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Abstrakt 

Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního 

začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní 

srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno 

vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2017. Tyto výstupy byly 

využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.  

 

Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; indikátory 

 

 

 
Abstract 

The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the 

Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available 

indicators. Further, international comparison of the selected indicators and 

identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the 

years 2010-2017. The results were used for the assessment of the Strategy of social 

inclusion.  

 

Key words: strategy of social inclusion; indicators 
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Úvod 

V tomto materiálu je provedeno vyhodnocení velké většiny indikátorů strategie 

potlačování chudoby a sociálního vyloučení (podle Metodiky navržené VÚPSV, v. v. i. 

v roce 2013).  

Účelem tohoto materiálu je podat fakta o vývoji širšího okruhu indikátorů, jež 

charakterizují vývoj situace i vývoj opatření v oblasti sociálního začleňování. Podávají 

obraz o naplňování strategických záměrů v delším období a mohu proto být podkladem 

k další diskusi o prioritách a dalších opatřeních v této oblasti. 

Období, za které jsou indikátory sledovány, jsou roky 2010-2017 (v závislosti 

na dostupnosti dat) tak, aby bylo možné sledovat vývojovou tendenci v posledních 

letech a stejně tak i v delším časovém období. Nebylo vždy možné uvést pro každý 

z indikátorů třídění podle všech navržených znaků s ohledem na dostupnost dat. 

Metodika byla na základě zkušeností se zpracováním, dostupností dat a ověření dalších 

možností v průběhu roku 2016 aktualizována a předložené zpracování je provedeno 

podle této aktualizace.  

Materiál vznikl v březnu 2019 a primárně sloužil jako podklad pro MPSV při 

vyhodnocení Strategie sociálního začleňování ČR 2014-2020. Při jeho zpracování jsou 

využita data, která byla dostupná v průběhu prvního čtvrtletí 2019. Z tohoto důvodu 

nejsou například systematicky vyhodnocena data za rok 2018. 

V interpetaci zjištění, zejména těch, jež pocházejí ze statistických šetření 

(především SILC), se v této studii zaměřujeme spíše na dlouhodobější trendy a 

výraznější rozdíly mezi kategoriemi/skupinami populace či regiony. Jakmile totiž 

provádíme rozklad ukazatelů pro kategorie populace, pak menší rozdíly, či kolísání 

výsledků v čase mohou jít do značné míry na vrub výběrové chyby. 

Podklady (data) a zpracování údajů podle metodiky soustavy indikátorů zajistili: 

Český statistický úřad, MPSV (odbor statistik a analýz, odbor sociálních služeb), MŠMT, 

ČNB, Úřad práce GŘ ČR a VÚPSV, v. v. i. U jednotlivých ukazatelů uvádíme pramen/ 

zdroj dat. Zejména autoři studie děkují za významné přispění při zpracování indikátorů 

a za metodickou podporu Ing. Aleši Královi (MPSV) a Ing. Jaromíru Nebřenskému 

(MŠMT).    
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1. Obecné indikátory 

První dva ukazatele v této oblasti jsou obecně považovány za vhodné ke 

zhodnocení úrovně sociálního kapitálu/soudržnosti v jednotlivých zemích: první z nich 

charakterizuje obecný (neformální) sociální kapitál – obecná důvěra v lidi, druhý z nich 

(formální) sociální kapitál na úrovni institucí - konkrétně je to důvěra v instituce 

(důvěra českému Parlamentu/právnímu systému/policii/politikům/politickým stranám). 

 

O-1 Obecná důvěra v lidi (%) 

V tomto případě se jedná o hodnocení na škále 1 až 10 podle zjištění European 

Social Survey (výzkum je prováděn v dvouletých intervalech). Vyšší hodnota tedy 

znamená vyšší důvěru v lidi obecně. 

 2008 2010 2012 2014 2016 

obecná důvěra v lidi 4,80 4,51 4,46 4,59 5,10 

Pramen: European Social Survey primární data, dosažitelná on-line, vlastní výpočet 

 

Ukazatel za Českou republiku je pod průměrem škály (průměr škály je 5,5). Od 

roku 2010 se celková úroveň důvěry v lidi mírně zvyšuje, ukazatel v roce 2016 

vykazuje za období od roku 2008 nejvyšší hodnotu. Je ovšem mírně pod průměrem 

evropských zemí, jenž v roce 2010 dosahoval hodnoty 4,86, v roce 2012 pak evropský 

průměr byl 4,94, v roce 2014 byl 5,0 a v roce 2016 byl 5,29, když je zahrnuto i Rusko 

a Ukrajina (tedy i v průměru evropských zemí dochází mírnému zlepšení). 

 

O-2 Důvěra k pěti národním institucím (%) 

 2008 2010 2012 2014 2016 

důvěra k národním institucím 3,58 3,51 3,54 4,22 4,87  

Pramen: European Social Survey primární data, dosažitelná on-line, vlastní výpočet 

 

Ukazatel je pod průměrem škály 1 až 10, ale od roku 2012 se výrazněji zlepšil. 

Dosáhl vyšší úrovně než je průměr evropských zemí (ten byl 4,06 v roce 2010, 4,18 

v roce 2012, 4,64 v roce 2014 a 4,76 v roce 2016).  

 

O-3 Subjektivní pocit příslušnosti k diskriminované skupině ve společnosti 

(%) 

Jedná se o obecný/celkový pocit diskriminace v dané zemi, vyjádřený jako 

procento kladných odpovědí na otázku ESS „Označil/a byste se za příslušníka skupiny, 

která je v této zemi diskriminována?“  

 2008 2010 2012 2014 2016 

pocit diskriminace 5,8 6,2 6,8 6,3 4,4 

Pramen: European Social Survey primární data, dosažitelná on-line, vlastní výpočet 
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Hodnota ukazatele v České republice kolísala mezi lety 2008 až 2014, ale v roce 

2016 klesla na 4,4 %, což je o 3,6 procentního bodu bod průměrem evropských zemí, 

jenž byl 6,5 % v roce 2010, 7,3 % v roce 2012, 7,1 % v roce 2014 a 8,0 % v roce 

2016. Je třeba brát v úvahu, že se jedná o reprezentativní šetření, kde absolutní počty 

respondentů v intervalu 4-6 % z celku jsou nízké, a výsledek proto může poněkud 

zkreslit výběrová chyba. 

 

O-4 Subjektivní pocit sociální distance (%) 

Ukazatel sociální distance (či tolerance) je indikován jako průměr odpovědí ano 

(na otázku příslušníky kterých skupin by respondent nechtěl za sousedy), pro skupiny 

uvedené na prvních deseti místech (z celkového počtu 15 skupin), podle pravidelně 

prováděného průzkumu CVVM Sociologického ústavu ČAV. 

 
2008 2010 2012 

2014 

(III) 

2015 

(II) 

2016 

(III) 

2017 

(III) 

2018 

(III) 

sociální distance 47,5 43,5 41,5 44,5 45,5 44,4 44,8 41,7 

Zdroj: CVVM, Sociologický ústav, vlastní výpočet 

 

Hodnota ukazatele v roce 2012 poklesla proti roku 2008 o 6 procentních bodů, 

kolísala mezi lety 2012 až 2017 kolem 44-45 % a poklesla v roce 2018 zpět k 41,7 % 

(tedy v průměru pro 10 nejčastěji vybraných skupin platilo, že by je něco přes 40 % 

dospělé populace ČR nechtělo za sousedy). 

Celkově lze shrnout, že od roku 2014 došlo v oblasti obecných indikátorů 

(důvěra v lidi, důvěra v národní instituce, pocit diskriminace, subjektivní sociální 

distance k určitému zlepšení. Česká republika pokud jde o pocit diskriminace a důvěru 

v národní instituce má lepší výsledek než je průměr evropských zemí.   

 

O-5 Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (%) 

Složený ukazatel O-5 v souladu s metodikou Eurostatu udává procento osob 

v populaci ohrožených rizikem chudoby a/nebo silné materiální deprivace a/nebo 

žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou (poslední v případě osob se to 

týká ve věku do 60 let). Na tomto ukazateli je založen jeden z cílů Strategie Evropa 

2020. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem 14,4 15,3 15,4 14,6 14,8 14,0 13,3 12,2 

- muži 12,7 13,7 13,7 13,1 13,3 12,3 12,0 10,5 

- ženy 16,0 16,9 16,9 16,1 16,3 15,6 14,6 13,9 

- osoby do 18 let 18,9 20,0 18,8 16,4 19,5 18,5 17,4 14,2 

- 18 až 24 let 16,1 18,3 18,9 18,5 16,3 15,3 16,5 14,4 

- 25 až 54 let 13,1 14,1 14,3 14,1 14,1 12,7 12,0 10,6 

- 55 až 64 let 16,0 16,3 17,1 16,9 15,5 15,2 14,4 13,2 

- osoby ve věku 65 a více let 10,1 10,7 10,8 10,4 10,7 10,9 10,1 12,6 

- pracující  6,7 7,3 7,6 7,4 6,6 6,3 5,9 5,2 

- nezaměstnaní 53,5 56,8 59,6 59,3 59,0 57,0 62,3 57,5 

- důchodci 12,3 12,5 12,8 12,3 11,7 11,8 10,8 13,2 

- ostatní neaktivní  24,4 26,3 27,1 26,2 26,8 25,1 25,1 23,8 

typy domácností 

- jednotlivec, mladší 65 let 27,6 29,8 27,6 26,3 25,9 29,4 27,2 26,2 

- jednotlivec, 65 let a více 23,2 24,4 22,1 20,1 20,0 22,4 22,9 30,8 

- dvojice dospělých, oba mladší 65 let 14,5 15,1 14,5 15,5 13,6 11,7 10,8 10,1 

- dvojice dospělých, alespoň jeden 65 
let a více 

6,9 7,5 7,4 7,6 8,3 7,9 6,0 6,0 

- dvojice dospělých s 1 dítětem 11,2 10,5 10,7 12,8 12,0 8,5 8,6 9,1 

dvojice dospělých se 2 dětmi 11,8 11,8 11,6 9,5 10,6 11,4 11,1 7,0 

dvojice dospělých se 3 a více dětmi 26,3 25,1 25,9 20,4 29,7 27,8 23,7 17,9 

jeden dospělý s dítětem/dětmi 27,6 29,8 27,6 26,3 25,9 29,4 27,2 26,2 

domácnosti 3 a více dospělých  8,6 8,5 11,8 10,7 7,7 7,1 7,1 5,9 

domácnosti 3 a více dospělých s dětmi 9,5 16,0 15,7 17,5 12,8 10,4 9,4 8,7 

 

Praha 7,1 9,1 12,5 10,2 10,2 10,6 10,1 9,4 

Střední Čechy 12,4 9,6 12,3 9,9 9,8 10,0 10,3 10,4 

Jihozápad 13,6 14,6 12,4 11,5 12,5 11,2 10,0 9,7 

Severozápad 21,3 24,6 23,7 25,8 21,9 21,7 19,5 16,7 

Severovýchod 11,4 13,8 13,2 13,8 14,0 10,2 11,7 9,9 

Jihovýchod 15,0 14,2 13,7 11,1 12,8 12,6 11,5 11,7 

Střední Morava 16,3 16,4 16,0 14,7 17,0 16,4 13,1 12,3 

Moravskoslezsko 18,9 22,0 20,9 22,9 22,5 21,7 22,1 19,2 

Pramen: Eurostat, on-line databáze 

 

Od roku 2012 se podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením 

snižoval, na 12,2 % v roce 2017. Je to výrazně pod evropským průměrem (22,4 % za 

EU-28 v roce 2017) a výrazně nejnižší hodnota v rámci zemí sledovaných Eurostatem 

(následuje Finsko s 15,7 %).  

Národní cíl v rámci Strategie Evropa 2020 byl stanoven „udržet hranici podílu 

osob ohrožených sociálním vyloučením do roku 2020, oproti roku 2008“ a „současně 

vyvinout úsilí vedoucí ke snížení počtu těchto osob o 30 000“. Hodnota v roce 2008 

byla 15,3 % a 1 566 tis. osob. Hodnota roku 2017, tedy 12,2 % a snížení o 299 tis. 

osob znamená výrazné překročení tohoto cíle.  

V této souvislosti je ale třeba upozornit na roli výběrové chyby při hodnocení 

tohoto ukazatele a obecně ukazatelů opřených o výběrová šetření jako je SILC či ESS. 
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Zejména v případech, kdy je četnost šetřených jednotek v rámci podskupin třídění ve 

výběrovém souboru nižší (jako jsou například nezaměstnaní, neúplné rodiny, rodiny se 

třemi a více dětmi, či při členění podle krajů/regionů), může kolísání hodnot souviset 

do značné míry s výběrovou chybou šetření. Z toho důvodu se při interpretaci 

zaměřujeme spíše na dlouhodobější trendy, výraznější rozdíly mezi kategoriemi a 

výraznější změny v čase, protože zejména menší rozdíly, či kolísání výsledků v čase 

může jít do značné míry na vrub výběrové chyby. 

Snížení rizika ohrožení chudobou a sociálním vyloučením se projevilo u většiny 

sledovaných kategorií české populace. Výjimkou jsou osoby starší 65 let žijící osaměle 

a nezaměstnaní, kde naopak toto riziko od roku 2010 do roku 2017 narostlo: na 30,8 

% a 47,5 %. Nezaměstnaní jsou vůbec nejvýrazněji ohroženou skupinou. Souvisí to 

patrně mj. s určitým podílem dlouhodobé nezaměstnanosti, tedy zajištěním této 

kategorie ve velké míře dávkami hmotné nouze, jejichž výše nepostačuje k překročení 

hranice chudoby.  

Vedle toho jsou zde další kategorie populace, kde je koncentrace rizika chudoby 

nebo sociálního vyloučení trvale vysoká. Dlouhodobě výrazně ohroženou skupinou jsou 

osoby v neúplných domácnostech s dětmi (v roce 2017 v riziku chudoby či sociálního 

vyloučení 26,2 %), osoby žijící osaměle do 65 let (v roce 2017 26 %), osoby 

ekonomicky neaktivní (v roce 2017 23,8 %), osoby žijící v úplných domácnostech se 

třemi a více dětmi (17,9 %).  

Regionální rozdíly v riziku chudoby a sociálního vyloučení se mezi lety 2010 až 

2017 snížily, když ve velké většině regionů toto riziko pokleslo. Výjimkou je však 

lidnatý region Moravskoslezsko, který dokonce mírně překročil v roce 2017 hodnotu 

roku 2010 a kde je toto riziko v porovnání regionů nejvyšší (19,2 %). Následuje 

region Severozápad (16,7 %), kde však došlo k poklesu o 4,6 procentního bodu. 

Celkově obecné indikátory charakterizující rizika sociálního vyloučení vyznívají 

příznivě, zejména v mezinárodním srovnání a v delším časovém horizontu a 

v posledních letech. 
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2. Prioritní oblast 1 – Inkluzivní trh práce / 

aktivní politiky trhu práce 

C1-1 Míra nezaměstnanosti % (obecná)  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

obecná míra nezaměstnanosti v ČR 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 2,9 

- mužů 6,4 5,8 6,0 5,9 5,1 4,2 3,4 2,3 

- žen 8,5 7,9 8,2 8,3 7,4 6,1 4,7 3,6 

- osob do 25 let 18,3 18,1 19,5 19,0 15,9 12,6 10,5 7,9 

- osob ve věku 55-64 let 6,5 5,8 5,8 5,8 4,9 4,4 3,8 2,4 

- osob se základním vzděláním  
a bez vzdělání 

25,0 24,3 28,5 25,6 22,1 22,7 20,5 13,1 

- absolventů škol x x x x x x x x 

- osob se zdravotním postižením x x x x x x x x 

kraje  

Hlavní město Praha 3,8 3,6 3,1 3,1 2,5 2,8 2,2 1,7 

Jihočeský kraj 5,3 5,5 5,7 5,2 5,9 4 2,8 2,2 

Jihomoravský kraj 7,7 7,5 8,1 6,8 6,1 5 3,9 3,3 

Karlovarský kraj 10,8 8,5 10,5 10,2 9,0 6,7 5,4 3,3 

Kraj Vysočina 6,9 6,4 6,4 6,7 5,6 4,7 3,2 2,7 

Královéhradecký kraj 6,9 7,1 7,1 8,2 6,2 5,6 4,1 2,2 

Liberecký kraj 7,0 7,2 9,3 8,3 6,5 5,5 4,4 3,7 

Moravskoslezský kraj 10,2 9,3 9,5 9,9 8,6 8,1 6,9 4,7 

Olomoucký kraj 9,1 7,6 7,7 9,2 7,7 5,9 3,7 3,1 

Pardubický kraj 7,2 5,6 7,7 8,4 6,4 4,6 3,7 2,7 

Plzeňský kraj 5,9 5,2 4,8 5,2 5,1 3,8 3,4 1,9 

Středočeský kraj 5,2 5,1 4,6 5,2 5,1 3,5 3,1 2,1 

Ústecký kraj 11,2 9,9 10,8 9,4 8,5 7,6 5,1 3,5 

Zlínský kraj 8,5 7,6 7,4 6,8 6,1 4,7 4 3,6 

Pramen: ČSÚ, VŠPS; Eurostat (věkové a vzdělanostní kategorie)  

 

Sledované období se vyznačuje trvalým a významným poklesem obecné míry 

nezaměstnanosti, jež v roce 2017 dosáhla hodnoty 2,9 % a pohybovala se tak pod 

hranicí odhadované přirozené míry nezaměstnanosti. Pokles míry nezaměstnanosti od 

roku 2013 se týkal všech sledovaných kategorií pracovní síly, ačkoliv specifické míry 

nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let a osob s nízkou úrovní dosaženého vzdělání 

(ZŠ a bez ukončeného vzdělání) dosahují ve srovnání s ostatními kategoriemi i nadále 

výrazně vyšších hodnot. A zatímco relativní znevýhodnění mladých osob zůstává 

přibližně na stejné úrovni (jejich specifická míra byla v jednotlivých letech po roce 

2010 vyšší 2,5 až 2,8násobně), u lidí s nejvýše základním vzděláním klesala míra 

nezaměstnanosti pomaleji a jejich relativní znevýhodnění se tak až do roku 2016 spíše 

prohlubovalo; ke zlepšení došlo až na konci sledovaného období (v roce 2010 byla 

jejich specifická míra vyšší 3,4krát, v roce 2016 dokonce 5,1krát a v roce 2017 pak 

4,5krát).  

K oběma uvedeným kategoriím pracovní síly se vztahovaly cíle, jež si Česká 

republika stanovila v rámci Strategie Evropa 2020 v oblasti nezaměstnanosti: kon-
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krétně se jednalo o snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15-24 let) o třetinu a 

míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0-2 klasifikace vzdělání) 

o čtvrtinu oproti roku 2010. Oba cíle se podařilo splnit, a to v roce 2016 u osob do 25 

let a o rok později u nízkokvalifikovaných.  

Klesající míru nezaměstnanosti zaznamenali ve všech krajích České republiky a 

vývoj v této oblasti lze hodnotit pozitivně i v meziregionální perspektivě zejména 

s ohledem na to, že všechny kraje dosáhly nízké až velmi nízké hodnoty tohoto 

indikátoru. To lze říci i o krajích s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, jimiž jsou kraje 

Moravskoslezský (4,7 %), Liberecký (3,7 %), Zlínský (3,6 %) a Ústecký (3,5 %).  

 

C2-1 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti % (obecná)  

Pramen: data VŠPS, databáze Eurostat, vlastní výpočty 

 

Po roce 2013 došlo v ČR k výraznému poklesu obecné míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která v roce 2017 dosáhla hodnoty 1 %. Současně se snížil také 

podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkovém počtu nezaměstnaných, a to ze 44 % 

v roce 2014 na 34 % o tři roky později. Tento pozitivní vývoj přitom zaznamenaly také 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

obecná míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti v ČR 

3,0 2,7 3,0 3,0 2,7 2,4 1,7 1,0 

- mužů 2,6 2,4 2,6 2,5 2,2 2,0 1,4 0,8 

- žen 3,5 3,2 3,6 3,7 3,2 2,9 2,0 1,3 

- osob do 25 let x x x x x 3,8 2,5 1,6 

- osob ve věku 55 až 64 let x x x x x 2,5 2,1 1,0 

- ve věku 15 až 29 let 4,4 3,7 4,4 4,0 3,4 3,0 2,1 1,4 

- ve věku 30 až 44 2,5 2,3 2,7 2,9 2,6 2,3 1,5 0,9 

- ve věku 45 až 59 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,5 1,8 1,1 

- ve věku 60 a více let 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,0 1,2 0,5 

          

- osob se základním vzděláním  
a bez vzdělání 

14,5 13,7 17,2 15,8 13,6 14,1 11,2 6,3 

- absolventů škol x x x x x x x x 

- osob se zdravotním postižením x x x x x x x x 

kraje 

Hl. město Praha 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,5 

Středočeský 1,6 1,7 1,5 1,8 1,9 1,2 1,0 0,8 

Jihočeský 1,8 1,9 2,2 2,0 2,0 1,8 1,1 0,5 

Plzeňský 1,8 2,2 2,4 2,6 2,5 1,8 1,2 0,8 

Karlovarský 5,2 4,5 5,2 5,5 5,0 3,6 2,4 1,6 

Ústecký 6,5 5,4 6,0 4,6 4,4 4,5 2,6 1,4 

Liberecký 2,4 2,1 4,2 3,8 2,8 2,4 1,7 1,1 

Královéhradecký 3,0 2,1 2,9 2,5 2,0 2,7 1,5 0,7 

Pardubický 3,0 1,9 3,2 3,6 2,8 1,7 1,2 0,7 

Kraj Vysočina 2,4 2,5 2,1 2,2 2,1 2,0 1,0 0,6 

Jihomoravský 3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 2,3 1,7 1,2 

Olomoucký 3,7 3,1 4,1 4,5 4,1 3,3 1,5 1,0 

Zlínský 3,4 3,1 2,8 2,8 1,8 1,9 1,5 1,1 

Moravskoslezský 4,5 4,4 4,5 4,9 4,2 4,5 3,7 2,1 
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všechny sledované specifické kategorie pracovní síly. Ve srovnání s ostatními 

kategoriemi jsou dlouhodobou nezaměstnaností i nadále zvýšeně ohrožení pracovníci 

se základním vzděláním a bez vzdělání, jejichž specifická míra dlouhodobé nezaměst-

nanosti je více než 6násobně vyšší než celorepubliková hodnota. V tomto ohledu tedy 

došlo - navzdory výrazně pozitivnímu vývoji indikátoru - k relativnímu prohloubení 

jejich znevýhodnění ve srovnání s dalšími kategoriemi pracovníků.  

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti poklesla na velmi nízkou úroveň ve všech 

regionech ČR a snížily se také meziregionální rozdíly.  

 
C3-1 Míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra zaměstnanosti 20-64 let 70,4 70,9 71,5 72,5 73,5 74,8 76,7 78,5 

- mužů 79,6 79,9 80,2 81 82,2 83,0 84,6 86,3 

- osob do 25 let (20-24 let) 43,3 41,7 42,2 42,4 43,8 46,5 47,9 49,8 

- osob s nízkým dosaženým 
vzděláním (ISCED 0-2) 

41,6 40,4 38,6 40,4 41,6 40,2 43,7 49,2 

- absolventů x x x x x x x x 

- osob se zdravotním postižením x x x x x x x x 

NUTS II 

Praha 76,0 75,8 76,9 77,8 78,7 78,1 80,1 82,4 

Střední Čechy 72,8 73,1 74,4 74,8 75,4 77,4 78,0 80,2 

Jihozápad 71,9 73,0 73,1 73,8 74,8 76,5 77,6 79,3 

Severozápad 66,9 67,9 66,8 69,2 70,2 71,1 74,2 76,1 

Severovýchod 70,0 70,5 70,7 71,6 73,3 75,2 77,2 78,4 

Jihovýchod 70,5 70,2 70,9 73,1 73,8 75,0 76,8 78,1 

Střední Morava 67,7 69,0 70,6 70,6 71,6 73,9 75,4 77,3 

Moravskoslezsko 66,7 67,3 68,2 68,7 69,9 70,7 73,8 76,2 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 
 

Míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let se od roku 2010 stále zvyšuje a 

v roce 2017 dosáhla 78,5 %, což výrazně převyšuje rovněž trvale rostoucí průměr 

zemí EU-28 (72,1 %). Hodnoty národního cíle stanoveného v rámci strategie Evropa 

2020 v této oblasti (75 %) ČR dosáhla v roce 2016.  

Po dílčím poklesu na počátku sledovaného období došlo také ke znač-

nému nárůstu zaměstnanosti mladých lidí do 25 let a osob s nízkým dosaženým 

vzděláním. Míra zaměstnanosti je však u těchto kategorií stále nízká a zaostává nejen 

za celorepublikovou hodnotou, ale také za průměrem zemí EU-28. Výraznější je přitom 

rozdíl u osob s nízkým vzděláním (49,2 % v ČR oproti 54,9 % v EU-28) než u mladých 

lidí ve věku 20-24 let (49,8 % oproti 52,1 %). Nízký věk a zejména pak nízké vzdělání 

jsou v ČR závažnějším handicapem v oblasti zaměstnanosti, než jak je tomu v EU-28 

(míra zaměstnanosti mladých je v ČR nižší oproti celkové hodnotě o 28,7 p.b., v EU-

28 o 20,0 p.b.; u osob s ISCED 0-2 tento rozdíl činí v ČR 29,3 p.b. a v EU 17,2 p.b.). 

