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PŘEDMLUVA

Vážení čtenáři,

v září 2000 přijali vrcholní představitelé 189 členských zemí Organizace spojených národů De-
klaraci tisíciletí. Potvrdili v ní svoje odhodlání sledovat budování světa bezpečnosti a míru pro 
všechny, světa, v němž se odstranění bídy a udržitelný rozvoj stanou jednoznačnou politickou 
prioritou.

Členské země mají ve výhledu do roku 2015 dosáhnout pokroku v osmi klíčových rozvojových 
úlohách navržených v této Deklaraci. Úlohy vyjadřují především potřeby rozvojových zemí: pří-
stup k pitné vodě a kanalizaci, zajištění základního vzdělání všem dětem, odstranění extrémních 
podob chudoby apod. Některé z takto stanovených úloh tudíž pro naši zemi nepředstavují mobi-
lizující výzvu: můžeme v nich jít již nyní příkladem ostatním zemím světa (jde například o nízkou 
úroveň kojenecké a perinatální úmrtnosti, mateřské úmrtnosti či o dosaženou rovnost v přístupu 
mužů a žen ke vzdělání). Přesto nyní dostáváte z podnětu Rozvojového programu OSN do rukou 
zprávu, která rozpracovává těchto osm úloh i v podmínkách České republiky. Po zvážení všech 
okolností se totiž jednoznačně ukázalo, že v zásadě všechny cíle mohou být relevantní i pro naši 
zemi — za předpokladu, že budou upraveny tak, aby odpovídaly dosaženému stupni jejího civi-
lizačního vývoje.

Zpráva, kterou ve spolupráci s mnoha odborníky a pracovníky různých centrálních orgánů a or-
ganizací zpracovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univer-
zity Karlovy v Praze, analyzuje uplynulý vývoj a aktuální situaci České republiky a navrhuje takto 
modifikované cíle způsobem, který jí umožní využít této politické výzvy, pozitivně na ni zareago-
vat a odpovědně se tak připojit k úsilí o zajištění elementárních podmínek pro důstojný a slušný 
život miliardám lidí na celé planetě.

Věřím, že se tato zpráva stane dobrým základem a inspirací pro formulaci efektivních veřejných 
politik v různých oblastech života české společnosti, a v neposlední řadě i pro aktivní účast České 
republiky při vytváření globálního partnerství pro rozvoj.

Praha, únor 2004

Ing. Zdeněk Škromach
ministr práce a sociálních věcí ČR
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ÚVODNÍ SLOVO

Na Summitu tisíciletí v září r. 2000 členské státy OSN opětovně potvrdily svůj závazek pracovat 
pro blaho světa, jehož hlavními prioritami je udržitelný rozvoj a vymýcení chudoby. Rozvojové 
cíle tisíciletí vycházejí z dohod a rezolucí světových konferencí, které OSN pořádala a zaštítila 
v minulém desetiletí. Na těchto cílech se vlády členských států OSN shodly jako na obecně přija-
telném rámci hodnocení pokroku rozvoje.

Tyto cíle obracejí pozornost světového společenství na dosažení významného a měřitelného 
zlepšení kvality lidského života. Stanovují kritéria poměřování dosažených výsledků nejen pro 
rozvojové země, ale i pro bohaté země, jež pomohou financovat rozvojové programy, i pro multi-
laterální instituce, které zemím pomáhají při jejich implementaci. Prvních sedm cílů se navzájem 
posiluje a je zaměřeno na snižování chudoby ve všech jejích formách. Poslední cíl, globální part-
nerství pro rozvoj, stanoví, jak dosáhnout oněch prvních sedmi.

Tato základní zpráva je součástí prvních snah o hodnocení pokroku čtyř zemí — České repub-
liky, Maďarska, Slovenska a Slovinska — při naplňování rozvojových cílů tisíciletí na národní 
úrovni. Zpráva se soustředí na spojitost mezi globálními cíli a národními prioritami České repub-
liky. Za cíl si klade zvýšit veřejné povědomí o této iniciativě, obnovit politické odhodlání snižovat 
bídu a zaměřit pozornost na specifické problémy rozvoje.

Jako nové členské státy Evropské unie (EU) mají tyto země jedinečnou příležitost přizpůsobit ony 
cíle svému národnímu kontextu. V tomto procesu adaptace naše zpráva představuje detailní po-
pis chudoby ve zmíněných zemích v předvečer jejich vstupu do EU a zdůrazňuje potřebu při-
jetí takové politiky sociálního začleňování, která je v souladu se Sociální chartou EU. Zpráva rov-
něž zdůrazňuje závazek těchto zemí rozvinutého světa poskytovat rozvojovou pomoc chudším 
zemím. Kdekoliv to bylo možné, úkoly rozvojových cílů tisíciletí, obsažené ve zprávě, čerpaly ze 
zpráv pro členské státy EU týkajících se problematiky přístupu a nerovnosti (zejména Agendy EU 
o sociálním začleňování) a dalších národních politik a rámců. Hluboký záběr a délka zprávy od-
ráží úroveň rozvoje těchto zemí a potřebu podrobné analýzy jejich komplexních rozvojových 
problémů.

Tuto zprávu připravil tým nezávislých autorů za podstatného přispění odborných zástupců sta-
tistických a výzkumných ústavů. Má podporu Rozvojového programu OSN (UNDP) a jejím koor-
dinátorem je prof. Martin Potůček z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociál-
ních věd na Karlově univerzitě v Praze. Zpráva je výsledkem několika kol národních konzultací 
a vstupů. Podobné zprávy vznikají ve všech členských státech.

Jak ukázal proces přístupu k Evropské unii, Česká republika učinila významné pokroky v imple-
mentaci politiky a institucí, jež směřují k vymýcení chudoby a k udržitelnému rozvoji. UNDP věří, 
že zpráva bude nápomocna osobám odpovědným za politická rozhodování v České republice při 
naplňování tohoto úkolu.

Ben Slay
ředitel Regionálního centra UNDP, Bratislava
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PŘEDMLUVA

Leží před vámi návrh plnění cílů tisíciletí pro Českou republiku. Zpráva byla sestavena v tom 
smyslu, aby se obecný návrh těchto cílů tak, jak byly navrženy a přijaty OSN, přizpůsoboval speci-
fické situaci země, usilující po desetiletích totality o návrat do hlavního proudu civilizačního po-
kroku. Musí přitom za pochodu modernizovat svoje instituce, měnit své hodnoty a režimy řízení 
tak, aby byla schopna dostát nárokům vyplývajícím z jejího brzkého vstupu do Evropské unie 
a jejího plnokrevného uplatnění v tomto společenství.

Zvolili jsme přístup odpovídající této historické situaci. Tam, kde to bylo možné, jsme jednotlivé 
dílčí cíle restrukturalizovali a upravili takovým způsobem, aby vedly zemi k efektivnímu řešení 
těch nejnaléhavějších úkolů v nadcházejícím desetiletí.

Pracovní verze předkládané zprávy byly diskutovány na několika pracovních setkáních odbor-
níků, úředníků a politiků s představiteli zadávajících institucí. Poučili jsme se i z obsahu paralelně 
zpracovávaných zpráv sousedních zemí našeho regionu. Nemohla by v tak krátkém čase vznik-
nout bez mimořádného úsilí desítek spolupracujících jednotlivců a několika institucí.

Věříme, že konkrétní formulace jednotlivých cílů najdou odpovídající odezvu mezi všemi, kteří 
mohou a chtějí přispět k tomu, aby Česká republika našla přední místo v proudu celosvětového 
úsilí o naplnění cílů tisíciletí do roku 2015.

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
vedoucí CESES UK FSV, http:/ / ceses.cuni.cz
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SOUHRN

V Deklaraci tisíciletí 147 hlav členských států 
Organizace spojených národů v září 2000 po-
tvrdilo svoje odhodlání sledovat budování 
světa bezpečnosti a míru pro všechny, světa, 
v němž dostanou odstranění bídy a udržitelný 
rozvoj nejvyšší politickou prioritu. Zároveň 
přijalo osm klíčových rozvojových úloh, 18 jim 
podřazených cílů a 48 indikátorů, které orien-
tují země k měřitelnému a kontrolovatelnému 
zlepšování podmínek života lidí. Naprostá vět-
šina úloh má být splněna do roku 2015.

Tato zpráva navrhuje způsob interpretace 
a uplatnění úloh Deklarace tisíciletí OSN v pod-
mínkách České republiky. Na první pohled se 
zdálo, že jde vesměs o úlohy, v nichž Česká re-
publika nejen že nepatří k zaostávajícím žá-
kům, ba dokonce že někde ji lze zařadit mezi 
premianty. Podrobnější analýza a studium vý-
vojových trendů však přivedly řešitelský tým 
Centra pro sociální a ekonomické strategie 
UK FSV k vyváženějšímu stanovisku: v zásadě 
všechny úlohy jsou výzvou i pro Českou re-
publiku. Ze dvou důvodů: Za prvé, v rychle se 
měnícím světě ani uspokojivá aktuální situace 
nezaručuje, že nedojde ke stagnaci, nebo do-
konce ke zhoršení situace. Za druhé, rozhod-
neme-li se nedržet se striktně jen navržených 
48 rámcových indikátorů, jež postihují řešení 
především v rozvojových zemích, nalezneme 
snadno další údaje, které mají naopak vyso-
kou vypovídací a mobilizační hodnotu pro da-
nou fázi kulturně civilizačního vývoje České 
republiky.

