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Vývoj kvality života
Daniel Prokop, garant expertní studie / zakladatel PAQ Research

Úvod
Na vývoj kvality života v Česku se můžeme dívat ze dvou perspektiv. První je mezinárodní 

srovnání kvality života. Druhou je srovnání v rámci Česka – tedy vývoj jednak regionálních 

nerovností kvality života a jednak reforem klíčových oblastí, které kvalitu života omezují. 

V této kapitole probereme stručně obě perspektivy.

Jak si vedeme v mezinárodním srovnání
K mezinárodním žebříčkům lze mít výhrady kvůli srovnatelnosti nebo dostupnosti a smy-

sluplnosti dat z  jednotlivých zemí. Pokud však udržují jednotnou metodiku, lze je využít 

pro analýzu trendů. Jedním z takto využitelných dlouhodobých srovnání kvality života je 

Prosperity Index od Legatum Institute, který hodnotí kvalitu devíti dílčích oblastí – eko-

nomiky, podnikatelského prostředí, kvality vládnutí, osobní svobody, sociálního kapitálu, 

bezpečnosti, vzdělávání, zdraví a životního prostředí.

Dřívější analýzy pro Aspen Institute ukázaly, že si Česko v takto měřené celkové kva-

litě života vede lépe než ostatní postkomunistické země. V roce 2018 se v žebříčku indexu 

posunulo z 24. na 27. místo. Tento mírný posun není nicméně dán zhoršením kvality života 

v Česku, ale jejím zlepšením v ostatních státech. Legatum Institute vyjadřuje celkovou kva-

litu života v zemi indexem 0 až 100. Česká republika se v posledních letech pohybuje kolem 

stejných hodnot (71–72). Celková kvalita života se v ČR tedy příliš nemění, jen nás některé 

země předhánějí. Tento aspekt je dobré si uvědomovat u všech žebříčků kvality života, které 

jsou založené na pořadí.

Srovnání vývoje kvality života v  jednotlivých zemích by nás zahltilo daty, a  na-

víc by mohlo být zatíženo vyšší volatilitou (nepřesnost vyhodnocení kvality života v kon-

krétní zemi). Lepší je tak zaměřit se na porovnání vývoje kvality života v těch regionech 

Evropy, s nimiž má Česko smysl srovnávat. Zaměříme-li se na dobu po ekonomické krizi, 

pozorujeme výraznější růst kvality života v pobaltských zemích (Estonsko, Litva, Lotyšsko), 

Rumunsku a Bulharsku.

50



#AspenAnnual2019

Graf 1: Vývoj celkové kvality života podle Legatum Prosperity Index v regionech 
Zdroj: Legatum Prosperity Index 2018
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V České republice je viditelný dlouhý dozvuk ekonomické krize (stagnace a pokles do roku 

2014) a následné období konjunktury, na které se ale v posledních dvou letech nepodařilo 

příliš navázat – zřejmě i kvůli absenci nebo nedostatečnosti některých klíčových reforem či 

přetrvávajícím regionálním rozdílům, které budeme probírat v dalších částech této kapito-

ly. Spíše pozvolný nárůst kvality života lze vysledovat i ve zbývajících zemích Visegrádu – 

v rámci jich přitom index prosperity nejvíce stagnuje v Maďarsku.

Co nás sráží? A o ďáblu v detailech
Možná důležitější než celkový index je pohled na to, co Českou republiku v celkovém srov-

nání posiluje a sráží. Tento pohled musí být kritický, jak k hodnocenému stavu, tak k samot-

né metodice Legatum Institute.

Problémem Česka je nízký sociální kapitál. Tím je v tomto mezinárodním srovnání 

myšlena mezilidská a institucionální důvěra (tedy rozměr sociálního kapitálu zdůrazňova-

ný například Robertem Putnamem, zatímco ostatní autoři jako Pierre Bourdieu sociálním 

kapitálem rozumí zdroje v podobě společenských kontaktů a sítí jedince). Podle většiny me-

zinárodních výzkumů (ESS, ISSP) je tato společenská důvěra v Česku slabá. Stejně je tomu 

v ostatních postkomunistických regionech. To přitom může mít dopady na občanskou ak-

tivitu, ochotu platit daně a jinak se podílet na chodu státu, ale také zvyšovat tzv. transakční 

náklady společnosti (např. vyšší formalizace smluvních vztahů reagujících na malou důvě-

ru, velká administrativní formalizace systému sociální podpory projevující se neschopností 

rychlé individuální asistence).
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Graf 2: Profil kvality života – srovnání regionů 
Zdroj: Legatum Prosperity Index 2018
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Mezi silné stránky Česka naopak podle Legatum Institute patří ekonomika, životní pro-

středí, vzdělávání, zdraví a bezpečnost. Toto srovnání lze těžko rozporovat u bezpečnosti 

