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Christiana Kliková1, Boris Navrátil2, JE ČESKO SOCIÁLNÍM STÁTEM?
Abstrakt
Je Česká republika sociálním státem? Na tuto otázku chce odpovědět tento článek, jehož
cílem je zařadit Česko do jednoho z typů sociálního státu. V úvodu článku je popsána geneze
sociálního státu a hlavní faktory, které jeho vznik ovlivnily. Dále se příspěvek věnuje
charakteristickým rysům sociálního státu a uvádí také jeho typologii. V části, nazvané Česká
republika a sociální stát, jsou přiblíženy dílčí etapy vývoje české sociální politiky až do
současnosti. V závěru článku jsou komparovány některé souhrnné ukazatele a charakteristiky
sociální politiky ve Švédsku, SRN a Velké Británii s obdobnými ukazateli ČR; na tomto
základě je pak diskutováno přiřazení České republiky do jednoho z typů sociálního státu.
Klíčová slova
sociální stát, česko, sociální polityka.

Úvod
Sociální stát, jehož vznik je spojován se jménem Williama H. Beveridge, prošel během doby
své existence mnoha proměnami. Největšího rozkvětu dosáhl v 50. a 60. letech minulého
století, který byl podmíněn hospodářským růstem a poměrně vysokou zaměstnaností v
západoevropských zemích, což umožnilo rozšiřování stávajících i vznik nových sociálních
služeb a opatření. Sociální výhody se však v tomto období již netýkaly pouze chudých
obyvatel jednotlivých zemí (tak jako v předchozích letech), ale začaly být uplatňovány
v širokém měřítku i na střední vrstvy. S příchodem ropných krizí v letech 1973 a 1979 nastala
doba útlumu ekonomické aktivity západních zemí, který se prohluboval a vedl až k současné
krizi evropského sociálního státu.
Nynější situace sociálního státu ovšem není způsobena jen pomalým ekonomickým růstem
zemí, ale i dalšími faktory, mezi které patří zejména:
 relativně vysoká nezaměstnanost ve vyspělých zemích,


snižování funkce rodiny,



pokračující pokles porodnosti,



stárnutí populace,



rostoucí zatěžování rozpočtu zvyšujícími se výdaji na penzijní a zdravotnický systém,



prohlubující se deficity státního rozpočtu,

ale také globalizační vlivy, které se v sociální oblasti projevují především snižující se úlohou
státu ve společnosti3, což způsobuje závažné problémy: charakteristickým rysem sociálního
1
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státu je totiž přenesení značné části sociálních aktivit na stát.4 V tomto slova smyslu můžeme
poněkud „nadneseně“ konstatovat, že každý moderní stát (včetně ČR) je vlastně státem
sociálním. Nicméně, prozkoumejme toto tvrzení podrobněji.

1 Vývoj sociálního státu

Obecně můžeme sociální stát5 chápat jako příklad jedné z nejvyšších forem intervencionismu
v tržním prostředí. Podle Večeři (1993) jsou základními předpoklady existence sociálního
státu především:
•
•
•

existence pluralitní demokracie,
liberální ekonomika,
jistá minimální decentralizace státní moci a správy.

Co však „sociální stát“ (stát blahobytu, welfare state, stát veřejných sociálních služeb6)
znamená? Jak jej definujeme?
Velmi zjednodušeně řečeno, sociální stát usiluje o zajištění podmínek „slušného života“ pro
všechny své občany. Vymezení pojmu je však obtížné a nejednotné, což je způsobeno
především rozmanitostí podob sociálního státu a růzností nazírání na jeho podstatu; jednotliví
teoretici se na jednotné a vyčerpávající definici dosud neshodli. Shodují se však v tom, že v
úzkém slova smyslu představuje sociální stát určitý rozsah zajišťování klíčových veřejných
sociálních služeb (týkajících se zejména zdraví, vzdělání, bydlení, zajištění příjmu a v případě
potřeby také pečovatelských služeb).
Keller (2011, s. 10) je přesvědčen o tom, že „…sociální stát vznikl…především proto, aby se
všem občanům mohlo dostat zhruba takové míry bezpečí a jistoty, kolik zaručuje lidem
majetným jejich majetek…“
Večeřa (1993, s. 50, 51) definuje sociální stát jako „…stát, v němž demokraticky
organizovaná moc prostřednictvím sociálního zákonodárství a státní správy:
• garantuje minimální příjem pro jedince a rodinu na úrovni životního minima,
•

poskytuje sociální zabezpečení umožňující předejít, zmírnit nebo překonat sociální
rizika s cílem zajistit přiměřenou minimální úroveň sociálního bezpečí a sociální
suverenity,