První cíl sleduje snížení chudoby a sociálního 
vyloučení. I když je výskyt chudoby v České 
republice výrazně nižší než ve většině trans-
formujících se zemí, a podle některých indi-
kátorů dokonce nižší, než představuje prů-
měr stávajících zemí Evropské unie, existují 
některé sociální skupiny, jejichž relativní po-
zice se stále zhoršuje a jejichž ohrožení chu-
dobou tedy roste. Navrhujeme, aby se ve vý-
hledu do roku 2015 soustředila pozornost 
především na snížení procenta osamělých 
matek s nízkými příjmy (na 20 %), na zastavení 
sociálního vylučování lidí především pomocí 
snížení míry dlouhodobé nezaměstnanosti 

(na 3 %) a na snížení počtu příjemců dávek 
sociální potřebnosti (na 400 tisíc). K rozvinutí 
a zpřesnění těchto cílů dojde v Národním akč-
ním plánu sociálního začleňování, který bude 
předložen v roce 2004.

Druhý cíl sleduje dosažení univerzálního pri-
márního vzdělávání. Zpráva konstatuje, že 
česká vzdělávací soustava tento úkol plní prak-
ticky již dnes, nicméně vykazuje dosud znaky 
industriální éry a nestačí držet krok s nastu-
pující érou společnosti vědění. Navrhujeme, 
aby ve výhledu do roku 2015 bylo umožněno 
třem čtvrtinám mladých lidí získávat maturitu 
ve středním všeobecném nebo odborném 
vzdělávání, aby polovině populačního roč-
níku byla zajištěna možnost nastoupit do ně-
které z forem terciárního vzdělávání a aby se 
průměrná délka vzdělávání v roce 2015 srov-
nala se současnou hodnotou tohoto indiká-
toru v zemích Evropské unie (16,7 roku oproti 
16 letům v roce 2002).

Třetí cíl prosazuje rovnost mužů a žen a rozši-
řuje možnosti žen prosadit se ve společnosti. 
I když například v přístupu ke vzdělání je dnes 
již rovnost zajištěna, v dalších oblastech bude 
třeba usilovat o nápravu dosud neuspokoji-
vého stavu. Zpráva zdůrazňuje následující:

n výše mzdy má být závislá pouze na po-
dávaném výkonu, a nikoli na pohlaví (po-
díl mezd žen na mzdách mužů má vzrůst 
z dnešních 73 % na 80 % v roce 2015);

n má se posílit postavení žen v rozhodova-
cích procesech (podíl žen v Parlamentu 
ČR má vzrůst ze současných 15 % na 25 % 
v roce 2015);

n vytvoření podmínek pro sladění rodin-
ného a pracovního života (legislativními 
změnami a bohatou nabídkou veřejných 
služeb); a

n ženy budou lépe chráněny před domácím 
násilím.

Čtvrtý cíl se zaměřuje na snížení dětské úmrt-
nosti. Zde je Česká republika na špici pomysl-
ného pelotonu zemí: příslušné hodnoty koje-
necké (4,0) a perinatální (4,5) úmrtnosti jsou 
na úrovni předstihující cíle stanovené WHO 
pro první období 21. století pro evropský re-
gion a dosahují hranici možností. Tuto úroveň 
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však bude třeba udržet a zaměřit se na snížení 
podílu dětí s vrozenou vadou (z 338 na 10 tisíc 
živě narozených v roce 2001 na 200 na 10 tisíc 
živě narozených v roce 2015).

Pátý cíl se věnuje zlepšení zdraví matek. Pro 
Českou republiku je vhodné zaměřit se na 
širší kontext prevence a řešení problémů re-
produkčního zdraví a na řešení razantního 
poklesu porodnosti v průběhu společenské 
transformace. Robustní rodinnou, populační 
a zdravotní politikou má být dosaženo úhrnné 
míry plodnosti alespoň 1,5 v roce 2015 (v roce 
2002 1,17), mírného poklesu mateřské úmrt-
nosti (z dnešních 3,2 úmrtí na 100 tisíc živě 
narozených na 3 úmrtí na 100 tisíc živě na-
rozených v roce 2015) a dalšího nepatrného 
zvýšení podílu porodů asistovaných odbor-
ným personálem (z dnešních 98,5 % na 99 % 
v roce 2015).

Boj s HIV/ AIDS, malárií a dalšími nemocemi 
je náplní šestého cíle, konkretizovaného udr-
žením výskytu infekce HIV/ AIDS, ale i tuber-
kulózy na stávající relativně nízké úrovni. 
S přihlédnutím ke specifické situaci České re-
publiky jsme ovšem tento cíl rozšířili i o další 
významné skupiny onemocnění. Půjde přede-
vším o pokles standardizované úmrtnosti na:

n nemoci oběhové soustavy (u mužů z 563 
na 350 a u žen z 350 na 210 na 100 tisíc 
obyvatel v roce 2015);

n zhoubné novotvary (u mužů z 314 na 
280 — 300 a u žen ze 178 na 160 — 170 na 
100 tisíc obyvatel v roce 2015); a

n vnější příčiny (u mužů z 91 na 58 a u žen z 33 
na 23 na 100 tisíc obyvatel v roce 2015).

Sedmý cíl sleduje zajištění environmentální 
udržitelnosti. Pro Českou republiku jako vy-
spělý průmyslový stát leží těžiště tohoto cíle 

především v integraci principů udržitelného 
rozvoje do politik a programů jako předpo-
kladu zvrácení trendu ve ztrátách přírodních 
zdrojů. Má se stabilizovat nebo růst podíl lesů 
a chráněných území, naopak má klesat ener-
getická náročnost tvorby HDP, emise oxidu 
uhličitého a celková materiálová náročnost na 
obyvatele. Vedle toho je třeba dále zvyšovat 
podíl populace zásobované vodou z veřej-
ných vodovodů (v roce 2002 89,8 % obyva-
tel) a připojené na veřejnou kanalizaci (v roce 
2002 77,4 %).

Osmý cíl se věnuje podpoře globálního part-
nerství pro rozvoj. V České republice se po-
moc rozvojovým zemím na nových politic-
kých a ekonomických základech obnovuje 
od roku 1995. V roce 2002 činila cca 50 mil. 
USD (0,065 % hrubého národního důchodu). 
Ve stejném roce byla českou vládou přijata 
nová koncepce rozvojové spolupráce do roku 
2007. Ta předpokládá ustavení specializované 
České rozvojové agentury, dlouhodobé finan-
cování programů, další zvýšení celkového ob-
jemu pomoci a zvýšení její celkové efektiv-
nosti a transparentnosti. Součástí agendy 
bude také harmonizace české rozvojové po-
moci s členskými zeměmi EU a OECD. Zajiš-
tění důstojného místa České republiky mezi 
dárcovskými zeměmi rozvojové pomoci si 
vyžádá vyšší pozornost odpovědných aktérů 
po celé období do roku 2010.

Věříme, že se tato zpráva stane dobrým výcho-
diskem pro navazující aktivity České republiky 
v rámci celosvětového úsilí o naplnění úloh 
Deklarace tisíciletí OSN. Zároveň doufáme, že 
podnítí i vstup dalších aktérů do permanentní 
diskuse o žádoucích cílech rozvoje české spo-
lečnosti a českého státu na počátku třetího ti-
síciletí.
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Stav světa znepokojuje. Nejde přitom jen o lokální měnové krize, ozbrojené konflikty či dílčí eko-
logické katastrofy. Přes nebývalý ekonomický rozvoj posledních desetiletí totiž stále neumíme 
zaručit miliardám lidí ani elementární podmínky pro slušný život: přístup k pitné vodě, svobodu 
od hladu, nějakou střechu nad hlavou. Nemají-li děti možnost navštěvovat školy, nenávratně se 
tím podvážou jejich životní šance dlouho do druhé poloviny dvacátého prvního století. Pokud 
ovšem vůbec dostanou šanci se jí dožít. Navíc rozdíly v životních podmínkách a šancích lidí mají 
tendenci se dále prohlubovat, a to jak uvnitř jednotlivých zemí, tak i mezi různými světovými re-
giony.

To byly hlavní důvody, které vedly 147 hlav členských států Organizace spojených národů v září 
2000 k přijetí Deklarace tisíciletí (Millennium Declaration), v níž celkem 189 členských zemí 
znovu potvrdilo svoje odhodlání sledovat budování světa bezpečnosti a míru pro všechny, světa, 
v němž dostanou odstranění bídy a udržitelný rozvoj nejvyšší politickou prioritu. Zároveň přijalo 
osm klíčových rozvojových úloh (goals), 18 jim podřazených cílů (targets) a 48 indikátorů, které 
orientují země ke konkrétnímu a měřitelnému zlepšování životních podmínek lidí. Toto instru-
mentárium postupně vznikalo už v 90. letech 20. století a předpokládá se, že naprostá většina 
stanovených úloh má být realizována do roku 2015.

Počátkem léta 2003 se obrátili představitelé Rozvojového programu OSN na Centrum pro soci-
ální a ekonomické strategie UK FSV s nabídkou podílet se na specifikaci těchto úloh pro Českou 
republiku. Výsledkem oné spolupráce, na níž se kromě pracovníků zmíněného pracoviště podí-
lela celá řada pracovníků dalších výzkumných organizací a orgánů státní správy, je předkládaná 
studie. Studie je součástí souboru čtyř zpráv o naplňování cílů tisíciletí v zemích střední Evropy 
— v České republice, Maďarsku, Slovinsku a Slovenské republice. Všechny čtyři národní zprávy 
jsou také začleněny do shrnující zprávy za celý region.