(Česko patří i podle Institutu pro hospodářství a mír (IEP) a statistik kriminality k bezpeč-

nějším zemím Evropy) a u zdraví (relativně vysoká naděje dožití a některé výsledky zdra-

votního systému). U  vzdělávání a  ekonomiky je však srovnatelnost s  průměrem západní 

Evropy zarážející. U vzdělávání se jedná o důsledek toho, že Legatum Institute zohledňuje 

jen míru ukončení základní docházky, ale již ne tzv. early leavers, tedy počet dětí, jež nedo-

sáhnou na žádné učňovské či střední vzdělání a jejichž počet v Česku stoupá. Díky bezplat-

nému systému je vysoce hodnocen přístup ke vzdělání, ale reálně Česko patří ke státům 

s nejvyšší rozdílností v kvalitě jednotlivých škol a nejvyšší závislostí výsledků vzdělávání 

dětí na socioekonomickém a kulturním statusu jejich rodičů (Prokop, Dvořák 2019). Přístup 

ke skutečně kvalitnímu vzdělání je tak velmi nerovný. Podobně v ekonomice je postavení 

ČR v průměru západní Evropy důsledkem toho, že Legatum Institute zohledňuje podmín-

ky podnikání, antimonopolní zákony a další faktory více než reálné příjmy obyvatel či jejich 

předlužení a exekuce – faktory, v nichž Česko za západní Evropou zaostává.1

Poučení, které z  toho vyplývá, je tedy sledovat trendy, ale nepřeceňovat konkrétní 

postavení v žebříčcích. A celkový trend bychom mohli popsat jako zpomalení růstu kvality 

života, která od roku 2014 stoupala, ale zřejmě naráží na strukturální limity a neřešené pro-

blémy České republiky, na které upozorňovala loňská zpráva o kvalitě života pro konferenci 

Kam kráčíš, Česko.

1) Podrobné shrnutí a metodika Legatum Institute viz: https://prosperitysite.s3accelerate.amazonaws.
com/4115/4521/1964/Country_Profiles_Full_report.pdf a viz: https://prosperitysite.s3accelerate.amazonaws.
com/7915/4398/9989/20181204_LI_PI_Methodology_Report.pdf.
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Doporučení z roku 2018 
a jak byla naplněna
Proto má nyní smysl naplnění těchto doporučení z roku 2018 zrevidovat.

1. Měli bychom se zaměřit na řešení stagnujících problémů sociální po-

litiky, které omezují rozvoj regionů a mají řadu dalších negativních 

dopadů. Tím je kromě neexistující politiky sociálního/dostupného obecní-

ho bydlení zejména časté předlužení a prevalence exekucí v chudších částech 

populace. Exekuce mělo v roce 2017 podle dat Exekutorské komory 863 tisíc 

Čechů a takřka 500 tisíc mělo tři a více exekucí. Situace těchto lidí je neře-

šitelná bez výrazně přístupnějšího institutu oddlužení, který by dlužníky 

motivoval k práci, a insolvenční správce k odpisu nejspornějších částí dluhů 

(vzniklých predátorskými půjčkami, skrytými sankcemi apod.) a v  případě 

snahy umožňoval nižší než 30% hranici pro oddlužení.

Vyhodnocení pokroku: Došlo ke schválení přístupnějšího systému oddlužení, 

který ruší nutnost prokazovat dopředu schopnost splacení 30 % dluhu a některým 

skupinám umožňuje rychlejší oddlužení. Po 4 měsících lze odhadovat, že do osobní-

ho bankrotu vstoupí 40 až 55 tisíc lidí ročně (současné tempo je okolo 140 lidí denně, 

ale je otázka, zda po prvních měsících, kdy uvolněné podmínky insolvencí využili 

někteří čekající dlužníci, nezačne klesat). To je sice více než dvojnásobek předcho-

zích hodnot, ale stále spíše na dolní hranici původních expertních odhadů. Oddluže-

ní neřešitelně předlužené části populace by kvůli dlouhé lhůtě oddlužení zabralo 15 

až 20 let s velkými důsledky v udržení šedé ekonomiky v regionu apod. Je tedy nutno 

upravit další parametry. Například sjednotit systém ponechání části mzdy nad neza-

