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1. Vztah příjmů, bohatství a kvality života
Příjmy a bohatství obyvatel, respektive domácností, a jejich vliv na kvalitu života můžeme posuzovat z mnoha různých hledisek. Kvalitu
života mohou ovlivňovat následující charakteristiky příjmů a bohatství obyvatel, respektive domácností:

• členění dat podle různých hledisek, například podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, typu domácnosti, typu vlastnictví, ekonomické aktivity, ekonomického postavení, vlastnického postavení, typu pracovní
smlouvy, pracovního úvazku, příjmového kvantilu, stupně urbanizace, státního občanství nebo země
narození.

• úroveň příjmů různých skupin obyvatel, respektive domácností;

Protože budeme vyhodnocovat vliv příjmů a bohatství na kvalitu života v České republice, lze za nejvhodnější region pro mezinárodní
srovnání považovat takový, na nějž má Česká republika nejsilnější ekonomické, sociální, kulturní, historické a jiné vazby, tj. Evropu. Další
regiony by měly být do srovnání zařazeny spíše okrajově.

• rozdíly v úrovni příjmů mezi různými skupinami obyvatel, respektive domácností (nerovnost příjmového rozdělení);

Data budeme sledovat pro následující země nebo seskupení zemí:

• průměrná a mediánová úroveň příjmů obyvatel;

• vertikální mobilita mezi různými příjmovými skupinami (rozsah a frekvence přechodů obyvatel do vyšších nebo nižších příjmových
skupin);
• příjmový a hmotný nedostatek u různých skupin obyvatel (ohrožení chudobou a sociálním vyloučením);
• zadlužení domácností, schopnost domácností splácet ze svých příjmů dluhy;
• dlouhodobý vývoj příjmů, příjmových rozdílů a dalších ukazatelů v oblasti příjmu a bohatství;
• vývoj příjmů, příjmových rozdílů a dalších ukazatelů v oblasti příjmu a bohatství v mezinárodním srovnání.
Individuální pocit spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství je velmi variabilní a ne vždy pevně souvisí se skutečnou
úrovní příjmů a bohatství. Individuální vnímání spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství se liší mezi jednotlivými zeměmi.
Z důvodů historických, kulturních, ekonomických a dalších v nich panují odlišné představy o dostatečné, respektive uspokojující úrovni
příjmů nebo bohatství. Individuální hodnocení velikosti příjmu nebo bohatství, která je považována za dostatečnou z hlediska zvyšování
kvality života, závisí navíc na již dosažené úrovni příjmů nebo bohatství. 12
Zjednodušeně je možné říci, že z úzkého, jednostranného pohledu příjmu a bohatství kvalita života v zásadě roste, jestliže:
• dlouhodobě roste průměrná a mediánová úroveň příjmů obyvatel;
• dlouhodobě roste úroveň příjmů různých skupin obyvatel, respektive domácností;
• zmenšují se rozdíly v úrovni příjmů mezi různými skupinami obyvatel, respektive domácností (klesá nerovnost příjmového
rozdělení);

• všech 28 členských zemí EU,
• průměr EU-28,
• průměr EU-27 (bez Chorvatska), kvůli kratším časovým řadám pro EU-28 v některých případech,
• průměr EA-19 (19 členských zemí eurozóny),
• Norsko, Island, Švýcarsko, Turecko,
• v případě dostupnosti srovnatelných dat také USA nebo jiné významné mimoevropské země.
Z důvodu používání mezinárodně srovnatelných dat především pro evropské země se jeví jako nejvhodnější využívat databázi Eurostatu.

3. Zdůvodnění výběru 14 indikátorů pro oblast příjmu a bohatství
Z množství indikátorů pro oblast příjmu a bohatství, které vyhovují výše uvedeným kritériím, jsme vybrali skupinu 14 indikátorů, které
navrhujeme dlouhodobě sledovat. Jsou uvedeny v tabulce 14 indikátorů pro oblast příjmu a bohatství. V této tabulce jsou uvedeny jednotlivé indikátory, jejich měřicí jednotky, definice, členění, periodicita zveřejňování dat a zdroje dat. Členění sbíraných a zpracovávaných
dat podle různých hledisek umožňuje sledovat vývoj jednotlivých indikátorů podrobněji pro různě definované skupiny obyvatel.