•

zajišťuje kvalitní úroveň odpovídajících služeb pro všechny občany bez rozlišení
společenského statusu…“

Potůček (1995, s. 35) označuje jako sociální „…stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a
postojích lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice prosazuje myšlenka, že sociální
podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, nýbrž i věcí veřejnou…“ Ve
svém pozdějším díle (2010, s. 252) uvádí, že „…Sociální stát je založen na myšlence, že
sociální podmínky jednotlivce nejsou jen záležitostí jeho a jeho rodiny, ale také záležitostí
4
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společnosti….“ Podle V. Krebse (Krebs, 2010) je charakteristickým rysem sociálního státu
silný veřejný sektor, případně ho můžeme vnímat jako stát, který hledá jakousi třetí cestu
mezi centrálně řízenou ekonomikou a ekonomikou volného trhu. M. Pick formuluje welfare
state jako „…stát, který v rozvinuté podobě…reguloval i tvorbu zdrojů, intervenoval
makroekonomicky do povzbuzování poptávky i mikroekonomicky do konkurenceschopnosti
podniků…nebyl jen politickým kompromisem mezi levicí a pravicí, ani mezi socialismem a
kapitalismem. Byl to nový, života schopný model…“(Pick, 2004, s. 150, 151).
Giddens (2001, s. 98) už vnímá některé nedostatky sociálního státu, protože tvrdí, že „
…Sociální stát je v zásadě nedemokratický a spočívá na distribuci výhod shora dolů. Jeho
motivem je ochrana a péče, nenechává však dostatek prostoru osobní svobodě…“. Musil
(1996, s. 9) na sociální stát pohlíží prizmatem sociálního práva a chápe sociální stát jako „…
situaci, v níž občané moderního státu, v okamžiku oslabení nebo ztráty své schopnosti
zabezpečit sobě nebo těm, kdo jsou na nich závislí, očekávanou ekonomickou nebo sociální
podporu, nejsou odkázáni na dobrovolnou pomoc příbuzných a spoluobčanů a mají právní
nárok na poskytnutí pomoci…“.
Podle Kvapilové (2010) vznik sociálního práva bylo podmíněno přijetím sociálního
zákonodárství, přičemž zcela odlišný byl jeho vývoj v Anglii a Německu. Zatímco v Anglii
vznikla nejdříve základní občanská práva (svoboda slova, vyznání, svoboda prodávat, volně
pracovat), pak následovala práva politická a posléze práva sociální (přijetím sociálního
zákonodárství), v Německu, resp. v Rakousku vzniklo nejdříve sociální právo a teprve
následně byla zavedena práva občanská a politická.
Přestože se v mnoha zemích objevovaly jednotlivé sociální zákony již před zrodem sociálního
státu, první představy o něm jsou spojovány s díly J. Locka, T. Hobbese, J. J. Rousseaua a J.
Milla, a lze je postřehnout i v myšlenkách a idejích Francouzské revoluce. Až do konce 19.
století však měl stát v sociální politice jen značně omezenou roli. Teprve tzv. Bismarckovy
sociální reformy prováděné v Německu7 a realizace obdobných reforem v Rakousku-Uhersku
(tzv. Taafeho reformy) začaly do značné míry utvářet budoucí systém sociálního zabezpečení;
proto jsou považovány za první projev ucelené činnosti státu v sociální oblasti a první
přiblížení se k sociálnímu státu. Vznik sociálního (welfare) státu je však spojován až se
jménem W. H. Beveridge8, který tento termín poprvé použil v roce 1942 k označení svého
modelu univerzálního minimálního sociálního zabezpečení.
Ryneš (2015, s. 93-94) spojuje vytvoření sociálního státu s postupným naplňováním těchto
požadavků:
 vzájemná pomoc a výpomoc,