K trvalému růstu míry zaměstnanosti došlo od roku 2010 ve všech regionech 

ČR, přičemž se současně zmenšily meziregionální rozdíly.         
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C3-2 Míra zaměstnanosti žen (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra zaměstnanosti žen (20-64 let) 60,9 61,7 62,5 63,8 64,7 66,4 68,6 70,5 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 
Míra zaměstnanosti žen se od roku 2010 trvale zvyšovala a v roce 2017 dosáhla 

hodnoty 70,5 %, což výrazně převyšuje průměr zemí EU-28 (66,4 %) i národní cíl 

stanovený strategií Evropa 2020 v této oblasti (65 %).  

Zaměstnanost žen v ČR i nadále dosahuje nižších hodnot než zaměstnanost 

mužů (86,3 %). V průběhu let 2010-2017 se tento gendrový rozdíl v zaměstnanosti 

snížil (z 18,7 p.b. na 15,8 p.b.), ve srovnání s EU-28 (11,5 p.b. v roce 2017) je ovšem 

stále poměrně vysoký.  

 

C3-3 Míra zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra zaměstnanosti osob 55-64 let 46,5 47,7 49,3 51,6 54,0 55,5 58,5 62,1 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 
Míra zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let se od roku 2010 trvale zvyšuje 

(celkem o 15,6 p.b.) a pohybuje se nad průměrem zemí EU-28 (57,1% v roce 2017). 

Bližší pohled ukazuje, že také v této věkové kategorii zaměstnanost mužů (71,7 %) 

výrazně převyšuje zaměstnanost žen (53,0 %), gendrový rozdíl se ovšem postupně 

snižuje.  

Národního cíle stanoveného strategií Evropa 2020 v této oblasti na úrovni 55 % 

dosáhla ČR již v roce 2015.  

 

C3-4 METR při přechodu z nezaměstnanosti na 67 % průměrné mzdy (%) 

Mezní efektivní míra zdanění (METR) vyjadřuje, jaký podíl přírůstku nominálního 

hrubého příjmu je pracovníkovi „odebrán“ v důsledku zdanění, sociálních a zdravotních 

odvodů a snížení příjmů ze systému sociálního zabezpečení.  

V tomto případě se jedná o efekt přechodu z nezaměstnanosti do zaměstnání 

s příjmem na úrovni 67 % průměrné mzdy v národním hospodářství.   
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typ domácnosti 
poslední pracovní příjem na úrovni 67 % průměrné mzdy 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

jednotlivec 80,0 80,2 80,1 80,1 80,2 80,3 80,4 80,6 

jednotlivec + 2 děti 81,7 77,3 76,4 76,4 76,9 76,7 77,0 81,1 

pár, jeden pracující, bez dětí 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 

pár, jeden pracující + 2 děti 77,3 72,9 72,2 72,2 72,4 72,1 72,1 72,1 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 67 % průměrné 
mzdy, bez dětí 

78,6 79,9 79,4 79,4 79,9 80,4 80,9 81,9 

pár, oba pracují, hl. živitel 

vydělává 67 % průměrné 
mzdy + 2 děti 

74,6 75,0 75,8 75,8 75,8 76,5 76,8 77,4 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 100 % průměrné 
mzdy, bez dětí 

84,3 84,3 83,9 83,9 83,6 83,4 83,1 82,7 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 100 % průměrné 
mzdy + 2 děti 

70,3 69,5 70,2 70,3 69,6 69,6 69,1 68,3 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 167 % průměrné 
mzdy, bez dětí 

84,3 84,3 83,9 83,9 83,6 83,4 83,2 n.a. 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 167 % průměrné 
mzdy + 2 děti 

50,1 49,3 50,0 50,1 49,4 49,5 49,0 n.a. 

Pramen: Evropská komise: Tax and benefits indicators database  

 
 
typ domácnosti 
 

poslední pracovní příjem na úrovni 100 % průměrné mzdy 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

jednotlivec 95,4 95,6 95,6 95,6 95,6 95,7 95,8 96,0 

jednotlivec + 2 děti 92,7 92,6 90,5 91,9 91,9 91,0 91,0 94,1 

pár, jeden pracující, bez 
dětí 

95,7 95,1 94,7 95,7 95,3 94,8 94,4 93,0 

pár, jeden pracující + 2 
děti 

86,9 84,5 82,7 84,4 83,7 82,5 82,1 80,7 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 67 % průměrné 

mzdy, bez dětí 

100,6 101,9 101,5 101,5 101,9 102,4 103,0 103,9 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 67 % průměrné 
mzdy + 2 děti 

96,6 97,1 97,9 97,9 97,9 98,6 98,9 99,5 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 100 % průměrné 
mzdy, bez dětí 

106,3 106,3 102,9 105,9 105,7 105,5 105,2 104,7 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 100 % průměrné 
mzdy + 2 děti 

92,4 91,5 92,3 92,4 91,7 91,6 91,1 90,3 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 167 % průměrné 
mzdy, bez dětí 

106,3 106,3 105,9 105,9 105,7 105,5 105,2 n.a. 

pár, oba pracují, hl. živitel 
vydělává 167 % průměrné 
mzdy + 2 děti 

72,2 71,3 72,1 72,1 71,5 71,5 71,1 n.a. 

Poznámka: po aktualizaci databáze nejsou k dispozici hodnoty za domácnosti, v nichž hlavní živitel vydělává 
167 % průměrné mzdy.  

Pramen: Evropská komise: Tax and benefits indicators database  
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Hodnoty mezní efektivní míry zdanění (METR) při přechodu z nezaměstnanosti 

do zaměstnání se mzdou na úrovni 2/3 průměrné mzdy jsou v ČR značně vysoké a 

indikují významnou past nezaměstnanosti. Hodnoty indikátoru zůstávají v čase na 

přibližně stejné úrovni, změny se pohybují v řádu jednotek procentních bodů. O něco 

finančně výhodnější je nástup do zaměstnání vždy pro nezaměstnané, kteří žijí 

v domácnosti s dětmi, než pro osoby bez dětí, a to zejména díky prorodinným 

daňovým zvýhodněním. Rozdíly v hodnotách METR u obou typů domácností nejsou 

nicméně příliš výrazné, a to zvláště pokud uvážíme, že indikátor nezahrnuje další, mj. 

nefinanční, faktory potenciálně ovlivňující působení pasti nezaměstnanosti u rodin s 

dětmi (např. hodnota péče o dítě a domácnost).     

Zvláště nevýhodný se jeví nástup do zaměstnání v případech, kdy předchozí 

výdělek pracovníka byl vyšší (100 % průměrné mzdy). Hodnoty METR pak totiž 

většinou přesahují hodnotu 90 % a nezřídka dokonce i 100 %, takže v důsledku je na 

tom domácnost finančně hůře, než pokud by pracovník setrval v nezaměstnanosti. Je 

to dáno zejména tím, že nejvýznamnější složku METR tvoří podpora v nezaměstna-

nosti, která je relativně štědrá oproti případnému nižšímu výdělku v novém zaměstnání 

(odvíjí se totiž od vyššího příjmu z minulého zaměstnání). To ovšem platí pouze 

v podpůrčí době, která je v ČR poměrně krátká. 

 

C4-1 Nízká pracovní intenzita (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl osob (0-59 let) žijících 
v domácnostech s velmi nízkou 
pracovní intenzitou 

6,4 6,6 6,8 6,9 7,6 6,8 6,7 5,5 

- muži 5,2 5,8 6,1 6,2 6,8 6,0 6,2 5,1 

- ženy 7,6 7,4 7,5 7,7 8,4 7,8 7,2 5,9 

- děti (0-17 let) 7,0 6,9 6,6 6,2 9,4 8,2 8,3 6,2 

- 18 až 24letí 4,7 4,6 5,1 6,9 4,2 4,8 6,5 4,9 

- 25 až 49letí 4,2 4,7 4,9 5,0 5,7 5,3 5,0 4,3 

- 50 až 59letí 12,3 12,2 13,1 13,2 12,4 10,5 9,5 8,3 

- pracující (osoby ve věku 18+, 
převažující ekonomická aktivita) 

0,1 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

- nezaměstnaní 33,1 34,3 36,1 38,6 43,0 41,2 46,4 41,7 

- důchodci 45,8 46,7 51,2 58,9 60,2 50,7 50,4 60,1 

- ostatní neaktivní  15,4 16,0 17,4 18,3 17,6 17,4 17,2 17,1 

typy domácností 

- domácnosti bez dětí celkem 8,6 8,7 9,9 9,3 9,3 8,7 7,6 7,2 

- domácnosti jednotlivců 16,0 16,2 17,2 15,0 16,1 18,7 16,0 11,8 

- domácnosti se závislými dětmi 
celkem 

5,2 5,3 5,1 5,7 6,7 5,9 6,2 4,6 

- neúplné rodiny, alespoň  
1 závislé dítě  

24,4 27,5 20,3 20,1 30,5 26,2 29,4 25,3 

- 2 dospělí, 1 závislé dítě 2,9 2,9 2,7 4,7 3,5 3,3 2,8 2,8 

- 2 dospělí, 2 závislé děti 3,7 1,2 1,9 0,9 3,1 3,1 3,2 1,6 

- 2 dospělí, 3 závislé děti 5,2 8,3 8,4 7,1 12,5 13,1 10,0 6,5 

NUTS II 

Praha 2,3 3,7 4,5 6,0 5,8 4,0 2,1 2,5 

Střední Čechy 6,1 5,5 5,1 4,6 3,9 4,2 3,4 3,6 

Jihozápad 4,5 3,4 4,8 5,2 5,8 5,0 4,9 2,8 

Severozápad 11,1 14,1 13,5 14,0 18,2 14,1 14,6 11,1 
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pokračování tabulky 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Severovýchod 4,6 4,7 6,4 5,7 6,2 3,9 5,2 3,1 

Jihovýchod 6,2 5,3 4,9 3,2 4,3 4,5 4,8 6,2 

Střední Morava 6,8 7,3 7,1 6,8 6,2 6,1 5,0 5,3 

Moravskoslezsko 10 9,7 9,5 12,2 12,9 15,4 15,4 10,5 

Pramen: Eurostat, databáze on-line a ČSÚ 

 

Podíl osob žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou se až do 

roku 2014 zvyšoval, v dalších třech letech pak došlo – v návaznosti na zlepšování 

situace na trhu práce - k jeho poměrně výraznému poklesu o 2,1 p.b. Pozitivní vývoj 

indikátoru vykazují v posledních letech všechny sledované kategorie osob a domác-

ností, s výjimkou kolísání hodnot u mladých osob (18-24 let) a důchodců.                            

V domácnostech s nízkou pracovní intenzitou žijí v ČR nejčastěji právě důchodci                       

a nezaměstnaní, dále pak osoby žijící v neúplných rodinách s dětmi (samoživitelé). 

K podstatnému zlepšení došlo u domácností se 3 a více dětmi, u kterých hodnota 

indikátoru klesla od roku 2015 na polovinu a přiblížila se celorepublikové hodnotě.  

V meziregionální perspektivě jsou nejvíce postiženy vyloučením na trhu práce 

domácnosti v regionech Moravskoslezsko a Severozápad (hodnoty indikátoru se zde 

pohybují vysoko nad úrovní v ostatních regionech). Tyto regiony současně vykazují 

mj. nejnižší míru zaměstnanosti, vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti a nejvyšší 

podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (indikátor O5); jejich 

území také zahrnuje všechny zaostávající okresy ČR (viz kompozitní indikátor C30-1) 

s výjimkou okresu Jeseník. Jak region Moravskoslezsko, tak také Severozápad nicméně 

vykázaly v letech 2015-2017 pokles podílu osob žijících v domácnostech s nízkou 

pracovní intenzitou. Podobný vývoj zaznamenaly také všechny další regiony kromě 

Jihovýchodu, kde podíl postupně narůstal.     

 

C5-1 Dopad mateřství na zaměstnanost 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

dopad mateřství na zaměstnanost 45,2 43,0 43,5 40,5 38,2 42,8 40,7 42,9 

Pramen: Eurostat, databáze on-line a vlastní výpočty 

 

Ukazatel je definován jako rozdíl v míře zaměstnanosti žen s dětmi ve věku 0-6 

let a míře zaměstnanosti žen bez dětí ve věkové kategorii 20-49 let. Mezi roky 2010 a 

2014 tento rozdíl poměrně významně poklesl (o 7 p.b.), následně se však jeho hodnota 

opět zvýšila (o 4,7 p.b.), což bylo dáno především trvalým růstem míry zaměstnanosti 

žen bez dětí v letech 2014-2017 (u matek dětí ve věku 0-6 let míra zaměstnanosti ve 

stejném období pouze oscilovala kolem hodnoty z roku 2014). Hodnota indikátoru je 

celkově velmi vysoká a ukazuje na problémy při začleňování matek s malými dětmi na 

trh práce v ČR. V zemích EU-28 dosahoval rozdíl v míře zaměstnanosti obou kategorií 

žen pouze 13,8 % (rok 2017).       
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C6-1 Podíl osob zapojených do opatření APZ a aktivačních opatření 

z celkového počtu nezaměstnaných (%) 

Jedná se o podíl účastníků, kteří vstoupili do některého z opatření aktivní 

politiky zaměstnanosti v průběhu roku, na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 

(stav ke konci roku). Podobně pro jednotlivé kategorie (či regiony) jde o podíl 

účastníků opatření na celkovém počtu uchazečů v rámci dané kategorie (regionu). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl uchazečů o zaměstnání 
zapojených do APZ 

22,5 19,1 9,6 15,0 22,4 29,9 20,3 24,0 

- muži      30,4 20,1 24,2 

- ženy      29,5 20,6 23,8 

- osoby se základním vzděláním      19,5 15,8 19,0 

- osoby do 25 let      30,6 34,3 42,7 

- absolventi škol      n.a. n.a. n.a. 

- osoby nad 50 let      16,6 15,7 15,9 

- osoby nad 55 let      18,5 9,7 13,5 

- osoby se zdravotním postižením      21,2 15,4 18,7 

kraje 

Hl. město Praha    7,6 20,1 12,3 7,9 6,0 

Středočeský    11,5 19,2 22,2 17,7 18,3 

Jihočeský    19,7 30,5 47,3 23,3 22,4 

Plzeňský    20,1 24,6 30,2 22,3 25,7 

Karlovarský    15,3 20,3 28,8 24,3 45,8 

Ústecký    12,7 22,2 34,6 22,7 31,2 

Liberecký    16,3 23,3 38,0 25,6 28,5 

Královéhradecký    11,9 19,4 28,6 18,1 22,0 

Pardubický    17,8 28,9 35,2 23,7 29,1 

Kraj Vysočina    19,1 25,9 34,6 20,5 23,3 

Jihomoravský    13,7 19,2 25,9 17,7 20,2 

Olomoucký    18,5 26,4 35,3 25,7 33,9 

Zlínský    22,7 29,5 39,3 29,5 33,9 

Moravskoslezský    14,4 19,1 27,4 19,7 24,4 

Pozn.: pro roky 2010-2014 vlastní výpočty na datech podle MPSV; přílohy k Analýze situace na trhu práce. 
Data pro jednotlivé kategorie nejsou dostupná. 

Pro roky 2015-2017 vlastní výpočty na datech poskytnutých GŘ ÚP ČR 

  

Podíl osob zapojených do opatření aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2010 

až 2017 se vyvíjel nejprve s výkyvy (v závislosti na prioritách MPSV a ÚP): v letech 

2010 až 2012, kdy nezaměstnanost byla relativně vysoká, došlo ke snížení rozsahu 

APZ, a to dost podstatně, z vice než 22% podílu účastníků na počtu nezaměstnaných 

na méně než 10%. Následně v letech 2013 až 2015 se podíl zapojených osob výrazně 

zvyšoval a kulminoval na 30 % v roce 2015 (k růstu tohoto podílu přispěl nejen růst 

počtu zapojených osob, ale i pokles počtu nezaměstnaných v roce 2015 proti roku 

2014). Při pozitivním vývoji ekonomiky a nezaměstnanosti pak došlo ke snížení tohoto 

podílu na 20 % a 24 % v roce 2016 a 2017. V dlouhodobém horizontu se udržuje podíl 

zapojených osob mezi 20-25 % rozsahu nezaměstnanosti. 

Analýza podle kategorií nezaměstnaných osob ukazuje, že zapojení mužů a žen 

je vyrovnané. O něco méně než vykazují podíly zapojení uchazečů vcelku, jsou 
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zapojeny hůře zaměstnatelné kategorie uchazečů (resp. kategorie vyžadující zvláštní 

pozornost), jako jsou zdravotně postižení, osoby se základním vzděláním, osoby nad 

50 let věku. Naopak, ve větší míře jsou zapojeni mladí uchazeči do 25 let (například v 

roce 2017 jich bylo zapojeno přes 40 %). 

Analýza podle krajů ukazuje značné rozdíly v podílu zapojených uchazečů, což 

odráží mj. rozdílnou situaci na trhu práce. Například jsou to nízké podíly zapojených 

uchazečů v Praze a naopak vysoké (a v posledních letech rostoucí) podíly uchazečů v 

krajích Ústeckém a Karlovarském. Vysokých podílů dosahují též kraje Zlínský, 

Pardubický, Liberecký; tato okolnost může příspívat k relativně nízkým podílům 

nezaměstnaných na obyvatelstvu těchto krajů.   

 

C6-2 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných/DN uchazečů zapojených do opatření 

APZ a aktivačních opatření z celkového počtu dlouhodobě nezaměstnaných 

(%) 

 2015 2016 2017 

podíl DN uchazečů o zaměstnání zapojených do APZ 24,4 20,6 26,6 

- muži    

- ženy    

- osoby se základním vzděláním    

- osoby do 25 let    

- absolventi škol    

- osoby nad 50 let    

- osoby 55-64 let    

- osoby se zdravotním postižením    

kraje 

Hl. město Praha 7,7 7,0 7,7 

Středočeský 14,4 18,3 18,0 

Jihočeský 45,4 32,3 30,3 

Plzeňský 20,5 18,9 31,9 

Karlovarský 20,4 17,8 38,8 

Ústecký 25,4 20,7 28,8 

Liberecký 32,9 30,5 23,4 

Královéhradecký 34,5 23,0 25,8 

Pardubický 44,3 27,4 39,9 

Kraj Vysočina 27,5 21,5 29,2 

Jihomoravský 21,8 17,8 24,4 

Olomoucký 30,7 25,8 28,9 

Zlínský 41,7 41,5 48,2 

Moravskoslezský 21,0 17,5 26,6 

Pozn.: data podle kategorií nezaměstnaných nejsou dostupná 

Pramen: vlastní výpočty na datech poskytnutých GŘ ÚP ČR 

 
Obecně je žádoucí vyšší cílenost opatření k dlouhodobě nezaměstnaným: jednak 

tato kategorie zahrnuje různé více znevýhodněné skupiny uchazečů (i když nutno vzít 

v úvahu, že u části z nich jde především o problém nízké motivace k zaměstnání), 

jednak v návaznosti na tuto okolnost jejich zapojení snižuje rizika mrtvé váhy (to 
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znamená, že je nižší pravděpodobnost, že by nezaměstnaní získali zaměstnání i bez 

účasti v programu APZ) a zvyšuje efektivnost opatření APZ. 

Je pozitivní, že v průběhu let 2015 až 2017 se cílenost opatření na dlouhodobě 

nezaměstnané zvyšovala: v roce 2015 byl podíl jejich zapojení v opatřeních APZ nižší 

než v celku nezaměstnaných, v roce 2016 již vyrovnaný a v roce 2017 již o něco vyšší 

než v celku nezaměstnaných. Vezmeme-li v úvahu, že (jak naznačují informace z úřadů 

práce) u části dlouhodobě nezaměstnaných je zapojení v opatřeních obtížné (problém 

motivace), pak je zejména v případě některých regionů možné pokládat úroveň tohoto 

zapojení jako vysokou. Příkladné jsou v tomto ohledu regiony Zlínský a Pardubický 

(dlouhodobě), dále Jihočeský (zejména v roce 2015, ale i v dalších letech), v roce 2017 

pak Karlovarský region a Plzeňský region. 

 

C7-1 Počet klientů na referenta zaměstnanosti v přímém kontaktu 

s nezaměstnanými 

Data nejsou v celé řadě aktuálně dostupná.   

Pro rok 2013 je podle MPSV uveden údaj 328 nezaměstnaných v poměru na 

pracovníky v přímé práci s klientem při zprostředkování a poradenství. Zjišťování 

provedené GŘ ÚP na počátku dubna 2015 pak uvádí 311 nezaměstnaných v poměru 

na pracovníky v přímé práci s klientem při zprostředkování a poradenství. 

Ke konci roku 2018 uvádí GŘ ÚP 122 nezaměstnaných v poměru na 

pracovníka v přímé práci s klientem při zprostředkování a poradenství (poradci a 

zprostředkovatelé). Tato příznivá situace je dána zejména poklesem nezaměstnanosti 

v posledních letech a mohla se projevit v intenzivnější individuální práci, s pozitivním 

dopadem mj. na zlepšení funkcí zprostředkování a poradenství a také na zvýšení 

cílenosti opatřeni APZ k dlouhodobě nezaměstnaným (viz výše). Jsou ale rozdíly mezi 

kraji: například příznivý počet 83-84 klientů na pracovníka je v krajích Jihočeský, 

Plzeňský a Královéhradecký. Vyšší je pak v Praze a Jihomoravském kraji: mezi 180 až 

190 klienty na pracovníka zprostředkování a poradenství.  
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3. Prioritní oblast 2 – Přístup ke kvalitním 

službám 

C8-1 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl žáků předčasně 
opouštějících vzdělávací systém 

4,9 4,9 5,5 5,4 5,5 6,2 6,6 6,7 

NUTS II 

Praha 2,8 2,3 2,4 3,2 2,5 3,6 3,5 1,6 

Střední Čechy 4,6 3,2 3,6 4,8 4,0 4,3 4,3 6,6 

Jihozápad 5 5,1 5,6 5,9 5,9 5,7 7,5 7,6 

Severozápad 11,3 11,2 12 9,4 12,8 14,5 13,8 15,6 

Severovýchod 4,2 5,1 7,4 6,4 5,8 5,9 6,9 6,0 

Jihovýchod 2,9 3,7 3,6 3,7 4,0 2,7 3,2 4,6 

Střední Morava 4,1 3,9 4,1 4,9 3,6 6,0 7,1 6,4 

Moravskoslezsko 5,4 5,2 5,9 5,7 6,3 8,7 8,2 6,6 

Pramen: Databáze Eurostat  

 

Za osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém jsou podle Eurostatu 

považovány osoby ve věku 18 až 24 let, které současně splňují dvě podmínky: (1) 

nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání nebo odborné přípravy je nižší střední vzdělání 

(podle aktuálního mezinárodního standardu klasifikace vzdělání „ISCED 2011“ jde o 

nižší než základní, základní a nižší střední vzdělání)“ a (2) v posledních čtyřech týdnech 

před šetřením se neúčastnily žádného vzdělávání nebo odborné přípravy. Sleduje se 

jejich podíl na celkovém počtu obyvatelstva stejné věkové kategorie. 

Jedná se o klíčový indikátor a boj proti předčasnému ukončování školní 

docházky je nedílnou součástí strategie Evropa 2020 ke zvýšení konkurenceschopnosti 

Evropy. Prioritním úsilím v této oblasti je snížit podíl osob předčasně ukončujících 

vzdělávání a odbornou přípravu na méně než 10 % do roku 2020. Míra na úrovni EU-

28 se pohybuje kolem 11-16 %. Přestože Česká republika dlouhodobě vykazuje podíl 

výrazně nižší, podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém v dlouhodobém 

trendu za celou ČR sice mírně, ale přesto roste. Prakticky ve všech NUTS II kromě 

Prahy jsou v roce 2017 podíly vyšší než v roce 2010. Nejvyšší je v v NUTS 

Severozápad, kde v roce 2017 již překročil 15 %.   

 

C8-2 Podíl žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. 

ročníku (%) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl žáků, kteří ukončili 
povinnou školní docházku 
v nižším než 9. ročníku 

5,1 4,7 4,8 4,5 4,8 4,8 5,0 5,0 

Pramen: ÚIV 

 

Ukazatel sleduje velikost skupiny, která nezískala základní vzdělání a jedná se 

tak o klíčový indikátor změny rozsahu sociální exkluze. Z hlediska budoucí perspektivy 

se bude tato skupina profilovat na pracovním trhu jako problémová. Počet škol 
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zajišťujících pokračování studia je pro tuto skupinu žáků v ČR výrazně redukován, 

z čehož vyplývají i jejich nižší šance úspěšně se uplatnit na trhu práce a často tak končí 

v evidencích úřadů práce již v tomto nízkém věku. Růst tohoto indikátoru znamená 

vyšší riziko růstu nezaměstnanosti mladých lidí a absolventů základních škol.  

Hodnota indikátorů se dlouhodobě drží na relativně nízké úrovni kolem 5 %. 

 

C9-1 Počet žáků základních a středních škol vzdělávaných v hlavním 

vzdělávacím proudu podle typu podpůrných opatření 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet žáků základních škol vzdělávaných v hlavním vzdělávacím proudu podle typu podpůrného 
opatření 

se SVP           64 313 53 246 72 167 82 116 

z toho s IVP           37 260 37 945 34 965 42 609 

se ZP           49 225 53 223 68 502 76 037 

z toho s IVP           35 775 37 937 33 165 39 749 

nadaní žáci           n. a. n. a. n. a. 14 

z toho s IVP           n. a. n. a. n. a. 12 

mimořádně nadaní žáci           992 1 033 480 27 

z toho s IVP           839 1 033 474 21 

počet studentů středních škol vzdělávaných v hlavním vzdělávacím proudu podle typu 
podpůrného opatření 

se SVP           13 695 10 548 13 403 14 928 

z toho s IVP           2 199 1 884 1 683 1 783 

se ZP           9 540 10 532 13 042 14 262 

z toho s IVP           1 736 1 884 1 623 1 681 

nadaní žáci           n.a. n.a. n.a. 1 

z toho s IVP           n.a. n.a. n.a. 1 

mimořádně nadaní žáci           355 383 217 3 

z toho s IVP           238 383 217 0 

Poznámky: V průběhu sledovaného období se v důsledku legislativních úprav a zavádění inkluzivního 
vzdělávání měnila metodika podpůrných opatření, proto neuvádíme data do roku 2014, která by tím nebyla 
s daty od roku 2015 srovnatelná; do roku 2017 se sledovali pouze mimořádně nadaní žáci.  