• existuje dostatečná vertikální příjmová mobilita směrem do vyšších příjmových skupin populace;

Indikátory jsou vybrány z databáze Eurostatu, aby poskytovaly údaje na základě výše uvedených kritérií, tj. mezinárodně srovnatelná
data s roční periodicitou v dlouhodobé časové řadě pro Českou republiku a další, zejména evropské země.

• zmenšují se skupiny obyvatel zasažené příjmovým a hmotným nedostatkem (klesá ohrožení chudobou a sociálním vyloučením);

Indikátory vycházejí z měření následujících typů dat:

• snižuje se zadlužení domácností, domácnosti jsou schopny ze svých příjmů bez problémů splácet dluhy;

• údaje národních účtů (hrubý domácí produkt),

• ve sledované zemi se příjmy, příjmové rozdíly a další ukazatele v oblasti příjmu a bohatství vyvíjejí příznivě i v mezinárodním
srovnání.

• celkové náklady práce (hrubé výdělky, příspěvky na sociální zabezpečení a další náklady práce placené zaměstnavatelem),

2. Kritéria výběru indikátorů pro oblast příjmu a bohatství

• hrubé výdělky (hrubé mzdy a platy),
• disponibilní příjmy (mzdy a platy, soukromé příjmy z podnikání, investic a vlastnictví, přijaté sociální transfery včetně starobních
důchodů).

Důvody výběru 14 navrhovaných indikátorů jsou následující:

Pro posouzení vlivu příjmů a bohatství na kvalitu života ve sledované zemi je důležité sledování dlouhodobého vývoje ukazatelů v oblasti příjmu a bohatství a jeho mezinárodní srovnání. V rámci toho je rovněž důležité zaměřit se na porovnání ukazatelů v oblasti příjmu
a bohatství ve sledované zemi a v zemích s podobnou ekonomickou úrovní.

1. Náhrady zaměstnancům v poměru k HDP – je to nejširší makroekonomický ukazatel příjmů, který umožňuje ukázat rozdělení hrubého
domácího produktu na mzdy a platy na straně jedné a na zisky na straně druhé, tedy rozdělení HDP na výnosy z práce a z kapitálu. Poskytuje celkový obraz o nastavení úrovně mezd a platů v ekonomice v porovnání s dosahovanými výnosy z kapitálu.

Značná variabilita individuálního vnímání spokojenosti s dosaženou úrovní příjmů nebo bohatství limituje možnosti použití měkkých
dat v oblasti příjmu a bohatství.

2. Průměrné celkové hodinové náklady práce – jedná se o základní ukazatel zahrnující všechny náklady zaměstnavatele na pracovní sílu,
tj. hrubé mzdy a platy a příspěvky na sociální zabezpečení a další náklady práce placené zaměstnavatelem, vyjádřené v přepočtu na jednu odpracovanou hodinu. Celkové náklady práce jsou ovlivněny jak nabídkou a poptávkou na trhu práce (vliv na hrubé mzdy a platy), tak
regulací státu (například příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem, stanovená minimální mzda a minimální mzdové
tarify, platové tarify ve veřejném sektoru, pracovní zákonodárství).

Naopak jako vhodné se pro oblast příjmu a bohatství jeví použití tvrdých dat, která splňují následující kritéria:
• dlouhodobé časové řady,
• roční periodicita dat,
• dostupnost údajů pro velký počet zemí,
• mezinárodní srovnatelnost dat (jejich stejná nebo podobná definice a metodika sběru a zpracování),
1
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3. Průměrný hrubý hodinový výdělek – jedná se o hrubý pracovní příjem zaměstnance, který je podmnožinou celkových nákladů práce.
Zahrnuje mzdy a platy před zdaněním a dalšími odvody, vyjádřené v přepočtu na jednu odpracovanou hodinu.