7



poskytování pomoci potřebným,



řešení lidské bídy, hladu, pomoc nemocným a bezmocným,

V letech 1883 – 1889 zde došlo k zavádění povinného nemocenského a úrazového pojištění a poskytování
starobních a invalidních důchodů.
8
William Beveridge pracoval jako ředitel London School of Economic and Political Science a byl předsedou
státní komise britského parlamentu; se svým týmem vytvořil pro Churchillovu vládu komplexní, promyšlený a
navzájem provázaný systém opatření, jehož cílem bylo zajistit zaměstnanost, zdravotní péči a minimální životní
standart pro všechny občany Velké Británie.
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vznik chudobinců, nalezinců, špitálů v církevní režii,



vznik spolků vzájemné svépomoci,



vznik charitativních organizací na církevní bázi,



vstup státu ve smyslu daně pro bohaté na řešení bezdomovectví,



úprava pracovní doby, snaha o řešení nezaměstnanosti na podnikatelské i státní úrovni,



vznik sociálního a státního zákonodárství,



vznik charitativní, spolkové činnosti a pojištění.

Jako příčiny vzniku sociálního státu jsou nejčastěji uváděny (Krebs, 2010): posun ve
vědeckém poznání, zavádění nových technologií, orientace na kultivaci lidského faktoru,
změna vztahů mezi jedincem a státem a omezení, resp. vyloučení tradičních způsobů řešení
sociální pomoci prostřednictvím vlastních sil. Švédský sociolog Walter Korpi (1983) spojuje
vznik a vývoj sociálního státu s přesvědčením, že je určován především politickými
událostmi. Pro rozvoj sociálního státu je podle něj zásadní mobilizace levicových politických
stran a odborů. Na jejím úspěchu a nikoli na stupni industrializace závisí rozsah sociálního
státu. Oproti tomu Večeřa (1993) uvádí, že většina koncepcí sociálního státu vysvětluje jeho
genezi právě společenskými důsledky procesu industrializace a vznikem industriální
společnosti.

2 Typy sociálního státu
I přesto, že jednotlivé sociální státy mají některé charakteristiky společné (státní zásahy do
sociální oblasti, vysoká míra přerozdělování apod.), profiluje se v nich sociální systém
odlišně. Proto dochází v individuálních zemích k odlišnému pojetí sociálního státu, jež je
ovlivněno přírodními podmínkami, sociálním cítěním, tradicemi, náboženským vnímáním,
převažujícími zvyklostmi, kulturou, historickým vývojem apod., což zákonitě vedlo k tomu,
že vznikají různé modely (typy) sociálního státu. Podle sociálně – ekonomické povahy se
nejčastěji člení na typy liberální, korporativní a sociálně demokratické. Jak uvádí Tomeš
(2010, s. 329), třídění zemí vychází ze vztahu stát-zaměstnavatel-občan. Konkrétně „… stát
buď:
 veřejnou sociální ochranou zajišťuje občanovi důstojné životní minimum a o ostatní se
občan musí postarat svou pílí – reziduální (liberální) model,


stát přenáší břemeno sociální ochrany na zaměstnavatele a občana – výkonový
(korporativní) model,



stát přijímá odpovědnost za komplexní přiměřenou sociální ochranu svých občanů
k zabezpečení jejich nezadatelných lidských práv – institucionální (sociálnědemokratický) model…“

Charakteristické rysy modelů jsou uvedeny v tabulce 2.1.
Tab. 2.1 Charakteristické znaky typů (modelů) sociálního státu
Typ sociálního státu

Reziduální

Výkonový

Charakteristika

liberální

konzervativní

Institucionální
sociálně demokratický
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odpovědnost státu za uspokojování
potřeb
rozdělení podle potřeb
rozsah povinně
poskytovaných služeb
populace, pokrytá povinně
poskytovanými službami
výše příspěvků
část národního důchodu, určená pro
služby státu
zkoumání potřebnosti
charakter klientů společnosti
status klientů

minimální
marginální

optimální
sekundární

úplná
primární

omezený

extenzivní

úplný

menšina
nízká

většina
střední

všichni
vysoká

nízká
primární
chudáci
nízký

střední
sekundární
občané
střední

vysoká
marginální
členové
vysoký

konkrétní země – příklad
Velká Británie
Německo
Zdroj: Jones (1985) in Potůček (1995), Krebs (2010), Keller (2011)

