
Sociální dynamika Prahy a její 
dilemata pro politiku města 
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Pilotní pozice velkých měst v sociální dynamice 

Velká města byla prvá vystavena faktu, že chudoba, bezdomovectví a 
sociální vyloučení ztratily pozici stěžejních sociálních problémů: 

• Demografický vývoj přinesl rostoucí podíl seniorů i rostoucí podíl osob 
nad 65 let ve věkovém stromu obyvatel, i samostatně žijících seniorů.  

• Rozvolňování rodinného soužití (50% dětí mimo manželství) a posun 
průměrného věku prvorodiček za 30 rok věku zvýšily podíl sociálně 
rizikových neúplných domácností samoživitelek.  

• S růstem podílu osamělých seniorů i redukcí jejich každodenních 
aktivit a zkušeností, narostl nekalý byznys se stářím, s horší finanční 
gramotností vůči spotřebním úvěrovým schématům narostl i počet 
extrémních zadlužení a exekucí důchodů.  

 



Pilotní pozice velkých měst v sociální dynamice 
Když se toto dělo (od přelomu milénia) nevěnovali jsme tomu přílišnou 
pozornost. Proč? 

• Všeobecně se spoléhalo na funkční sociální síť a politiku. 

• Sociální politika snižovala sociální problémy na úroveň snesitelné míry 
chudoby, neřešila ovšem integraci zatížených skupin do společnosti, 
nechala je na okraji, byť v dluhových nebo exekučních kleštích. 

• Sociální politika byla vnímána jako odpovědnost státu, makrosystém 
sociálních dávek a důchodů, kterým se nemůže věnovat lokální úroveň 
samospráv obcí, není v nich kompetentní. Ta se jim nevěnovala, leckde i 
stěhovala „nepřizpůsobivé“ ven z obce do sociální pasti vyloučení. 

• Ovšem i domácnosti a jednotlivci žijící z dávek, důchodů a zdravotnictví 
mají svůj lokální domov, žijí v obci, která je jejich nejbližším 
institucionálním, správníma samosprávním prostředím a partnerem.  



Nadbytečné sociální propady z ignorance i neznalosti 
Bezstarostnost obcí tváří v tvář zásadní změně sociálních agend se projevila v tom, 
že obce, zejména velká města nebyla na nové agendy připravena, kapacitně, 
kvalifikačně ani vědomím odpovědnosti: 

• Když jsme za SP v roce 2011 v debatních „oživlých deskách“ ukázali graf vývoje 
demografického složení Pražanů pro příští dekády, bylo to velké překvapení. 

• Když se začalo rychle poměřovat množství uchazečů o pečovatelské domy s jejich 
dostupnou kapacitou, objevila se velká nerovnováha v obou typech potřebných 
kapacit (Praha dokonce nemocné „exportovala“ do jiných krajů). 

• Když Strategický plán zdůraznil kvalitu života Pražanů jako základní kritérium 
posuzování stavu a rozvoje města, byla to nečekaná systémová změna. 

• Poté co hnutí Žít Brno dostalo rakouskou cenu za svůj program Housing First, 
překonání bezdomovectví a sociálního vyloučení, prohrálo volby. Ukázala se 
společenská nepřipravenost k řešení sociálních agend v komunální politice.   



Po sociálním vyloučení a chudobě je zde demografická 
expanze sociálních agend a její dopady do měst 

Stojíme tedy tváří v tvář situaci, v které nezmizely problémy sociálního 
vyloučení a chudoby, ale zásadně narostly sociální požadavky 
generované demografickým vývojem, prodloužením délky života a 
růstem tlaku na kvalitu života po celé ose demografického cyklu.  

A stále více z očekávaných udržitelných parametrů kvality života ve 
všech fázích života míří na schopnosti samospráv obcí a měst udržet 
nebo vygenerovat odpovídající podmínky života v bydlišti občanů. 

Máme na to finance? Jak to vypadá na úrovni možností státu? 