4. Hrubá měsíční minimální mzda – představuje nejnižší státem povolenou hranici měsíčního pracovního výdělku na plný pracovní
úvazek před zdaněním a dalšími odvody. Je to státem určené dno měsíčního pracovního výdělku, od něhož se pak odvíjejí mzdy a platy
v celé ekonomice.
5. Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku – udává, jak hluboko se nachází státem stanovené
dno měsíčního pracovního výdělku v porovnání s průměrným měsíčním pracovním výdělkem.
6. Gender pay gap – ukazuje celkovou mezeru mezi hrubými výdělky mužů a žen na makroekonomické úrovni, nikoli u jednotlivých
profesí nebo pracovních pozic. V hodnotách indikátoru se odráží i rozdílné zastoupení mužů a žen v různých profesích nebo na různých
pracovních pozicích, které se od sebe liší úrovní mezd a platů.
7. Celkový náhradový poměr – udává, jakou část předchozích pracovních příjmů tvoří penze, konkrétně jaký je poměr mediánu hrubých
penzí osob ve věku 65–74 let k mediánu hrubých mezd a platů osob ve věku 50–59 let. Pří výpočtu indikátoru jsou vyloučeny ostatní
sociální transfery.
8. Průměrný čistý disponibilní příjem – jedná se o průměrnou úroveň souhrnného příjmu obyvatel získaného z různých zdrojů a aktivit
v istém vyjádření. Zahrnuje mzdy a platy, soukromé příjmy z podnikání, investic a vlastnictví a přijaté sociální transfery včetně starobních důchodů po zdanění a dalších odvodech.
9. Mediánový čistý disponibilní příjem – jedná se o medián souhrnného příjmu obyvatel získaného z různých zdrojů a aktivit v čistém vyjádření. Zahrnuje mzdy a platy, soukromé příjmy z podnikání, investic a vlastnictví a přijaté sociální transfery včetně starobních důchodů
po zdanění a dalších odvodech.
10. Míra ohrožení chudobou – představuje podíl osob, jejichž ekvivalizovaný disponibilní příjem se nachází pod hranicí chudoby, která je
stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech). Protože hranice chudoby
je definována na národní úrovni, tedy pro každou zemi odlišně, je mezinárodní srovnatelnost tohoto ukazatele omezená.
11. Míra ohrožení chudobou zaměstnanců – představuje podíl zaměstnaných osob ve věku 18 a více let, jejichž ekvivalizovaný disponibilní příjem se nachází pod hranicí chudoby, která je stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu
(po sociálních transferech). Protože hranice chudoby je definována na národní úrovni, tedy pro každou zemi odlišně, je mezinárodní
srovnatelnost tohoto ukazatele omezená.
12. Koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20) – ukazuje nerovnost příjmového rozdělení mezi 20 % obyvatel s nejvyššími příjmy a 20 %
obyvatel s nejnižšími příjmy. Jedná se o poměr celkových ekvivalizovaných disponibilních příjmů dosahovaných v nejvyšším a nejnižším
příjmovém kvintilu v populaci.
13. Giniho koeficient – představuje souhrnný ukazatel nerovnosti v rozdělení ekvivalizovaných disponibilních příjmů v populaci. Nabývá
hodnot od 0 (absolutní rovnost příjmů) do 100 (absolutní nerovnost příjmů). S rostoucí hodnotou Giniho koeficientu roste nerovnost
v rozdělení příjmů.
14. Přechody mezi příjmovými decily během tří let – jedná se o ukazatel vertikální příjmové mobility. Udává podíly obyvatel, kteří se
v průběhu tří let posunuli nahoru nebo dolů o jeden nebo více příjmových decilů, nebo kteří zůstali ve stejném příjmovém decilu. Může
se měřit pro celou populaci nebo pro jednotlivé příjmové decily.
Dále budeme sledovat jeden pomocný ukazatel – HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Tento ukazatel rozděluje sledované země podle
jejich ekonomické úrovně. To pak umožňuje provádět mezinárodní srovnání hodnot indikátorů pro oblast příjmu a bohatství také v kontextu ekonomické úrovně porovnávaných zemí.