Švédsko

Tuto typologii použil jako základ své vlastní diferenciace sociálních států také dánský
teoretik Gosta Esping-Andersen (1990), který ji posléze doplnil o typ čtvrtý – jihoevropský.9

3 Česká republika a sociální stát
Nejdříve se budeme věnovat vývoji sociální politiky od vzniku samostatného
československého státu až do současnosti. Poté porovnáme vybrané ukazatele zemí, které jsou
představiteli jednotlivých typů sociálního státu s hodnotou týchž ukazatelů za Českou
republiku. Na základě této komparace můžeme usoudit, zda Česko je sociálním státem a
k jakému jeho typu inklinuje.
3.1 Vývoj sociální politiky v České republice
Český, potažmo československý stát nebyl z hlediska vytváření sociální infrastruktury po roce
1918 formován na „zelené louce“, ale převzal některé zákony a normy z Rakouska-Uherska,
které byly postupně modifikovány a upravovány. Konkrétně se jednalo o úrazové pojištění
dělníků, o starobní a nemocenské pojištění a o program kontroly nájemného.
Sociální politika za první republiky
Po skončení 1. světové války byly přijaty zákony o podpoře v nezaměstnanosti, osmihodinové
pracovní době a vyplácení penzí válečným invalidům a pozůstalým po padlých. V roce 1924
bylo reformováno nemocenské pojištění a uzákoněno invalidní a starobní pojištění dělníků,
zaměstnaných v soukromém sektoru. Hospodářská krize 30. let zpomalila, resp. redukovala
sociální aktivity: kupř. program státní podpory pro nezaměstnané byl upraven tak, že nárok na
podporu měli pouze členové odborů, program na ochranu bydlení10 byl postupně omezován a
v roce 1937 zcela zrušen.
Sociální politika mezi lety 1945-1989
Obecně můžeme říci, že po roce 1945 byl celý systém sociální politiky reformován a
vyznačoval se zejména tím, že vycházel ze stavu plné zaměstnanosti, přičemž práce byla
vynucována zákonem; základním a monopolním subjektem sociální politiky se stal stát.
Dalším typickým rysem této etapy vývoje bylo zneužívání sociální politiky i k udržení
loajality občanů vůči režimu.
9

V našem případě se však jeho typologií sociálních států zabývat nebudeme. Pro účely této stati postačí členění,
uvedené v tabulce.
10
Program na ochranu bydlení určoval výši nájemného či vyjmenovával důvody výpovědi z bytu.
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Představy o garanci sociálních jistot byly po 2. světové válce posíleny. V roce 1947 bylo
přijato komplexní sociální pojištění pro všechny výdělečně činné osoby a byla založena
Národní pojišťovna. V rámci sociálního pojištění se rozlišovaly 4 typy: úrazové, starobní,
nemocenské pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. U starobních důchodů byli lidé rozděleni
do tří kategorií podle toho, ve kterém odvětví pracovali (lišila se totiž věková hranice odchodu
do důchodu). Protože „chudoba byla zrušena“, chudinské dávky neexistovaly; později byly
sice zavedeny znovu, ale bez zákonné podpory, což znamená, že oficiálně až do roku 1991
neexistovaly (Kvapilová, 2010). Od 50. do 80. let byly státem financované sociální služby
distribuovány prostřednictvím zaměstnavatele. V roce 1974 byla realizována reforma rodinné
politiky, která byla propopulačně zaměřena (tzv. „Husákovy“ děti). Můžeme tedy říci, že
v tomto období zde existoval „sociální stát“, který označujeme jako „leninský model
sociálního státu“11.
Sociální politika po roce 1989
Po roce 1989 bylo zapotřebí stávající sociální systém přizpůsobit tržním podmínkám, přičemž
zásadní změnou celkového rámce fungování sociálněpolitických institucí se stalo:
• zrušení povinnosti pracovat a zároveň zrušení "práva na práci,"
• zrušeni státního monopolu v organizaci a poskytování sociálních služeb,
• reforma sociálního zabezpečení a péče o zdraví na bázi povinného pojištění (Potůček,
1995, s. 121).
Předními odborníky byla zpracována Česká sociální reforma, jejíž priority byly následující
(Potůček, 2002):
1. práce a rozvoj lidského potenciálu,
2. rodina a trh práce,
3. vzdělávání a trh práce,
4. odstraňování diskriminace,
5. podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru,
6. podpora důvěry a reciprocity, odpovědnosti a jistoty v uspořádání systému sociální
ochrany.
Na tomto základě byla následně vypracována sociální reforma, která se soustředila především
na:
•
11