Nejtěžším úkolem bylo promyslet vhodný způsob interpretace a uplatnění úloh Deklarace ti-
síciletí OSN v podmínkách České republiky. Na první pohled se totiž ukazovalo, že jde vesměs 
o úlohy, v nichž Česká republika nejen že nepatří k zaostávajícím žákům, nýbrž v některých pří-
padech náleží dokonce přímo k premiantům. Podrobnější analýza a studium vývojových trendů 
však přivedly řešitelský tým k vyváženějšímu stanovisku: v zásadě všechny úlohy jsou relevantní 
i pro Českou republiku. Především ze dvou důvod: Za prvé, v rychle se měnícím světě ani dobrá 
aktuální situace nevylučuje možná zhoršení do budoucna. Je-li tomu tak, je třeba stále monito-
rovat vývoj a preventivně čelit možným budoucím ohrožením. Za druhé, nebudeme-li se orto-
doxně držet jen 48 navržených rámcových indikátorů, jež postihují problémy k řešení zejména 
v rozvojové části světa, nalezneme snadno další údaje, které mají naopak vysokou vypovídací 
hodnotu právě pro danou fázi kulturně civilizačního vývoje České republiky.

Jak jsme se s daným zadáním vypořádali, posuďte sami. Rádi uvítáme vaše připomínky a náměty. 
Slibujeme, že se je pokusíme uplatnit v další práci na tématu, které považujeme, spolu s předsta-
viteli OSN, za jedno z těch, jejichž řešení může významně napomoci zlepšení lidského údělu a ka-
pacit vládnutí v národním i globálním měřítku.
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Vývojové tendence v České republice v 90. letech
Konec 20. a začátek 21. století představují pozoruhodnou a neopakovatelnou etapu vývoje 
České republiky. V úvodu naší studie bychom rádi stručně charakterizovali nejdůležitější stránky 
tohoto vývoje, neboť se pochopitelně promítaly a promítají i do životních podmínek lidí.

Podnětem ke změnám, které dosud neskončily, byl politický kolaps státně socialistického zřízení 
v roce 1989. Ten byl ovšem spolupodmíněn jak zaostáváním ekonomickým, tak i rostoucí nespo-
kojeností občanů s dopady autoritativního politického systému a nevýkonné ekonomiky na je-
jich životní osudy.

Následoval vývoj, v němž se Česká republika příliš nelišila od sousedních postkomunistických 
zemí. Nejrychleji vznikaly instituce politické demokracie, které ovšem trpěly značnou nezkuše-
ností občanů s demokracií i neprofesionalitou politických reprezentací. Osud Československa byl 
zpečetěn po volbách v červnu 1992: už koncem tohoto roku došlo k jeho rozdělení a ke vzniku 
dvou nových států, České republiky a Slovenska. Proběhl masivní transfer dříve státního vlast-
nictví do soukromých rukou. Ani tento proces se neobešel bez velikých materiálních a morál-
ních ztrát, způsobených nedostatečným institucionálním rámcem privatizace. Struktura ekono-
miky se začala přizpůsobovat nárokům světové ekonomiky — s masivní reorientací z východních 
na západní trhy. Nezaměstnanost, dříve neznámá, výrazně vstoupila do životního běhu statisíců 
lidí. Významný proces odstartovalo také rozhodnutí politických představitelů — a nakonec v re-
ferendu i občanů — připravit zemi na vstup do Evropské unie. Vliv předvstupních příprav země, 
institucí a nároků EU je dnes už patrný ve všech oblastech života: mění se právní prostředí, regu-
látory upravující činnosti jednotlivců i institucí; důraz kodaňských kritérií vstupu, přijatých v roce 
1993, na rozvíjení rámce politické demokracie a tržní ekonomiky je od roku 2000 doplňován ná-
roky Lisabonské strategie na budování společnosti znalostí, konkurenceschopné ekonomiky, za-
jištění zaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti.

Rádi bychom upozornili i na určitá specifika vývoje země ve srovnání s jejími sousedy. Lze říci, že 
ohrožení nezaměstnaností a chudobou, spjaté s postkomunistickou transformací, bylo v České 
republice nejen v předstihu anticipováno, ale velmi rychle byly vytvořeny i institucionální me-
chanismy boje s těmito sociálně patologickými jevy. Již na začátku 90. let se vytvořila hustá síť 
úřadů práce, které se staly nositeli státní politiky zaměstnanosti. Byly zavedeny instituty život-
ního minima a sociální potřebnosti, jež zabraňovaly masivnímu pádu ohrožených skupin oby-
vatelstva do chudoby. Přes mnohé poruchy a kapacitní nesrovnalosti se udržela a rozvíjela rela-
tivně dobře fungující síť veřejných škol všech stupňů a také zdravotnických zařízení zajišťujících 
univerzálně dostupnou zdravotní péči. Na poli sociální a zdravotní péče a vzdělávání vstoupily 
razantně do hry instituce občanského sektoru. Nový český stát se vzhledem k tíživé ekologické 
situaci způsobené minulým režimem rozhodl masivně investovat do ozdravění životního pro-
středí. To vše se ve svých důsledcích promítlo a promítá do skutečnosti, že Česká republika má 
„našlápnuto“ směrem, který by ji — najde-li k tomu dostatek politické vůle a správní kompetence 
— mohl kolem roku 2010 posunout dále směrem k ekonomicky prosperující a zároveň sociálně 
a globálně odpovědné společnosti.
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Úkol 1: Snížit chudobu osamělých matek
Přístup žen s dětmi na trh práce se v průběhu 90. let ztížil a podíl osamělých matek, 
které žijí pod hranicí relativní chudoby, vzrostl v České republice téměř třikrát.

Úkol 2: Snížit dlouhodobou nezaměstnanost
Aktivní politika zaměstnanosti se musí soustředit na snížení dlouhodobé nezaměstnanosti, 
která vzrostla na 9 %. Nezaměstnanost je regionálně diferencovaná a dotýká se především 
určitých sociálních skupin.

Úkol 3: Snížit počet příjemců sociálních dávek
Spolu s dlouhodobou nezaměstnaností začal v průběhu 90. let znepokojivě narůstat počet domácností, 
které jsou v evidenci sociálních úřadů vedeny jako domácnosti sociálně potřebné.

Snížit chudobu 
a sociální vyloučení 1Cíl
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Na základě indexu lidského rozvoje, který je 
sledován a publikován UNDP, zaujímá Česká 
republika v současné době 32. místo mezi sle-
dovanými 175 zeměmi — a tím se řadí do sku-
piny rozvinutých zemí. Přesto však je důle-
žité sledovat a zmírňovat chudobu a sociální 
vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva. 
Rozsah chudoby není v České republice pří-
liš velký. Absolutní hranice chudoby, která se 
používá v české sociální praxi (tj. životní mi-
nimum pravidelně valorizované podle vývoje 
spotřebitelských cen), činí 9,7 dolarů denně. 
Pod touto absolutní hranicí chudoby se na-
cházejí především ti, v jejichž prospěch se do-
statečně nevykonává sociální práce.¹ Nicméně 
stále více lidí se ocitá v situaci sociálního vy-
loučení, což je důsledek nárůstu nezaměst-
nanosti, a to zvláště nezaměstnanosti dlou-
hodobé.

Cíle zaměřené na snížení chudoby a sociál-
ního vyloučení:

n Snížit chudobu osamělých matek;
n Podpořit růst zaměstnanosti a snížení ne-

zaměstnanosti;
n Snížit závislost lidí na sociálních dávkách.

SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace
Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení za-
číná v České republice nabývat na významu, 
zvláště v souvislosti s postupným zapojová-
ním České republiky do Evropské strategie 
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 
Na setkání mezi kandidátskými zeměmi a Ev-
ropskou komisí, ke kterému došlo dne 13. úno-
ra 2002, byly dohodnuty konkrétní kroky 
týkající se přípravy pro začlenění České repub-
liky do zmíněné Evropské strategie. V červen-
ci 2002 byl v Praze uspořádán seminář o soci-
álním začleňování, jehož se zúčastnili zástupci 
Komise, všech zainteresovaných ministerstev, 
místních a regionálních orgánů, sociálních 
partnerů, nevládních organizací i akademické 
sféry. Základním dokumentem národní strate-
gie sociálního začleňování se stane Společné 
memorandum o sociálním začleňování, jehož 
cílem je stanovit základní priority politiky soci-
álního začleňování. Na základě harmonogra-
mu bude společné memorandum podepsá-
no do konce roku 2003 a stane se základním 

Úkoly a indikátory pro cíl 1:

Cíl 1: Snížit chudobu a sociální vyloučení (M. Kotýnková)

Míra nízkých příjmů osamělých matek je podíl osamělých matek žijících v domácnostech, kde celkový vyrovnaný příjem domácnosti je pod 60 % národního 
vyrovnaného mediánového příjmu, z celkového počtu osamělých matek (viz Ukazatele v oblasti chudoby a sociálního vylučování)

¹ Na základě analýzy výsledků šetření „Sociální situace domácností“, které bylo provedeno Českým statistickým úřadem v roce 2001 v sou-
ladu s pravidly Eurostatu, měla v roce 2001 příjmy nižší než životní minimum 3,4 % domácností (134,5 tis.) a 4,3 % osob (432,6 tis.).

1990 pol. 90. let 2015 EU 2000

Úkol 1: Snížit chudobu osamělých matek

1. Míra nízkých příjmů osamělých matek (v %) 13,00 34,90 20,00

1994 (2000) 2002 2015 EU 2000

Úkol 2: Snížit dlouhodobou nezaměstnanost

1. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (na pracovní síle, v %) 0,9 (4,1)  3,8 3,0 3,6

1995 2001 2015 EU 2000

Úkol 3: Snížit počet příjemců sociálních dávek

1. Počet příjemců dávek sociální potřebnosti (v tis.) 329 471 400
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kamenem pro zpracování Národního akčního 
plánu sociálního začleňování, který ČR předlo-
ží v roce 2004.