Tabulka 14 indikátorů pro oblast příjmu a bohatství1
Číslo
1

Indikátor
Náhrady zaměstnancům

2

Průměrné celkové hodi-

Periodicita

Měřicí jednotka

Definice

zveřejňování Zdroj dat

% HDP, v

dat
Celkové hrubé mzdy a platy zaměstnanců v penězích i nepeněžním plnění a příspěvky 1 rok

běžných

na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem v poměru k hrubému domácímu

cenách
EUR

produktu v běžných cenách.
Celkové roční náklady práce (tj. hrubé mzdy a platy, příspěvky na sociální zabezpečení 1 rok

nové náklady práce

Eurostat

Eurostat

a další náklady práce placené zaměstnavatelem) vydělené počtem hodin odpracovaných průměrným ročním počtem zaměstnanců přepočteným na ekvivalent plného

3

Průměrný hrubý hodinový

4

EUR

pracovního úvazku.
Celkové roční mzdy a platy před zdaněním a dalšími odvody vydělené počtem hodin 1 rok

výdělek

odpracovaných průměrným ročním počtem zaměstnanců přepočteným na ekviva-

Hrubá měsíční minimální

lent plného pracovního úvazku.
Měsíční minimální mzda před zdaněním a dalšími odvody platná k 1. lednu daného 1 rok

EUR

mzda

Eurostat

Eurostat

roku. V zemích, které stanovují hodinovou nebo týdenní minimální mzdu, jsou údaje
přepočteny na měsíční minimální mzdu. V některých zemích není minimální mzda zavedena.

5

Poměr hrubé měsíční mini-

%

1 rok

Eurostat

%

Rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem zaměstnance (muže) a zaměst- 1 rok

Eurostat

mální mzdy a průměrného
hrubého měsíčního výdělku
Gender pay gap v neupra-

6

7

vené podobě

nankyně (ženy) v poměru k průměrnému hrubému hodinovému výdělku zaměstnance

Celkový náhradový poměr

(muže). Zahrnuty jsou podniky s 10 a více zaměstnanými osobami.
1 rok
Poměr mediánu individuálních hrubých penzí osob ve věku 65-74 let k mediánu indi- 1 rok

Eurostat

viduálních hrubých výdělků osob ve věku 50-59 let, bez ostatních sociálních transferů.
8

9

Průměrný čistý disponibilní EUR, PPS

Čistý disponibilní příjem je celkový hrubý disponibilní příjem (tj. mzdy a platy, soukromé 1 rok

příjem

příjmy z podnikání, investic a vlastnictví, přijaté sociální transfery v penězích včetně

Mediánový čistý disponibil- EUR, PPS
ní příjem

10

Míra ohrožení chudobou

%

starobních důchodů) po zdanění a dalších odvodech, který je k dispozici na výdaje a

Eurostat

1 rok

Eurostat

Podíl osob s ekvivalizovaným disponibilním příjmem nižším než 60 % národního 1 rok

Eurostat

spoření.

mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech).
11

Míra ohrožení chudobou

12

13

%

Podíl zaměstnaných osob ve věku 18 a více let s ekvivalizovaným disponibilním pří- 1 rok

zaměstnanců

jmem nižším než 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po

Koeficient příjmové nerov-

sociálních transferech).
Poměr celkových ekvivalizovaných disponibilních příjmů dosahovaných v nejvyšším a 1 rok

nosti (S80/S20)

nejnižším příjmovém kvintilu v populaci.