Pramen: MŠMT 

 

Jedná se o klíčový indikátor změny systému opatření, kdy se prioritou stává 

zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání. Indikátor je významným údajem o 

začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího 

proudu při současném zohlednění specifických potřeb těchto dětí. Pozornost směřuje 

k dětem znevýhodněným sociálně, dětem se zdravotním znevýhodněním/postižením a 

k dětem nadaným.  

Počty žáků vzdělávaných v rámci hlavního vzdělávacího proudu dlouhodobě 

rostou. Nárůst je nepochybně způsoben aktuálními změnami ve vzdělávací politice 

v posledních letech, jejíž podstatou je tzv. inkluzívní vzdělávání. Dochází jednak 

k zániku tzv. speciálních škol, případně tříd, ve kterých byly děti se znevýhodněními 

koncentrovány a vzdělávány segregovaně a souběžně dochází k začlenění dětí, u 

kterých se znevýhodnění potvrzují, do běžných škol a tříd s individuálním přístupem. 

V tomto smyslu je tedy trend růstu počtu těchto žáků pozitivní; v dlouhodobém 

horizontu by však jeho interpretace nebyla tak jednoznačná a bylo by potřeba hodnotu 
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ukazatele korigovat, například poměrem takto vzdělávaných dětí k celku dětí v hlavním 

vzdělávacím proudu. Výrazný pokles zaznamenáváme pouze u nadaných žáků, který 

by mohl být způsoben efektem přechodu těchto žáků na víceletá gymnázia. Detailnější 

interpretaci budeme moci nabídnout až poté, co bude ustálena metodika sledování v 

delším časovém období. 

 

C9-2 Podíl základních a středních škol, které poskytují podpůrná opatření na 

celkovém počtu těchto škol (%) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

podíl základních škol v hlavním vzdělávacím proudu, které poskytují podpůrná opatření 

se SVP           89,0 89,3 93,6 93,9 

z toho s IVP           84,9 85,1 86,1 85,7 

se ZP           87,8 89,3 93,1 93,4 

z toho s IVP           84,1 87,7 85,5 85,0 

nadaní žáci           n.a. n.a. n.a. 0,4 

z toho s IVP           n.a. n.a. n.a. 0,3 

mimořádně nadaní žáci           10,5 11,3 5,8 0,7 

z toho s IVP           8,4 11,3 5,8 0,5 

podíl středních škol v hlavním vzdělávacím proudu, které poskytují podpůrná opatření 

se SVP           71,7 68,2 85,4 88,1 

z toho s IVP           35,6 33,4 39,9 42,6 

se ZP           66,1 68,2 85,3 87,8 

z toho s IVP           29,3 33,4 38,9 41,9 

nadaní žáci           n. a. n. a. n. a. 0,1 

z toho s IVP           n. a. n. a. n. a. 0,1 

mimořádně nadaní žáci           8,4 7,5 5,6 0,3 

z toho s IVP           5,7 7,5 5,6 0,0 

Pramen: MŠMT 

 

S ohledem na poznámky u předchozího indikátoru týkající se průběžných změn 

metodiky podpůrných opatření lze konstatovat, že v souladu s předpokladem se 

zvyšuje i podíl základních a středních škol, které poskytují různá podůrná opatření, 

s tím, že základní školy ve větším podílu než školy střední.  

 

C9-3 Počet pracovníků poskytujících poradenské služby na ZŠ/1000 žáků ZŠ 

C9-4 Počet pracovníků poskytujících poradenské služby na SŠ/1000 žáků SŠ  

Vzhledem k tomu, že data nejsou dostupná v členění na ZŠ a SŠ, uvádíme je 

v následující tabulce souhrnně.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet pracovníků (osob) poskytujících 

poradenské služby na ZŠ i SŠ na 1 000 

žáků (bez „výchovných poradců“) 
1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 1,1 1,4 1,5 

bez vychovatelů 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,3 1,4 
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Jedná se o analytický indikátor změny systému opatření. Hodnota tohoto 

indikátoru vypovídá o dostupnosti poradenských služeb na základních a středních 

školách, jejímiž hlavními parametry jsou především specializace pracovníků a jejich 

dostatečná personální kapacita. Mezi specializované pracovníky podle dostupných 

zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání řadíme čtyři kategorie specializovaných 

pracovníků: vychovatelé (u této kategorie pedagogického pracovníka je ovšem sporné, 

zda náplní jeho pracovní činnosti jsou také poradenské služby, proto doporučujeme ve 

vyhodnocení indikátorů vést jak údaj v součtu s ostatními, tak také údaj bez vychova-

telů), psychologové, speciální pedagogové a výchovní poradci. Vzhledem k tomu, že 

od roku 2016 nejsou dostupná data o výchovných poradcích, hodnoty prezentované 

v tabulce je, a to ani v minulých letech, nezahrnují, což považujeme za významný limit 

analýzy, stejně jako fakt, že nemáme k dispozici data zvlášť za základní a střední 

školy.  

Počet těchto pracovníků se v průběhu sledovaného období pohybuje na 

podobné, poměrně nízké úrovni jednoho takového pracovníka na 1 000 žáků a 

studentů základních a středních škol. Přestože v posledních třech sledovaných letech 

vidíme opět pozvolný nárůst, jde o překvapivý vývoj zvláště vzhledem k reformě 

vzdělávacího systému směrem k inkluzívnímu vzdělávání. V této souvislosti bychom 

předpokládali výraznější nárůst. Svou roli pravděpodobně sehrává to, že v souvislosti 

s inkluzívním vzděláváním jsou posilovány zejména další pozice, jako jsou například 

asistenti pedagoga, jak také do jisté míry potvrzují hodnoty následujícího indikátoru. 

 

C9-5 Počet asistentů pedagoga ve školách/1 000 žáků  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet asistentů pedagoga 
(plných úvazků) na ZŠ i SŠ  
na 1 000 žáků 

3,3 3,7 4,1 4,6 5,4 n. a.  5,4 7,6 8,9 

Pramen: MŠMT; za rok 2015 nemáme k dispozici data o pedagogických asistentech v potřebném členění na 
ZŠ a SŠ, takže jsme příslušnou hodnotu nebyli schopni vypočítat.  

 

Jedná se o analytický indikátor změny systému opatření. Pozice asistentů 

pedagoga jsou zřizovány pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (či 

znevýhodněním) a se sociálním znevýhodněním. Pomoc poskytuje AP přímo ve třídě, 

kde je dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent pedagoga funguje jako 

jedno z vyrovnávacích a podpůrných opatření a je klíčový pro přiměřené začleňování 

žáka do hlavního vzdělávacího proudu.  

Počet asistentů pedagoga vykazuje v posledních třech sledovaných letech 

výrazný nárůst, v roce 2018 dosáhl svého dosavadního maxima, a to více než 

dvojnásobku hodnoty roku 2010 - 8,9 celých úvazků asistenta pedagoga na 1 000 žáků 

základních a středních škol. 

 

C10-1 Podíl dětí vzdělávaných podle programů pro základní vzdělávání – RVP 

příloha LMP a RVP ZŠS / 1 000 žáků základních škol 

podíl žáků základních škol vzděláva-
ných dle typu RVP na 1 000 žáků 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RVP ZV-LMP 
n. a.  n. a.  n. a.   12,0  14,0 

6,9 8,4 5,3 2,8 

RVP ZŠS 7,4 2,7 4,5 0,0 

Pramen: MŠMT 
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Další klíčový indikátor změny systému opatření popisuje změny v oblasti 

sociálního začleňování v nejširším smyslu a na úrovni celé společnosti. Vyjadřuje počet 

dětí vzdělávaných podle tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a podle tzv. 

Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální na tisíc 

žáků všech základních škol. Indikuje tak míru deprivace dětí v oblasti vzdělání a 

obecným společenským cílem je jeho hodnotu snižovat, přestože přirozeně není možné 

dosáhnout nulové hodnoty. V kontextu předchozích indikátorů týkajících se dalších 

podpůrných opatření a inkluzívního vzdělávání lze hodnoty v časové řadě považovat za 

potvrzující pozitivní trend, že klesá podíl žáků vzdělávaných v rámci těchto rámcových 

programů ve prospěch růstu počtu dětí vzdělávaných v běžném proudu za pomocí 

jiných podpůrných opatření.  

 

C11-1 Podíl osob v celoživotním vzdělávání na populaci ve věku 25-64 let 

  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl osob v celoživotním vzdělává-
ní na populaci ve věku 25-64 let 

7,8 11,6 11,1 10,0 9,6 8,5 8,8 9,8 

- muži 7,3 11,2 10,5 9,7 9,1 8,3 8,6 9,6 

- ženy 7,7 11,6 11,1 9,7 9,6 8,6 9,0 10,0 

- osoby ve věku 25-34 let 12,6 16,9 16 15,3 14,1 13,5 13,8 14,8 

- osoby ve věku 35-44 let 8,1 13 11,8 10,1 10,1 8,8 8,9 10,5 

- osoby ve věku 45-54 let 6 10 10,3 8,7 8,5 7,6 8,0 8,7 

- osoby ve věku 55-64 let 2,6 5,1 4,8 4,5 4,4 3,7 4,1 4,7 

- osoby se základním vzděláním a bez 
vzdělání 

1,4 2,8 2,4 2,4 2,1 1,9 2,3 3,1 

- ekonomicky aktivní 8,4 13 12,2 10,9 10,4 9,3 9,6 10,6 

- zaměstnaní 8,6 13,4 12,6 11,3 10,7 9,6 9,7 10,7 

- nezaměstnaní 5,2 7,5 6,1 5,3 5,9 3,8 4,9 5,3 

- ekonomicky neaktivní 4,3 5,5 5,6 4,9 4,7 4,9 5,1 5,7 

- absolventi              

- osoby se zdravotním postižením              

Pramen: Databáze Eurostat  

 

Za osoby v celoživotním vzdělávání jsou považovány osoby ve věku od 25 do 

64 let, které se účastnily vzdělávání nebo odborné přípravy v období čtyř týdnů 

předcházejících šetření. Jedná se o klíčový indikátor změny systému opatření. Čím je 

jeho hodnota menší, tím nižší jsou možnosti změny v procesu sociálního začleňování a 

naopak.  

Hodnoty v posledních letech klesají. Nejvyšší byly v roce 2011, což bylo také 

dosud poprvé, kdy byly vyšší, než činil průměr za země EU-28 (za populaci 25-64 let 

byl v ČR 11,6 %, v EU 28 9,1 %). Od té doby se drží pod průměrem EU-28, který byl 

v roce 2017 10,1. Co je však znepokojivější, je skutečnost, že výrazně pod průměrem 

EU-28 jsou kategorie nezaměstnaných (ČR – 5,3 %, EU-28 – 10,1 %) a ekonomicky 

neaktivních (ČR – 5,7 %, EU-28 – 8,6 %). To jsou zároveň kategorie, které by měly 

představovat hlavní cílové skupiny celoživotního vzdělávání ve smyslu zvyšování 

kvalifikace. Nezbývá než konstatovat to, co i v minulých letech, že tento typ vzdělávání 

v ČR tedy spíše nefunguje jako transfer zvyšování šancí na trhu práce pro ty, kteří 

jsou z něj aktuálně vyloučeni, a spíše zvyšuje a posiluje kvalifikaci již dostatečně 
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kvalifikovaným. Z genderového hlediska nenacházíme výraznější rozdíl mezi zapojením 

mužů a žen. 

 

C12-1 Podíl dětí ve věku 0-2 roky, jež využívají služby péče o děti, z celkového 

počtu dětí v dané věkové kategorii (%) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl dětí ve věku 0-2 roky, jež 
využívají služby péče o děti 

9,3 9 9,5 10,2 11,6 12,9 13,4 13,5 

Pramen: ÚIV a ČSÚ 

 

Jedná se o klíčový indikátor změny systému opatření. Indikátor má významnou 

vazbu na participaci žen s dětmi na trhu práce. Čím vyšší počet zařízení a dětí v nich, 

tím se zvyšuje šance rodičů participovat na trhu práce a snižovat tak riziko nezaměst-

nanosti spojené s potenciálním sociálním vyloučením. Do vyhodnocení indiktárou jsou 

však zahrnuta pouze některá zařízení péče o děti (mateřské školy, jesle a další dětská 

zařízení zařazená ve školském rejstříku), zahrnuta pak nejsou alternativní zařízení 

jako například dětské skupiny, některé lesní školky apod., protože nejsou součástí 

systematické evidence na národní úrovni. To jednak snižuje vypovídací schopnost 

indiktárou, ale hlavně upozorňuje na nekoncepčnost přístupu k těmto zařízením. Do 

předškolní péče o děti do 3 let je aktuálně zařazeno zhruba každé 7. dítě v této věkové 

kategorii. Zásadní roli sehrává snížená dostupnost takové péče. Podíl dětí v zařízeních 

sice zatím stále pozvolna stoupá, pohybuje se ale daleko pod průměrem zemí EU-28, 

který byl v roce 2017 na hodnotě 34 %. 

 

C12-2 Podíl dětí ve věku 3-6 let, jež využívají služby péče o děti, z celkového 

počtu dětí v dané věkové kategorii (%) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl dětí ve věku 3-6 let, jež 
využívají služby péče o děti, 
z celkového počtu dětí v dané 
věkové kategorii 

70,1 69,3 69,1 69,2 70,5 69,5 69,9 71,3 

Pramen: ÚIV a ČSÚ 

 

Více se průměrným hodnotám EU-28 blíží podíl dětí ve věku 3 až 6 let 

(metodika Eurostatu rozlišuje srovnatelnou kategorii jako děti ve věku od 3 let do 

začátku povinné školní docházky). V roce 2017 navštěvovaly děti v této věkové 

kategorii předškolní zařízení ve více než 71 %; průměr EU-28 byl pak bezmála 85 %. 

Hodnoty za ČR zároveň vykazují stagnaci, a to i přes zavedení povinného předškolního 

vzdělávání. Důvodem pravděpodobně bude nízká dostupnost této péče pro děti ve 

věkových kategoriích, jichž se zatím tato povinnost netýká (3 až 5 let).  

 

C13-1 Počet podpořených dětí ve studiu na středních školách  

počet podpořených dětí 
ve studiu na středních 
školách  

2012 2013 2014 2015 

I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 

699 1 052 540 751 561 487 517 506 
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Indikátor nebylo možné za aktuálně sledované období (2015-2017) vyhodnotit 

(data nebyla MŠMT dodána).  

 

C13-2 Výše finančních prostředků pro podporu dětí ve studiu na SŠ (tis. Kč) 

výše finančních 
prostředků pro podporu 
dětí ve studiu na SŠ  
(tis. Kč)  

2012 2013 2014 2015 

I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 

3 282 4 695 2 447 3 160 2 539 2 178 2 401   2 334    

 

Indikátor nebylo možné za aktuálně sledované období (2015-2017) vyhodnotit 

(data nebyla MŠMT dodána).  

 

C14-1 Podíl osob v domácnostech, jež indikují přelidněný byt (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl osob v domácnostech, jež indikují 

přelidněný byt 
22,5 21,1 21,1 21,0 19,9 18,7 17,9 16,0 

domácnosti jednotlivců 14,6 13,7 12 12,4 12,9 12,6 13,1 12,2 

- méně než 65 let 15,8 15,7 13,8 14,8 14,9 14,4 15,1 14,0 

- 65 let a více 13,2 11,4 10,1 9,9 10,8 10,8 11,0 10,4 

- jeden dospělý se závislými dětmi 52,3 47,1 43,1 43,7 41,6 34,2 41,8 41,2 

dvojice dospělých 6,4 6,3 5,9 6,2 5,8 5,4 5,1 4,3 

- oba méně než 65 let 6,7 7,1 7 7,3 6,8 6,2 6,2 6,0 

- alespoň jeden 65 let a více 5,9 5,2 4,5 5 4,7 4,4 3,7 2,5 

- s 1 závislým dítětem 20,3 21,7 20,6 21,3 19,8 18,1 19,9 18,8 

- se 2 závislými dětmi 27,2 22,8 24,7 23,8 22,6 21,9 21,5 18,1 

- se 3 nebo vice závislými dětmi 52,6 51,6 52,3 51,7 56,9 55,0 45,4 38,4 

- bez závislých dětí 11,1 10,4 9,9 9,7 9,5 8,5 7,9 6,7 

dva nebo více dospělých se závislými 
dětmi 

30,9 29,3 30,4 30,2 28,4 27,2 25,2 22,4 

tři nebo více dospělých 18,6 17,1 17,2 16,4 16,4 15,0 13,9 12,1 

- se závislými dětmi 42,5 40,2 44,6 43,2 34,1 34,0 27,5 26,5 

domácnosti bez závislých dětí 11,8 11 10,4 10,3 10,3 9,5 9,1 8,0 

domácnosti se závislými dětmi 32,7 30,8 31,4 31,3 29,5 27,8 26,6 23,9 

Pramen: Databáze Eurostat; v doporučeném třídění podle krajů nejsou data dostupná. 

 

Indikátor vyjadřuje podíl osob, které žijí v přelidněných bytech, na celkové 

populaci, kritérium přelidněnosti je dáno metodikou Eurostatu a je diferencováno podle 

věku osob. Například domácnost jednotlivce je považována za přelidněnou, pokud žije 

v bytě, kde není oddělena ložnice od obývacího pokoje.  

Hodnoty za celou populaci ve sledovaném čase výrazně poklesly, v roce 2017 

byly na svém minimu, a to 16 %. Nejnižší jsou u domácností, které tvoří dva dospělí 

bez závislých dětí, a to kolem 4 %, u domácností jednotlivců se pohybují mezi 10 až 

15 %, pokud je však v takové domácnosti přítomno závislé dítě, narůstají i přes 

hodnotu 40 %. Průběžně dochází k mírnému poklesu u všech typů domácností, u 

domácností jednotlivců s dětmi k poklesu výraznému, i více než o 10 p.b. (tj. o pětinu). 

Ve srovnání se zeměmi EU-28 ale zůstávají hodnoty nadále vysoké a pohybují se 

zhruba na dvojnásobku. Rozdíl lze vysvětlit například vysokým podílem jedno- či 



3. Prioritní oblast 2 - Přístup ke kvalitním službám 

 

 

 

29 

dvoupokojových bytů v rámci bytového fondu v ČR. Pokles pak nárůstem počtu bytů o 

více pokojích v rámci bytové výstavby v posledních letech. Srovnatelných hodnot se 

zeměmi EU-28 dosahuje indikátor u domácností, kde je přítomno více dospělých. 

Hodnoty jsou obecně vyšší u domácností se závislými dětmi; dá se říci, že pro české 

domácnosti je typické, že jejich obydlí se nezvětšují s přibývajícími dětmi. 

 

C14-2 Podíl osob bydlících podle klasifikace systému hmotné nouze ve formě 

bydlení „jiná“ na celkovém počtu obyvatel (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl osob bydlících ve formě 
bydlení „jiná“ 

0,18 0,23 0,36 0,42 0,39 0,33 0,27 0,21 

Hl. město Praha 0,08 0,12 0,18 0,22 0,18 0,17 0,15 0,12 

Středočeský 0,16 0,2 0,35 0,42 0,32 0,26 0,20 0,16 

Jihočeský 0,11 0,14 0,24 0,27 0,31 0,24 0,19 0,14 

Plzeňský 0,16 0,22 0,29 0,33 0,29 0,20 0,14 0,10 

Karlovarský 0,22 0,26 0,45 0,52 0,51 0,40 0,30 0,24 

Ústecký 0,39 0,45 0,49 0,55 0,60 0,50 0,40 0,32 

Liberecký 0,17 0,19 0,36 0,40 0,35 0,30 0,22 0,17 

Královéhradecký 0,14 0,17 0,21 0,24 0,29 0,25 0,17 0,12 

Pardubický 0,09 0,11 0,16 0,19 0,22 0,18 0,14 0,10 

Kraj Vysočina 0,11 0,11 0,21 0,27 0,27 0,25 0,15 0,11 

Jihomoravský 0,1 0,12 0,22 0,27 0,32 0,29 0,24 0,18 

Olomoucký 0,18 0,25 0,53 0,58 0,56 0,41 0,35 0,25 

Moravskoslezský 0,41 0,55 0,81 0,99 0,77 0,70 0,63 0,51 

Zlínský 0,12 0,13 0,27 0,33 0,41 0,37 0,22 0,16 

Pramen: MPSV  

 

Indikátor vyjadřuje podíl osob žijících v domácnostech, které jsou příjemci 

dávek hmotné nouze a zároveň bydlí v nestandardních formách bydlení indikovaných 

v systému hmotné nouze jako kategorie bydlení „jiná“, která zahrnuje bydlení 

v ubytovnách, azylových formách bydlení či nebytových prostorách. 

Hodnota se dlouhodobě pohybuje na nízké úrovni do půl procenta (i když 

nesmíme zapomínat na to, že nezahrnuje všechny osoby, které v takové formě bydlení 

žijí, pouze ty, které jsou zároveň příjemci příspěvku na živobytí jako dávky hmotné 

nouze, byť se lze domnívat, že jich bude většina). Nejhorší je situace v Moravskoslez-

ském kraji, kde dosahuje dvojnásobku. Pokles hodnot indikátoru od roku 2013 obecně 

souvisí s klesajícím počtem osob v hmotné nouzi, konkrétně příjemců příspěvku na 

živobytí, tedy i těch, které žijí v "jiné" formě užívání bytu. Tento pokles je s největší 

pravděpodobností důsledkem ekonomické konjunktury, přechodem osob z nezaměst-

nanosti do zaměstnanosti a růstem příjmů - počet dlouhodobě nezaměstnaných osob 

se základním vzděláním poklesl o 70 %. Hodnoty jsou zhruba na úrovni let 2010-2011, 

nejhorší zůstává situace v Moravskoslezském kraji.  
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C15-1 Podíl osob žijících v domácnosti, kde náklady na bydlení převyšují 40 % 

příjmu (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

populace celkem 9,7 9,5 10 11,7 10,5 10,4 9,5 8,7 

domácnosti jednotlivců 30,7 29,8 31,9 32,7 31,4 30,5 30,1 28,1 

- méně než 65 let 30,9 29,6 31,8 34,3 32,9 31,9 31,6 29,0 

- 65 let a více 30,5 30,1 32 31 29,9 29,1 28,6 27,2 

- jeden dospělý se závislými dětmi 27,7 28,5 25,7 26,3 25,6 31,1 29,3 27,7 

dvojice dospělých 9,1 9,4 8,6 8,8 8,8 8,5 7,8 6,7 

- oba méně než 65 let 10,7 10,7 9,6 10,4 10,3 9,9 9,9 7,7 

- alespoň jeden 65 let a více 7,0 7,5 7,4 6,8 6,9 6,8 5,4 5,5 

- s 1 závislým dítětem 8,3 5,8 9,1 12,6 10,1 8,4 7,4 7,0 

- se 2 závislými dětmi 6,3 5,8 6 6,8 5,6 6,0 4,0 2,6 

- se 3 nebo vice závislými dětmi 8,5 8 5,1 10,2 9,6 12,3 9,6 9,0 

dva nebo více dospělých se závislými dětmi 6,3 5,8 6,4 8,7 6,7 6,5 5,2 4,7 

dva nebo více dospělých bez závislých dětí 6,7 7 6,2 7,4 7,1 6,5 6,2 5,5 

tři nebo více dospělých 2,9 3 1,8 4,6 3,8 2,6 2,8 2,9 

- se závislými dětmi 2,8 4,4 4,3 6,6 2,6 1,7 2,4 3,3 

domácnosti bez závislých dětí 11,3 11,4 12,1 13,3 12,7 12,2 11,9 10,9 

domácnosti se závislými dětmi 8,1 7,6 8 10,1 8,3 8,6 7,1 6,6 

Pramen: MPSV na základě dat Eurostat (SILC); v doporučeném členění na kraje nejsou data dostupná 

 

Indikátor Eurostatu sleduje podíl osob žijících v domácnostech, pro něž jsou 

náklady na bydlení velkou zátěží, tj. přesahují 40 % jejich disponibilních příjmů (po 

odečtení příspěvků na bydlení) na celkové populaci. 

Náklady na bydlení se výrazně promítají do finanční situace domácností a do 

jejich možností vynakládat prostředky v dalších oblastech života. Domácnosti, pro něž 

jsou náklady velkou zátěží, jsou vystaveny zvýšenému riziku chudoby a jsou návazně 

také více ohroženy sociálním vyloučením. Růst hodnoty indikátoru tedy znamená vyšší 

počet osob ohrožených sociálním vyloučením.  

Od roku 2014 dochází k poklesu hodnot indikátoru, jak pro celou populaci, tak 

pro většinu sledovaných subpopulací. Hodnota indikátoru je od počátku sledovaného 

období (rok 2010) na historickém minimu a v roce 2017 představovala necelých 9 %.  