aktivní politiku zaměstnanosti,

Leninský model sociálního státu byl úzce propojen s režimem ve státech střední a východní Evropy: stát měl
monopol na poskytování sociálních služeb, sociální pomoc dostali pouze ti, kteří byli součástí "pracujícího lidu"
(ostatní byli ze systému vyloučeni), docházelo k omezování sociálních, ale především občanských práv.
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•
•

liberalizaci a pluralizaci systému sociálního zabezpečení,
založení záchranné sociální sítě (Potůček, 1995, s. 119).

Transformace sociální politiky zahrnovala všechny její oblasti: politiku zaměstnanosti,
politiku sociálního zabezpečení, která zastřešovala sociální pojištění, státní sociální podporu a
sociální pomoc, zdravotní politiku, vzdělávací politiku, politiku ve sféře bydlení a rodinnou
politiku.
Vedle těchto zásadních viditelných změn bylo ovšem třeba pozměnit i myšlení a chování lidí
tak, aby byli ochotni převzít odpovědnost za svůj osud do svých rukou a nespoléhat se pouze
na stát.

4 Porovnání vybraných ukazatelů sociální politiky
některých zemí
V tabulce 2.1 byly naznačeny charakteristiky sociálního reziduálního státu, který prezentovala
jako představitel Velká Británie, výkonového sociálního státu s představitelem Spolková
republika Německo a institucionálního sociálního státu, který zastupovalo Švédsko.
Porovnejme nyní vybrané sociální výdaje těchto zemí v rozmezí let 1990 - 2018 se
sociálními výdaji České republiky.
Celkové veřejné sociální výdaje v % HDP uvažovaných zemí jsou zobrazeny grafu 4.1.
Tendence ve veřejných sociálních výdajích ČR korespondují s tendencí výdajů Velké Británie
s výjimkou roku 2000, kdy Česko mělo celkové veřejné sociální výdaje, vyjádřené jako %
HDP, vyšší než Velká Británie; jak vidíme, ve zbývajících letech je tento trend opačný; Velká
Británie věnuje na sociální výdaje vyšší procento HDP než ČR12.

Graf 4.1 Souhrnné veřejné sociální výdaje vybraných zemí v letech1990 – 2018 v % HDP

12

Musíme si ovšem uvědomit, že se jedná o relativní ukazatele.
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Zdroj: OECD (2019), vlastní úprava
Poznámka: v letech 2017 – 2018 se jedná o odhad údajů.

Souhrnné veřejné výdaje na starobní a pozůstalostní důchody, vyjádřené v % HDP
přibližuje graf 4.2. I z tohoto zobrazení je patrný obdobný průběh trendu těchto výdajů Velké
Británie a České republiky, opět s výjimkou období 2000, kdy se k sobě přiblížily výdaje
Švédska a ČR.
Graf 4.2 Celkové veřejné výdaje na starobní a pozůstalostní důchody v období
HDP.

let 1990 – 2015 v %

Zdroj:

OECD

(2019), vlastní úprava

Celkové veřejné výdaje na invalidní důchody a na nemocenské dávky v % HDP jsou
uvedeny v grafu 4.3. V tomto případě se uvažované výdaje v % HDP VB, SRN a ČR na
začátku a v průběhu sledovaného období značně liší ve srovnání se Švédskem; teprve ke
konci období se tyto výdaje v % HDP jednotlivých zemí k sobě přibližují.
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Graf 4.3 Celkové veřejné výdaje na invalidní důchody a na nemocenské dávky v období let 1990 – 2015 v %
HDP.
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Zdroj: OECD (2019), vlastní úprava