Giniho koeficient

Souhrnná míra příjmové nerovnosti nabývající hodnot od 0 (absolutní rovnost příjmů) 1 rok

Eurostat

Eurostat

Eurostat

do 100 (absolutní nerovnost příjmů). Vyjadřuje míru nerovnosti v rozdělení ekvivalizovaných disponibilních příjmů v populaci. Čím vyšší je hodnota Giniho koeficientu, tím
14

Přechody mezi příjmovými
decily během tří let

%

vyšší je nerovnost v rozdělení příjmů.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů nahoru.
Přechod o jeden nebo více příjmových decilů dolů.
Setrvání ve stejném příjmovém decilu.

1

Pramen: zpracováno na základě databáze Eurostatu

1 rok

Eurostat

4. Kvalita života v České republice z hlediska příjmu a bohatství
Dále v textu jsou uvedeny tabulky 1 až 14 obsahující konkrétní data pro 14 indikátorů navržených ke sledování v oblasti příjmu a bohatství. Na základě údajů v těchto 14 tabulkách můžeme identifikovat konkrétní charakteristiky pro oblast příjmu a bohatství v České
republice v mezinárodním srovnání a z nich plynoucí důsledky pro kvalitu života v České republice.
V tabulce 15 jsou pak uvedeny hodnoty pomocného ukazatele – HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Tento ukazatel rozděluje sledované
země podle jejich ekonomické úrovně. To potom umožňuje provádět mezinárodní srovnání hodnot indikátorů pro oblast příjmu a bohatství také v kontextu ekonomické úrovně porovnávaných zemí.
Pro Českou republiku je charakteristická výrazně nižší úroveň příjmů v porovnání s ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi a také nižší
úroveň příjmů v porovnání s řadou zemí, které mají podobnou, nebo dokonce nižší ekonomickou úroveň než ČR. Tyto výsledky poskytují všechny vybrané indikátory měřící výši příjmů obyvatel.
Náhrady zaměstnancům (viz Tabulka 1) tvoří v ČR dlouhodobě zhruba 40 % HDP, zatímco průměr EU-28 činí více než 47 % HDP. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Dánsko nebo Spojené království, přitom tento poměr dosahuje kolem 50
% HDP, v Nizozemsku, Rakousku, Finsku a Švédsku kolem 48 % HDP. Je zajímavé, že i v řadě států, které mají nižší ekonomickou úroveň
(nižší HDP na obyvatele v paritě kupní síly) než ČR, jsou náhrady zaměstnancům v poměru k HDP vyšší než v České republice, konkrétně
v Portugalsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a na Kypru.
Průměrné celkové hodinové náklady práce (viz Tabulka 2) představovaly v roce 2016 v České republice zhruba 10 EUR, v průměru EU28 to bylo přibližně 25 EUR. Od roku 2000 do roku 2016 se hodnota tohoto ukazatele v ČR zvýšila téměř trojnásobně, v průměru EU
vzrostla o polovinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se zmenšovala do roku 2008, avšak od roku 2008 zůstává stejná
– průměrné celkové hodinové náklady práce v České republice jsou od roku 2008 do současnosti zhruba 40% v porovnání s průměrem
EU-28. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko nebo Švédsko, byly v
roce 2016 průměrné celkové hodinové náklady práce 33-42 EUR, tedy trojnásobné až čtyřnásobné v porovnání s ČR. Také některé státy
s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2016 průměrné celkové hodinové náklady práce vyšší než Česká republika – jednalo se o
Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Estonsko, a dokonce Slovensko.
Podobná je situace v případě průměrného hrubého hodinového výdělku (viz Tabulka 3). Ten v roce 2016 v České republice činil zhruba 7 EUR, v průměru EU-28 to bylo přibližně 19 EUR. V letech 2000-2016 se hodnota tohoto indikátoru v ČR zvýšila téměř trojnásobně, v průměru EU vzrostla o polovinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se zmenšovala do roku 2008, od roku 2008
však zůstává stejná – průměrný hrubý hodinový výdělek zůstává v České republice od roku 2008 na zhruba 40% úrovni v porovnání
s průměrem EU-28. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko
nebo Spojené království, byla v roce 2016 hodnota tohoto indikátoru 22-36 EUR, tedy trojnásobná až pětinásobná v porovnání s ČR. Také
řada států s nižší ekonomickou úrovní než ČR měla v roce 2016 průměrné hrubé hodinové výdělky vyšší než Česká republika – jednalo se
o Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko a také Slovensko.
Přes postupný nárůst v posledních letech zůstává v České republice velmi nízká hrubá měsíční minimální mzda (viz Tabulka 4). V roce
2016 dosahovala 366 EUR. Z 22 členských zemí EU, které mají zavedenu minimální mzdu, byla v roce 2016 nižší minimální mzda než v ČR
pouze ve čtyřech státech – Maďarsku, Litvě, Rumunsku a Bulharsku. Nejvyšší hrubé měsíční minimální mzdy přesahující 1400 EUR měly
v roce 2016 v rámci EU Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Irsko a Spojené království. I země s nižší ekonomickou
úrovní než ČR, jako jsou Portugalsko, Řecko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko, měly v roce 2016 stanovenou vyšší minimální mzdu než ČR.
Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku (viz Tabulka 5) v České republice v letech 2005-2012
klesl z 39 % na necelých 32 %, následně do roku 2015 vzrostl na necelých 35 %. V roce 2015 měla Česká republika nejnižší poměr hrubé
měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku ze všech 22 členských zemí EU, které mají zavedenu minimální mzdu.
Ve většině z těchto zemí uvedený poměr přesahuje 40 %, v Lucembursku a Slovinsku se dokonce pohybuje kolem 50 %.