bavitelné minimum v insolvenci  a v exekuci, aby u části dlužníků nebyl přechod do 

insolvence spojen s výrazným a demotivujícím poklesem příjmů. Nastavit odměny 

insolvenčních správců tak, aby motivovaly k vyššímu přezkumu pohledávek a rych-

lejším a efektivnímu procesu insolvence, posílit garance oddlužení po 5 letech při 

plnění podmínek, zavést teritorialitu exekutorů či jiné opatření posilující jejich nezá-

vislost na věřiteli a možnost ukončování nevymahatelných exekucí.
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2. Politika by se měla zaměřit na celkové vyrovnávání ekonomických 

nerovností regionů, které se projevují v rozdílech v nezaměstnanos-

ti, koncentraci sociálně vyloučených lokalit apod. Mezi opatření pod-

porující rozvoj chudších regionů může patřit nižší zdanění méně placených 

pracovních úvazků, decentralizace veřejné správy či investice do výstavby 

infrastruktury, efektivnější využívání evropských dotací či podpory vzdělá-

vání v oblasti. 

Vyhodnocení pokroku: V oblasti zdanění méně placených úvazků a decentralizace 

části státní správy k pokrokům nedošlo. V investicích do infrastruktury a využívání 

evropských fondů jsou pokroky lokálně odlišné, celkově však nelze sledovat kvalita-

tivní změny v podpoře vzdělanostní politiky a klíčové infrastruktury.

3. V  investicích do vzdělávání je nutné se zaměřit na snižování regio-

nálních rozdílů v kvalitě základních a středních škol, které přispívají 

k reprodukci chudoby. Je třeba se zaměřit také na programy vyrovnávající 

šance dětí ze znevýhodňující prostředí v raném věku (např. obědy zdarma ve 

školkách a speciální předškolní vzdělávání).

Vyhodnocení pokroku: Ve vzdělávání proběhlo navýšení platů učitelů a změna fi-

nancování regionálního školství, která může být prvním krokem  k méně administra-

tivně náročnému a snadnějšímu financování některých podpůrných profesí. Změny 

ve vzdělávání směřující ke snížení regionálních a dalších nerovností obsahuje doku-

ment Strategie ve vzdělávání do roku 2030+.  Co se týče obědů zdarma, došlo namís-

to systémového řešení (např. obědy zdarma pro všechny děti z domácností pobírají-

cích přídavky na dítě – cca 280 tisíc) ke zvýšení podpory některých dílčích programů. 

4. Investice do dopravní infrastruktury a infrastruktury služeb by měly 

zohledňovat problém vnitřní perifernosti – tedy to, že kvalitu života vý-

razně ovlivňuje nedostupnost služeb v oblasti zdravotnictví, školství apod.

Vyhodnocení pokroku: Jedná se o  regionálně specifické změny s  dlouhodobým 

účinkem, který ještě nelze vyhodnotit.
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5. Mělo by dojít k lepší kooperaci jednotlivých úrovní státní správy v ně-

kterých oblastech. V oblasti dostupného a sociálního bydlení, financování 

sociálních služeb či speciálních projektů, jako jsou zmiňované „obědy zdar-

ma“, v ČR často dochází ke střetu zájmů státu, krajů a obcí, které v daných 

politikách nekooperují.

Vyhodnocení pokroku: Negativem je dosud neexistující zákon o sociálním bydlení 

a funkční státní politika bydlení. Ta by měla kombinovat možnost sociálního bydlení 

pro velmi úzkou cílovou skupinu a další prvky podpory (podpora nájemního bydle-

ní, obecní bydlení, vyšší využívání dávek okamžité mimořádné pomoci) pro skupiny, 

které si nemohou dovolit vlastnické bydlení. Stále chybějícím prvkem je také vyšší 

míra meziresortní spolupráce (vzdělávací, sociální, zdravotní oblast), která zkušebně 

probíhá v některých regionech, ale je třeba ji podpořit celorepublikově.

6. Veřejná politika by měla podporovat občanskou a kulturní angažo-

vanost a spolkový život, což jsou faktory zvyšující kvalitu života i v jinak 

znevýhodněných oblastech. To lze realizovat na lokální úrovni, ale i opatře-

ními, jako je daňová asignace (možnost převést část daní vybranému spolku 

a sdružení).

Vyhodnocení pokroku: Jedná se o regionálně specifické změny, z nichž je třeba vy-

zdvihnout zejména osvědčené postupy (angl. best practices) aktivních a plánujících 

obcí.
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