Celkové veřejné výdaje na rodiny v % HDP jsou zachyceny v grafu 4.4. Z tohoto zobrazení
je patrné, že Velká Británie a Švédsko se liší od zbývajících zemí po celé sledované období.
Graf 4.4 Celkové veřejné výdaje na rodiny v období let 1990 – 2015 v % HDP.
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Zdroj: OECD (2019), vlastní úprava

Uvedené graficky zachycené údaje dokumentují, že Českou republiku nelze jednoznačně
zařadit do jednoho konkrétního typu sociálního státu. Je ovšem zcela zřejmé, že nebude patřit
do institucionálního (sociálně demokratického) typu sociálního státu, jehož charakteristiky
Česku vůbec neodpovídají. Dá se tedy předpokládat, že ČR bude oscilovat mezi liberálním a
konzervativním typem sociálního státu a to i vzhledem k jeho dalším znakům:


Česko se v EU dlouhodobě řadí mezi země s nejnižší mírou chudoby a sociálního
vyloučení. Celková míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením v roce
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2017 činila 12,2 procenta obyvatel, přičemž v příjmové chudobě se člověk ocitne,
pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Pod hranicí příjmové chudoby žilo v roce
2017 asi 960.000 Čechů a Češek (ČSÚ, 2018). K ohroženým chudobou a sociálním
vyloučením však patřila téměř třetina samoživitelek s dětmi a seniorek ve věku nad 65
let.


Z výzkumu ČSÚ dále vyplynulo, že každý měsíc dokáže ušetřit peníze asi 67 procent
domácností. Pravidelně se daří spořit dvěma třetinám seniorů, kteří žijí sami.
Nedokáže to naopak každý druhý rodič, který je sám s dítětem.



Úvěry na bydlení splácí zhruba pětina českých domácností. Nejčastěji jde o dvojice s
dětmi. Hypotékám nebo úvěrům ze stavebního spoření se přitom nevyhýbají ani
domácnosti s nízkými příjmy.



Výdaje za zdravotní péči u lékaře pro většinu domácností podle ČSÚ nepředstavují
žádnou zátěž. Nicméně 11,7 % domácností má problémy s úhradou předepsaných léků
a pro cca 9 % občanů je obtížné uhradit výdaje na péči u zubaře.

Také míra nezaměstnanosti v ČR je v posledním období nejnižší mezi zeměmi EU. Míra
nezaměstnanosti v ČR od roku 2014 do současnosti je znázorněna v grafu 4.5.
Graf 4.5 Míra nezaměstnanosti v ČR

Zdroj: KURZYCZ (2019)

Závěr
Cílem tohoto článku bylo ukázat, zda je Česká republika sociálním státem.
Jak už bylo řečeno, každý moderní vyspělý stát, který naplňuje podmínku pluralitní
demokracie, liberální ekonomiky a existence jisté decentralizace státní moci a správy, tím
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vytváří podmínky pro vznik sociálního státu. Dalším, také již zmiňovaným znakem sociálního
státu je přenesení značné části sociálních aktivit na stát. Co se týče vlastních sociálních
atributů, Česká republika staví na základech, které se odvíjejí od sociální politiky první
republiky a které byly dále rozhodným způsobem rozvinuty po roce 1989; v současnosti je
zemí, která má nejnižší míru nezaměstnanosti mezi zeměmi EU, celkové veřejné sociální
výdaje oscilují okolo 20 % HDP a výdaje občanů státu na zdravotní péči a vzdělání jsou
zanedbatelné.
Na základě těchto (ale i dalších) skutečností můžeme Česko v širokém slova smyslu za
sociální stát považovat.
Bohužel, jednoznačně zařadit Česko do konkrétního typu sociálního státu nelze; ČR osciluje
mezi jeho liberálním a konzervativním typem. Určitě se na této skutečnosti kromě jiného
podílí i poměrně krátký vývoj země od základních systémových změn, které proběhly
v roce1989.
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