V porovnání s průměrem EU vykazuje Česká republika větší rozdíl úrovně mezd a platů mezi muži a ženami (gender pay gap, viz Tabulka 6). Průměrný hrubý hodinový výdělek muže je v ČR dlouhodobě zhruba o 22 % vyšší
než průměrný hrubý hodinový výdělek ženy. V průměru EU-28 je tento rozdíl dlouhodobě 16-17 % ve prospěch
mužů. Vyšší hodnotu gender pay gap než ČR má v EU pouze Estonsko, podobné úrovně tohoto indikátoru jako ČR dosahují Německo,
Rakousko a Spojené království. Je třeba dodat, že podle různých analýz je uvedený rozdíl ve mzdách a platech mezi muži a ženami jen
z menší části způsoben odlišnou úrovní pracovních výdělků mužů a žen ve stejných profesích nebo na stejných pracovních pozicích.
Větší část tohoto rozdílu je způsobena menším zastoupením žen v profesích a na pracovních pozicích s vyšší úrovní mezd a platů.
Ačkoli se celkový náhradový poměr (viz Tabulka 7) v České republice až do roku 2014 pohyboval zhruba na úrovni průměru EU, v roce
2015 tento ukazatel v ČR výrazněji klesl na hodnotu 0,51, čímž se dostal hlouběji pod průměr EU, který činil 0,57. Nižší celkový náhradový poměr než Česká republika mělo v roce 2015 celkem 12 členských zemí EU – byly mezi nimi jak státy ekonomicky vyspělejší než ČR
(Německo, Belgie, Dánsko, Irsko a Spojené království), tak země s nižší ekonomickou úrovní než ČR (Kypr, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Bulharsko). Mezi státy, které měly v roce 2015 celkový náhradový poměr vyšší než Česká republika, byly i některé
země s nižší ekonomickou úrovní než ČR (Portugalsko, Řecko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a také Slovensko).
Průměrný čistý disponibilní příjem (viz Tabulka 8) představoval v roce 2015 v České republice zhruba 8300 EUR, v průměru EU-28 to
bylo přibližně 18 500 EUR. Od roku 2005 do roku 2015 se hodnota tohoto ukazatele v ČR zvýšila téměř o tři čtvrtiny, v průměru EU vzrostla o více než čtvrtinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se do roku 2012 zmenšovala, avšak následně do roku 2015
se opět zvětšovala – v roce 2015 dosahoval průměrný čistý disponibilní příjem v České republice 45 % průměru EU-28. V nejvyspělejších
zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko nebo Spojené království, byl v roce
2015 průměrný čistý disponibilní příjem 23 500 EUR až 31 500 EUR, tedy zhruba trojnásobný až čtyřnásobný v porovnání s ČR. Také některé státy s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2015 průměrný čistý disponibilní příjem vyšší než Česká republika – jednalo se
o Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko a Estonsko.
Podobná je situace v případě mediánového čistého disponibilního příjmu (viz Tabulka 9). Ten v roce 2015 v České republice činil zhruba