/Orientační náhled do pracovní verze rozpočtu 2020/  



Máme na to? Rozpočtový návrh 2020: 
Celek       1618 mld. 

• Mandatorní        884 mld. 

• Zdravotnictví +6%      344 mld. 

• Sociální dávky        655 mld. 

• Důchody        509 mld. 

• Nemocenská      40.6 

• Dávky soc. podpory   49,4 

•    Příspěvek na péči  31,3 

•    Nezaměstnanost        7,6 

•    Pom. v hmot. nouzi       5,6 

•    Zdrav. postižení        3,1 

•    Soc. dot. zaměstnavatel  7,9 

•    Podpora změst. zdr. post.  7,0 

• Příjmy z pojistného na soc. Pojištění   578,4 mld. (88,3% výdajů) 

• Deficit vůči výdajům       76,6 mld. 

 



Další výhledy z hlediska vnitřních možností 
rozpočtu státu 

• Objem sociálních výdajů rostoucí měrou začíná přesahovat rozvojové 
a produktivní možnosti ekonomiky. 

• Podfinancování je patrné zejména ve strategických oborech – věda 
výzkum, školství, ale rovněž bezpečnost – výdaje na obranu a výdaje 
na rozvojovou pomoc. 

• Zatím spíše nízká ochota investovat do obnovitelných zdrojů a 
nezbytné restrukturalizace energetiky připomínající Jurský park. 

• Lze předpokládat narůstající strukturální a modernizační tlaky stejně 
jako méně dynamický růst ekonomiky dosud tažený automobilovou 
výrobou, „montovnami“ a subdodávkami do bavorské ekonomiky. 

 



Pozice obcí 
Skutečná realizace aktivních sociálních politik z hlediska dopadů do 
každodenního života bude na obcích a městech. 
Sociální aktivita obcí rozhodne, zda bude výsledkem z nouze ctnost nebo 
další růst kvality života i pro seniory a sociálně rizikové skupiny. 
Převažující atmosféra ve vládní koalici nenasvědčuje velké ochotě k 
potřebným reformám v důchodovém a zdravotnické segmentu. 
Pravděpodobnější jsou výdajové restrikce a otázka,  
zda případné restrikce výdajů v segmentech sociálních dávek, služeb a 
stagnace hlavních sociálních kapitol vyústí do sociální marginalizace až 
vyloučení nebo pokračující integrace rizikových skupin do života obcí a 
městských částí.  
Silné strukturální a rozpočtové tlaky budou vycházet nejen z pokračující 
demografické dynamiky, ale rovněž z možné významné restrukturalizace a 
stagnace sociálních výdajů. 
 
 
 



Jak se žije v Praze? 
Je dokončen základní diagnostický report zpracovaný v IPRu, který patrně bude předložený 
ZHMP, aby si zastupitelé udělali představu o stavu a sociální dynamice v Praze z hlediska: 

• Demografického vývoje Pražanů 

• Mobility  

• Bydlení 

• Dopravy     

• Životního prostředí 

• Sociální struktury 

• Sociální péče 

• Kvality života Pražanů 

• Postojů ke správě a samosprávě 

• Vztahům mezi Městskými částmi a Prahou v sociálních agendách 

Studie patrně bude zveřejněna po předání Zastupitelstvu. 

 



Jak se žije v Praze? 
• Co lze považovat za podstatné je: 
• Přes vysoký podíl nejvyšších a středních vrstev má Praha plnou sociální 

strukturu, nepostrádá významný podíl (cca 25% Pražanů) sociálně 
ohrožených a nejchudších vrstev. 

• Prahu sociálně definují vysoké nároky na kulturní a sociální kapitál s 
adekvátními nároky na ekonomickou výkonnost a příjmový standard. To je 
prostředí, kde se sociálně rizikovost nebo sociální zhoršení situace 
domácnostem promítají do životních podmínek razantněji. 