Cíle v oblasti boje proti vylučování lidí z trhu 
práce jsou obsaženy také v Programovém pro-
hlášení vlády ČR z roku 2002. Toto prohlášení 
obsahuje v oblasti zaměstnanosti strategický 
cíl, kterým je dosažení plné zaměstnanosti: 
„Prioritním záměrem aktivní politiky zaměst-
nanosti bude především co nejintenzivnější 
snižování nezaměstnanosti s orientací na re-
giony severní, střední a jižní Moravy a seve-
rozápadních Čech. Vláda bude podporovat 
projekty, jejichž realizace bude znamenat vý-
raznou tvorbu nových pracovních míst, před-
nostně v ohrožených regionech, a další rozvoj 
drobného a středního podnikání. Bude půso-
bit na to, aby lidé měli motivaci hledat a udr-
žet si práci.“

V roce 1999 ratifikovala Česká republika Soci-
ální chartu Rady Evropy, která zavazuje Čes-
kou republiku poskytovat pomoc všem, kteří 
se ocitnou v situaci hmotné nouze. V druhé 
polovině 90. let byla zpracována Sociální dok-
trína České republiky a plnění tohoto doku-
mentu je součástí koaliční smlouvy politic-
kých stran.

Absolutní chudoba

Sledujeme-li chudobu, pak obecně platí, že 
více chudých domácností je mezi domác-
nostmi s dětmi než mezi domácnostmi bez-
dětnými. Jestliže budeme klasifikovat domác-
nosti s nízkými příjmy jako domácnosti, jejichž 
příjem nepřekračuje 1,6násobek životního mi-
nima,⁵ pak v tomto pásmu se z celkového po-
čtu úplných domácností s dětmi pohybuje 

BOX 1.1: Chudoba a sociální vyloučení 
v české společnosti

a) Chudoba
Dva koncepty chudoby, z nichž vychází měření chudoby:

n Absolutní chudoba vychází ze stanovení absolutní hranice chu-

doby. V české sociální praxi je touto hranicí životní minimum, od 

kterého se odvíjí nárok na sociální dávky podle platných pravidel 

stanovených zákonem č. 463/ 1991 Sb., o životním minimu, a záko-

nem č. 482/ 1991 Sb., o sociální potřebnosti. Oba zákony byly přijaty 

v roce 1991 jako součást sociální reformy, jejímž cílem bylo zajistit 

sociální průchodnost ekonomické transformace.² V současné době 

činí životní minimum domácnosti jednotlivé osoby 4100 Kč mě-

síčně, což je v paritě kupní síly 9,7 dolarů denně (parita kupní síly 

1 dolaru je 14,12 Kč).

n Relativní chudoba je definována ve vztahu k celkové úrovni pro-

sperity v dané zemi, neboli vychází z naměřené příjmové nerov-

nosti. V rámci Evropské unie byla relativní hranice chudoby stano-

vena jako 60 % národního vyrovnaného mediánového příjmu.³ Pod 

takto stanovenou hranicí chudoby se nacházelo v roce 1996 7,6 % 

obyvatelstva a v roce 2001 7,92 % obyvatelstva.

b) Sociální vyloučení odráží přístup jednotlivců, ovšem i celých sku-

pin obyvatelstva k základním zdrojům společnosti, především pří-

stup na trh práce, ale také přístup ke vzdělání, bydlení a zdravotní 

péči. Nejzávažnějším problémem je přístup znevýhodněných sku-

pin obyvatelstva na trh práce jako důsledek růstu nezaměstnanosti, 

ke kterému došlo od roku 1997. Zatímco v prvé polovině 90. let byla 

nezaměstnanost nízká a ještě v roce 1996 činila pouze 3,9 %, v roce 

2002 dosáhla 7,3 %, přičemž dlouhodobá nezaměstnanost na pra-

covní síle vzrostla z 1,1 % (rok 1996) na 3,8 % (rok 2002).⁴

2 Pravidla pro poskytování sociálních dávek jsou obsažena v zákoně č. 463/ 1991 Sb., o životním minimu, a v zákoně č. 482/ 1991 Sb., o so-
ciální potřebnosti. Zákon č. 463/ 1991 Sb., o životním minimu, sice nezakládá nárok na poskytnutí sociální dávky, slouží však jako krité-
rium pro porovnání skutečných příjmů domácností a životního minima neboli minimálního příjmu, který se zavazuje stát občanům ga-
rantovat. Sociální dávky se v praxi vyplácejí jako rozdíl mezi částkou životního minima dané domácnosti a jejími skutečnými příjmy.

3 Příjmy domácností byly vypočteny podle ekvivalenční škály OECD2, viz Poznámky a vysvětlivky.
4 Český statistický úřad, Výběrové šetření o pracovní síle.
5 V české sociální praxi je 1,6násobek životního minima významnou hranicí pro poskytování sociálních dávek pro rodinu s dětmi.
6 Sirovátka, T., Kofroň, P. a Trbola, R. Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky. VÚPSV, říjen 2003. str. 10 — 18.

15 % těchto domácností a z celkového po-
čtu neúplných domácností s dětmi více než 
20 % těchto domácností. V čele neúplných do-
mácností s dětmi stojí až na výjimky osamělá 
žena, která je rozvedená či svobodná. Úplné 
domácnosti bez dětí se mezi domácnostmi 
s nízkými příjmy téměř nevyskytují a domác-
nosti jednotlivých osob jsou zastoupeny ne-
celými 5 %. ⁶
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obyvatel žilo v domácnostech pod hranicí re-
lativní chudoby, zatímco v Evropské unii to 
bylo 17 % obyvatel. Rozsah chudoby se však 
značně liší v závislosti na ekonomickém sta-
tusu lidí. Nejvíce chudých je mezi nezaměst-
nanými, a to jak v ČR, tak v EU (viz graf 1.1).

Chudobou jsou ohroženy rovněž osamělé 
matky. V této skupině vzrostl rozsah relativní 
chudoby v první polovině 90. let téměř třikrát 
a byl mnohem rychlejší než v ostatních evrop-
ských zemích. Jedna třetina osamělých matek 
žila v polovině 90. let pod hranicí relativní chu-
doby (viz graf 1.2).

Příjmová nerovnost měřena ukazateli EU je 
v české společnosti nižší než v Evropské unii.⁷ 
Nízká úroveň příjmové nerovnosti v české 
společnosti a z toho odvozený nízký rozsah 
chudoby mohou být do jisté míry ovlivněny 
tou částí příjmů, která není přiznávána, ne-
boť pochází z ilegální ekonomiky. Rozsah ile-
gální ekonomiky je pouze odhadován: odha-
duje se, že podíl ilegální ekonomiky na HDP 
tvoří 15 — 20 %.

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Pracovní participace lidí byla před rokem 1989 
poměrně vysoká a nezaměstnanost prak-
ticky neexistovala. V průběhu 90. let zaměst-
nanost kontinuálně klesala, což dokládá po-
kles míry zaměstnanosti, a to ze 69 % v roce 
1993 na 65,5 % v roce 2002. Stále však je míra 
zaměstnanosti vyšší, než je průměr Evropské 
unie, kde tato míra dosahovala v roce 2001 
64,2 %.

Velmi znepokojivým jevem však byl v prů-
běhu 90. let vývoj nezaměstnanosti. Až do po-
loviny 90. let nezaměstnanost stagnovala, což 
dokládá míra nezaměstnanosti, která se po-
hybovala v intervalu 3 — 4 %. V průběhu roku 
1997 se však nezaměstnanost začala zvyšo-
vat a od roku 1999 se míra nezaměstnanosti 
stabilizovala na úrovni 8 — 9 %. Zvláště rychlý 
byl nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti (viz 
tab. 1.1).

Graf 1.1

Míra nízkých příjmů podle ekonomického statusu lidí v ČR a EU v roce 1996 (v %)

Zaměstnaní Samostatně Nezaměstnaní
výdělečně činní

Důchodci Ostatní neaktívni

 ČR  EU

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Pramen: Ukazatele sociální soudržnosti ČSÚ a Draft Joint Report on Social Inclusion 
— Part III: Annexes. Brussels: Council of European Union, 12. December 2001.

Relativní chudoba podle 
indikátorů sociální inkluze EU

Při využití metodiky výpočtu rozsahu relativní 
chudoby, která se používá Eurostatem, je roz-
sah chudoby v České republice nízký — ne-
dosahuje ani 50 % rozsahu průměrné chu-
doby v Evropské unii. V roce 1996 pouze 7,6 % 

Graf 1.2

Nárůst chudoby osamělých matek v 90. letech (v %)
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Pramen: Sirovátka, T., Kofroň, P. a Trbola, R. Domácnosti s nízkými příjmy a sociální 
dávky. VÚPSV, říjen 2003. str. 28

⁷ V roce 1996 byla hodnota ukazatele rozdělení příjmů v ČR 3,27, zatímco v Evropské unii 5,6; a hodnota Giniho koeficientu dosáhla v ČR 
24,27 a v Evropské unii 32,0 (definice ukazatelů EU — viz Ukazovatele v oblasti chudoby a sociálního vylučování). Pramen: Ukazatele soci-
ální soudržnosti ČSÚ a Draft Joint Report on Social Inclusion — Part III: Annexes. Brussels: Council of European Union, 12. December 2001.
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Nezaměstnanost je nyní charakteristická nejen 
vysokým podílem dlouhodobé nezaměstna-
nosti, ale také regionální diferenciací a vytvá-
řením a stabilizací skupin obyvatelstva, jejichž 
přístup na trh práce se omezuje a které žijí 
dlouhodobě ze sociálních dávek. Tyto skupiny 
jsou vylučovány nejen z trhu práce, ale také ze 
života „hlavního proudu“ společnosti. V této 
souvislosti je nezbytné uvést především rom-
skou populaci, která byla postupně vytlačena 
z trhu práce (odhady nezaměstnanosti u této 
části populace dosahují 80 — 90 %) a vtažena 
do pasti sociální chudoby neboli do pasti zá-
vislosti na sociálních dávkách.