7400 EUR, v průměru EU-28 to bylo přibližně 16 200 EUR. V letech 2005-2015 se hodnota tohoto indikátoru v ČR zvýšila o tři čtvrtiny,
v průměru EU vzrostla o více než čtvrtinu. Mezera v tomto ukazateli mezi ČR a průměrem EU se do roku 2012 zmenšovala, ale následně
do roku 2015 se opět zvětšovala – v roce 2015 dosahoval mediánový čistý disponibilní příjem v České republice 46 % průměru EU-28. V nejvyspělejších zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko nebo Spojené království,
byla v roce 2015 hodnota tohoto indikátoru 20 700 EUR až 28 400 EUR, tedy zhruba trojnásobná až čtyřnásobná v porovnání s ČR. Také
některé státy s nižší ekonomickou úrovní než ČR měly v roce 2015 mediánový čistý disponibilní příjem vyšší než Česká republika – jednalo
se o Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko a Estonsko.
Na rozdíl od indikátorů měřících výši příjmů obyvatel, které pro Českou republiku v mezinárodním srovnání nevyznívají příznivě, dosahuje Česká republika relativně dobrých výsledků v indikátorech příjmového rozdělení, respektive příjmové nerovnosti.
Míra ohrožení chudobou (viz Tabulka 10) je v České republice dlouhodobě nejnižší ze všech členských zemí EU. V roce 2015 byla míra
ohrožení chudobou v ČR na úrovni 9,7 %, průměr EU-28 činil 17,3 %. Určitým nedostatkem tohoto ukazatele však je, že hranice chudoby
je definována pro každou zemi odlišně, protože je stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po
sociálních transferech). To omezuje mezinárodní srovnatelnost tohoto indikátoru.
Podobně příznivé výsledky vykazovala Česká republika i v ukazateli míra ohrožení chudobou zaměstnanců (viz Tabulka 11). Hodnota
tohoto indikátoru je v České republice dlouhodobě druhá nejnižší ze všech členských zemí EU, mírně lepších výsledků než ČR dosahuje
Finsko. V roce 2015 byla míra ohrožení chudobou zaměstnanců v ČR na úrovni 4 %, nejlepší Finsko dosahovalo hodnoty 3,5 % a průměr
EU-28 představoval 9,5 %. Také tento ukazatel má určitý nedostatek v tom, že hranice chudoby je definována pro každou zemi odlišně,
protože je stanovena jako 60 % národního mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech). To omezuje mezinárodní srovnatelnost tohoto ukazatele.
Rovněž koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20), který udává nerovnost příjmového rozdělení mezi 20 % obyvatel s nejvyššími příjmy
a 20 % obyvatel s nejnižšími příjmy (viz Tabulka 12), má Česká republika v rámci zemí EU dlouhodobě nejnižší. Další čtyři státy EU – Slovensko, Slovinsko, Finsko a Švédsko – dosahují dlouhodobě podobné úrovně tohoto koeficientu jako ČR. V roce 2015 byla hodnota koe-