• Praha výrazným způsobem prolíná materiální, infrastrukturní a sociální 
agendy, zejména pokud jde robustní sociální dopady nedostatku bytů, 
jejich vysoké ceny, rozsáhlé privatizace komunálních bytů, nedostatku 
pečovatelských zařízení pro seniory, při subjektivní i objektivní akceleraci 
poptávky. 

• Je třeba počítat s pokračujícím růstem poptávky po sociálních službách pro 
seniory i podpoře rodin a rodinné politiky. 

 



Jak se žije v Praze? 
• Při vysoké spokojenosti s vlastním životem a se životem v Praze (85%) 

Pražané počítají s kvalitními životními podmínkami ve všech částech Prahy 
univerzálně. Nejsou ochotni ani připraveni potřebné podmínky následovat 
stěhováním, naopak. 

• Tlak na dostupné kvalitní životní prostředí, prostor po fyzickou aktivitu i 
společenský a komunitní život v bydlišti je univerzální, stejně jako zájem na 
kvalitní kultuře a umění v centru města, které vyhledává pravidelně pětina 
a svátečně další třetina pPražanů. 

• Pro kvalitu hodnocení bydliště je základní právě sociální a zdravotní 
vybavení, životní prostředí, existence komunity a jejích aktivit a dopravní 
dostupnost MHD. 

• Naopak zdrojem frustrace je automobilová doprava, včetně parkování, a to 
jak pro ty, kteří auta používají jako základ své městské denní dopravy (cca 
30%), tak pro ty, kdo jezdí autem zřídka (cca 50%).  



Jak se žije v Praze? 
• Správně a samosprávně je Pražanům bližší místní MČ, kterou hodnotí 

právě skrze vlastní podmínky a kvalitu života. 

• Fakticky jsou to právě MČ, které nesou plnou zátěž sociálních agend, a 
to se značnou variabilitou způsobu a možností jejich zvládnutí, a 
zejména koncepčního nebo perspektivního řešení. Převažuje dosud 
řešení operativních problémů a reakce na podněty vývoje.  

• Zaměření na základní metodickou, informační a koncepční agendu 
sociálních a rodinných politik MČ navzájem i vůči HMP zřejmě 
představuje největší potenciál ke zlepšení a zvýšení kvality sociální 
dynamiky v Praze. 



Jak se žije v Praze? 

• Pro formování politik je předpokladem zejména interakce Prahy a MČ, 
větší synergie včetně výměny informací a koncepčních dokumentů. 

• Dlouhodobá tendence ke stěhování na/za okraj Prahy kontrastuje s 
absencí finančních, personálních i koncepčních možností a kapacit 
zajistit sociální agendy. 

• Logicky chybí i dostatečná a transparentní finanční podpora místních 
aktivit včetně služeb, ambulantních, pobytových a terénních kapacit. 

• Samostatnou kapitolou je výstavba a existence sociálních bytů.    



Jak se žije v Praze? 
• Poměrně podrobné spektrum potřeb a požadavků MČ vůči orgánům správy 

a samosprávy Prahy v podmínkách akcelerujících sociálních agend 
nesených demografickým i sociálním vývojem obyvatel MČ, celkově 
představuje prostor k oboustranné integraci politik a konsolidaci vývoje 
navzdory značné heterogenitě 57 MČ a samospráv. 

• Zájem na udržení kvality života a sociální stability pro všechny sociální a 
demografické skupiny je bází integrace a formulace celoměstských politik a 
jejich aktivní podpory rozpočtovými záměry a prostředky města. 

• Zároveň je zde i významný prostředek posílení soudržnosti a synergie 
samospráv MČ a MHMP/ZHMP. 

• Ve vypracování celoměstských politik a institucionálních i nevládních aktérů 
bude významný prostředek zvládnutí předpokládaného strukturálního 
manévru v sociálních výdajů na úrovni státu. 

  



Jak se žije v Praze? 

 

 

Děkuji za pozornost 