Nepříznivý vývoj nezaměstnanosti se stal také 
jednou z příčin extrémního sociálního vylou-
čení, jímž je bezdomovectví. K tomuto jevu 
však přispěla celá řada dalších příčin, mezi 
které patří kromě nepříznivého vývoje na trhu 
práce rovněž absence veřejných politik, jež 
by bezdomovectví zmírňovaly (výstavba so-
ciálních bytů, péče o jedince, kteří opouštějí 
ústavní zařízení, např. dětské domovy), a de-
institucionalizace psychiatrické péče počát-
kem devadesátých let, která nebyla dopro-
vázena dostatečnou kapacitou komunitních 
služeb. ⁸

Specifické problémy

Závislost na sociálních dávkách

Spolu s dlouhodobou nezaměstnaností za-
čal v průběhu 90. let znepokojivě narůstat po-
čet domácností, které jsou v evidenci sociál-
ních úřadů vedeny jako domácnosti sociálně 
potřebné. Navíc se mění struktura těchto do-
mácností, přičemž stále vzrůstá podíl domác-
ností jednotlivých osob, které v roce 2001 
tvořily 66 % na celkovém počtu sociálně po-
třebných domácností, a zbylých 33 % tvořily 
domácnosti s dětmi, zatímco ještě v roce 1995 
tvořil podíl jednotlivých osob 55 % a zbylých 
45 % tvořily domácnosti s dětmi. Vývoj abso-
lutního počtu sociálně potřebných domác-
ností v letech 1995 — 2001 viz graf 1.3.

Tabulka 1.1:

Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v průběhu 90. let (v %)

¹ Pramen: ČSÚ — Výběrové šetření o pracovní síle, http/ / www.czso.cz
² Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV, http/ / www.mpsv.cz.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Míra ekonomické aktivity ¹ 61,4 61,6 61,6 61,2 61,2 61,0 61,0 60,4 60,0 59,8

Míra zaměstnanosti ¹ 69,0 69,2 69,4 69,3 68,7 67,5 65,9 65,2 65,3 65,7

Míra nezaměstnanosti ¹  4,3  4,3  4,0  3,9  4,8  6,5  8,7  8,8  8,1  7,3

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ¹ —  0,9  1,0  1,1  1,3  1,9  3,1  4,1  4,4  3,8

Míra evidované nezaměstnanosti ²  3,0  3,3  3,0  3,1  4,3  6,0  8,5  9,2  8,5  9,2

Graf 1.3

Vývoj počtu sociálně potřebných domácností v letech 1995 — 2001 (v tis.)
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Pramen: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České repub-
lice. Praha: MPSV, 2003. str. 33.

⁸ Říčan, 2002.
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POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

V průběhu 90. let se ztížil přístup žen s dětmi 
na trh práce. Osamělé matky, které jsou od-
kázány pouze na svůj příjem a sociální dávky, 
trpí touto situací a dostávají se do pásma chu-
doby. Proto je nezbytné zaměřit pozornost 
na posílení jak jejich přístupu na trh práce, 
tak případně na posílení jejich sociálních pří-
jmů. Cílem je snížit míru nízkých příjmů matek 
v roce 2015 na 20 %.

Snížení dlouhodobé nezaměstnanosti bude 
nezbytné podporovat prostřednictvím aktivní 
politiky zaměstnanosti. Výdaje na aktivní po-
litiku zaměstnanosti činily v roce 1998 pouze 
0,05 % HDP, a i přes nárůst těchto výdajů 
na 0,19 % HDP v roce 2001 jsou tyto výdaje 
v porovnání s průměrnými výdaji v EU nízké 
(0,33 % HDP v EU).⁹ Dlouhodobou nezaměst-
nanost snížit v roce 2015 na 3 %.

Vytvoření záchranné sociální sítě počátkem 
90. let zajistilo, aby se v průběhu ekonomické 
transformace nepropadly skupiny obyvatel-
stva ohrožené nezaměstnaností do chudoby. 
Avšak souběžně s tím se v průběhu 90. let vy-
tvořila závislost určité části populace na soci-
álních dávkách, čímž byla vytěsněna ze života 
„hlavního proudu“ společnosti do situace so-
ciálního vyloučení.

Na eliminaci sociálního vyloučení se zamě-
řuje cílené nastavení sociálních dávek tak, aby 
výše dávek motivovala nezaměstnané k hle-
dání, přijetí a udržení zaměstnání a vytěsnila 
z okruhu příjemců ty, kteří tam nepatří nebo 
patřit nemusejí. Tento záměr se řeší bonifikací 
těch, kteří mají zájem o práci, a sankcemi vůči 
těm, kteří sociální systém zneužívají, neboli di-
ferencovanou úrovní sociálních dávek posky-
tovaných v hmotné nouzi. V české sociální 
praxi se jedná o dávky sociální péče, jež jsou 
poskytovány podle zákona o sociální potřeb-
nosti. V současné době je otevřen k diskusi 
problém poskytování diferencované úrovně 
dávek sociální potřebnosti, přičemž sankčním 
opatřením vůči příjemci dávky bude snížení 
dávky sociální potřebnosti z úrovně životního 
minima na úroveň existenčního minima s cí-
lem zvýšit aktivaci dlouhodobě nezaměstna-
ných tím, že dávky budou odrazovým můst-
kem směrem k zaměstnanosti, a nikoliv její 
překážkou. Cílem bude do roku 2015 snížit 
počet příjemců dávek sociální péče poskyto-
vaných z důvodu sociální potřebnosti o15 %, 
tj. ze 471 tisíce na 400 tisíc.

⁹ Evropská strategie zaměstnanosti a Česká republika. Základní dokumenty. Praha: MPSV, 2003.
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Úkol 1: Umožnit třem čtvrtinám mladých lidí získávat maturitu 
ve středním všeobecném nebo odborném vzdělávání
Celkově je v České republice jeden z nejvyšších podílů středoškoláků v zemích OECD. Je však třeba usilovat o to, 
aby více mladých lidí získávalo maturitu, a to ve středním všeobecném nebo odborném vzdělávání.

Úkol 2: Zajistit polovině populačního ročníku možnost nastoupit 
do některé z forem terciárního vzdělávání
Pro společnost vědění jsou rozhodující kvalifikovaní lidé s vyšším než středním vzděláním. Nabídka terciárního 
vzdělání je v České republice nedostatečná a obsah vzdělávání s ohledem na funkční vzdělanost a požadavky 
a potřeby pracovního trhu se musí přizpůsobit standardům EU.

Úkol 3: Prodloužit průměrnou délku vzdělávání a vyrovnat se 
dnešnímu průměru zemí Evropské unie
Je třeba aplikovat nové evropské trendy v celoživotním, a zejména profesním vzdělávání, 
a to především uznávání neformálních kvalifikací a formalizace pracovních zkušeností.

Dosáhnout 
univerzálního 
primárního vzdělávání 2 Cíl
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POPIS

Více než dvě třetiny obyvatel České repub-
liky je se stavem svého školství setrvale spo-
kojeno. Česká vzdělávací soustava se vskutku 
může pochlubit několika přednostmi: umož-
ňuje vychovávat vysoký podíl dětí v předškol-
ním věku, síť základních i středních škol je zde 
mimořádně hustá, školy mají vysoké pravo-
moci a žáci vykazují v mezinárodních srovná-
ních většinou dobré výsledky.

Přestože se školství, na rozdíl od zdravotnic-
tví či průmyslu, vyhnula velká vnitřní transfor-
mační krize, lze již delší dobu pozorovat ně-
kolik znepokojivých trendů. České školství se 
samo o sobě nezhoršilo, avšak změnilo se — 
a stále se mění — prostředí, v němž existuje 
a s nímž nestačí držet krok. Stojíme na po-
čátku „společnosti vědění“, zatímco české 
školství dosud vykazuje znaky industriální éry 
— masovou a krátkodobou přípravu laciné 
pracovní síly.

SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace
Na počátku života se v České republice vzdě-
lávají téměř všichni. Mateřskými školami u nás 
prochází více než 85 % dětí z ročníku. Jejich 
návštěva je dobrovolná a placená.

Povinná školní docházka, která začíná v šesti 
letech, je devítiletá a kryje se s délkou zá-
kladní školy. Jen necelá 2 % dětí neabsolvují 
celou základní školu. V příštím pětiletém ob-
dobí se sníží počet dětí vstupujících do zá-
kladní školy asi o 15 % a v dalších pěti letech 
(do r. 2010) se pak bude mírně zvyšovat, ne-
dosáhne však stavu z roku 2000. Projeví se tak 
důsledek poklesu úrovně plodnosti z 90. let.

Do tří druhů středních škol vstupuje až 98 % 
absolventů základní školy, z toho (ve škol. roce 
1999/ 2000) necelá pětina do gymnázií, necelé 
dvě pětiny do středních odborných škol a více 
než dvě pětiny do středních odborných učilišť. 
Celkově je v České republice jeden z nejvyšších 
podílů středoškoláků v zemích OECD. Pokud 
by kritériem vzdělanosti bylo dosažení alespoň 
vyššího středního vzdělání (ISCED 3),¹⁰ řadila 

1990 2000 2001 2015 EU 2000

Úkol 1: Umožnit třem čtvrtinám mladých lidí získávat maturitu ve středním všeobecném nebo odborném vzdělávání 

1. Podíl nově přijímaných do maturitního studia na velikosti odpovídající 
populace 15 (resp. 14) letých (v %)

41,0 60,3 64,0 75,0 —

2. Podíl nově přijímaných do maturitního studia na gymnáziích na velikosti 
odpovídající populace 15 (resp. 14) letých (v %)

13,9 18,0 19,1 30,0 —

Úkol 2: Zajistit polovině populačního ročníku možnost nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání

1. Podíl nově přijímaných do terciárního vzdělávání na celkové velikosti 
populace 19 (resp. 18) letých (v %)

20,4 36,7 39,7 50,0 49,0

Úkol 3: Prodloužit průměrnou délku vzdělávání a vyrovnat se dnešnímu průměru zemí Evropské unie

1. Očekávaná délka vzdělávání pětiletého dítěte (v letech) 14,7 16,0 16,0 16,7 16,7

Úkoly a indikátory pro cíl 2:

Cíl 2: Dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání (J. Kalous)

Pozn: Úkoly jsou odvozeny na základě dokumentu „Hlavní cíle vzdělávací politiky“, schváleného vládou ČR 7. 4. 1999.