ficientu příjmové nerovnosti v ČR 3,5, Slovensko vykazovalo stejnou hodnotu 3,5, Slovinsko a Finsko dosahovaly úrovně 3,6, Švédsko
3,8 a průměr EU-28 činil 5,2.

Tabulka 1 Náhrady zaměstnancům (% HDP, v běžných cenách)1

Také souhrnný ukazatel příjmové nerovnosti – Giniho koeficient (viz Tabulka 13) – vyznívá pro Českou republiku příznivě. Hodnota
tohoto indikátoru je v České republice dlouhodobě třetí nejnižší ze všech členských zemí EU, mírně lepších výsledků než ČR dosahuje
Slovensko a Slovinsko, podobných výsledků jako ČR pak Finsko a Švédsko. V roce 2015 byla hodnota Giniho koeficientu v ČR 25, nejlepší
Slovensko dosahovalo hodnoty 23,7 a Slovinsko 24,5. Finsko a Švédsko měly v roce 2015 Giniho koeficient na úrovni 25,2, průměr EU-28
představoval 31.
Zajímavé výsledky poskytuje rovněž indikátor sledující vertikální příjmovou mobilitu, tedy přechody mezi příjmovými decily během
tří let (viz Tabulka 14). Pomocí tohoto ukazatele lze sledovat posuny obyvatel nahoru nebo dolů o jeden nebo více příjmových decilů,
nebo naopak setrvání obyvatel ve stejném příjmovém decilu. V této verzi studie jsme sledovali, jaká část celkové populace během tří
let setrvává ve stejném příjmovém decilu. V letech 2007-2015 došlo téměř ve všech zemích EU včetně České republiky k nárůstu podílu
osob, které setrvávají ve stejném příjmovém decilu. Došlo tedy ke snížení vertikální příjmové mobility. V roce 2015 dosahoval podíl osob,
které během tří let zůstaly ve stejném příjmovém decilu, v České republice 33,3 %, v průměru EU-28 to bylo 34,7 %. Vyšší hodnotu tohoto
indikátoru než ČR měla v roce 2015 pestrá paleta 14 zemí EU s různou ekonomickou úrovní – Německo, Francie, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Kypr, Slovinsko a Rumunsko. K rozboru příčin snížení vertikální
příjmové mobility v naprosté většině zemí EU by bylo zapotřebí podrobněji vyhodnotit změny ve směru a rozsahu posunů obyvatel mezi
jednotlivými příjmovými decily. To je možné provést v budoucí, aktualizované verzi studie.
I když indikátory příjmového rozdělení, respektive příjmové nerovnosti, vyznívají pro Českou republiku relativně příznivě, indikátory
měřící výši příjmů, ať už pracovních, nebo souhrnných, vypovídají o výrazně nižší úrovni příjmů obyvatel v České republice v porovnání
s ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi a také o nižší úrovni příjmů obyvatel v České republice v porovnání s řadou zemí, které mají
podobnou, nebo dokonce nižší ekonomickou úroveň než ČR. Ve velmi zjednodušené zkratce bychom mohli říci, že v porovnání se
zeměmi EU jsou si obyvatelé České republiky rovni ve své chudobě. To z hlediska příjmu a bohatství nepředstavuje dobré vysvědčení
pro kvalitu života v České republice.
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Tabulka 2 Průměrné celkové hodinové náklady práce (EUR)1
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Tabulka 4 Hrubá měsíční minimální mzda (EUR)1

Tabulka 5 Poměr hrubé měsíční minimální mzdy a průměrného hrubého měsíčního výdělku (%)1
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Tabulka 6 Gender pay gap v neupravené podobě (%)1

Tabulka 7 Celkový náhradový poměr1
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Tabulka 8 Průměrný čistý disponibilní příjem (EUR)1

Tabulka 9 Mediánový čistý disponibilní příjem (EUR)1
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Tabulka 10 Míra ohrožení chudobou (%)1
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Tabulka 12 Koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20)1

Tabulka 13 Giniho koeficient1
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Tabulka 14 Přechody mezi příjmovými decily během tří let – setrvání ve stejném příjmovém decilu (% celkové populace)1
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