Přes pokles hodnot indikátoru u všech skupin domácností zůstává nadále v platnosti, 

že největší zátěží zůstávají náklady pro skupinu domácností jednotlivců (kromě 

domácností tvořených jedním rodičem s dítětem jde především o důchodkyně, které 

žijí samy), v rámci kterých činí 28 %. Z hlediska formy bydlení výrazně převažují 

domácnosti bydlící v pronajatých bytech. 
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C16-1 Odhady počtů zjevných bezdomovců/10 000 obyvatel (ve městech, kde 

je sledováno) 

místo   
rok 

sečtení 

celkový počet 
obyvatel obce 
k 1.1. daného 

roku 

celkový počet 

sečtených 
bezdomovců 

počet osob 
sečtených 

nebo 
přežívajících 

venku 

podíl osob 
sečtených nebo 

přežívajících 
venku na 
celkové 
populaci 

Frýdek-Místek 2010 58 582 61 61 0,1 

Opava 2009 58 807 72 72 0,12 

Havířov 2010 82 896 90 32 0,04 

České Budějovice 2013 93 467 94 94 0,1 

Ústí nad Labem 2011 94 853 92 46 0,05 

Vsetín (okres) 2014 144 362 286 148 0,1 

Plzeň  
2009 169 273 172 119 0,07 

2014 168 034 238 101 0,06 

Ostrava 2012 299 622 890 557 0,19 

Brno 
2010 371 399 1 354 514 0,14 

2014 377 508 2 253 515 0,14 

Praha 
2004 1249 026 3 096 2 279 0,18 

2010 1165 581 3 953 3 300 0,28 

Pramen: Publikace „Kuchařová, V., Janurová (Peychlová) K. 2016. Velikost a struktura skupin osob bez 
domova a osob vyloučených z bydlení Praha: VÚPSV, v. v. i.“1 

 

Zjevnými bezdomovci se dle definice ETHOS rozumí osoby bez střechy, tj. 

přežívající ve veřejných prostorách nebo venku (na ulici) a osoby přespávající 

v nízkoprahových noclehárnách. Představují osoby, které jsou postiženy chudobou, 

materiální deprivací a sociálním vyloučením, přičemž u nich často dochází ke kumulaci 

znevýhodňujících faktorů (mj. zhoršený zdravotní stav, nezaměstnanost, závislosti). 

Zvyšující se počet zjevných bezdomovců indikuje zhoršení problému v oblasti 

sociálního vyloučení. 

Bezdomovci patří do kategorie osob, které nebývají zahrnuty do pravidelných 

šetření populace, ty se totiž zpravidla týkají pouze osob žijících v soukromých 

domácnostech. Vzhledem k tomu doporučujeme provádět místní specifická šetření. 

V tabulce výše prezentujeme údaje shromážděné v rámci výzkumného projektu 

„Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, 

osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení 

nadměrně velkou zátěží“, kterou realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. 

v. i. a jež jsou publikovány v textu, na nějž odkazujeme v poznámce pod tabulkou.    

Data, která je třeba považovat pouze za orientační (k detailům metodologie 

šetření viz publikace) naznačují, že podíl bezdomovců sečtených nebo přežívajících 

venku zahrnutých v místním vzorku tvoří okolo 0,1 % až 0,3 % populace daného 

města a tam, kde je k dispozici srovnání v čase, vykazuje mírný nárůst, který je ale 

možný přičíst výběrové chybě. 

                                                 
1  Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_419.pdf. 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_419.pdf
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C17-1 Počet bytů ve vlastnictví obce kvalifikovaných jako sociální byty (byty 

určené pro osoby s nízkým příjmem či v hmotné nouzi) /1 000 bytů ve 

vlastnictví obce 

Sociální byty, které jsou cílené na domácnosti s nízkými příjmy a mají snížený 

nájem, představují nástroj redukce chudoby a také sociálního vyloučení, neboť 

umožňují nízkopříjmovým domácnostem začlenění do standardního způsobu bydlení. 

Změna počtu sociálních bytů ve vlastnictví obcí indikuje změnu úsilí politiky v oblasti 

sociálního začleňování.  

Data doporučujeme MMR sbírat přímo od obecních úřadů. Plošné sledování 

zatím nebylo zavedeno, ale v roce 2016 bylo na základě výzkumné potřeby MPSV na 

vybraném vzorku obcí realizováno dotazníkové šetření na toto téma. Jeho výsledky 

jsou zveřejněny v publikaci „Analýza struktury obecních bytů v ČR“2 a obsahují některá 

významově související data, která si dovolíme prezentovat.  

Pojem sociální bydlení je různými obcemi naplňován různými obsahy, mezi které 

patří i „nízkonákladové bydlení“. To však zároveň automaticky neznamená, že by takto 

definované sociální byty byly přidělovány přednostně domácnostem na základě kritéria 

jejich nízkých příjmů. Informace o sociálních bytech ve významu, který se do velké 

míry překrývá s významem, který je použit v našem indikátoru, tedy nemáme. Nedo-

stupnost těchto dat, tedy jak absence standardizované definice „sociálního bytu“, tak 

absence sběru takových dat, považujeme za problém, zvláště v souvislosti s politickým 

úsilím v oblasti sociálního bydlení. 

Nicméně i tak zmíněná studie konstatuje, že obcí se sociálními byty je pouze 

18,5 % z celku obcí ČR, s tím, že nejčastěji zcela absentují v obcích do 1 000 obyvatel. 

Z hlediska kvality jde nejčastěji o malometrážní (do 40 m2), jednopokojové či 

dvoupokojové byty. Prostorovou koncentraci vykazují zejména v malých obcích, kde 

jde zároveň o byty v řádu jednotek, ve studii použitá metodologie neumožnila prokázat 

prostorovou koncentraci sociálních bytů ve velkých sídlech. 

Co je pro vyhodnocení indikátoru asi nejpodstatnější, je, že 37 % až 57 % obcí 

všech velikostních kategorií nepovažuje počet obecních bytů ve své obci za dostatečný 

vzhledem k potřebě obyvatel. Jako nejvíce nedostatkové byly označeny právě byty 

nízkonákladové. 

 

                                                 
2  Více k metodologii šetření a dalším výsledkům viz: Foldynová, I. 2016. Analýza struktury obecních bytů v 

ČR. Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/ 
files/clanky/31590/Analyza_struktury_obecnich_bytu_v_CR_TB05MPSV008.pdf. 

https://www.mpsv.cz/%20files/clanky/31590/Analyza_struktury_obecnich_bytu_v_CR_TB05MPSV008.pdf
https://www.mpsv.cz/%20files/clanky/31590/Analyza_struktury_obecnich_bytu_v_CR_TB05MPSV008.pdf
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C18-1 Podíl osob majících problémy s úhradou nákladů spojených s bydlením 

(%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

populace celkem 5,1 5,6 5,3 4,9 5,6 2,5 3,9 2,5 

domácnosti jednotlivců 4,5 4,8 4,4 5,2 4,9 1,1 1,0 0,6 

- méně než 65 let 7,3 7,8 6,8 8,7 8,0 4,1 3,3 1,9 

- 65 let a více 1,3 1,4 1,9 1,4 1,7 0,7 0,7 0,4 

- jeden dospělý se závislými dětmi 14,4 15,7 12,0 10,9 12,5 9,3 10,8 8,0 

dvojice dospělých 2,8 2,5 2,9 2,8 3,2 3,5 3,6 2,7 

- oba méně než 65 let 4,3 3,9 4,6 4,5 4,6 3,0 4,6 2,2 

- alespoň jeden 65 let a více 1,1 0,6 0,7 0,5 1,5 1,8 1,9 0,7 

- s 1 závislým dítětem 5,4 6,3 5,8 6,7 7,0 3,2 2,9 3,2 

- se 2 závislými dětmi 4,7 4,3 3,9 4,0 4,3 5,6 5,6 3,5 

- se 3 nebo vice závislými dětmi 12,3 13,4 11,8 7,4 14,1 4,2 3,5 4,2 

tři nebo více dospělých 3,3 3,8 3,8 3,8 3,0 2,7 2,0 1,7 

- se závislými dětmi 6,9 10,3 10,3 6,8 9,4 4,6 4,2 3,4 

domácnosti bez závislých dětí 3,1 3,3 3,5 3,6 3,5 3,0 3,0 1,7 

domácnosti se závislými dětmi 6,9 7,8 7,0 6,1 7,7 4,9 4,7 4,0 

NUTS II 

Praha 4,6 5,3 5,3 6,5 7,7 5,1 4,7 3,6 

Střední Čechy 4,8 3,1 5,5 3,5 3,8 3,2 2,7 1,7 

Jihozápad 4,5 5,3 4,5 4,5 3,5 3,1 4,5 1,8 

Severozápad 5,9 9,3 8,7 7,6 7,1 7,5 5,2 5,0 

Severovýchod 5,2 3,8 4,0 3,2 6,3 2,6 2,8 2,2 

Jihovýchod 4,1 5,4 4,1 2,8 3,5 2,8 2,9 3,0 

Střední Morava 5,9 7,3 6,0 6,7 7,1 4,4 4,3 2,3 

Moravskoslezsko 6,4 6,4 5,0 5,5 7,0 3,9 4,4 3,8 

Pramen: MPSV na základě dat Eurostat (SILC); v doporučeném členění na kraje nejsou data dostupná 

 

Tento indikátor určuje podíl osob, které žijí v domácnosti, která měla během 

posledních 12 měsíců takové finanční problémy, že nebyla schopna zaplatit v termínu 

některou z plateb spojených s bydlením (nájemné; platba za energie - plyn, vodu, 

teplo; splátka hypotéky nebo půjčky na byt).  

Zadluženost obecně představuje jev často provázející proces sociálního 

vyloučení. Problémy s úhradou nákladů spojených s bydlením pak souvisí s rizikem 

ztráty bydlení (vystěhování), a tedy i s rizikem bezdomovectví a prohloubení sociálního 

vyloučení. Růst podílu osob s problémy při úhradě nákladů na bydlení tak indikuje 

zvyšující se rozsah rizika sociálního vyloučení ve společnosti.   

Na úrovni celé populace došlo k významnému snížení podílu těchto osob – na 

polovinu hodnoty dosavadního maxima v roce 2010, a to na 2,5 % v roce 2017. 

Z hlediska typů domácností zůstává nejhorší situace u jednotlivců se závislými dětmi, 

kde činí 8 %. Ke snížení došlo u všech sledovaných subkategorií domácností, nicméně 

změny v řádu jednotek procent mohou být zapříčiněny výběrovou chybou. 

Z regionálního hlediska je pak situace nejhorší v NUTS II Severozápad a v Moravsko-

slezsku, kde tyto podíly tvoří 5 %, respektive 3,8 %. 
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C19-1 12M míra defaultu (v %; bez živnostníků)  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12M míra defaultu 5,0 4,4 4,5 4,3 4,0 3,1 2,4 2,0 

Pramen: ČNB - Přehled vybraných indikátorů finanční stability  

 

Událost kreditního defaultu je definovaná jako porušení platební morálky 

dlužníka a vyjadřuje poměr mezi počtem subjektů, u kterých došlo v horizontu 12 

měsíců od okamžiku sledování nově k defaultu, a počtem všech subjektů existujících v 

daném období. Indikátor se vztahuje k domácnostem (bez živnostníků) a k půjčkám 

bankovních i nebankovních institucí.  

Podíl domácností, které selhávají ve splácení svých závazků, se od roku 2010 

průběžně snižuje, v roce 2017 představuje 2 % a tvoří tak méně než polovinu hodnoty 

roku 2010. Vzhledem k nominální úrovni indikátoru (jednotky procent) může být část 

snížení dána nepřesností primárních dat, protože v podkladech ČNB, ze kterých 

vycházíme, jsou data zpětně aktualizována a rozdíly dosahují až 1 p.b. Nicméně lze 

konstatovat trend poklesu úvěrového rizika domácností a předlužení domácností, 

naznačený v minulosti. Mezi jeho příčiny můžeme zařadit ekonomickou konjunkturu, 

nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů v posledních letech sledovaného období, 

případně opatření směřujících k větší regulaci rizikových úvěrů (nebankovních půjček, 

insolvenčního zákona apod.). 

 

C20-1 Střední délka života při narození (roky) 

 

populace celkem 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

střední délka života při narození 77,7 78 78,1 78,3 78,9 78,7 79,1 79,1 

- nízké vzdělání (ISCED 0-2) 72,5 71,9 72,2 73,0 74,4 74,2 75,9 74,6 

- střední vzdělání (ISCED 3-4) 77,8 78,1 78,1 78,6 79,0 78,8 79,3 79,3 

- vysoké vzdělání (ISCED 5-8) 82,0 82,5 82,6 79,6 80,1 79,7 78,5 78,9 

NUTS II 

Praha 79,3 79,7 79,7 80,1 80,3 80,3 80,6 80,8 

Střední Čechy 77,7 77,9 78,0 78,2 79,0 78,8 79,2 79,1 

Jihozápad 77,9 78,1 78,3 78,4 79,1 78,5 79,3 79,2 

Severozápad 75,8 76,3 76,5 76,4 77,0 76,9 77,2 77,1 

Severovýchod 78,1 78,2 78,3 78,6 79,3 79,1 79,6 79,5 

Jihovýchod 78,5 78,8 78,8 79,1 79,7 79,5 79,9 79,7 

Střední Morava 77,6 77,9 78,2 78,1 78,9 78,6 78,9 78,9 

Moravskoslezsko 76,4 76,5 77,0 77,1 77,6 77,5 78,0 77,8 

 

 

 

ženy muži 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

střední délka 

života při 

narození 

81,1 81,2 81,3 82 81,6 82,1 82,0 74,8 75,1 75,2 75,8 75,7 76,1 76,1 

- nízké vzdělání 

(ISCED 0-2) 
78,6 78,8 78,7 79,3 79,5 80,1 79,9 61,5 62,4 64,4 66,2 66,3 68,3 67,4 

- střední vzdělání 

(ISCED 3-4) 
81,1 81 81,6 82,1 81,7 82,2 82,4 75,3 75,4 75,8 76,1 76,1 76,4 76,2 

- vysoké vzdělání 

(ISCED 5-8) 
84,3 84,4 82 82,5 82,5 80,1 79,9 80,8 80,8 77,5 78 77,4 77,4 78,2 
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pokračování tabulky 

 

ženy muži 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NUTS II 

Praha 82,2 82,1 82,5 82,6 82,7 82,9 83,1 77 77,1 77,5 77,7 77,6 78 78,4 

Střední Čechy 80,9 80,9 81,2 81,9 81,5 81,9 81,8 74,9 75,1 75,2 76,1 76 76,5 76,3 

Jihozápad 81,1 81,3 81,1 82 81,3 82,1 82,1 75,2 75,3 75,7 76,1 75,8 76,4 76,3 

Severozápad 79,4 79,5 79,5 80 79,8 80,2 80,0 73,2 73,5 73,3 74,1 73,9 74,2 74,3 

Severovýchod 81,3 81,2 81,6 82,3 82 82,3 82,4 75,2 75,3 75,6 76,2 76,1 76,7 76,5 

Jihovýchod 82 82,1 82,3 82,9 82,5 82,9 82,9 75,5 75,5 75,9 76,4 76,5 76,9 76,5 

Střední Morava 81,5 81,7 81,5 82,3 81,7 82,4 82,1 74,3 74,6 74,6 75,4 75,3 75,4 75,7 

Moravskoslezsko 80,2 80,2 80,5 81 80,9 81,4 81,2 73 73,7 73,8 74,2 74,1 74,5 74,5 

Pramen: MPSV na základě dat Eurostat; původně sledovaný rok 2010 byl z důvodu úspory místa z tabulky 
vypuštěn a dostupný je ve vyhodnoceních za předchozí období  

 

Střední délka života (naděje dožití) při narození vyjadřuje průměrnou délku 

života, které se dožije právě narozená osoba za předpokladu setrvání úmrtnostních 

poměrů platných v roce, ve kterém se osoba narodila a pro který je konstruována 

úmrtnostní tabulka. V hodnotě indikátoru se projevuje působení řady faktorů, např. 

kvalita životního prostředí, kvalita a dostupnost zdravotní péče, životní styl ad. 

V kontextu sociálního vyloučení jsou významné zejména rozdíly mezi různými 

sociálními skupinami a jejich vývoj. 

Vývoj střední délky života v ČR v posledních letech má překvapivý charakter. 

Do roku 2016 nepochybně postupně rostla (s výjimkou vzdělanějších skupin, jak o 

tom bude řeč dále), od roku 2010 do roku 2016 se u populace jako celku zvedla asi o 

rok a pět měsíců, u žen o rok a 2 měsíce, u mužů o rok a 7 měsíců. Od roku 2017 však 

zaznamenáváme stagnaci, případně dokonce pokles. To je znepokojivá zpráva mimo 

jiné vzhledem k tomu, že zatím jsme nedohnali země EU-28, pro něž hodnota střední 

délky života představuje v roce 2017 80,9 let. Střední délka života u žen zůstává 

zároveň výrazně vyšší než u mužů, v roce 2017 je to 82 let, zatímco u mužů je o 

bezmála 6 let nižší, tj. 76,1 let. Výrazné rozdíly jsou také mezi vzdělanostními 

skupinami s tím, že mezi nejvzdělanější a nejméně vzdělanou skupinou je rozdíl 4,3 

let, a tento rozdíl je ještě markantnější u mužů, kdy střední délka života u vysokoškol-

sky vzdělaných mužů je o 10,8 let vyšší než u mužů se základním vzděláním. U těch 

pak představuje pouhých 67,4 let. Nicméně, rozdíl mezi vzdělanostními kategoriemi se 

zároveň postupně snižuje, a to zejména v důsledku poklesu střední délky života u 

vysokoškolsky vzdělaných osob, u kterých dosáhla svého vrcholu v roce 2012 – 

hodnoty 82,6 let, a od té doby kolísá, s aktuální hodnotou 78,9 let. Dodejme, že na 

přetrvávajícím rozdílu mezi vzdělanostními kategoriemi mají zásadní podíl muži, 

protože u žen se rozdíl mezi nejvíce a nejméně vzdělanou skupinou v posledních dvou 

letech již zcela vytratil (u obou skupin představuje 79,9 let) a ženy se středním 

vzděláním dokonce ženy vysokoškolačky v naději dožití předběhly (jejich naděje dožití 

je 82,4 let).  

Z regionálního hlediska (dle NUTS II) je střední délka života nejvyšší v Praze, 

v roce 2017 zde představovala hodnotu 80,8 let (z toho u žen 83,1 let a u mužů 78,4 

let), což je možné vysvětlit nejvyšší koncentrací vysokoškolsky vzdělaných osob (viz 

kompozitní indikátor C30-1). Naopak nejnižší hodnoty vykazuje v regionu Severozápad 

(77,1 let) a v regionu Moravskoslezsko (77,8 let). 
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C20-2 Očekávaná délka života ve zdraví (roky) 

  

 
ženy muži 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- při narození 64,5 63,6 64,1 64,2 65,0 63,7 64,0 62,4 62,2 62,2 62,3 62,5 63,4 62,4 62,7 60,6 

- osob ve věku 

65 let 
8,8 8,7 8,9 8,9 9,3 8,6 8,9 8,5 8,5 8,4 8,3 8,5 8,5 8,0 8,4 7,6 

Pramen: MPSV na základě dat Eurostatu  

 

Hodnoty očekávané délky života ve zdraví, tedy počet let, který v průměru 

zbývá osobě v určitém věku k prožití v dobrém zdravotním stavu a bez omezení 

v běžných činnostech, který umožňuje soběstačnost a nezávislost, sice vždy kolísaly, 

ale v roce 2017 zaznamenáváme výrazný propad a hodnoty dosáhly svého minima za 

celé sledované období 2009-2017. V roce 2017 se očekávaná délka života ve zdraví 

„při narození“ snížila na 62,4 let u žen (v roce 2009 to bylo 62,7 let) a na 60,6 let u 

mužů (v roce 2009 to bylo taktéž 62,7 let); „ve věku 65 let“ u žen na 8,5 roku a u 

mužů na 7,6 let. V kombinaci s předchozím indikátorem, jehož hodnoty v posledních 

letech vykazují stagnaci či zhoršení, je to alarmující informace. Přestože k určité 

stagnaci dochází i na úrovni zemí EU-28, ČR jejich hodnoty zatím nedosáhla: hodnota 

očekávané délky života ve zdraví při narození u žen byla v roce 2017 pro země EU 

64,0 let, pro ČR pak pouze 62,4 let, u mužů 63,5 let (EU-28), respektive 60,6 let 

(ČR). Hodnota očekávané délky života ve zdraví žen ve věku 65 let byla v roce 2017 

v EU 10,2 let, v ČR 8,5 let; mužů ve věku 65 let pak 9,8 let v EU a 7,6 let v ČR. 

 

C21-1 Podíl dětí v ústavní výchově na celkovém počtu dětí odebraných 

z původních rodin v daném roce (%); Data nejsou dostupná 

 

C22-1 Počet „živých“ případů připadajících na pracovníka OSPOD  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet živých případů 
připadajících na 
pracovníka OSPOD  

155,9 157,3 145,9 128,1 120,7 113,2 100,1 91,5 

Pramen: MPSV - Roční výkaz o výkonu sociálněprávní ochrany dětí 

 

Počet živých případů aktuálně řešených v daném roce na jednu pracovnici 

indikuje aktuální vytíženosti každé z pracovnic OSPOD. Předpokladem interpretace je, 

že méně spisů na jednoho pracovníka OSPOD úměrně vytváří prostor pro terénní práci 

a efektivnější podmínky pro řešení problémů rodin souvisejících se sociální marginali-

zací a sociálním vyloučením. Vytíženost pracovníků OSPOD výrazně klesá, v roce 2017 

je na 60 % maximální hodnoty v roce 2011 a představuje 92 spisů na jednu pracovnici. 
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C23-1 Kapacita ambulantních sociálních služeb /1 000 obyvatel 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

max. denní kapacita ambulant. 
sociálních služeb/1000 obyvatel - ČR 

3,23 2,7 4,36 4,27 4,29 3,98 

kraje 

Hlavní město Praha 4,35 2,92 4,72 4,01 3,59 4,29 

Jihočeský 2,52 2,54 3,47 4,26 4,98 3,04 

Jihomoravský 3,1 1,63 3,12 3,65 3,83 5,36 

Karlovarský 4,86 3,88 4,9 6,07 5,94 4,46 

Královéhradecký 3,14 2,24 2,44 3,38 3,63 2,34 

Liberecký 5,78 2,54 3,98 4,94 5,48 6,63 

Moravskoslezský 3,34 3,07 4,29 4,86 4,83 4,64 

Olomoucký 3,65 3 4,29 4,09 3,92 2,96 

Pardubický 3,65 2,93 4,72 4,47 4,06 3,38 

Plzeňský 1,75 2,31 3,91 4,81 4,84 3,94 

Středočeský 2,61 2,95 4,11 3,94 3,92 2,88 

Ústecký 3,01 2,58 4,27 4,69 4,62 4,66 

Kraj Vysočina 2,42 3,62 11,46 4,65 5,01 4,05 

Zlínský 2,08 2,32 3,72 3,52 3,55 2,70 

Pramen: MPSV; data z žádostí o dotace 

 

Maximální kapacita ambulantních služeb kolísá, na národní úrovni meziročně 

poklesla, v roce 2017 představuje necelé čtyři klienty na 1 000 obyvatel. Vykazuje zá-

roveň regionální rozdíly, v některých krajích došlo ke zvýšení, jinde ke snížení kapacit.  

 

C23-2 Maximální denní kapacita terénních sociálních služeb /1 000 obyvatel  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

max. denní kapacita terénních 
sociálních služeb /1000 obyvatel - ČR 

6,26 5,86 9,87 8,08 7,93 7,38 

Hlavní město Praha 8,53 7,22 9,12 8,11 7,10 6,77 

Jihočeský 5,05 6,46 13,03 8,33 8,36 8,22 

Jihomoravský 3,49 1,98 8,49 7,85 7,85 7,51 

Karlovarský 4,97 7,62 11,72 8,84 6,88 8,12 

Královéhradecký 6,3 6,22 14,75 10,49 11,21 9,35 

Liberecký 9,52 10,17 22,22 10,23 11,15 9,71 

Moravskoslezský 1,68 2,01 6,27 6,18 6,29 6,06 

Olomoucký 6,23 3,43 8,06 8,23 7,53 6,89 

Pardubický 8,42 4,2 10,41 10,16 9,33 8,51 

Plzeňský 6,29 4,46 9,42 8,43 9,00 9,61 

Středočeský 14,17 14,78 10,81 8,18 8,64 7,54 

Ústecký 3,37 4,23 7,22 6,20 5,60 5,08 

Kraj Vysočina 4,7 4,88 9,93 9,65 9,31 8,83 

Zlínský 2,19 2,48 7,02 6,59 6,44 5,28 

Pramen: MPSV; data z žádostí o dotace 

 

Maximální denní kapacita terénních sociálních služeb za celou ČR v roce 2017 

také mírně poklesla – na 7 uživatelů na 1 000 obyvatel a pokles vykazují také všechny 

kraje.  
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C23-3 Kapacita pobytových sociálních služeb/1 000 obyvatel  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

kapacita pobyt. sociál. 
služeb/1 000 obyvatel 

7,54 7,58 7,6 7,72 7,25 7,76 7,74 8,09 

kraje 

Hl. město Praha 4,43 4,66 4,22 4,45 6,25 7,44 7,64 8,33 

Jihočeský 7,5 7,42 8,17 8 7,34 7,63 7,43 7,71 

Jihomoravský 8,14 8,08 7,41 7,56 6,36 7,11 7,09 7,20 

Karlovarský 7,15 7,27 7,47 7,58 7,2 6,94 6,45 6,76 

Královéhradecký 6,97 7,38 7,25 7,42 6,92 6,88 6,95 7,21 

Liberecký 9,99 10,05 5,59 5,08 4,88 5,06 5,22 5,46 

Moravskoslezský 5,56 5,26 8,42 8,3 7,5 7,47 7,36 7,81 

Olomoucký 7,32 7,53 8,87 9,06 7,93 8,70 8,75 9,09 

Pardubický 7,55 7,86 8,04 8 7,29 7,69 7,70 7,72 

Plzeňský 7,38 7,47 7,48 7,67 7,28 7,91 7,86 8,50 

Středočeský 7,46 7,47 7,57 7,91 6,69 8,27 8,35 8,71 

Ústecký 8,92 9,01 10,17 10,72 9,93 10,32 10,15 10,62 

Kraj Vysočina 9,64 9,41 7,8 7,75 7,26 7,35 7,29 7,51 

Zlínský 8,31 8,22 9,35 9,41 9,26 8,34 8,12 8,27 

Pramen: MPSV; data z registru sociálních služeb 

 

Kapacita pobytových sociálních služeb v posledních třech letech opět rostla, 

v roce 2017 dosáhla maxima za sledované období, a to osmi míst v pobytových 

zařízeních sociálních na tisíc obyvatel. Nárůst pak vykazuje i v jednotlivých krajích. 