¹⁰ Úroveň vzdělání 3 zahrnuje podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED—97) všechny typy vyššího středního vzdělání, tj. 
gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště.
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by se Česká republika ve vzdělanostní úrovni 
dlouhodobě na druhé místo mezi zeměmi 
OECD. Za pět let budou populační ročníky pat-
náctiletých o 4 % menší než letos, za deset let 
však již o 28 % menší. Současný přebytek kapa-
city středních škol se tak ještě zvýrazní.

Pro společnost vědění jsou rozhodující kva-
lifikovaní lidé s vyšším než středním vzdělá-
ním, a tady má Česká republika velký deficit. 
Nabídka terciárního vzdělání je nedostatečná, 
mnoho z těch, kteří o studium usilují, není 
z kapacitních důvodů přijato. Ačkoli se ab-
solutní počet studentů na terciárním stupni 
za poslední desetiletí zdvojnásobil, vzhledem 
k silným populačním ročníkům i tzv. odložené 
poptávce (těch, kteří nebyli v minulých letech 
přijati) poptávka po studiu na vysoké škole 
každoročně výrazně převyšuje nabídku. I když 
vezmeme v úvahu možnost studovat na nově 
vzniklých vyšších odborných školách, touha 
dále studovat je stále mnohem vyšší, než jsou 
reálné možnosti.

Předsudek, že vzdělání si nemůže dopřát celá 
populace, ale jen vybraní jedinci, má v České 
republice tuhý kořínek. Jestliže v EU má dnes 
22 % ekonomicky aktivní populace vyšší než 
středoškolské vzdělání (u nás 11 %) a my by-
chom chtěli s EU srovnat krok ve vzdělanosti, 
muselo by si terciární vzdělání doplnit 500 000 
našich dospělých spoluobčanů!

Zatímco v rozvinutých zemích již počty dospě-
lých vzdělávaných mimo školskou soustavu 
přesáhly počty mladých vzdělávaných ve škol-
ské soustavě, další vzdělávání je v České re-
publice stále popelkou. Například výdaje na 
vzdělávání, které vynakládají české podniky, 
jsou zhruba poloviční oproti průměru zemí EU.

Specifické problémy
Trvalým předmětem kritiky zůstává neuspo-
kojivý stav vzdělávání dětí příslušníků rom-
ské komunity, které tvoří většinu skupiny žáků 

ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. 
Zejména je kritizován fakt, že velká část z nich 
dochází do zvláštních škol, což jim fakticky — 
jakkoli už ne právně — snižuje možnost do-
sáhnout vyššího stupně vzdělání a znesnad-
ňuje možnost dosáhnout sociální integrace. 
V profesní přípravě jsou tito žáci orientováni 
spíše směrem k získání kvalifikace pro výkon 
dělnických povolání. Procento žáků z romské 
komunity docházející do zvláštních či speci-
álních škol nelze přesně stanovit, a ani nee-
xistují kvalifikované odhady. Problém se řeší 
(speciální přípravné třídy, romští asistenti), ale 
stále je co zlepšovat.

POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

n Modernizovat obsah vzdělávání vzhledem 
k potřebám všeobecného rozvoje osob-
nosti (se zvláštním důrazem na funkční 
gramotnost) a trhu práce (zejména restruk-
turovat terciární vzdělávání v souladu s Bo-
loňskou deklarací);

n Klást důraz na optimální soulad mezi struk-
turou, počty absolventů a požadavky za-
městnavatelů vzhledem k možnostem trhu 
práce;

n Zavést systém rámcových vzdělávacích 
programů na úrovni oborů vzdělání, které 
budou vymezovat požadované kvalifikace 
absolventů a k nim příslušející obsah vzdě-
lávání;

n Aplikovat nové evropské trendy v celoživot-
ním, a zejména profesním vzdělávání, a to 
především uznávání neformálních kvalifi-
kací a formalizace pracovních zkušeností;

n Zavést systém prognózování vzdělávacích 
potřeb;

n Systematizovat a zefektivnit vzdělávání uči-
telů. 
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Graf 2.1

Počty žáků a studentů podle věku a stupně vzdělávání
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Pramen: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Praha: MŠMT, 2002.
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Graf 2.2

Průměrná délka vzdělávání v České republice a v zemích OECD k 1.1.1999
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Úkol 1: Snížit rozdíly ve mzdách mužů a žen
Od roku 1990 se postupně prohlubují rozdíly ve mzdách mezi mužem a ženou. V roce 1996 činila mzda ženy 
77,21 % mzdy muže, o dva roky později již jenom 72,03 % a v roce 2001 74,4 %.

Úkol 2: Posílit pozici žen v rozhodovacích procesech
Přestože je vzdělanost českých žen na velmi vysoké úrovni, neprojevuje se to v jejich zastoupení 
v rozhodovacích procesech. Zde je zastoupení žen mnohem nižší než zastoupení mužů, a není oblast, 
ve které by na řídících pozicích ženy převažovaly.

Prosazovat rovnost 
mužů a žen 
a poskytovat ženám 
více možností prosadit 
se ve společnosti 3 Cíl
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POPIS

Cíl 3 je zaměřen na posílení rovnosti mužů 
a žen. V rámci tohoto cíle jsou rozpracovány 
tři významné oblasti: přístup mužů a žen ke 
vzdělání, nerovné postavení mužů a žen na 
trhu práce a nerovné zastoupení mužů a žen 
v rozhodovacích procesech.

K prosazení ekonomické a politické rovnosti 
mužů a žen v české společnosti bude ne-
zbytné především prosadit rovnost postavení 
mužů a žen na trhu práce a poskytnout že-
nám více možností prosadit se v rozhodova-
cích procesech. Ke specifickým úkolům cíle 3 
patří vytváření podmínek pro sladění rodin-
ného a pracovního života a zlepšení ochrany 
žen proti domácímu násilí.

SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace

Vzdělanost žen a mužů

Jednou z cest ke zrovnoprávnění mužů a žen 
je vyvážená vzdělanostní struktura a odstra-
nění jakýchkoliv diskriminací v přístupu ke 
vzdělání. V České republice je tradičně vzdě-
lanost žen na velmi vysoké úrovni. Rozdíly 
v zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých 
typech škol však existují. Pokud se týká středo-
školského studia, dívky jsou více zastoupeny 
na gymnáziích, zatímco chlapci mají převahu 
na středních technických školách a na učiliš-
tích. Zastoupení dívek a chlapců na vysokých 
školách (magisterské studium) je rovnoměrné, 
vyšší zastoupení dívek je však na vyšších od-
borných školách a v bakalářských progra-
mech. Větší podíl chlapců se objevuje ve spe-
ciálních školách, zejména těch, které jsou 
zaměřeny na vzdělávání problémové mládeže 
páchající trestnou činnost, apod. (viz graf 3.1).

Z pohledu časových trendů vzdělanost žen 
významně vzrostla. Ve věkové skupině 70 let 
a více je bez vzdělání 57 % žen (mužů jen 
24 %), střední školu s maturitou má 22 % žen 
(mužů 30 %) a vysokou školu absolvovala 2 % 
žen (11 % mužů). Avšak ve věkové skupině 
25 — 39 let již nemá vzdělání nebo má jen zá-
kladní školu pouze 7 % žen (8 % mužů), ma-
turitu má 64 % žen (mužů ve srovnání se že-
nami pouze 59 %) a absolventek vysokých 
škol je 12 %, což je pouze o jeden procentní 

2000 2015

Úkol 1: Snížit rozdíly ve mzdách mužů a žen

1. Podíl mezd žen na mzdách mužů (v %) 0,73 0,8
2002 2015

Úkol 2: Posílit pozici žen v rozhodovacích procesech

1. Podíl žen v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu (v %) 15 25

Úkoly a indikátory pro cíl 3:

Cíl 3: Prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti (M. Kotýnková)

Graf 3.1

Podíl dívek a chlapců na jednotlivých typech škol ve školním roce 2002/ 2003 (v %)
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Pramen: Marksova-Tominová, M. Gender Assesment of the Impact of EU Accession 
Process on Woman and the Labour Market in CEE, The Czech Republic. Pracovní 
materiál. Praha, 2003.
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bod méně než u mužů. Proporci vzdělaných 
chlapců a dívek bude třeba dále sledovat, 
i když už nyní je rovnost přístupu obou po-
hlaví ke vzdělání zajištěna.

Zaměstnanost žen 
a situace na trhu práce

Celková vzdělanost žen je sice o něco vyšší 
než vzdělanost mužů, ale méně výhodné je 
jejich rozdělení do jednotlivých oborů stu-
dia, což se také později odráží v jejich posta-
vení na trhu práce. Z hlediska oborů škol stu-
dují ženy převážně obory společenskovědní 
a obory z oblasti služeb (zdravotnictví, pe-
dagogika apod.). Méně žen studuje školy za-
měřené na techniku a na přírodovědní obory. 
Zastoupení mužů v jednotlivých oborech 
je rovnoměrné — s výjimkou technických 
oborů, kde mají převahu.

