 4,9 22 278 0,9 56,5 

41,4 49,0 9,6 100,0 

s žádným ekonomicky aktivním 34 771 16 393 3 214 54 377 21,0 67 970 2,6 80,0 

63,9 30,1 5,9 100,0 

s jedním ekonomicky aktivním 30 384 87 129 28 309 145 822 56,4 963 287 37,2 15,1 

20,8 59,8 19,4 100,0

se dvěma ekonomicky aktivními 5 312 32 690 16 535 54 537 21,1 1 207 970 46,7 4,5 

9,7 59,9 30,3 100,0

čistá úplná rodina 32 002 83 176 32 184 147 362 57,0 1 451 007 56,1 10,2 

21,7 56,4 21,8 100,0 

čistá neúplná rodina 34 354 24 964 5 560 54 878 21,2 142 955 5,5 38,4 

44,4 45,5 10,1 100,0 

přednosta – nezaměstnaný 21 668 12 376 2 206 36 250

59,8 34,1 6,1 100,0 14,0 53 863 2,1 67,3 

přednosta se základním 22 420 27 345 7 399 57 164

vzděláním 2) 39,2 47,8 12,9 100,0 22,1 251 263 9,7 22,8 

Pramen: ČSÚ (1998) Mikrocensus 1996; výpočty VÚPSV

Poznámky a vysvětlivky: 1) rozložení domácností podle koeficientů vztahu vlastního příjmu domácností

a oficiálního životního minima

2) součet sloupců č. 1, 2 a 3

3) podíl domácností podle jednotlivých charakteristik v prvním příjmovém decilu

4) podíl domácností v souboru všech domácností

5) podíl sloupců č. 4 a 6 v %
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■ Tabulka VI/K Složení domácností důchodců podle podstatných sociálně-

ekonomických charakteristik v prvním příjmovém decilu 1)

a v celém souboru domácností důchodců

charakteristika domácnosti nízkopříjmové domácnosti (první příjmový decil) domácnosti celkem

(v abs. hodnotách a %) 1 2 3 42) 53) 6 74) 8 5)

do 1,00 1,001 – 1,3 1,301 – 1,37 % absolutně % %

nízkopříjmové domácnosti celkem 124 209 100,0 1 236 350 100,0 10,1

druh důchodu přednosty domácnosti

starobní 1 752 24 057 34 896 60 705 48,6 760 497 61,5 8,0

2,9 39,6 57,5 100,0

plný invalidní 3 454 10 329 7 641 21 424 17,1 133 314 10,8 16,1

16,1 48,2 35,7 100,0

částečný invalidní 3 015 3 398 1 487 7 900 6,3 18 019 1,5 43,8

38,2 43,0 18,8 100,0

velikost domácnosti

jednočlenná 1 654 27 990 41 365 71 009 56,8 563 219 45,6 12,6

2,3 39,4 58,3 100,0

jednočlenná – muž 1 017 3 011 7 334 11 362 9,1 128 865 10,4 8,8

9,0 26,5 64,5 100,0

jednočlenná – žena 637 24 979 34 031 59 647 47,7 434 354 35,1 13,7

1,1 41,9 57,1 100,0

čistá úplná rodina 2 835 13 530 11 072 27 437 22,0 513 525 41,5 5,3

10,3 49,3 40,4 100,0

čistá neúplná rodina 1 941 5 810 2 349 10 100 8,1 13 820 1,1 73,1

19,2 57,5 23,3 100,0

věk přednosty domácnosti

26 – 35 1 164 1 917 501 3 582 2,9 7 022 0,6 51,0

32,5 53,5 14,0 100,0

36 – 45 2 583 4 742 2 910 10 235 8,2 22 913 1,9 44,7

25,2 46,3 28,5 100,0

Pramen: ČSÚ (1998) Mikrocensus 1996; výpočty VÚPSV

Poznámky a vysvětlivky: 1) rozložení domácností podle koeficientů vztahu vlastního příjmu domácností

a oficiálního životního minima

2) součet sloupců č. 1, 2 a 3

3) podíl domácností podle jednotlivých charakteristik v prvním příjmovém decilu

4) podíl domácností v souboru všech domácností

5) podíl sloupců č. 4 a 6 v %
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