 

C23-4 Kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory/1 000 seniorů (65+)  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

kapacita pobyt. služeb sociál. 
služeb/1 000 seniorů 

23,1 22,1 21,2 20,9 19,9 19,3 18,7 18,2 

kraje  

Hl. město Praha 12,3 11,3 10,9 10,8 9,5 10,4 10,6 10,9 

Středočeský 26,8 25,5 23,4 24,1 22,9 22,5 21,8 21,7 

Jihočeský 29,7 29,4 28,2 27,2 26,4 25,7 24,6 23,7 

Plzeňský 19,7 18,7 18,6 17,4 17,2 16,6 16,0 15,1 

Karlovarský 18,3 17,5 16,5 17,1 16,6 15,9 15,2 14,7 

Ústecký 34,9 31,4 29,5 28,8 26,2 24,4 23,0 21,8 

Liberecký 14,2 13,6 14,6 12,9 12,8 11,8 12,6 11,8 

Královéhradecký 24,6 24,8 23,9 23,5 22,6 21,9 20,3 20,4 

Pardubický 25,2 25,8 25,0 24,0 22,8 21,6 22,4 20,8 

Kraj Vysočina 26,7 24,6 24,9 24,6 23,7 23,0 21,8 20,8 

Jihomoravský 16,3 15,3 14,6 14,8 14,2 13,5 12,9 12,0 

Olomoucký 25,0 24,4 23,6 22,8 22,0 21,9 21,9 21,6 

Zlínský 29,7 28,0 27,2 26,8 25,0 23,8 22,2 21,5 

Moravskoslezský 25,5 25,0 23,7 23,1 22,4 21,3 21,2 20,6 

Pramen: MPSV 
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Kapacita pobytových služeb pro seniory je vyjádřena jako počet lůžek 

v domovech pro seniory připadajících na 1 000 seniorů ve věku 65 let a více. Indikátor 

sleduje úsilí v oblasti sociálního začleňování seniorů mimo jejich domácí prostředí.  

Stav kapacit je pravděpodobně výrazně ovlivněn dynamikou růstu počtu osob 

ve věku 65+. Zatímco na konci roku 2010 šlo dle dat ČSÚ o 1,64 mil. osob, na konci 

roku 2017 se již jednalo o 2,04 mil. osob. Dle MPSV část těchto kapacit poskytovatelé 

v čase také převáděli pod jiný druh sociálních služeb, např. domovy se zvláštním 

režimem. Musíme proto konstatovat stagnaci úsilí o zvyšování nabídky těchto služeb 

pro seniory, které se dostatečně nepřizpůsobuje sílícímu trendu stárnutí populace.  

 

C23-5 Podíl zařízení pobytových služeb pro seniory s kapacitou do 50 

osob/celkový počet zařízení pobytových služeb pro seniory (%) 

Domovy seniorů mohou sehrávat roli jak začleňující, tak naopak vyčleňující, a 

proto je potřeba kromě výše uvedeného indikátoru zohledňovat také například kvalitu 

služby, indikovanou pomocí podílu zařízení pro menší počet osob.  

 2010 2011 2012 2013 2014 

podíl zařízení pobytových služeb pro seniory 
s kapacitou do 50 osob 

n. a. 37,9 38,0 35,4 38,7 

kraje 

Hl. město Praha n. a. 63,0 64,2 40,5 50,0 

Středočeský n. a. 31,3 29,7 31,7 32,3 

Jihočeský n. a. 25,7 25,7 24,3 27,0 

Plzeňský n. a. 28,6 30,4 29,2 30,4 

Karlovarský n. a. 53,3 40,0 41,2 50,0 

Ústecký n. a. 26,2 26,8 28,2 26,3 

Liberecký n. a. 40,0 43,8 45,5 56,3 

Královéhradecký n. a. 38,7 32,3 36,4 37,5 

Pardubický n. a. 0,0 5,3 5,0 19,0 

Kraj Vysočina n. a. 25,0 20,8 20,0 20,8 

Jihomoravský n. a. 50,0 51,2 57,4 53,0 

Olomoucký n. a. 42,4 47,1 47,1 47,1 

Zlínský n. a. 45,2 41,9 47,2 48,6 

Moravskoslezský n. a. 41,3 43,1 41,5 42,2 

 
Indikátor nebylo možné za aktuálně sledované období (2015-2017) vyhodnotit 

(data nebyla MPSV dodána).  
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C23-6 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba domovy pro seniory, 

ačkoliv žádali/1 000 seniorů (65+) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta 
sociální služba domovy pro 
seniory, ačkoliv žádali/1 000 
seniorů (65+) 

37,12 34,38 33,31 33,71 33,15 33,07 29,91 

kraje 

Hl. město Praha 38,56 35,15 28,66 28,57 27,37 30,45 32,70 

Středočeský 34,26 32,78 34,99 36,43 38,21 36,69 36,07 

Jihočeský 30,08 32,56 35,60 31,76 35,52 35,25 33,49 

Plzeňský 29,00 23,22 25,99 24,77 32,15 34,82 40,72 

Karlovarský 8,72 6,80 3,53 3,81 3,77 4,48 7,92 

Ústecký 50,40 34,43 30,30 25,81 28,62 27,15 29,35 

Liberecký 33,34 17,35 11,49 14,06 14,50 12,03 10,48 

Královéhradecký 22,95 26,92 22,49 25,90 23,91 26,60 24,70 

Pardubický 32,72 29,72 27,97 26,69 17,72 17,03 16,35 

Kraj Vysočina 27,23 32,31 28,43 38,00 35,20 38,87 31,86 

Jihomoravský 46,90 50,04 55,70 59,40 54,82 56,04 31,53 

Olomoucký 32,01 36,52 34,21 30,87 31,48 29,10 34,75 

Zlínský 45,52 31,79 57,95 60,60 54,46 47,35 39,82 

Moravskoslezský 49,09 45,01 30,49 28,94 29,39 28,67 24,73 

Pramen: MPSV  

 

Původní indikátor, který vyjadřoval počet neuspokojených žadatelů – seniorů 

starších 65 let o umístění do domova pro seniory jakožto sociální služby na 1 000 

seniorů (tj. potenciálních žadatelů) v této věkové kategorii, z důvodu nedostupnosti 

dat nahrazujeme počtem neuspokojených žádostí (které nemusí odpovídat počtu 

žadatelů – osob, protože jeden žadatel si může zároveň podat více žádostí).  

Účelem indikátoru je zachytit změny systému opatření a aktivní sociální podporu 

seniorům v nepříznivé sociální situaci způsobené omezením schopností a možností 

v důsledku věku a zdravotního stavu, případně finanční situace, která nestačí saturovat 

náklady bydlení v běžném bytě. 

Hodnoty na národní úrovni na první pohled klesají, ale vzhledem k tomu, že jde 

o počty žádostí na 1 000 osob, tak lze konstatovat spíše stagnaci, když se situace za 

posledních sedm sledovaných let zlepšila tak, že přibylo 7 uspokojených žádostí. 

Na regionální úrovni pak zjišťujeme dlouhodobé, relativně významné rozdíly ve 

vybavenosti takovou službou. V Karlovarském kraji jsou hodnoty řádově nižší a celkově 

nejnižší (v roce 2016 necelých 8 neuspokojených žádostí), v Plzeňském kraji nejvyšší 

(41 neuspokojených žádostí) a v Jihomoravském kraji zaznamenáváme nejvýraznější 

meziroční pokles (z 56 v roce 2015 na 32 v roce 2016). V některých regionech dokonce 

došlo k nárůstu počtu neuspokojených žádostí. 
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C23-7 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba noclehárny, ačkoliv 

žádali/1 000 obyvatel 

  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta 
sociální služba noclehárny, 
ačkoliv žádali/1 000 obyvatel 

0,12 0,27 0,18 0,12 0,12 0,09 0,10 0,08 

kraje 

Hl. město Praha 0,48 0,48 0,44 0,20 0,11 0,27 0,09 0,05 

Středočeský 0,02 0,00 0,00 0,04 0,01 0,02 0,05 0,06 

Jihočeský 0,00 0,12 0,01 0,02 0,00 0,02 0,04 0,04 

Plzeňský 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 

Karlovarský 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,55 0,28 0,01 

Ústecký 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,07 0,06 0,12 

Liberecký 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 

Královéhradecký 0,00 2,73 0,97 0,67 0,25 0,23 0,12 0,20 

Pardubický 0,14 0,08 0,08 0,07 0,19 0,15 0,18 0,24 

Kraj Vysočina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jihomoravský 0,00 0,23 0,21 0,00 0,19 0,02 0,06 0,06 

Olomoucký 0,15 0,00 0,00 0,04 0,14 0,03 0,01 0,02 

Zlínský 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 

Moravskoslezský 0,38 0,27 0,43 0,39 0,32 0,12 0,23 0,17 

Pramen: MPSV  

 

Stejně jako v předchozím případě jsme v důsledku nedostupnosti dat nuceni 

nahradit složku indikátoru počtem neuspokojených žádostí.  

Indikátor vyjadřuje vybavenost společnosti službou pro osoby, které patří do 

skupiny jednotlivců s nejvyšší mírou sociálního vyloučení a ačkoliv se v případě této 

služby nedá uvažovat o začleňujícím procesu, je možno jejím prostřednictvím uspokojit 

některé z bazálních lidských potřeb, kterými jsou v tomto případě především potřeba 

spánku, odpočinku a hygieny. Dostupnost míst v noclehárnách v daných regionech 

indikuje také přístup lokálních vlád k problematice bezdomovectví a sociálního 

vyloučení společensky marginalizovaných osob. 

Hodnoty indikátoru vykazují na národní úrovni pokles, v roce 2017 je dosaženo 

minima za sledované období a počet neuspokojených žádostí o nocleh činí 0,08 na 

1 000 obyvatel. Nejvýznamněji se situace zlepšila v Hl. městě Praha, kde došlo 

k poklesu z 0,48 v roce 2010 na 0,05 v roce 2017. Počty žádostí o takovou službu se 

ale obecně pohybují v tak nízkých číslech, že jsou změny obtížně zachytitelné a lze 

konstatovat, že situace víceméně stagnuje. Z hlediska charakteru služby by bylo 

žádoucí, aby se počet neuspokojených žadatelů (z důvodu plné kapacity) pohyboval 

těsně kolem nuly.  
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C23-8 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba azylové domy, ačkoliv 

žádali/1 000 obyvatel 

  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta 
sociální služba azylové domy, 
ačkoliv žádali/1000 obyvatel 

0,40 0,45 0,50 0,44 0,51 0,53 0,46 0,57 

kraje 

Hl. město Praha 0,39 0,58 0,86 0,62 0,73 0,91 0,61 0,87 

Středočeský 0,32 0,52 0,60 0,52 0,34 0,46 0,50 0,43 

Jihočeský 0,41 0,26 0,21 0,27 1,47 0,93 0,68 1,60 

Plzeňský 0,12 0,10 0,12 0,22 0,14 0,26 0,22 0,37 

Karlovarský 0,45 0,44 0,93 0,60 0,67 0,40 0,09 0,15 

Ústecký 0,42 0,56 0,85 0,84 0,90 0,99 1,20 1,35 

Liberecký 0,32 0,41 0,29 0,30 0,46 0,35 0,14 0,13 

Královéhradecký 0,15 0,30 0,22 0,13 0,18 0,14 0,15 0,09 

Pardubický 0,22 0,46 0,51 0,56 0,44 0,62 0,45 0,32 

Kraj Vysočina 0,31 0,46 0,43 0,44 0,25 0,43 0,33 0,37 

Jihomoravský 0,31 0,46 0,27 0,23 0,32 0,27 0,26 0,24 

Olomoucký 0,29 0,29 0,29 0,21 0,34 0,40 0,29 0,45 

Zlínský 0,91 0,40 0,57 0,49 0,54 0,63 0,60 0,62 

Moravskoslezský 0,77 0,64 0,57 0,53 0,36 0,33 0,38 0,48 

Pramen: MPSV  

 

Stejně jako v předchozím případě jsme v důsledku nedostupnosti dat nuceni 

nahradit složku indikátoru počtem neuspokojených žádostí.  

Jedná se o analytický indikátor změny systému opatření. Azylové domy 

poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení.  

Z hlediska nabídky a poptávky po tomto typu krizového bydlení se situace 

zhoršuje a počet neuspokojených žádostí o tuto službu roste, v roce 2017 dosahuje 

svého dosavadního maxima, 0,57 neuspokojených žádostí na 1 000 obyvatel. Počtu 

zájemců o službu tedy roste. Současně zaznamenáváme relativně významné regionální 

rozdíly, nejhorší je situace v Jihočeském kraji, kde zároveň došlo k nejvýraznějšímu 

meziročnímu nárůstu, a v Ústeckém kraji (1,6, respektive 1,35 neuspokojených 

žádostí).  

 

C23-9 Žadatelé, jimž nebyla poskytnuta sociální služba chráněné bydlení, 

ačkoliv žádali/1 000 obyvatel 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

žadatelé, jimž nebyla poskytnuta 
sociální služba chráněné bydlení, 
ačkoliv žádali/1000 obyvatel 

0,24 0,19 0,21 0,20 0,19 0,17 0,19 0,22 

kraje 

Hl. město Praha 0,12 0,08 0,05 0,06 0,12 0,13 0,13 0,06 

Středočeský 0,15 0,08 0,07 0,11 0,12 0,07 0,05 0,07 

Jihočeský 0,07 0,07 0,09 0,08 0,04 0,05 0,10 0,15 

Plzeňský 0,01 0,00 0,02 0,02 0,14 0,15 0,24 0,03 
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pokračování tabulky 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Karlovarský 0,05 0,06 0,03 0,02 0,03 0,01 0,09 0,02 

Ústecký 0,05 0,09 0,11 0,15 0,10 0,10 0,14 0,11 

Liberecký 0,07 0,08 0,07 0,06 0,03 0,08 0,03 0,03 

Královéhradecký 0,04 0,04 0,06 0,05 0,03 0,07 0,12 0,06 

Pardubický 0,02 0,07 0,07 0,37 0,03 0,02 0,03 0,06 

Kraj Vysočina 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,07 0,05 0,10 

Jihomoravský 0,09 0,09 0,12 0,13 0,11 0,26 0,25 0,26 

Olomoucký 1,94 1,92 2,04 1,64 1,54 0,87 0,78 1,51 

Zlínský 0,98 0,34 0,35 0,04 0,07 0,12 0,17 0,19 

Moravskoslezský 0,08 0,07 0,11 0,14 0,20 0,19 0,31 0,34 

Pramen: MPSV  

 

Stejně jako v předchozím případě jsme v důsledku nedostupnosti dat nuceni 

nahradit složku indikátoru počtem neuspokojených žádostí.  

Jedná se o analytický indikátor změny systému opatření vůči osobám, jejichž 

životní podmínky jsou ovlivněny omezenou soběstačností z důvodu zdravotního či 

mentálního hendikepu.  

Celorepublikově nabídka této služby vykazuje stagnaci, v roce 2017 byl počet 

neuspokojených žádostí o chráněné bydlení 0,22. Z regionální perspektivy je nejhorší 

situace v Olomouckém kraji. K největšímu poklesu došlo v Plzeňském kraji. 

 

C24-1 Podíl osob, jež deklarovaly neuspokojení zdravotní službou v důsledku 

nedosažitelnosti k celkovému počtu osob (%) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl osob, jež deklarovaly 
neuspokojení zdravotní službou 
v důsledku nedosažitelnosti 

0,6 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 0,8 0,7 0,5 

Pramen: Eurostat (SILC); v doporučeném třídění podle krajů nejsou data dostupná. 

 
Indikátor zachycuje vyloučení ze zdravotní péče a vyjadřuje podíl osob, které v 

průběhu posledních 12 měsíců potřebovaly navštívit lékaře, ale neučinily tak z důvodu 

nedosažitelnosti (nemohly si to dovolit, dlouhé čekací seznamy, nutnost objednávat se 

s velkým předstihem, daleké cestování, nebyl vhodný způsob dopravy).  

Podíl těchto osob se dlouhodobě pohybuje na nízké úrovni, svého maxima 

v průběhu sledovaného období dosáhnul v roce 2011 a 2014, kdy činil 1,1 %, od té 

doby klesá a v roce 2017 je na minimu půl procenta populace. 
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4. Prioritní oblast 3 – Sociální ochrana 

C25-1 Míra rizika chudoby (podle hranice 60 % mediánového příjmu) (%)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra rizika chudoby 9,0 9,8 9,6 8,6 9,7 9,7 9,7 9,1 

- muži 8,0 8,9 8,7 7,7 8,9 8,5 8,5 7,6 

- ženy 10,0 10,6 10,5 9,4 10,5 11,0 10,8 10,7 

- osoby do 18 let 14,3 15,2 13,9 11,3 14,7 14,7 14,1 11,6 

- 18 až 24letí 11,2 12,7 13,4 11,4 10,7 11,1 12,8 11,2 

- 25 až 54 letí 8 9,1 9,0 8,4 9,3 8,7 8,3 7,1 

- 55 – 64 letí 6,2 6,8 7,7 7,5 7,5 8,5 8,4 9,2 

- osoby ve věku 65 a více let 6,8 6,6 6,0 5,8 7,0 7,4 8,1 10,7 

- pracující  3,7 4,0 4,5 4,0 3,6 4,0 3,8 3,5 

- nezaměstnaní 41,2 46,5 46,6 44,3 47,9 48,7 52,5 48,7 

- důchodci 6,6 6,7 6,4 6,1 6,9 7,4 8,1 10,8 

- ostatní neaktivní  13,6 14,9 14,1 12,5 14,9 14,2 13,8 13,2 

typy domácností 

- jednotlivec, mladší 65 let 17,4 19,0 16,2 16,5 16,2 20,2 20,1 20,2 

- jednotlivec, 65 let a více 18,7 17,2 13,6 12,8 14,5 17,8 20,2 28,3 

- dvojice dospělých, oba mladší 
65 let 

5,9 7,3 7,1 6,2 7,6 7,4 7,1 6,5 

- dvojice dospělých, alespoň 
jeden 65 let a více 

1,9 2,7 2,3 2,3 3,7 3,4 2,9 3,1 

- dvojice dospělých s 1 dítětem 7,9 6,8 6,8 8,5 8,0 6,2 6,4 7,0 

dvojice dospělých se 2 dětmi 8,7 9,3 8,9 6,4 8,3 9,1 9,3 6,2 

dvojice dospělých se 3 a více 
dětmi 

20,9 23,9 22,4 13,8 24,0 25,1 21,0 17,4 

jeden dospělý s dítětem/dětmi 37,7 35,6 31,3 27,8 35,9 34,4 37,0 31,4 

domácnosti 3 a více dospělých  2,9 3,1 5,9 5,3 3,0 2,6 1,7 1,7 

domácnosti 3 a více dospělých 
s dětmi 

5,7 9,5 10,1 10,0 6,9 5,1 5,7 5,6 

NUTS II 

Praha 4,0 4,6 6,2 4,4 5,3 5,2 7,4 6,2 

Střední Čechy 7,4 6,1 7,3 4,8 5,3 5,5 6,5 7,2 

Jihozápad 7,0 7,3 7,0 6,9 8,7 7,9 7,8 7,7 

Severozápad 14,6 17,1 14,5 12,9 14,1 16,0 15,0 13,7 

Severovýchod 7,8 7,9 8,2 8,8 9,4 7,4 7,7 8,0 

Jihovýchod 9,6 10,0 9,1 6,6 8,1 9,1 7,5 8,4 

Střední Morava 10,1 11,3 11,0 10,3 12,1 11,5 10,2 9,3 

Moravskoslezsko 11,9 15,1 14,7 15,3 16,0 16,9 17,4 14,1 

Pramen: Eurostat, databáze on-line  

 

Míra rizika chudoby se udržovala v letech 2010 až 2017 mezi 9-10 % (s 

výjimkou roku 2013, kdy poklesla na 8,6 %) a byla nejnižší ze všech zemí EU, 8 p.b. 

pod evropským průměrem (16,7 % za EU-28). Po mírném nárůstu na úroveň 2014-

2016 (na 9,7 %), v roce 2017 míra rizika chudoby poklesla na na 9,1 %, což je o 0,1 

p.b. nad úrovní hodnoty v roce 2010, ale stále zůstává na výrazně nejnižší hodnotě 

v rámci EU-28 (kde průměr v roce 2017 byl 16,9 %). Aktuálně zveřejněná data ČSÚ 



4. Prioritní oblast 3 - Sociální ochrana 

 

 

 

45 

za rok 2018 udávají riziko chudoby na hodnotě 9,6 %, což odpovídá trendu posledních 

let. 

Zatímco míra rizika chudoby mužů v období 2010-2017 mírně poklesla, míra 

rizika žen se zvýšila a rozdíl v míře rizika chudoy se tak zvýšil z 2 p.b. na 3,1 p.b. 

Rozdílný byl ve sledovaném období vývoj míry rizika chudoby podle věku. 

Pozitivním trendem je, že míra rizika chudoby osob do 18 let poklesla docela výrazně, 

o 2,6 p.b. Míra rikika chudoby osob mezi 18 až 24 lety se nezměnila, poklesla mírně 

míra rizika chudoby osob ve věku 25-54 let. U starších věkových kategorií naopak míra 

rizika chudoby narostla: v kategorii 55-64 let o 3 p.b. a u osob nad 65 let o 4 p.b. 

Stále je však jejich míra rizika chudoby nižší, než je tomu v případě dětí a osob ve 

věku 18-24 let.  

Míry rizika chudoby jsou dlouhodobě výrazně rozdílné podle postavení na trhu 

práce. Dlouhodobě je mimořádně nízká míra rizika chudoby u pracujících osob (kolem 

3,5 %). Naproti tomu je vysoká (srovnatelná s průměrem EU) míra rizika chudoby 

nezaměstnaných (blízko 50 %, údaj za rok 2018 je dokonce 53,2 %), jež se zvýšila o 

7,5 p.b. Podobně se zvýšila míra rizika chudoby u důchodců (o 4,2 p.b.).  

Dlouhodobě je míra rizika chudoby vysoká v případě neúplných domácností s 

dětmi (přes 30 %), domácností jednotlivců nad 65 let (zde narostla skoro o 10 p.b. na 

28,3 % !). Data za rok 2018 dokonce udávají nárůst na 36,9 %! Dále jsou to 

domácnosti jednotlivců do 65 let, kde toto riziko rovněž narostlo o 2,8 p.b. na 20,2 %. 

Konečně se pohybuje dlouhodobě riziko chudoby na vyšší úrovni v případě domácností 

se třemi a více dětmi (17,4 % v roce 2017). 

Zatímco většina regionů se dlouhodobě pohybuje pod úrovní průměru rizika 

chudoby, regiony Moravskoslezsko a Severozápad jej výrazně překračují (v roce 2017 

kolem 14 %), region Střední Morava jej překračuje mírně. Tyto rozdíly souvisejí mimo 

jiné s mírou nezaměstnanosti v regionech (a take například s poměrem vyživujících 

osob a vyživovaných osob v domácnostech). 

Výrazně rozdílné míry rizika chudoby podle kategorií populace či podle regionu 

představují výzvu pro opatření sociální politiky. Pozornost zasluhují zejména nezaměst-

naní, neúplné rodiny s dětmi a důchodci nad 65 let žijící osaměle. Otázkou zůstává, 

zda jejich zajištění dávkami či službami sociální politiky je v současných podmínkách 

dostačující. Zejména vývojový trend naznačuje, že jejich situace se spíše zhoršila, i 

když do jisté miry relativní zhoršení jejich pozice souvisí s ekonomickým oživením 

posledních let: právě u těchto kategorií se méně promítají rostoucí příjmy z mezd. 

 

C25-2 Míra rizika chudoby dětí (podle hranice 60 % mediánového příjmu) 

(osoby mladší 18 let) (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra rizika chudoby dětí 14,3 15,2 13,9 11,3 14,7 14,7 14,1 11,6 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 
Míra rizika chudoby u osob do 18 let převyšovala dlouhodobě o plných 5 p.b. 

celkovou míru rizika chudoby, avšak v roce 2017 poklesla o 2,5 p.b. Může to být 

ovšem dočasný pokles, jako tomu bylo v roce 2013. Domníváme se, že k tomuto 

zlepšení přispěla zejména některá opatření v oblasti daňových úlev a zlepšení dávek 

rodinám, stejně jako snížení míry nezaměstnanosti. Hodnota je výrazně nižší oproti 

průměru za EU-28 (20,2 %). 
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C25-3 Míra rizika chudoby po nákladech na bydlení (podle hranice 60 % 

mediánového příjmu) (%)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra rizika chudoby po nákladech 
na bydlení 

26,8 27,1 28,0 28,3 28,5 28,5 28,2 27,5 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

Pokud poměřujeme příjmy k hranici chudoby poté, co odečteme domácnostem 

náklady na bydlení z jejich příjmu, pak se pod hranicí chudoby nalézá více než 

trojnásobný podíl osob z celku populace než v případě když tyto náklady jsou v příjmu 

ponechány. To indikuje reálnou pozici českých domácností: jaké příjmy jim zůstanou k 

zajištění životních potřeb poté co uhradí náklady na bydlení. Tento podíl mezi lety 2010 

až 2017 se udržel kolem 27 %. Toto zjištění varuje před přeceňováním pozitivního 

vývoje ukazatele rizika příjmové chudoby: podíl domácností, jež mají prostředky pod 

hranicí 60 % mediánového příjmu, je relativně vysoký, jakmle tyto domácnosti zaplatí 

za bydlení.  