Zaměstnanost žen a jejich participace na trhu 
práce má již více než 50 let stejné rysy a za po-
slední období došlo jen k malým změnám. Pro 
Českou republiku (stejně jako pro ostatní bý-
valé socialistické státy) je typická vysoká za-
městnanost žen ve všech věkových kategori-
ích. Míra ekonomické aktivity žen dlouhodobě 
mírně přesahuje 50 % (51,3 % v roce 2001, 
míra ekonomické aktivity mužů 69,0 %). ¹¹ 
Česká republika je na předním místě v počtu 
hodin, které ženy stráví v zaměstnání — 91 % 
žen (97 % mužů) pracuje na plný úvazek. S tím 
souvisí i další typický znak, jímž je velmi zane-
dbatelný počet žen v domácnosti (maximálně 
1 % žen v ekonomicky aktivním věku).

Při pohledu na nezaměstnanost žen je důle-
žité si všimnout hodnot od roku 1997, kdy 
po ekonomické krizi začal ukazatel míry ne-
zaměstnanosti v celé České republice růst. 
Na konci devadesátých let dosáhla míra neza-
městnanosti žen 10 %. V roce 2001 byla neza-
městnanost žen 9,9 %, zatímco nezaměstna-
nost mužů činila 6,8 %.¹²

Od roku 1990 se postupně prohlubují roz-
díly ve mzdách mezi mužem a ženou. V roce 
1996 činila mzda ženy 77,21 % mzdy muže, 
o dva roky později již jenom 72,03 % a v roce 
2001 74,4 %. Nerovnost v odměňování je jed-
nak výsledkem feminizace některých odvětví, 
kde převažují dlouhodobě nižší platy (jedná 
se zvláště o veřejný sektor, především zdra-
votnictví a školství, ale také např. o textilní 
průmysl) a jednak výsledkem zaměstnávání 
žen na pozicích s nižšími platy nebo vyžadu-
jících nižší kvalifikační předpoklady. Rozdílné 
mzdy však dosahují i ženy, které mnohdy pra-
cují na stejných pozicích jako muži, např. prů-
měrná mzda řídících a vedoucích pracovnic 
dosahovala v roce 2000 pouhých 54 % mzdy 
muže.¹³

Mzdy mužů a žen sledované z hlediska do-
saženého věku vykazují nejmenší rozdíly do 
24 let věku (podíl mzdy ženy na mzdě muže 
byl v roce 2000 87 %), poté nastává zhoršení 
způsobené mnohdy přerušením pracovní 
kariéry ženy péčí o děti. Podíl mzdy ženy na 
mzdě muže ve věkové kategorii 25 — 34 let 
byl v roce 2000 76 % a ve věkové katego-
rii 35 — 54 let činil 72 %. Zlepšení nastává až 
v předdůchodovém věku, v roce 2000 činil 
podíl mzdy ženy na mzdě muže ve věkové ka-
tegorii 55 — 64 roků 82 %.

Postavení žen v rozhodovacích 
procesech

Přestože je vzdělanost českých žen na velmi 
vysoké úrovni, neprojevuje se to v jejich za-
stoupení v rozhodovacích procesech, kde je 
zastoupení žen mnohem nižší než zastoupení 
mužů, a není oblast, ve které by na řídících po-
zicích ženy převažovaly. V Senátu je zastou-
peno jen 12 % žen, v Poslanecké sněmovně 
17 %. Ve vládě jsou pouze dvě ženy z celko-
vého počtu 17 členů. Ženy stojí v čele někte-
rých významných institucí, např. předsedkyně 

¹¹ Míra ekonomické aktivity v souladu s metodikou ILO je podíl celkové pracovní síly na počtu obyvatelstva staršího 15 let.
¹² Zaostřeno na ženy. Praha: ČSÚ, 2002. str. 61.
¹³ Zaostřeno na ženy. Praha: ČSÚ, 2002. str. 57.
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Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, čtyři 
rektorky vysokých škol, prezidentka Akademie 
věd ČR, generální ředitelka Vězeňské služby, 
nejvyšší státní zástupkyně apod. Avšak mezi 
hejtmany není jediná žena, mezi krajskými 
zastupiteli je 13 % žen, v obecních zastupitel-
stvích se objevuje 23 % žen. Postavení žen je 
lepší v soudnictví, kde pracuje 63 % soudkyň, 
avšak převážně na okresní úrovni, méně již na 
úrovni krajské.

Rovněž v soukromých firmách je zastoupení 
žen na vrcholných rozhodovacích pozicích 
velmi řídké a celkově lze konstatovat, že ze-
jména v této oblasti je třeba aktivně podporo-
vat postavení žen v rozhodovacích procesech.

Domácí násilí, nucená prostituce 
a obchodování se ženami

Po roce 1989 bylo téma domácího násilí pá-
chaného na ženách, nucené prostituce a ob-
chodování se ženami mimo hlavní proud 
legislativních změn a tomuto problému se ne-
věnovala výrazná pozornost. Naopak některé 
legislativní úpravy měly za následek, že se po-
stavení žen postižených domácím násilím ne-
přímo zhoršilo. Moc policie při řešení rodin-
ných konfliktů byla výrazně omezena. Lékaři, 
i když mají podezření na domácí násilí, nemají 
povinnost hlásit újmu na zdraví ženy. Pokud 
se nejedná o těžké ublížení na zdraví nebo 
pokus o vraždu, musí žena sama výslovně sou-
hlasit, aby bylo vyšetřování domácího násilí 
vůbec zahájeno. Pomoc obětem postiženým 
domácím násilím je omezena, neboť kapa-
cita speciálních azylových domů, které větši-
nou provozují nestátní organizace, je nedo-
statečná. Náplní práce nestátních organizací 
není pouze boj s domácím násilím páchaným 
na ženách, ale také boj s nucenou prostitucí 
a obchodováním se ženami.¹⁴ Právní rámec 
pro postihování a řešení následků domácího 
násilí je stále velmi omezený.

Legislativní rámec upravující 
postavení žen ve společnosti

Nejvyšším dokumentem garantujícím ženám 
rovné zacházení ve všech ohledech je Ústava 
České republiky a Listina lidských práv a svo-
bod. Z ústavy rovněž plyne pro Českou repub-
liku závazek dodržovat veškeré mezinárodní 
smlouvy a úmluvy spojené s dodržováním lid-
ských práv, např. Úmluva o odstranění všech 
forem diskriminace žen přijatá v roce 1979 
v New Yorku nebo Úmluva týkající se dis-
kriminace v zaměstnání a povolání přijatá 
v roce 1958 v Ženevě.

Mnoho nových prvků spojených s ochranou 
práv žen a potlačováním jejich diskriminace 
bylo zakomponováno do pracovní legislativy, 
především do zákoníku práce v souvislosti 
s harmonizací právního rámce České republiky 
s Evropskou unií, a to včetně otázek sexuálního 
obtěžování na pracovišti. Na jedné straně jsou 
sice rovnost a zákaz diskriminace garantovány 
zákoníkem práce, na druhé straně však v le-
gislativě přetrvávají některá omezení pro ženy 
při výkonu jejich povolání, která jsou diskuta-
bilní, a dokonce jsou stanoveny určité profese, 
které jsou ženám přímo zakázány, což v pří-
padě mužů neplatí v žádné výrobní ani nevý-
robní oblasti.

V současné době se projevuje velká snaha 
zlepšit postavení žen ve společnosti, o čemž 
svědčí programový dokument, který přijala 
vláda v roce 1998 pod názvem Priority a po-
stupy vlády při prosazování rovnosti mužů 
a žen, který obsahuje přibližně 40 opatření, 
jejichž plnění se každoročně vyhodnocuje 
a aktualizuje. Tato opatření jsou mimo jiné 
zaměřena na prosazování žen do vedoucích 
funkcí ve státní správě, včetně podpory žen 
při výběru do vedoucích funkcí na minis-
terstvech. V roce 2002 byl dále přijat zákon 
č. 312/ 2002 Sb., o úřednících územních samo-

¹⁴ Řada nestátních organizací je zapojena do mezinárodních dlouhodobých síťových programů, jako např. Daphne, Coatnet, Cat apod.
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správných celků a o změně některých zákonů, 
který nabyl účinnosti 1. 1. 2003 a vytvořil rá-
mec pro provádění tzv. pozitivních opatření. 
Podle tohoto zákona územní samosprávné 
celky přijímají taková opatření, aby se při přijí-
mání do pracovního poměru u úředníků nebo 
při jmenování vedoucích úředníků soustavně 
přihlíželo i k zájmu na získání a udržování 
rovnoměrného zastoupení mužů a žen mezi 
úředníky, případně mezi stupni řízení.

Vytvořil se rovněž institucionální mechanis-
mus pro zlepšení postavení žen ve společ-
nosti, jehož součástí je oddělení pro rovnost 
mužů a žen na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Stálá 
parlamentní komise pro rodinu a rovné příle-
žitosti apod. Rovnému postavení mužů a žen 
ve společnosti se taktéž věnují nestátní orga-
nizace, z nichž některé se zabývají výhradně 
tematikou rovnoprávného postavení žen 
a mužů. Mezi nejvýznamnější patří nestátní 
organizace Gender Studies.

POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

Česká republika urazila dosti dlouhou cestu 
v otázce zlepšování podmínek a rovnosti žen 
v české společnosti. Přesto je možno si dále 
vytknout následující úkoly:

n Dosáhnout situace, kdy výše mzdy bude 
závislá pouze na podávaném pracovním 
výkonu, a nikoli na pohlaví.

n Posílit postavení žen v rozhodovacích pro-
cesech, a to jak na úrovni veřejné, tak i sou-
kromé.

n Ochrana žen před domácím násilím, nu-
cenou prostitucí a obchodováním se že-
nami — formou legislativy a grantů přispět 
k rozvoji sféry pečující o ženy, které se ocit-
nou v pasti domácího násilí, nucené prosti-
tuce, obchodování s ženami nebo ekono-
mické frustrace.
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Úkol 1: Udržet dosaženou nízkou úroveň kojenecké a perinatální úmrtnosti
Současnými úrovněmi kojenecké a perinatální úmrtnosti se nachází Česká republika pod průměry zemí EU 
a řadí se spolu se skandinávskými zeměmi k evropské špičce.