 

C25-4 Míra rizika déle trvající/persistent chudoby (podle hranice 60 % 

mediánového příjmu) (%) 

Míra rizika déle trvající chudoby zahrnuje podíl osob, jejichž ekvivalizovaný 

příjem byl pod úrovní hranice chudoby v daném roce šetření a vedle toho alespoň ve 

dvou ze tří předchozích let (Eurostat).  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

míra rizika déle trvající chudoby 5,5 4,2 4,3 4,1 3,4 4,5 4,3 4,4 

Pramen: Eurostat, databáze on-line  

 

Míra rizika déle trvající chudoby byla dlouhodobě nejčastěji mezi 4 až 5 % a v 

celém období poklesla o 1,1 p.b. Je výrazně nízká proti průměru EU-20, jenž se 

dlouhodobě pohybuje kolem 10 % či vice (11,3 % v roce 2017). Tento výrazně dobrý 

výsledek lze spojovat zejména s nízkou úrovní nezaměstnanosti.  

 

C 26-1 Silná materiální deprivace (%) 

Podle vymezení Eurostatu silně materiálně deprivované osoby jsou ty, jejichž 

životní podmínky jsou silně omezené nedostatkem zdrojů: nemohly si v daném roce 

dotazování dovolit, ačkoliv by to chtěly, nejméně 4 položky z následujících 9 položek:  

i)  platit nájem nebo platby spojené s bydlením,  

ii)  dostatečně otápět byt,  

iii) uhradit neočekávané výdaje,  

iv)  jíst maso, ryby či proteinový ekvivalent každý druhý den,  

v)  týden dovolené mimo domov,  

vi)  automobil,  

vii)  pračku  

viii)  barevnou televizi,  

ix)  telefon (mobil). 
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silná materiální deprivace  
(4 položky a více) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem 6,2 6,1 6,6 6,6 6,7 5,6 4,8 3,7 

- muži 5,8 5,6 6,0 5,9 6,2 5,0 4,6 3,5 

- ženy 6,5 6,7 7,2 7,2 7,2 6,2 5,0 4,0 

- osoby do 18 let 8,6 8,0 8,5 7,3 9,7 7,2 6,3 4,5 

- 18 až 24letí 7,4 6,1 7,3 9,0 6,8 6,5 6,5 4,8 

- 25 až 54 letí 5,9 5,9 6,1 6,4 6,4 5,2 4,7 3,6 

- 55 – 64 letí 5,4 5,4 6,2 6,4 5,7 5,5 4,9 3,7 

- osoby ve věku 65 a více let 4,3 5,4 6,0 5,3 5,1 4,5 3,0 2,9 

- pracující  3,7 3,7 4,0 4,2 3,5 3,0 2,7 2,1 

- nezaměstnaní 24,5 22,3 24,0 23,9 24,7 24,4 25,8 24,5 

- důchodci 4,6 5,5 6,2 5,6 5,0 4,8 2,9 2,9 

- ostatní neaktivní  7,5 7,1 8,1 8,7 9,7 7,3 7,3 4,8 

typy domácností  
        

jednotlivec, mladší 65 let 11,3 11,3 12,3 12,2 11,9 14,1 10,1 9,2 

jednotlivec, 65 let a více 6,7 10,0 10,8 8,5 7,6 7,0 5,1 5,2 

dvojice dospělých, oba mladší 65 
let 

5,0 6,0 5,2 7,0 5,0 4,0 3,7 3,3 

dvojice dospělých, alespoň jeden 
65 let a více 

3,3 3,4 3,8 4,2 4,1 3,7 2,2 2,1 

dvojice dospělých s 1 dítětem 5,4 4,0 5,2 5,6 5,6 3,7 4,6 3,0 

dvojice dospělých se 2 dětmi 5,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,8 3,0 1,9 

dvojice dospělých se 3 a více 
dětmi 

12,5 11,7 12,9 10,4 14,4 9,1 8,4 5,5 

jeden dospělý s dítětem/dětmi 20,2 18,9 17,7 13,9 24,1 16,2 17,0 11,7 

domácnosti 3 a více dospělých  4,9 4,6 5,7 5,0 3,9 3,1 3,8 2,6 

domácnosti 3 a více dospělých 
s dětmi 

4,4 7,1 7,6 8,0 7,2 6,8 4,2 3,7 

NUTS II 
        

Praha 4,2 3,7 6,0 5,1 5,9 5,1 3,9 3,8 

Střední Čechy 4,9 2,9 4,8 4,3 3,7 4,1 3,7 2,6 

Jihozápad 7,2 7,6 5,5 4,5 3,4 3,8 2,2 2,4 

Severozápad 9,3 9,8 11,6 13,4 13,5 12,1 9,8 9,2 

Severovýchod 3,8 6,1 5,1 4,9 5,3 2,3 3,2 1,5 

Jihovýchod 5,0 3,7 5,1 4,9 4,5 3,8 3,7 2,5 

Střední Morava 6,1 6,5 7,0 6,7 7,7 6,0 3,4 2,9 

Moravskoslezsko 10,2 10,2 9,3 10,6 11,9 9,5 9,8 6,6 

Pramen: Eurostat, databáze on-line     

 

Silná materiální deprivace mezi lety 2010 až 2017 výrazně poklesla, ze 6,2 % 

na 3,7 % (o 2,5 p.b). Údaj za rok 2018 naznačuje další pokles na 2,8 %. Silná 

materiální deprivace je však vyšší v případě osob žijících osaměle, ve věku do 65 let 

(9,2,%), neúplných rodin s dětmi (11,7 % v roce 2017, ale dlouhodobě kolem 20 %). 

Především je však vysoká v případě nezaměstnaných, a to 24,5 % a nezměnila se v 

celém období.  

 V regionu Severozápad zůstává dlouhodobě vysoká (9,2 %), vyšší je i v 

regionu Moravskoslezsko, (6,6 %), kde ovšem poklesla (o 3,6 p.b. od roku 2010). Je 

ovšem podstatně nižší oproti průměru EU-28 (6,6 %) o 2,9 p.b., v podstatě dlouho-

době, rozdíl se mírně zvyšuje.   



4. Prioritní oblast 3 - Sociální ochrana 

 

 

 

48 

C26-2 Národně specifický indikátor materiální deprivace (3 z 9 položek) 

Národně specifický indikátor zachycuje podíl osob, jimž se v roce šetření 

nedostává (ačkoliv by to chtěly) nejméně 3 z dále uvedených položek (byly vybrány 

s ohledem na to, že lépe než jiné rozlišují v české populaci míru deprivace, jen zčásti 

se kryjí s položkami, jež zahrnuje předchozí indikátor: zejména zahrnuje 3 indikátory 

vztažené k bydlení a 2 indikátory finanční deprivace).  

Nemohou si dovolit:  

i)  dostatečně otápět byt, 

ii)  jíst maso, ryby či proteinový ekvivalent každý druhý den,  

iii)  osobní počítač,  

iv)  automobil, 

a/nebo, jejich byt je:  

v)  vlhký,  

vi)  malý,  

vii)  náklady na bydlení jsou pro ně velkou zátěží,  

a/nebo  

viii)  vychází s příjmy s velkými obtížemi,  

ix)  splácení půjček je pro ně velkou zátěží.  

Poznámka: tento indikátor je odlišný obsahem od předchozího indikátoru (viz definice). 

ČSÚ sleduje rovněž deprivaci ve 3 a více položkách, ta se vztahuje ale k definici pro 

předchozí indikátor podle Eurostatu. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

materiální deprivace (3 položky 
a více) 

15,1 16,1 16,8 15,9 16,4 13,4 11,8 9,8 

- muži 13,9 14,7 15,1 14,5 14,9 12,3 10,7 8,9 

- ženy 16,2 17,4 18,4 17,2 17,9 14,5 12,8 10,6 

- osoby do 18 let 18,9 19,3 19,2 16,4 19,7 16,7 14,2 11,0 

- 18 až 24 let 18,2 19,2 21,3 20,8 19,9 14,5 13,8 11,0 

- 25 až 49 let 13,8 15,3 14,9 14,6 15,5 12,2 10,7 8,7 

- 50 – 64 let 13,4 13,9 15,8 15,1 14,5 12,5 11,7 10,2 

- osoby ve věku 65 a více let 14,2 15,4 17,4 16,6 15,8 13,1 10,7 9,7 

převažující ekonomická aktivita (osoby ve věku 18+) 

- pracující  9,9 11,5 11,7 11,1 11,1 8,4 7,4 6,1 

- nezaměstnaní 44,1 42,6 46,9 44,5 47,8 44,1 46,4 44,3 

- nepracující důchodci 14,4 15,4 17,7 16,5 15,1 13,1 10,7 9,9 

- ostatní neaktivní  18,5 18,9 20,0 20,2 21,0 16,2 15,4 13,0 

typy domácnosti  

- jednotlivec, mladší 65 let 24,0 25,9 24,2 24,4 24,1 23,4 20,6 17,4 

- jednotlivec, 65 let a více 20,7 24,7 28,7 24,7 22,8 19,5 16,7 15,9 

- dvojice dospělých, oba mladší 65 
let 

12,0 12,9 13,4 14,2 11,6 8,7 10,0 8,9 

- dvojice dospělých, alespoň jeden 
65 let a více 

12,0 11,4 12,9 13,3 12,7 11,2 9,3 7,8 

- dvojice dospělých s 1 dítětem 12,0 12,5 12,7 15,6 14,9 12,1 10,0 7,9 
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pokračování tabulky 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- dvojice dospělých se 2 dětmi 11,7 9,2 11,2 9,2 10,2 9,5 8,4 5,5 

- dvojice dospělých se 3 a více 
dětmi 

23,0 22,6 22,7 18,6 26,2 21,1 17,6 14,5 

- jeden dospělý s dítětem/dětmi 44,1 41,2 42,3 33,0 39,6 35,9 36,4 29,5 

- ostatní domácnosti bez dětí 11,9 13,6 14,3 13,9 13,6 10,0 8,4 7,8 

- ostatní domácnost s dětmi 15,0 24,8 21,5 18,6 21,2 12,7 8,2 7,3 

kraj 

Praha 10,8 11,2 13,1 12,0 13,8 11,7 11,1 9,0 

Středočeský 13,8 12,9 16,1 13,4 11,5 10,1 13,2 6,4 

Jihočeský 10,5 13,1 15,0 13,9 15,0 8,8 17,1 6,3 

Plzeňský 18,2 22,8 13,1 8,3 8,3 9,3 15,6 7,7 

Karlovarský 21,8 24,2 20,6 19,0 23,3 13,8 19,6 6,3 

Ústecký 23,3 22,3 26,9 28,8 30,8 26,8 22,0 24,2 

Liberecký 12,1 13,4 11,3 12,3 14,1 8,8 16,2 7,8 

Královéhradecký 10,3 10,8 14,7 15,1 9,7 6,2 14,8 3,5 

Pardubický 14,8 19,4 16,8 17,4 15,0 8,4 18,8 6,3 

Kraj Vysočina 12,4 11,2 13,3 13,8 15,4 10,5 14,9 8,4 

Jihomoravský 12,7 14,8 15,0 10,8 12,5 11,9 15,4 9,5 

Olomoucký 15,2 18,0 17,3 14,9 14,7 15,2 17,8 9,8 

Zlínský 15,6 15,3 17,5 16,1 16,6 13,2 18,0 7,8 

Moravskoslezský 20,7 21,2 22,0 24,6 27,0 22,7 25,3 15,2 

NUTS II 

Praha 10,8 11,2 13,1 12,0 13,8 11,7 11,1 9,0 

Střední Čechy 13,8 12,9 16,1 13,4 11,5 10,1 13,2 6,4 

Jihozápad 14,1 17,7 14,1 11,3 11,8 9,0 16,4 7,0 

Severozápad 22,9 22,8 25,2 26,2 28,8 23,3 21,3 19,4 

Severovýchod 12,3 14,5 14,4 15,1 12,8 7,7 16,6 5,7 

Jihovýchod 12,6 13,7 14,5 11,7 13,4 11,5 15,2 9,2 

Střední Morava 15,4 16,7 17,4 15,4 15,6 14,2 17,9 8,8 

Moravskoslezsko 20,7 21,2 22,0 24,6 27,0 22,7 25,3 15,2 

Pramen: výpočty podle dat SILC 

 

Podíl osob, jimž se v roce šetření nedostává (ačkoliv by to chtěly) nejméně 3 

specifických položek z vymezených 9 položek, dosáhl v roce 2017 hodnotu 9,8 %. Je 

to dlouhodobě pokles proti roku 2010 o 5,3 p.b.  

Mírně vyšší je deprivace v případě žen (o 1,7 p.b proti mužům). Míra specifické 

materiální deprivace je dlouhodobě výrazně vysoká v případě nezaměstnaných a od 

roku 2010 se nezměnila (přes 44 %). Za pozornost stojí take vysoká míra deprivace v 

osob v neúplných domácnostech s dětmi (k 30 % v roce 2017, přes pokles od roku 

2010) a v domácnostech jednotlivců do 65 let (přes 17 %, přes pokles od roku 2010).   

Výrazně vyšší je materiální deprivace (stabilně) v krajích Ústeckém (24,2 % v 

roce 2017 a neklesla), Severomoravském (15,2 %), kde však poklesla v sledovaném 

období, také v ostatních krajích se projevil pozitivně celkový pokles hodnoty indikátoru. 
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C27-1 Relativní propad příjmů osob v riziku chudoby (poverty gap) 

Indikátor relativního propadu příjmů naznačuje intenzitu chudoby v případě 

osob, které jsou pod hranicí chudoby. Měří se jako rozdíl mezi úrovní hranice chudoby 

(stanovené jako 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu po sociálních transferech) a 

mediánem ekvivalizovaného disponibilního příjmu osob, jež se nalézají pod hranicí 

chudoby. Je vyjádřen jako procento úrovně hranice chudoby.  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem 21,1 17,2 19,1 16,6 18,0 19,2 19,5 16,6 

- muži 23,6 19,1 20,2 17,8 18,7 20,9 22,6 18,4 

- ženy 18,9 16,5 17,7 16,1 17,4 16,7 16,6 15,1 

- osoby ve věku do 18 let 25,5 17,7 20,5 19,8 20,1 24,9 25,9 22,5 

- ve věku 18-64 let 22,2 19,4 21,5 17,3 19,0 19,6 20,7 17,7 

- osoby ve věku 65 a více let 7,5 8,1 7,1      8,3 7,3 9,0 10,2 7,6 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

V roce 2017 byl relativní propad příjmů osob v riziku chudoby 16,6 %, což je 

proti roku 2010 výrazné snížení (o 4,5 p.b). Mezi lety 2016 a 2017 se hodnota tohoto 

indikátoru snížila skoro o 3 p.b. Údaj za rok 2018 ukazuje na další snížení a to na 15,0 

%. 

Vyšší je relativní propad příjmů v případě mužů v porovnání se ženami (rozdíl 

je 3,3 p.b., ale snížil se od roku 2010). Výrazně nižší je propad příjmů osob v riziku 

chudoby k hranici chudoby v případě osob nad 65 let proti ostatním věkovým 

kategoriím, nejvyšší je v případě dětí (22,5 %) - ale poklesl na druhé straně od roku 

2010 o 5 p.b. Relativní propad příjmů osob v riziku chudoby je o 7,5 p.b. nižší proti 

průměru EU-28 (24,1 %), v případě dětí je ale jen o 1,7 % nižší (24,3 %).  

 

C27-2 Kvintilový poměr S80/S20 

Kvintilový poměr příjmů je poměr celkového příjmu dosahovaného 20 procenty 

populace s nejvyššími příjmy (nejvyšší příjmový kvintil) k celkovému příjmu 

dosahovanému 20 % populace s nejnižšími příjmy (nejnižší příjmový kvintil). Příjem je 

chápán jako ekvivalizovaný disponibilní příjem. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

kvintilový poměr S80/S20 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 

Pramen: Eurostat, databáze on-line 

 

Kvintilový poměr příjmů zůstává v čase konstantní, což naznačuje, že příjmové 

nerovnosti se nezvyšují.  

 

 

C28-1 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby (%) 

Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby je indikována jako podíl 

osob s ekvivalizovaným příjmem před sociálními transfery (žádné sociální transfery 

nezapočítány do příjmu) pod hranicí chudoby, které v důsledku započtení sociálních 

transferů se dostaly na (a nad) hranici chudoby, k celkovému počtu osob s ekvival-

izovaným příjmem před sociálními transfery pod hranicí chudoby. Je třeba brát 
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v úvahu, že jsou zde brány v úvahu i důchody, respektive efekt důchodů. Proto je 

efektivnost tak vysoká, zejména v případě osob nad 65 let. 

Efektivnost sociálních transferů v eliminaci chudoby se dlouhodobě udržuje 

kolem 75 %. Ve sledovaném období 2010 až 2017 se efektivnost transferů snížila o 

1.7 p.b. Protože se však současně snížila míra rizika chudoby před transfery (o 2 

p.b.), neznamenalo to nárůst rizika chudoby po transferech, viz Ukazatel C 25-1. Více 

poklesla efektivnost transferů v případě žen ve srovnání s muži. 

Pramen: výpočty podle dat Eurostatu (SILC). 

 

Výrazně nižší je efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v případě 

dětí a věkové skupiny 18-24 let (46 % a 42 %) a ve sledovaném období poklesla 

celkem výrazněji: o 4 p.b., respektive o 8 p.b. Při rozkladu podle typů domácností pak 

sledujeme nižší efektivnost sociálních transfer u domácností s dětmi (s počtem dětí se 

snižuje až na 33 % v případě úplných rodin se třemi a více dětmi). Podobně nízká je 

efektivnost sociálních transferů (33,5 % v roce 2017) v případě neúplných rodin s 

dětmi.  

 

 

C28-2 METR při přechodu ze mzdy 33 % na 67 % průměrné mzdy (%) 

Jde o poměr hodnoty sociálních dávek, o něž osoba (domácnost) přijde, plus 

hodnoty daní, jež zaplatí navíc, vůči celkovému zvýšení mzdy osoby (a tudíž příjmu 

domácnosti). 

  
  

efektivnost sociálních transferů včetně důchodů při eliminaci chudoby 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem 75,8 74,1 74,8 76,7 73,9 73,8 73,4 74,1 

- muži 76,7 74,5 74,9 77,1 73,7 74,7 74,6 76,1 

- ženy 74,9 74,1 74,4 76,6 73,9 72,7 72,7 72,1 

do 18 let 50,5 49,0 51,7 54,3 46,5 43,0 43,6 46,3 

18-24 let 50,4 46,2 44,2 50,2 49,0 45,3 36,9 42,3 

25-54 let 62,1 58,4 57,5 59,0 53,7 54,9 54,6 58,2 

55-64 let 87,9 86,7 85,0 84,6 83,8 82,4 82,1 78,9 

65 a více let 92,4 92,6 93,3 93,5 92,2 91,8 91,0 88,2 

jednotlivec, mladší 65 let 56,1 52,5 58,0 53,3 52,6 45,8 44,8 39,0 

jednotlivec, 65 let a vice 81,0 82,5 86,1 86,8 85,2 81,9 79,4 71,0 

dvojice dospělých, oba 
mladší 65 let 

82,7 77,8 78,2 79,2 70,5 72,6 71,7 70,7 

dvojice dospělých, alespoň 
jeden 65 let a více 

97,9 97,0 97,4 97,4 95,7 96,1 96,7 96,5 

dvojice dospělých  
s 1 dítětem 

58,2 63,8 62,4 55,3 57,7 62,7 57,9 54,2 

dvojice dospělých  
se 2 dětmi 

54,9 49,5 53,4 56,5 50,3 43,8 40,8 54,1 

dvojice dospělých  
se 3 a více dětmi 

47,1 41,6 48,7 59,1 37,5 27,7 40,5 32,6 

jeden dospělý, 
s dítětem/dětm 

27,9 31,7 33,4 33,2 31,4 28,5 26,7 33,5 

3 a více dospělých  88,8 88,2 78,5 82,3 89,5 90,4 93,7 94,0 

3 a více dospělých s dětmi 79,6 71,5 64,8 67,7 72,6 81,3 76,3 73,5 
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

jednotlivec 46,9 47,5 48,9 48,4 48,4 48,9 49,3 49,9 

jednotlivec, 2 děti 59,8 59,6 48,9 48,2 48,1 48,9 49,3 58,4 

dvojice, 2 děti partner 
nepracuje 

91,0 90,1 90,3 95,6 95,8 93,3 89,5 86,1 

dvojice, 2 děti partner pracuje 
(67 % průměrné mzdy) 

40,1 25,0 26,9 39,7 39,7 27,0 27,6 28,4 

Pramen: Evropská komise; Tax and benefits indicators database 

 

Poměr hodnoty sociálních dávek, o něž osoba (domácnost) přijde, plus hodnoty 

daní, jež zaplatí navíc, vůči celkovému zvýšení příjmu domácnosti je v případě 

vybraných typů domácností rozdílný. Nejnižší je v případě úplné domácnosti se dvěma 

dětmi, kde oba partneři pracují (i když za podprůměrné mzdy): činí 28,4 % a od roku 

2013 se znatelně snížil. V případě jednotlivce s nízkou mzdou je těsně pod 50 % a 

udržuje se stabilní. Vyšší je v případe núplné domácnosti se dvěma dětmi (58 %). 

Vysoký (86 %) je pak v případě úplné domácnosti, kde partner nepracuje. Ekonomická 

pobídka ke zvyšování pracovního příjmu je v tomto případě minimální.  

 

C29 - 1,2,3,4 Poměr hranice garantovaného minimálního příjmu k odpovídající 

hranici chudoby podle ekvivalizovaného příjmu 

Jde o poměr hodnoty životního minima domácnosti (zahrnuty jen výdaje na 

živobytí podle platného zákona o hmotné nouzi) vůči hranici chudoby podle ČSÚ. 

Hodnota životního minima je přitom přepočtena pro danou domácnost podle 

ekvivalenční stupnice (1; 0,5; 0,3), neboť takto metodika Eurostatu stanoví příjem na 

osobu v domácnosti. Sledováno pro definované typy domácností: jednotlivec, dvojice 

dospělých bez dětí, dvojice dospělých s dvěma dětmi (10-15 let), jeden dospělý 

s jedním dítětem (10-12 let). 

Růst hodnoty indikátoru znamená lepší ‚sociální ochranu‘, respektive vyšší 

štědrost systému dávek hmotné nouze. Může pomoci vysvětlit vývoj indikátoru 

efektivnosti transferů při eliminaci chudoby, a tedy i zdroje růstu či poklesu rizika 

chudoby, relativního propadu příjmů chudých domácností, materiální deprivace, a tedy 

i sociálního vyloučení. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

jednotlivec 33,5 33,2 35,6 35,2 34,4 33,4 31,4 30,5 

dvojice bez dětí 39,2 38,8 41,5 41,1 40,2 38,4 37,2 35,6 

dvojice se dvěma dětmi  
ve věku 10-15 let 

48 47,5 51,0 50,5 49,3 47,8 45,7 43,6 

jednotlivec s jedním 
dítětem 10-15 let 

41,9 41,5 42,4 42,0 41,0 39,7 38,0 36,3 

Pramen: ČSÚ (hranice chudoby na rok a osobu), MPSV (částky životního minima), vlastní propočty. 

 

Poměr hodnoty životního minima (zahrnuty jen výdaje na osobní potřeby 

jednotlivce) vůči hranici chudoby podle ČSÚ od roku 2012, kdy byla provedena 

poslední valorizace v návaznosti na zvýšení DPH některých komodit, poklesl u všech 

typů domácností o 4 až 7 p.b. 

Nejnižší je pak v roce 2017 poměr hodnoty životního minima k hranici chudoby 

podle Eurostatu v případě jednotlivce (30,5 %), pak následuje dvojice bez dětí (35,6 %) 

a neúplná rodina s jedním dítětem (36,3 %). Úplná rodina se dvěma dětmi je ve výhod-

nější pozici: životní minimum kryje 43,6 % hranice chudoby – v roce 2012 to bylo ještě 

51 %. K poklesu dochází v důsledku toho, že životní minimum nebylo valorizováno.   
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Při aplikaci tohoto typu indikátoru, kdy je použita ekvivalenční škála, která bere 

v úvahu úsporu z množství v míře, jež odpovídá definici rizika chudoby podle 

Eurostatu, se jeví být úplné domácnosti s dětmi oproti ostatním typům domácností ve 

výhodnější pozici. Je však potřeba brát v úvahu, že nejsou zahrnuty částky, které hradí 

náklady domácnosti na bydlení. 

 

C29-5 Výdaje na sociální ochranu jako podíl HDP (%) 

 

A. Podle funkcí sociální ochrany (metodika ESPROSS – Eurostat: 

funkce sociální ochrany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. nemocenská/ zdravotní péče 5,5 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,9 

2. invalidita 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

3. stáří 7,0 7,9 8,1 8,5 8,8 8,6 8,4 8,1 8,0 

4. pozůstalí 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

5. rodina/děti 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 

6. nezaměstnanost 0,6 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 

7. bydlení 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

8. sociální vyloučení - jinde 
neklasifikované 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

CELKEM 17,3 19,5 19,4 19,5 19,8 19,6 19,1 18,4 18,3 

Pramen: MPSV ČR (podle metodiky ESPROSS) 

 

Při hodnocení podle funckí sociální ochrany lze sledovat mezi lety 2008 až 2012 

nárůst (mj. je způsoben růstem nákladů na funkci stáří – důchody a poklesem HDP v 

roce 2009). Jednotlivé funkce se jeví vcelku stabilní, v delším období se zvýšily výdaje 

na funkci stáří a na funkci zdravotní péče/nemoc, a naopak poklesly výdaje na funkci 

rodina/děti. Od roku 2012 výdaje na funkci stáří v relaci k HDP poklesly, podobně jako 

většina ostatních funkcí, zejména rodina/děti.  

Výdaje na sociální ochranu celkově jsou na relativně nízké úrovni, zejména v 

porovnání k Evropskému průměru (27-28 % HDP). 

 

B. Podle oblastí sociálně-zdravotního systému 

podíl výdajů k HDP (v %)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

sociálně-zdravotní 
systém celkem  

18,2 20,2 20,1 20,1 20,4 19,5 19,1 18,6 18,3 18,0 

sociální systém  11,4 12,5 12,5 12,6 12,7 12,2 11,9 11,4 11,3 11,0 

- důchodový system 7,9 8,8 8,9 9,4 9,7 9,1 8,7 8,4 8,2 8,0 

- nemocenské a mat. dávky 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

- politika zaměstnanosti 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 

- státní sociální podpora 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 

- soc.péče a soc.služby 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 

- správa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2     0,2  0,2 

zdravotnictví 6,9 7,8 7,6 7,5 7,6 7,3 7,1 7,1 7,0 6,9 

Pramen: VÚPSV - bulletin Vývoj hlavních sociálních a ekonomických ukazatelů, podle dat ČSÚ, vlastní 
propočty, aktuální data 

Pozn. Není uvedena kolonka jiné (0.1) 
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Podle jednotlivých oblastí pak lze sledovat od roku 2012 pokles výdajů v oblasti 

důchodového systému, zdravotnictví a státní sociální podpory. Naopak, relativně mírně 

narůstaly na sociální péče a sociální služby.   
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5. Prioritní oblast 4 – Mainstreaming sociálního 

začleňování 

Viz indikátory obecné: O-1 až O-4.  
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6. Prioritní oblast 5 – Regionální disparity a role 

samosprávy 

C30-1 Kompozitní indikátor (okresy) 

Pro lepší názornost uvádíme postupně údaje týkající se posledního kvintilu 

okresů seřazených podle logiky konstrukce jednotlivých položek od „nejlepších“ hodnot 

po „nejhorší“ a na závěr pak až údaje týkající se kompozitního indikátoru jako celku.  

 

a) Podíl nezaměstnaných osob (%; roční průměry) – poslední kvintil 

2014 2015 2016 2017 

Bruntál 13,3 Most 12,0 Most 11,0 Karviná 9,4 

Most 13,2 Bruntál 11,6 Karviná 10,7 Most 9,0 

Ústí nad Labem 12,7 Karviná 11,5 Ústí nad Labem 9,7 Ostrava-město 7,9 

Karviná 12,4 Ústí nad Labem 11,4 Bruntál 9,6 Ústí nad Labem 7,5 

Chomutov 11,5 Ostrava-město 10,5 Ostrava-město 9,6 Bruntál 7,3 

Ostrava-město 11,4 Chomutov 10,2 Chomutov 9,1 Chomutov 6,9 

Jeseník 10,9 Děčín 9,2 Děčín 8,2 Jeseník 6,8 

Děčín 10,6 Znojmo 9,1 Znojmo 8,2 Znojmo 6,7 

Hodonín 10,5 Jeseník 9,1 Sokolov 7,9 Děčín 6,5 

Znojmo 10,4 Sokolov 9,0 Hodonín 7,9 Hodonín 6,5 

Louny 10,3 Hodonín 8,9 Jeseník 7,7 Sokolov 6,0 

Sokolov 10,3 Louny 8,7 Louny 7,5 Louny 5,9 

Přerov 10,2 Přerov 8,7 Brno-město 7,2 Brno-město 5,8 

Teplice 9,6 Litoměřice 8,1 Přerov 7,1 Přerov 5,8 

Litoměřice 9,4 Brno-město 8,1 Teplice 7,1 Kladno 5,3 

ČR  7,7 ČR 6,6 ČR 5,6 ČR 4,3 

Pramen: Statistiky MPSV ČR, vlastní výpočty. 

b) Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti (%) – poslední kvintil 

2014 2015 2016 2017 

Ústí nad Labem 57,5 Ostrava-město 55,1 Ostrava-město 53,3 Karviná 50,9 

Karviná 55,8 Ústí nad Labem 55,0 Karviná 52,5 Ostrava-město 48,7 

Most 55,2 Chomutov 54,2 Most 50,8 Kladno 47,5 

Ostrava-město 55,0 Karviná 53,9 Chomutov 50,5 Most 46,0 

Chomutov 54,6 Most 53,8 Ústí nad Labem 50,3 Chomutov 45,7 

Kladno 53,3 Kladno 52,2 Brno-město 48,1 Brno-město 44,4 

Sokolov 51,8 Brno-město 49,5 Kladno 47,7 Ústí nad Labem 42,8 

Bruntál 50,9 Sokolov 49,1 Sokolov 46,9 Sokolov 41,6 

Přerov 49,7 Bruntál 48,8 Přerov 44,1 Přerov 41,2 

Brno-město 49,6 Přerov 48,0 Karlovy Vary 44,1 Prostějov 41,0 

Karlovy Vary 49,0 Karlovy Vary 47,8 Bruntál 43,3 Děčín 38,9 

Teplice 48,1 Louny 47,1 Louny 42,5 Mělník 38,7 

Děčín 47,4 Litoměřice 45,6 Prostějov 41,1 Bruntál 38,5 

Louny 47,4 Mělník 45,4 Mělník 41,1 Louny 38,4 

Rakovník 47,3 Šumperk 44,2 Děčín 40,4 Karlovy Vary 38,2 

ČR 43,8 ČR 41,4 ČR 37,8 ČR 33,7 

Pozn.: Údaje se vztahují k 31. 12. daného roku. 

Pramen: MPSV ČR, vlastní výpočty 
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c) Podíl osob, jež jsou příjemci dávky příspěvek na živobytí (%) – poslední 

kvintil 

2014 2015 2016 2017 

Most 10,1 Most 10,0 Most 9,2 Most 8,1 

Ústí nad Labem 8,7 Ústí nad Labem 7,6 Ostrava-město 7,1 Ostrava-město 6,5 

Bruntál 8,3 Ostrava-město 7,5 Karviná 6,8 Ústí nad Labem 5,8 

Ostrava-město 7,6 Bruntál 7,5 Ústí nad Labem 6,7 Karviná 5,8 

Chomutov 7,5 Chomutov 7,1 Děčín 6,4 Děčín 5,3 

Děčín 7,4 Karviná 7,0 Bruntál 6,4 Chomutov 5,1 

Karviná 7,3 Děčín 7,0 Chomutov 6,2 Bruntál 5,0 

Jeseník 6,9 Sokolov 6,4 Sokolov 5,9 Sokolov 4,8 

Sokolov 6,7 Jeseník 6,0 Teplice 5,3 Teplice 4,2 

Teplice 6,4 Teplice 5,9 Louny 5,1 Louny 4,1 

Louny 6,1 Louny 5,7 Jeseník 5,0 Jeseník 3,9 

Přerov 4,5 Přerov 4,1 Přerov 3,7 Přerov 3,0 

Český Krumlov 4,4 Český Krumlov 3,8 Jablonec n.Nisou 3,5 Jablonec n.Nisou 3,0 

Česká Lípa 4,4 Jablonec n. Nisou 3,8 Český Krumlov 3,3 Kladno 2,8 

Cheb 4,2 Cheb 3,8 Kladno 3,3 Brno-město 2,7 

ČR 3,1 ČR 2,8 ČR  2,5 ČR 2,0 

Pramen: MPSV (data o příjemcích dávek hmotné nouze) – k 31.12.daného roku, ČSÚ (střední stav 
obyvatelstva), vlastní výpočty 

 

d) Podíl osob s vysokoškolským vzděláním jako nejvyšším ukončeným (%) – 

poslední kvintil 

Pozn.: Údaje se vztahují k březnu 2011. 

Pramen: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Český Krumlov  7,9 

Jeseník  7,9 

Znojmo  7,9 

Bruntál  7,6 

Louny  7,5 

Most  7,5 

Plzeň-jih  7,5 

Teplice  7,2 

Domažlice  6,9 

Česká Lípa  6,9 

Cheb  6,8 

Chomutov  6,4 

Děčín  6,2 

Tachov  5,8 

Sokolov  5,2 

ČR celkem 12,5 
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e) Přírůstek obyvatel stěhováním/1 000 obyvatel 

2014 2015 2016 2017 

Karviná -6,9 Karviná -6,6 Karviná -6,1 Karviná -5,6 

Bruntál -5,6 Bruntál -6,0 Jeseník -5,3 Jeseník -4,6 

Jeseník -5,4 Jeseník -5,6 Bruntál -4,6 Bruntál -4,4 

Sokolov -5,2 Sokolov -5,0 Sokolov -4,4 Děčín -2,4 

Most -3,4 Karlovy Vary -3,4 Šumperk -3,4 Třebíč -2,3 

Náchod -3,4 Šumperk -2,8 Karlovy Vary -3,4 
Jindřichův 
Hradec 

-2,3 

Šumperk -3,3 Třebíč -2,8 Náchod -3,1 Šumperk -2,1 

Ústí nad Orlicí -2,8 
Jindřichův 
Hradec 

-2,6 Žďár n. Sázavou -3,0 Sokolov -2,0 

Třebíč -2,7 Ostrava-město -2,5 Ústí nad Labem -2,8 
Žďár nad 
Sázavou 

-1,9 

Ostrava-město -2,6 Most -2,5 Most -2,6 Přerov -1,7 

Český Krumlov -2,2 Ústí nad Orlicí -2,4 Třebíč -2,6 Karlovy Vary -1,6 

Žďár nad Sázavou -2,2 Svitavy -2,1 Děčín -2,5 Ostrava-město -1,6 

Jindřichův Hradec -2,1 Brno-město -2,0 
Jindřichův 
Hradec 

-2,3 Havlíčkův Brod -1,5 

Děčín -2,0 Rakovník -2,0 Vsetín -2,2 Kroměříž -1,4 

Chomutov -2,0 Hodonín -1,9 Přerov -2,0 Semily -1,4 

ČR celkem 2,1 ČR celkem 1,5 ČR celkem 1,9 ČR celkem 2,7 

Pozn.: Údaje se vztahují k danému roku. 

Pramen: ČSÚ, regionální statistiky, vlastní výpočty 

 

 

Kompozitní indikátor (okresy) 

Uvádíme kompozitní indikátor pro rok 2017. V tabulce jsou uvedeny a podle 

abecedy seřazeny všechny okresy v ČR a u jednotlivých položek kompozitního 

indikátoru jsou šedou barvou označena pole hodnot u těch okresů, které se u dané 

položky zařadily do posledního kvintilu. Výsledný ukazatel „počet položek, ve kterých 

se okres řadí do posledního kvintilu“, který je uveden v posledním sloupci tabulky, 

vyjadřuje počet „šedých polí“ u každého z okresů a byl vytvořen vizuální kontrolou a 

sečtením těchto polí. Pro srovnání jsou uvedeny také hodnoty z předcházejícího 

vyhodnocení indikátoru, tedy za rok 2013.  
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C30-1 Kompozitní indikátor: počet položek, v nichž se okres řadí do 

posledního kvintilu  

 a) 

podíl 

nezaměst-
naných osob 

b) 
podíl 

dlouhodobé 

nezaměst-

nanosti 

c) 
podíl osob, jež 

jsou příjemci 

příspěvku na 

živobytí 

d) 

podíl osob 

s VŠ 
vzděláním 

e) 

přírůstek 

stěhováním 

C 31-1 

kompozitní 

indikátor 
2017 

C 31-1 

kompozitní 

indikátor 
2013 

Benešov 2,2 14,7 0,6 9,8 5,3 0 0 

Beroun 3,3 28,2 1,1 10,4 10,4 0 0 

Blansko 3,6 33,8 0,7 11 2,3 0 0 

Brno-město 5,8 44,4 2,7 23,6 2,8 2 2 

Brno-venkov 3,7 29,3 0,7 12,6 7,5 0 0 

Bruntál 7,3 38,5 5,0 7,6 -4,4 5 5 

Břeclav 4,2 24,0 0,8 8,5 2,5 0 0 

Česká Lípa 3,3 25,8 2,5 6,9 1,2 1 3 

České Budějovice 2,6 16,9 0,9 14,5 6,0 0 0 

Český Krumlov 5,2 31,6 2,7 7,9 -0,1 1 2 

Děčín 6,5 38,9 5,3 6,2 -2,4 5 5 

Domažlice 2,7 27,1 0,9 6,9 3,1 1 2 

Frýdek-Místek 3,9 27,7 1,4 11,7 0,7 0 0 

Havlíčkův Brod 3,6 31,0 0,7 8,8 -1,5 1 0 

Hodonín 6,5 35,6 1,3 8,7 -1,0 2 2 

Hradec Králové 3,5 28,3 1,4 14,3 1,3 0 0 

Cheb 2,6 23,4 1,9 6,8 -0,5 1 2 

Chomutov 6,9 45,7 5,1 6,4 1,0 4 4 

Chrudim 3,0 17,6 1,6 8,5 1,0 0 0 

Jablonec nad Nisou 4,2 32,0 3,0 9,5 2,4 1 0 

Jeseník 6,8 19,4 3,9 7,9 -4,6 4 4 

Jičín 2,4 19,6 1,1 8,6 1,7 0 0 

Jihlava 3,6 24,2 1,0 9,9 1,0 0 0 

Jindřichův Hradec 2,5 17,7 1,2 8,5 -2,3 1 0 

Karlovy Vary 4,2 38,2 2,5 8,5 -1,6 2 1 

Karviná 9,4 50,9 5,8 9,2 -5,6 4 4 

Kladno 5,3 47,5 2,8 10,3 5,7 2 1 

Klatovy 2,7 19,9 1,0 9 0,0 0 0 

Kolín 4,7 27,1 1,6 8,9 7,0 0 0 

Kroměříž 4,6 35,0 1,8 10,3 -1,4 1 0 

Kutná Hora 4,5 26,3 1,4 9 7,4 0 0 

Liberec 5,0 35,1 2,6 11,6 2,2 1 0 

Litoměřice 4,8 33,0 2,2 8,3 2,6 0 1 

Louny 5,9 38,4 4,1 7,5 1,5 3 3 

Mělník 4,6 38,7 2,6 8,8 5,7 1 0 

Mladá Boleslav 2,4 30,6 0,7 9,2 5,9 0 0 

Most 9,0 46,0 8,1 7,5 -0,7 4 4 

Náchod 3,5 24,2 2,2 8,2 -1,0 0 0 

Nový Jičín 3,7 29,8 2,0 10 -1,4 1 0 

Nymburk 4,7 31,0 1,2 10,2 8,7 0 0 

Olomouc 4,5 27,8 1,9 14,5 0,6 0 0 

Opava 4,4 31,6 1,9 10,8 -0,8 0 0 

Ostrava-město 7,9 48,7 6,5 14,4 -1,6 4 4 
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pokračování tabulky 

 a) 

podíl 
nezaměst-

naných osob 

b) 

podíl 

dlouhodobé 

nezaměst-

nanosti 

c) 

podíl osob, jež 

jsou příjemci 

příspěvku na 

živobytí 

d) 

podíl osob 
s VŠ 

vzděláním 

e) 

přírůstek 

stěhováním 

C 31-1 

kompozitní 
indikátor 

2017 

C 31-1 

kompozitní 
indikátor 

2013 

Pardubice 2,7 20,6 1,3 12,7 6,8 0 0 

Pelhřimov 2,3 13,7 0,5 8,8 4,3 0 0 

Písek 2,5 12,4 2,0 10,2 3,4 0 0 

Plzeň-jih 2,5 29,3 0,9 7,5 5,1 1 1 

Plzeň-město 2,5 21,7 0,9 15,6 3,3 0 0 

Plzeň-sever 3,1 26,7 1,1 8,4 6,8 0 0 

Praha 2,9 30,2 0,9 23,6 8,5 0 1 

Praha-východ 1,5 16,2 0,4 16,5 20,0 0 0 

Praha-západ 2,3 25,2 0,4 20,8 14,7 0 0 

Prachatice 2,8 16,3 1,4 8,5 0,0 0 0 

Prostějov 3,1 41,0 2,7 10 0,9 1 0 

Přerov 5,8 41,2 3,0 10,4 -1,7 3 4 

Příbram 4,9 29,0 1,1 9,4 1,7 0 0 

Rakovník 3,9 28,3 1,0 8,3 1,8 0 0 

Rokycany 2,9 31,8 1,4 8,5 10,0 0 0 

Rychnov n.Kněžnou 1,4 14,3 1,0 8,8 2,2 0 1 

Semily 4,6 28,1 0,9 9,1 -1,4 1 0 

Sokolov 6,0 41,6 4,8 5,2 -2,0 4 5 

Strakonice 3,6 25,1 1,5 8,9 1,0 0 0 

Svitavy 4,1 23,5 1,4 8,2 1,8 0 0 

Šumperk 5,0 33,5 2,0 9,1 -2,1 1 1 

Tábor 4,5 29,3 1,9 10,9 0,4 0 0 

Tachov 3,8 32,3 1,2 5,8 4,0 1 3 

Teplice 5,2 34,6 4,2 7,2 1,0 2 4 

Trutnov 3,5 28,0 1,8 8 -0,4 0 0 

Třebíč 5,0 32,3 1,2 9,5 -2,3 1 1 

Uherské Hradiště 3,6 25,3 0,7 10,6 -0,4 0 0 

Ústí nad Labem 7,5 42,8 5,8 10 1,2 3 3 

Ústí nad Orlicí 2,7 22,8 1,4 8,8 -1,4 1 0 

Vsetín 4,6 30,7 1,4 10,6 -0,6 0 0 

Vyškov 3,0 29,2 1,0 10,8 1,2 0 0 

Zlín 3,2 26,6 0,6 12,8 -0,2 0 0 

Znojmo 6,7 30,9 2,0 7,9 -0,2 2 2 

Žďár nad Sázavou 4,6 31,9 0,7 10,2 -1,9 1 0 

Pozn. Podíl osob s VŠ vzděláním je za rok 2011.   

 

Srovnání hodnot kompozitního indikátoru za roky 2013 a 2017 ukazuje poměrně 

stabilní situaci, pokud jde o zaostávání jednotlivých okresů. Z hlediska počtu položek, 

v nichž se okres řadí k poslednímu kvintilu, došlo k výraznějšímu posunu pouze 

v okresech Česká Lípa, Tachov a Teplice. V těchto okresech došlo ke zlepšení současně 

ve dvou sledovaných oblastech: 

-  Česká Lípa již nezaostává v podílu osob pobírajících příspěvek na živobytí (což 

zřejmě souvisí také s výrazně pozitivním vývojem v oblasti nezaměstnanosti, tj. 
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v podílu nezaměstnanosti i podílu dlouhodobé nezaměstnanosti) a nedochází zde již 

k odlivu obyvatelstva, 

- okres Tachov již nezaostává v podílu dlouhodobé nezaměstnanosti a v oblasti 

přírůstku obyvatelstva, 

-  za okres Teplice došlo ke změně kompozitního indikátoru v důsledku pozitivního 

vývoje na trhu práce (snížení podílu nezaměstnaných i podílu dlouhodobé 

nezaměstnanosti). 

 

C30-2 Podíl okresů vykazujících zaostávání alespoň ve čtyřech oblastech 

V roce 2017 se do posledního kvintilu nejméně ve čtyřech oblastech řadilo 

následujících 8 okresů: Bruntál, Děčín, Chomutov, Jeseník, Karviná, Ostrava-město, 

Most a Sokolov. Jedná se tedy o 10,4 % všech okresů v ČR. Oproti předchozímu 

sledovanému období, jímž byl rok 2013, se jedná o zlepšení – ze seznamu nejvíce 

zaostávajících okresů vypadly dva okresy, a to Přerov a Teplice. Teplice zaznamenaly 

výrazné zlepšení a nyní zaostávají pouze ve dvou dílčích oblastech, přičemž jednou 

z nich je podíl osob s VŠ vzděláním, jenž byl v obou případech použit za stejné období 

(rok 2011, poslední SLBD). Dva okresy (Bruntál a Děčín) naopak zaostávají, stejně 

jako v roce 2013, ve všech sledovaných oblastech.    

 

C31-1 Podíl okresů s podílem nezaměstnaných osob nad 150 % podílu 

nezaměstnaných osob v ČR („zaostávající okresy“) 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl nezaměstnaných osob v ČR 9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 6,6 5,6 4,3 

150 % podílu nezaměstnaných 
osob v ČR 

13,5 12,9 12,9 11,6 11,6 9,9 8,3 6,4 

počet okresů nad 150 % podílu 
nezaměstnaných osob v ČR 

7 7 9 5 4 6 6 10 

podíl okresů nad 150 % podílu 
nezaměstnaných osob v ČR 

9,1 9,1 11,7 6,5 5,2 7,8 7,8 13,0 

Pozn. Do roku 2012 jsme sledovali míru registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 pak podíl 
nezaměstnaných osob 

Pramen: MPSV CR, vlastní výpočty.  

 
Od roku 2014 se při snižujícím se podílu nezaměstnaných osob v ČR (PNO) 

současně zvyšuje počet okresů, které dosahují více než 150 % celorepublikové hodnoty 

PNO. V letech 2017 a 2018 se nad touto hranicí pohybovalo 10 okresů, konkrétně se 

jedná o okresy Karviná, Most, Ostrava-město, Bruntál, Znojmo, Chomutov, Ústí nad 

Labem, Jeseník, Hodonín a Děčín. Všechny patřily již v roce 2014 mezi okresy 

v posledním kvintilu z hlediska PNO a míra jejich zaostávání (viz C31-2) se tehdy blížila 

hranici 150 %.  
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C31-2 Rozsah zaostávání: průměrný podíl nezaměstnaných osob 

zaostávajících okresů jako % podílu nezaměstnaných osob v ČR 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

podíl nezaměstnaných 
osob v ČR 

9,0 8,6 8,6 7,7 7,7 6,6 5,6 4,3 

průměrný podíl 
nezaměstnaných osob 
zaostávajících okresů  

15,0 14,6 14,3 12,4 12,9 11,2 9,9 7,5 

% podílu nezaměst-
naných osob v ČR 

167,1 169,9 166,8 161,2 167,5 169,7 176,8 174,4 

Pozn. Do roku 2012 jsme sledovali míru registrované nezaměstnanosti, od roku 2013 pak podíl 
nezaměstnaných osob. 

Pramen: MPSV CR, vlastní výpočty.  

 
Od roku 2014 dochází současně k růstu počtu zaostávajících okresů a 

k prohloubení jejich zaostávání, s dílčím zlepšením na konci sledovaného období. 

V zaostávajících okresech se situace na trhu práce sice podstatně zlepšila, nicméně 

pokles PNO zde byl méně výrazný než jinde. Srovnání let 2014 a 2018 ukazuje, že 

„propad“ indikátoru zaznamenaly zejména dva nejvíce zaostávající okresy – Karviná 

(ze 161 % na 228 % celorepublikového PNO) a Most (ze 171 % na 203 %) – a také 

Ostrava (ze 148 % na 188 %) a Znojmo (ze 135 % na 175 %).    
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7. Vyhodnocení indikátorů týkajících se situace 

v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) 

Indikátory C32-1 až C38-3 

Indikátory popisující situaci v sociálně vyloučených lokalitách, které doporuču-

jeme sledovat v metodice „Národní indikátory pro zhodnocení pokroku v oblasti 

potlačování chudoby a sociálního vyloučení“, dosud sledovány nejsou. Abychom byli 

schopni posoudit vývoj v oblasti sociálního začleňování v těchto lokalitách alespoň 

částečně, využili jsme zdroje, který nabízí poslední aktuální údaje – z roku 2014, 

sebrané v souvislosti s tvorbou tzv. „Mapy sociálně vyloučených lokalit“ a zveřejněné 

v publikaci „Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR“3. Z této publikace přebíráme 

hodnoty několika dalších indikátorů, které charakterizují situaci v SVL a její změnu ve 

srovnání s rokem 2006 a parafrázujeme či citujeme také části textu, které se jich 

týkají. Vzhledem ke zjevné dynamice vývoje v SVL však apelujeme na větší pozornost, 

která má být sociálně vyloučeným lokalitám jako v prostoru koncentrovanému 

komplexnímu sociálnímu vyloučení části populace věnována, mj. také prostřednictvím 

monitoringu základních ukazatelů. 

 

Počet a územní distribuce SVL 

Celkem bylo identifikováno 606 sociálně vyloučených lokalit, jejich počet se ve 

srovnání s rokem 2006 téměř zdvojnásobil (z 310 na 606). Počet lokalit vzrostl ve 

všech krajích, v Karlovarském a Moravskoslezském kraji však více než trojnásobně. 

Celkem přibylo 158 nových obcí se sociálně vyloučenými lokalitami.  

 

Počet obyvatel SVL 

Tomu odpovídá i zvýšení počtu v SVL žijících obyvatel, který se pohybuje mezi 

95 000 až 115 000, ve srovnání s rokem 2006 se pak zvýšil takřka o polovinu. 

V absolutních číslech nejvíce přibylo sociálně vyloučených v Ústeckém kraji a v Morav-

skoslezském kraji; v relativním srovnání pak ve Zlínském kraji (index změny počtu 

obyvatel činil 2,38) a v Karlovarském kraji (index změny počtu obyvatel činil 2,21). 