Úkol 2: Snížit podíl dětí narozených s vrozenými vadami
V současnosti se ročně zaznamená narození více než 300 dětí s vrozenou vadou z 10 000 všech živě narozených. 
Vrozené vady se podílejí 37 % (rok 2000) na úmrtnosti dětí v prvním týdnu života.

Snížit dětskou 
úmrtnost 4 Cíl
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POPIS

Ukazatele úmrtnosti a zdravotního stavu dětí 
v raném dětství odrážejí úroveň zdravotní 
péče a celkovou sociální a kulturní úroveň 
země. Cíl 4 je zaměřen na snížení úmrtnosti 
dětí ve věku do pěti let. Jde především o pro-
blém méně rozvinutých zemí, kde přes kle-
sající trend stále umírá vlivem nedostatečné 
výživy, péče a zdravotní ochrany relativně vy-
soký podíl dětí před dosažením svých pátých 
narozenin.

Sledování úmrtnosti a zdravotního stavu dětí 
v nejranějším dětství je standardním postu-
pem i ve vyspělých zemích. Na zdravém startu 
do života závisí vývoj tělesného a duševního 
zdraví jedince v dalších fázích života. V roz-
sahu poklesu kojenecké úmrtnosti Česká re-
publika již překročila cíle vytčené pro evrop-
ský region, které stanovila WHO pro první 
období 21. století. Současný vývoj je na hra-
nici svých možností a lze ho dosáhnout díky 
velmi nákladným technologiím novorozenec-
kých oddělení. Možným ohrožením tohoto 
pozitivního stavu jsou důsledky nepromyš-
lené transformace zdravotnictví, která nepři-
kládá odpovídající význam systému primární 
péče, a tím tedy i péče o matku a dítě, formou 
programů. Existuje reálná obava, aby se za ta-
kových okolností dosavadní ukazatele nadále 
nezhoršovaly.

SOUČASNÝ STAV 
A TRENDY

Obecná situace
Úroveň úmrtnosti dětí během prvního roku 
života v České republice dlouhodobě klesá. 
K jejímu významnému snížení o téměř 2/ 3 
došlo i v posledních jedenácti letech. Jestliže 
na počátku 90. let umíralo téměř 11 kojenců 
z 1000 živě narozených dětí, pak v roce 2001, 
kdy bylo dosaženo zatím nejnižší úrovně, již 
pouze čtyři. Současným počtem zemřelých 
kojenců na 1000 živě narozených se Česká 
republika nachází pod průměrem zemí EU 
(4,7 promile v roce 2000) a řadí se spolu se 
skandinávskými zeměmi k evropské špičce. 
V rámci zemí střední a východní Evropy stojí 
vysoce nad průměrem v roce 2000 (10,7 pro-
mile). Pouze ve Slovinsku je úroveň koje-
necké úmrtnosti srovnatelná s ČR (4,25 pro-
mile v roce 2001).

Na snižování kojenecké úmrtnosti se podílely 
všechny její vnitřní složky. Snížila se úmrtnost 
kojenců v prvním měsíci života (tzv. neona-
tální úmrtnost — ve věku 0 — 27 dní) i úmrt-
nost dětí v postneonatálním věku (tj. ve věku 
28 — 364 dnů). Nedocházelo tedy k přesunu 
úmrtnosti v důsledku neonatální nemocnosti 
do postneonatálního období.

Uk
az

ov
at

ele

1990 2000 2002 2015 EU 2000

Úkol 1: Udržet dosaženou nízkou úroveň kojenecké a perinatální úmrtnosti

1. Kojenecká úmrtnost (na 1000 živě narozených) 10,8 4,1 4,1 4,0 4,7

2. Perinatální úmrtnost (na 1000 narozených)  9,8 4,5 4,5 4,5 6,3

Úkol 2: Snížit podíl dětí narozených s vrozenými vadami ¹⁵

1. Živě narození s vrozenou vadou (na 10 000 živě narozených) 172,4 324,5 338,2 (2001) 200,0 —

Úkoly a indikátory pro cíl 4:

Cíl 4: Snížit dětskou úmrtnost (M. Mašková)

¹⁵ V roce 1990 bylo sledováno 60 vybraných vrozených vad. Od roku 1994 se sledují všechny vrozené vady z kapitoly XVII podle 10. MKN a od roku 1997 též 
všechny vrozené vady i mimo kapitolu XVII.
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Podobnými změnami jako kojenecká úmrt-
nost prošla i úmrtnost perinatální, která za-
hrnuje počty mrtvě narozených dětí a úmrtí 
dětí během prvního týdne života (0 — 6 dnů). 
Rovněž hodnota tohoto ukazatele v průběhu 
90. let plynule klesala. Současná úroveň in-
dexu perinatální úmrtnosti 4,5 z 1000 všech 
narozených dětí (2002) je o více než polo-
vinu nižší než v roce 1990. Zároveň je o 30 % 
nižší než dosahovaná průměrná hodnota v EU 
(6,3 zemřelých na 1000 narozených).

Vývoj úmrtnosti v prvním roce do značné 
míry ovlivňoval i vývoj celkové úmrtnosti dětí 
do pěti let života. Podíl dětí zemřelých ve věku 
0 — 4 dokončených let ze všech živě naroze-
ných dětí zaznamenal rovněž více než 50 % 
pokles oproti úrovni v roce 1990. Současná 
hodnota tohoto ukazatele (5,2 promile) se na-
chází rovněž pod průměrem EU (6,4 promile).

V ČR je zaveden imunizační program na zá-
kladě očkovacího kalendáře. Podíl očkova-
ných dětí proti spalničkám, zarděnkám, čer-
nému kašli a tuberkulóze je stabilně vysoký. 
Po celá 90. léta nepoklesl pod 95 %.

Česká republika má již 40letou tradici ve sle-
dování vrozených vad. V současnosti se ročně 
zaznamená narození více než 300 dětí s vro-
zenou vadou z 10 000 všech živě narozených. 
Frekvence výskytu vrozených vad v populaci 
je v úzké závislosti na přesném a úplném hlá-
šení těchto vad. Zvýšení relativních počtů na-
rozených dětí s vrozenou vadou v 90. letech je 
způsobeno zkvalitněním diagnostiky i zlepše-
ním ve statistickém vykazování.¹⁶ Nejčastější-
mi vadami jsou vady srdeční (40 %). Vrozené 
vady se podílejí 37 % (rok 2000) na úmrtnosti 
dětí v prvním týdnu života.

Dosud chybějí dostatečné informace o vý-
skytu syndromu CAN (syndrom týraného, 
zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Pře-
trvávají nedostatky v hlášení dětských lékařů 
při podezření na násilí páchaném na dětech, 
chybí vzájemná informovanost a koordinace 
postupů různých odborníků a nestátních or-
ganizací pro realizaci interdisciplinární spolu-
práce v této problematice.

Specifické problémy
Potenciálním problémem v udržení nízkých 
hodnot perinatální a kojenecké úmrtnosti 
může být zvyšující se podíl žen bez prenatální 
péče spojený zejména se zvyšující se imigrací 
z oblastí, kde nebyla tato péče poskytována. 
Zajištění adekvátní předporodní a poporodní 
péče o imigranty má kromě dimenze medicín-
ské i dimenzi finanční, neboť často jde o ženy 

Graf 4.1

Vývoj vybraných indikátorů dětské úmrtnosti v České republice
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 Úmrtnost dětí do 5 let
(na 1000 živě narozených)

 Kojenecká úmrtnost 
(na 1000 živě narozených)

 Perinatální úmrtnost 
(na 1000 narozených)

Pramen: Ústav zdravotnických informací a statistiky

¹⁶ Zdraví 21 — Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2002.
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bez zdravotního pojištění. U legálních imig-
rantů (cizinců s povolením k pobytu) se tento 
problém současně řeší programem integrace 
cizinců.¹⁷

POLITIKY 
K DOSAŽENÍ CÍLE

Dosaženou úrovní perinatální úmrtnosti se ČR 
řadí mezi země s nejlepšími výsledky perina-
tální péče na světě. V zemi fungují perinatolo-
gická centra, kde jsou sledovány ženy, u nichž 
lze předpokládat narození plodu s nízkou po-
rodní vahou, nebo ženy s rizikovým průbě-
hem těhotenství. Integrální součástí center 
jsou i specializovaná pracoviště neonatální 
péče o nezralé novorozence nebo novoro-
zence s nízkou porodní hmotností.

K udržení dosaženého pozitivního stavu, po-
kud jde o nízkou úmrtnost a dobrý zdravotní 
stav nejmenších dětí, v následujících letech 
především přispěje:

n rozvoj systémů primární péče s integrova-
nými programy péče o matku a dítě;

n další rozvoj metod prenatální diagnostiky, 
nadále zaměřených na II. trimestr gravidity, 
a genetického poradenství a přerušení tě-
hotenství u plodů se závažnými vrozenými 
vadami.

Vedle kvalitní zdravotní péče bude vzrůstat 
význam nutričního poradenství, nekuřáckého 
těhotenství a zvláště u mladších generací pro-
tidrogové prevence.

Řada úkolů a aktivit k dosahování tohoto cíle 
je uvedena v dokumentu „Zdraví 21 — Dlou-
hodobý program zlepšování zdravotního 
stavu obyvatelstva ČR“, který představuje ná-
rodní variantu rozpracování programu WHO 
ZDRAVÍ 21 pro evropský region.¹⁸

¹⁷ Koncepce integrace cizinců. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000.
¹⁸ Op. cit.