Naopak, nejvíce ubylo sociálně vyloučených v Jihomoravském kraji a v Hlavním městě 

Praze, což lze přičítat gentrifikačním procesům v české a moravské metropoli. V 

relativním srovnání pak ubylo sociálně vyloučených, kromě Jihomoravského kraje 

(index 0,31) a Hlavního města Prahy (index 0,79), také v Kraji Vysočina (index 0,75). 

Jak zároveň uvádějí autoři studie, 51 % lokalit vzniklo přirozeným sestěhováním 

z důvodu nižších životních nákladů (hlavně nájmu) a migrací za možností bydlení, 

dalších 35 % pak vzniklo řízeným sestěhováním z jiných částí obce či jiných obcí, 

nejčastěji vinou praktik obcí a vlastníků nemovitostí. 

SVL vykazují tendenci se zmenšovat – roste počet lokalit, ale snižuje se 

průměrný počet obyvatel v jedné lokalitě a jsou spojeny s odlehlými sídly s řídkou či 

nefunkční infrastrukturou. V porovnání s rokem 2006 vzrostl podíl obcí do 5 000 

obyvatel, kde jsou SVL, o 5 %. Sociální vyloučení v České republice přestává mít svůj 

                                                 
3  Viz Čada, K. et al. 2015. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha: GAC.  

Dostupné z: https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_gac.pdf 

https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_gac.pdf
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dominantní městský charakter. Přesto se ale většina obyvatel stále koncentruje v 

sídlech s více než 20 000 obyvateli, byť je tato koncentrace slabší než v roce 2006.  

 

Etnická homogenita SVL 

V porovnání s rokem 2006 se také proměnily sociálně vyloučené lokality 

vzhledem k míře jejich etnické homogenity. Stále sice převládají lokality, kde Romové 

tvoří většinu, nicméně přibývá těch, kde v sociálně vyloučeném prostředí žije i 

neromské obyvatelstvo. Oproti roku 2006 se zvýšil podíl SVL, kde Romové netvoří 

většinu. Zatímco v roce 2006 jich bylo 18 %, v roce 2014 to byla jedna čtvrtina. 

 

Vzdělání 

V porovnání s rokem 2006 klesá podíl dětí ze sociálně vyloučených lokalit 

vzdělávajících se v etnicky homogenních školách. Ve více než v polovině lokalit (59 %) 

navštěvují žáci školy s podílem romských žáků do 20 %. Celkem 22 % ze všech žáků 

vyrůstající v prostředí SVL se ale vzdělává v silně etnicky homogenních školách. V 

absolutních počtech to může znamenat celkem 3 500 až 5 000 žáků v celé České 

republice. 

 

Nezaměstnanost 

V průměru byl podíl nezaměstnaných, tj. počet dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku v SVL odhadován na 80-

85 %. 

 

Kvalita bydlení 

Podíl lokalit, kde převažují domy a byty v bezvadném stavu, poklesl z 16 % 

v roce 2006 na 4 % v roce 2014. Zároveň ale ubylo i lokalit, ve kterých převažují 

neobyvatelné budovy – z 6 % v roce 2006 na 2,5 % v roce 2014. Nicméně, celkově se 

stav domů a bytů zhoršil. Zatímco v roce 2006 bylo 31 % lokalit s byty převážně ve 

špatném či neobyvatelném stavu, o osm let později to bylo o téměř 10 % víc. 

 

Podíl domácností žijících v SVL pobírajících dávky hmotné nouze 

Hodnoty podílu domácností pobírajících příspěvek na živobytí se mezi lety 2007-

2008 pohybovaly pod hodnotou 15-17 procent, ale v roce 2014 to bylo již 36 procent. 

Doplatek na bydlení pobíralo v roce 2007 kolem 7 procent obyvatel SVL, v roce 2014 

již 16 procent.  

 

Dostupnost služeb 

V průměru na jednu sociálně vyloučenou lokalitu připadají čtyři terénní 

pracovníci. Nicméně v 10-15 % SVL podle místních aktérů žádné pokrytí terénními 

službami není. 
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Dále uvádíme vyhodnocení kvantitativních dostupných indikátorů, které bylo 

provedeno již v roce 2015/6 v předchozím vyhodnocení plnění Strategie sociálního 

začleňování.  

 

Soustava indikátorů v sociálně vyloučených lokalitách 
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Hl. město Praha 7 7 100 5400-7400 75-80 1 14 20-35 5 71 

Jihočeský kraj 38 27 71 2000-2600 85-95 10 37 2-20 6 22 

Jihomoravský kraj 28 24 86 8000-9500 80-90 11 46 10-35 9 38 

Karlovarský kraj 61 46 75 6000-8000 75-80 12 26 5-30 14 30 

Královéhradecký kraj 36 23 64 2500-3000 75-90 8 35 10-40 7 30 

Liberecký kraj 48 36 75 3000-4000 75-85 10 28 20-45 11 31 

Moravskoslezský kraj 72 62 86 19000-23000 85-90 19 31 30-50 20 32 

Olomoucký kraj 62 44 71 3000-5000 80-95 9 20 20-40 18 41 

Pardubický kraj 24 22 92 1500-2000 85-85 8 36 10-30 10 45 

Plzeňský kraj 42 18 43 2000-3000 80-85 6 33 15-35 5 28 

Středočeský 64 41 64 4000 - 5500 85-90 11 27 15-30 9 22 

Ústecký kraj 89 77 87 36000-38500 80-95 24 31 20-45 20 26 

Kraj Vysočina 13 10 77 600-1000 90-95 3 30 5-25 2 20 

Zlínský kraj 22 21 95 2000-2500 85-90 7 33 25-40 6 29 

ČR 606 458 76 95000-115000  80-90 139 30 15-35 142 31 

Pramen: Mapa sociálně vyloučených lokalit + vlastní výpočty 

 

Největší počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit vykazuje zejména kraj 

Ústecký (téměř 40 tis.), ve kterém se zároveň nachází největší počet SVL (89), kraj 

Moravskoslezský (mezi 19 a 23 tis.) se 72 lokalitami a kraj Jihomoravský (mezi 8 a 10 

tis.) s 28 lokalitami. 

V podílu nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách nejsou mezi 

jednotlivými kraji výraznější rozdíly, celorepublikový průměr je odhadován na 80 až 

90 procent.       

Ve snaze posoudit situaci v lokalitách z hlediska existence opatření zaměřených 

na sociální inkluzi, jsme se mohli zaměřit pouze na existenci terénních sociálních služeb 

poskytovaných obcí sociálně vyloučeným. Taková služba je poskytována pouze ve 30 

% obcí, na jejichž území se nachází SVL. Celorepublikovému průměru se vymyká 

pouze Jihomoravský kraj; podíl obcí se SVL, které poskytují služby sociálně 

vyloučeným, zde tvoří 46 %.  
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Vzhledem k tomu, že oblast vzdělávání je jedním ze základních předpokladů 

úspěšné sociální inkluze, zajímali jsme se při analýze dat z mapy SVL také o dva 

dostupné a vyhodnotitelné indikátory týkající sociálně vyloučených žáků. V této 

souvislosti jsme se mohli opřít pouze o podíl sociálně vyloučených žáků na základních 

školách a o podíl obcí, kde je zřízeno místo asistenta pedagoga pro tyto žáky. Odhad 

podílu sociálně znevýhodněných žáků v základní škole kolísá mezi 15 a 35 %. Vyšší je 

v Moravskoslezském kraji, kde se uvádí až 50 %, Ústeckém a Libereckém kraji (45 %) 

a Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji (40 %). I služba asistenta peda-

goga je zastoupena v poměrně nízkém procentu obcí se sociálně vyloučenými 

lokalitami. Podíl obcí, v nichž se nachází SVL a je poskytována služba asistenta 

pedagoga, činí pouze 31 %. Výrazně více je tato služba zastoupena v hlavním městě 

Praze (71 %) a v Pardubickém (45 %), Olomouckém (41 %) a Jihomoravském (38 %) 

kraji.     
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Závěry 

Zhodnocení soustavy indikátorů na základě dat za roky 2010 až 2017 ukazuje 

na celkové snižování rizik chudoby a sociálního vyloučení, i když současně lze 

zaznamenat některé přetrvávající nebo dokonce prohlubující se problémy.  

Na příznivém vývoji mělo podstatný podíl ekonomické oživení a ekonomický 

růst doprovázené s mírným zpožděním zlepšování situace na trhu práce. Vedle toho 

lze konstatovat, že celkově vzato, nedošlo za celé období k prohloubení příjmových 

nerovností. Přestože byla v období od roku 2010 do roku 2014 provedena řada 

úsporných opatření v oblasti veřejných výdajů s dopadem na sociální systém, a navíc 

došlo k růstu životních nákladů, zejména v oblasti bydlení, nebyly tyto změny drastické 

a dopady těchto změn a růstu nákladů na bydlení nebyly příliš silné. Od roku 2014 pak 

postupně docházelo k řadě drobných zlepšení v oblasti sociálního zabezpečení.    

Od roku 2012 se tedy podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním 

vyloučením snižoval a nachází se (v roce 2017) hluboko pod evropským průměrem 

s výrazně nejnižší hodnotou. Uspokojivě vyznívá zhodnocení stanoveného cíle v rámci 

programu Evropa 2020: snížení podílu a počtu osob ohrožených chudobou či sociálním 

vyloučením oproti roku 2008 z 15,3 % a 1 566 tis. osob na 12,2 % (o 299 tis. osob) 

znamená výrazné překročení národního stanoveného cíle. V případě osob starších 65 

let, kteří žijí osaměle, a nezaměstnaných se však toto riziko zvýšilo a je výrazně 

vysoké; zvýšeně ohrožené jsou také osoby žijící v neúplných domácnostech s dětmi a 

domácnosti jednotlivců. Regionální rozdíly v riziku chudoby a sociálního vyloučení se 

mezi lety 2010 až 2017 snížily, když ve velké většině regionů toto riziko pokleslo. 

Výjimkou je však lidnatý region Moravskoslezsko, který dokonce mírně překročil v roce 

2017 hodnotu roku 2010 (19,2 %). K celkově příznivému vývoji přispěly zejména vývoj 

ekonomiky a trhu práce, dlouhodobě nízká míra příjmových nerovností, relativně (s 

ohledem na nízké náklady) efektivní systém sociální ochrany a další opatření v oblasti 

politiky zaměstnanosti, sociálních služeb, vzdělávání.   

 V oblasti trhu práce se projevil výrazně pozitivní vývoj, jak pokud jde o 

nezaměstnanost (včetně dlouhodobé), tak o zaměstnanost. Jde ovšem o indikátory 

velmi citlivé na ekonomický cyklus. Míra nezaměstnanosti klesla dokonce pod 3 % v 

roce 2017, míra dlouhodobé nezaměstnanosti se snížila na třetinu (1 %). Byly splněny 

národní cíle snížit míru nezaměstnanosti mladých do 25 let (klesla na 7,9 % v roce 

2017) a uchazečů s nejvýše základním vzděláním (pokles na 13,1 %). Míry zaměstna-

nosti osob ve věku 20-64 let celkem, žen a osob 55-64 let dosáhly 78,5 %, 70,5 % a 

62,1 %. Převyšují výrazně evropský průměr a současně naplňují cíle programu Evropa 

2020. Poklesl také podíl osob žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou na 

4,5 %. Na druhé straně stojí za pozornost stále vysoká míra nezaměstnanosti 

některých kategorií, jako jsou lidé s nízkým vzděláním (míra dlouhodobé nezaměstna-

nosti je přes 6 %) a další. Dopad mateřství na nezaměstnanost (v případě žen s dětmi 

0-6 let) je nadále velmi silný.  

 Míra rizika chudoby se v celém období udržela mezi 9 až 10 %, nenarostla ani v 

letech finanční a ekonomické krize - v tomto nepříznivém období k tomu ovšem přispěl 

skrytý efekt zpomalení růstu mezd, a tedy nezvyšující se úroveň hranice chudoby. 

Snížila se míra rizika chudoby dětí a také intenzita chudoby. Snížila se též míra silné 

materiální deprivace, stejně jako ‘národně specifický’ indikátor materiální deprivace. 

Na druhé straně dochází v případě některých kategorií populace ke zhoršením, zejména 

pokud jde o riziko chudoby: jde o nezaměstnané, osoby žijící v domácnostech 

neúplných, domácnostech jednotlivců a úplných domácnostech se třemi a více dětmi. 
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Ukazatel míry rizika chudoby po odečtení nákladů na bydlení se spíše zhoršil (27-28 

%) a naznačuje, jak může být obtížné pro široký okruh domácností vyjít s příjmy. 

 Problémy, ale i určitá zlepšení naznačují indikátory deprivace v oblasti bydlení. 

Podíl osob v domácnostech, jejichž náklady na bydlení přesahují 40 % jejich příjmů, 

se sice ve sledovaném období snížil z 9,7 % na 8,8 %, mezi jednotlivci nad 65 let a 

osobami v neúplných rodinách však dosahuje 27 %. Snížil se ale podíl osob, jež uvádějí 

problémy s úhradou nákladů na bydlení (z 5 % na 2,5 %). Přeplněnost bytu je zjištěna 

u dvojnásobného množství osob, než je průměr v EU. Podíl osob v hmotné nouzi, jež 

žijí v nestandardní formě bydlení, na celkovém počtu obyvatel se jen mírně snížil ve 

sledovaném období (z 0,21 % na 0,18 %), v Moravskoslezském kraji dosahuje                  

0,51 %. Odhad podílu osob žijících v otevřených formách bezdomovectví se pohybuje 

ve velkých městech mezi 0,1 % až 0,2 % populace.    

Indikátory vztažené k různým oblastem opatření sociální politiky ukazují 

většinou příznivý vývoj, současně jsou však patrné určité nedostatky.   

Podíl osob zapojených do opatření aktivní politiky zaměstnanosti se po výkyvech 

(zejména v letech 2010 až 2012) postupně dostal asi na čtvrtinu počtu nezaměstna-

ných osob (dlouhodobě mezi 20-25 % rozsahu nezaměstnanosti), což lze považovat v 

situaci dobré nabídky pracovních míst za přiměřené. Na druhé straně méně jsou 

zapojeny hůře zaměstnatelné kategorie uchazečů, jako jsou zdravotně postižení, osoby 

se základním vzděláním, osoby nad 50 let věku. Analýza podle krajů ukazuje značné 

rozdíly v podílu zapojených uchazečů. Je pozitivní, že v průběhu let 2015 až 2017 se 

cílenost opatření na dlouhodobě nezaměstnané zvyšovala: v roce 2015 byl podíl jejich 

zapojení v opatřeních APZ nižší než v celku nezaměstnaných, v roce 2016 již 

vyrovnaný a v roce 2017 pak o něco vyšší než v celku nezaměstnaných. Příkladné jsou 

zejména regiony Zlínský a Pardubický.  

Efektivnost sociálních transferů v eliminaci chudoby se dlouhodobě udržuje 

kolem 75 %. Ve sledovaném období 2010 až 2017 se snížila o 1,7 p.b., ale protože se 

současně snížila míra rizika chudoby před transfery, neznamenalo to nárůst rizika 

chudoby po transferech. Výrazně nižší je efektivnost sociálních transferů při eliminaci 

chudoby v případě dětí a věkové skupiny 18-24 let (46 % a 42 %). Při rozkladu podle 

typů domácností pak sledujeme nižší efektivnost sociálních transferů u domácností s 

dětmi (s počtem dětí se snižuje až na 33 % v případě úplných rodin se třemi a více 

dětmi) a podobně nízká je efektivnost sociálních transferů v případě neúplných rodin s 

dětmi.  

 Ukazatele efektivní míry zdanění při přechodu z nezaměstnanosti do zaměstnání 

či z velmi nízké úrovně výdělku na vyšší výdělek se příliš v čase nemění, v případě 

některých typů domácností jsou relativně vysoké. Dlouhodobě zaostala úroveň 

životního minima za úrovní hranice chudoby. Výdaje na sociálně-zdravotní systém 

zůstávají v kontextu zemí EU dlouhodobě relativně nízké.   

Podíl mladých osob předčasně opouštějících vzdělávací systém je sice výrazně 

pod 10 % (je naplněn cíl podle programu Evropa 2020), od roku 2010 ovšem narostl 

ze 4,9 % na 6,7 % a v regionu Severozápad převyšuje 15 %. Opatření v oblasti 

inkluzivního (společného) vzdělávání přináší určité výsledky, nejsou ale příliš výrazné: 

podíl žáků se specifickými vzdělávacími potřebami vzdělávaných v hlavním proudu 

vzdělávání s individuální podporou se zvýšil od roku 2010 do roku 2017 z necelých 37 

% na více než 53 %, podíl žáků vzdělávaných v základním vzdělávání podle RVP pro 

žáky s lehkým mentálním postižením poklesl. Počet asistentů pedagoga se ve 

sledovaném období zvýšil z 3,3 na 8,9 na 1 000 žáků, nízký nadále zůstává počet 

poradenských pracovníků v oblasti vzdělávání. Podíl dospělých osob v programech 
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celoživotního vzdělávání je dlouhodobě kolem 10 %, blízko průměru EU, ale je nízký v 

případě osob s nejvýše základním vzděláním (3,3 %) a u nezaměstnaných (5,3 %).   

Podíl dětí ve věku do 3 let, jež využívají služeb péče o děti, se ve sledovaném 

období zvýšil z 9,3 % na 13,5 %, podíl dětí ve věku 3 až 6 let se nezměnil (asi 71%). 

Zajištění služeb péče pro předškolní děti tak nadále není uspokojivé (viz výrazný dopad 

mateřství na zaměstnanost žen). Kapacity ambulantních, terénních a pobytových 

sociálních služeb narostly od roku 2010 jen mírně. Kapacita pobytových služeb pro 

seniory v období 2010 až 2017 poklesla z 23 na 18 míst na 1 000 seniorů, nejnižší je v 

Praze a Jihomoravském kraji, když jejich rozvoj zaostává za zvyšováním počtu seniorů. 

Na druhé straně počet neuspokojených žadatelů na 1 000 seniorů poklesl z 37 na 30. 

Zvýšil se podíl neuspokojených žadatelů o místo v azylovém domě (z 0,40 na 0,57 na 

1 000 obyvatel), výrazně vysoký je v Jihočeském a Ústeckém kraji. Podíl neuspokoje-

ných žadatelů o chráněné bydlení se mírně snížil (z 0,24 na 0,22), vysoký je zejména 

v Olomouckém kraji. Snížil se mírně počet neuspokojených žadatelů o místo v 

noclehárně (z 0,12 na 0,08). Podařilo se zlepšit personální kapacity v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí, když ve sledovaném období se snížil počet případů na pracovníka 

ze 156 na 91.    

  Dlouhodobě dochází ke koncentraci rizik nezaměstnanosti, chudoby a sociálního 

vyloučení do určitých kategorií populace, která je doprovázena koncentrací prostorovou 

(viz níže). Sociální vyloučení, materiální deprivace, chudoba a nezaměstnanost 

dopadají neúměrně silně (v porovnání s ostatní populací) na nezaměstnané, na neúplné 

domácnosti s dětmi, na domácnosti s třemi a více dětmi, na domácnosti jednotlivců 

(které velmi zatěžují náklady na bydlení). Prostorově se jedná o koncentraci problémů 

v regionech Severozápad a Moravskoslezsko, resp. v Ústeckém, Karlovarském a 

Moravskoslezském kraji.  

Srovnání hodnot kompozitního indikátoru regionálních disparit za roky 2013 a 

2017 ukazuje poměrně stabilní situaci, pokud jde o zaostávání jednotlivých okresů. 

V roce 2017 se do posledního kvintilu nejméně ve čtyřech zaostávajících položkách 

řadilo 8 okresů: Bruntál, Děčín, Chomutov, Jeseník, Karviná, Ostrava-město, Most a 

Sokolov. Jedná se tedy o 10 % všech okresů v ČR. Oproti roku 2013 již nejsou mezi 

nimi dva okresy: Přerov a Teplice. Naproti tomu, od roku 2013 se při snižujícím se 

podílu nezaměstnaných osob v ČR (PNO) současně zvyšuje počet okresů, které 

dosahují více než 150 % celorepublikové hodnoty PNO (zvýšil se z 5 na 10 okresů): 

Karviná, Most, Ostrava-město, Bruntál, Znojmo, Chomutov, Ústí nad Labem, Jeseník, 

Hodonín a Děčín. 

Negativním trendem je nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit a zvyšování 

počtu osob žijících v těchto silně deprivovaných lokalitách. Od posledního šetření v 

roce 2006 jejich počet narostl z 310 na 606 v roce 2016, přičemž rostl zejména počet 

menších lokalit, ale současně se také zvýšil počet jejich obyvatel: byl odhadován 

v roce 2006 na 60-80 tisíc, zatímco v roce 2015 již asi na 115 tisíc, převážně romské 

národnosti. 

Ukazatele, jež bylo možné vyhodnotit v roce 2016 (viz zpráva z roku 2016), 

naznačují, že nejvyšší počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit vykazuje zejména 

kraj Ústecký (téměř 40 tis.), ve kterém se zároveň nachází největší počet SVL (89), 

kraj Moravskoslezský (mezi 19 a 23 tis.) se 72 lokalitami a kraj Jihomoravský (mezi 8 

a 10 tis.) s 28 lokalitami. V podílu nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách 

nejsou mezi jednotlivými kraji výraznější rozdíly, celorepublikový průměr je odhadován 

na 80 až 90 %. Tento indikátor snad nejvýstižněji charakterizuje míru sociálního 

vyloučení v těchto lokalitách.  
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Naproti tomu dosažitelné indikátory zachycující úsilí zaměřené k sociálnímu 

začleňování jejich obyvatel naznačují značné rezervy či nedostatky. Terénní sociální 

služby poskytované obcí sociálně vyloučeným jsou přítomny pouze ve 30 % obcí, na 

jejichž území se nachází SVL. Odhad podílu sociálně znevýhodněných žáků v základní 

škole kolísá v průměru mezi 15 a 35 %. Vyšší je v Moravskoslezském kraji, kde se 

uvádí až 50 %, Ústeckém a Libereckém kraji (45 %) a Královéhradeckém, Olomouc-

kém a Zlínském kraji (40 %). Služba asistenta pedagoga je zastoupena v poměrně 

nízkém procentu obcí se sociálně vyloučenými lokalitami (31 %), více je tato služba 

zastoupena v Hlavním městě Praze (71 %) a v Pardubickém (45 %), Olomouckém (41 

%) a Jihomoravském (38 %) kraji.     

V oblasti obecných indikátorů, jež indikují míru sociální soudržnosti (důvěra 

v lidi, důvěra v národní instituce, pocit diskriminace, subjektivní sociální distance), 

došlo ke zlepšení, v některých ukazatelích k přiblížení evropskému průměru. Česká 

republika, pokud jde o pocit diskriminace a důvěru v národní instituce, má dokonce 

lepší výsledek, než je průměr evropských zemí.   
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Výtahy z oponentských posudků 

PhDr. Imrich Vašečka 

Oceňujem rozsah práce, ktorú autori vložili do získania a spracovania dát. Získali sme 

tak neoceniteľné komplexné zhodnotenie štruktúry problematiky a vývojových trendov. 

Dáta sú spracované starostlivo a s citom pre hodnotenú realitu. 

V usporiadaní záverečných hodnotení vidím drobný nedostatok. Chýba mi umiestnenie 

dielčich záverov za jednotlivými prioritnými oblasťami. Tie dielčie závery sú až 

v celkovom Závere. Nejedná sa o nič významné, len to sťažuje čítanie Záveru. 

Prekrývajú sa v ňom dielčie konštatovania s celkovým záverom. Niektoré dôležité 

konštatovania a doporučenia sa tak strácajú v rozsiahlejšom Závere. 

Využiteľnosť výsledkov je nesporná. Neviem si predstaviť prácu nad sociálnym 

začleňovaním pre budúce obdobie bez znalostí, ktoré poskytujú tieto údaje. 

 

 

RNDr. Jaromír Kalmus 

Některé indikátory jsou počítány na základě relativně přesných dat z administraticních 

zdrojů, zatímco jiné jsou získané z dat výběrových šetření, tedy z odhadů zatížených 

určitou (výběrovou i nevýběrovou) chybou. Tato skutečnost významně ovlivňuje 

vypovídací schopnost konkrétních indikátorů, což je nutno mít neustále na paměti při 

jejich interpretaci a hodnocení. 

Formulované závěry výstižně shrnují nejpodstatnější jevy vyplývající z nashromáž-

děných dat. V tomto ohledu autoři odvedli mimořádně kvalitní práci. Paradoxně však 

množství (mnohdy složitých) indikátorů v rámci stanovené metodiky nedává tolik 

prostoru pro hlubší analýzu souvislostí v širším kontextu, což je ovšem v některých 

případech na škodu a občas vede autory ke zjednodušujícím konstatováním. Na 

celkově pozitivním hodnocení celé práce to však nic nemění. 

Dokument je primárně určen k hodnocení národní strategie sociálního začleňování a 

následně by mohl být využit ve dvou základních směrech. Především k formulaci 

návrhů konkrétních navazujích opatření směřujících ke zlepšení v problematických 

oblastech, resp. k udržení dosažených pozitivních jevů v případě méně příznivého 

ekonomického rámce. Navíc získané poznatky mohou přispět k vyhodnocení stanovené 

soustavy indikátorů jako takové s cílem prohloubit její komplexnost a využitelnost. A to 

nejen z hlediska obsahu a vypovídací schopnosti jednotlivých indikátorů, ale zejména 

s ohledem na pokrytí problematické (SVL) či prakticky nedostatečně popsané 

(institucionální domácnosti) části populace. 

 

 


