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Křehké střední vrstvy
t é m a

Společnost bývá taková, jaké jsou její střední vrstvy. Ty
ovšem nejsou jednolitou masou, ale proměnlivou skupi
nou lidí, kteří se liší oborem, v němž pracují, příjmy, ale
i životním stylem. A prestiží, jíž se ve svém okolí těší.
Za první republiky se za příslušníky středních vrstev u nás
považovali hlavně ti, kdo měli vlastní bydlení, pokud
možno domek či vilku. A mohli si dopřát každoroční
dovolenou, byli dětem schopni financovat vysokoškolské
vzdělání a měli našetřeno. Přičemž to vše byli schopni
pořídit z platu hlavy rodiny, protože manželka nepracova
la. „To je dávno pryč, podobné chápání středních vrstev je
dnes nepoužitelné nejen v České republice, ale i ve Francii,
Německu či USA,“ říká sociolog (a europoslanec za ČSSD)
Jan Keller. Střední vrstvy sestoupily níže, zlidověly a staly
se hlavní složkou a oporou západní společnosti. I u nás
se do nich při sociologických průzkumech pravidelně
hlásí kolem 60 procent populace. Jen málokdo si asi chce
připustit, že je chudý.

Přílišmnohodefinic
O vymezení středních vrstev se znovu a znovu pokoušejí
nejen sociologové, ale i ekonomové, novináři a politici.
Definice a to, co se od ní odvíjí, totiž ovlivňuje debaty
o podobě sociálních dávek a daní a může ovlivnit vý
sledky voleb. Nové kolo diskusí odstartovala ČSSD v čele
s premiérem Bohuslavem Sobotkou, když konstatovala,
že střední vrstvy u nás představují lidé s hrubým příjmem
pod 50 tisíc korun. Ti mají platit nižší daně, zatímco elity
nad zmíněnou hranicí je mají odvádět o to vyšší.

Jak k tomu sociální demokraté technicky dospěli?
Modifikovali jednu ze standardních francouzských definic,
která do střední vrstvy zahrnuje lidi, jejichž hrubý příjem
leží mezi 75 a 150 procenty příjmového mediánu. „Jenom
jsme tu hranici posunuli až na 200 procent, protože mzdy
u nás jsou velice nízké,“ vysvětlil Ekonomu ředitel odboru
analýz a informací Úřadu vlády Michal Pícl. I šéf Aso
ciace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel

Havlíček je pro širokou definici a soudí, že do středních
vrstev patří 80 procent populace. Všichni, kteří se nachá
zejí mezi desetinou nejbohatších a desetinou nejchud
ších. Rovněž Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti
Cyrrus, který vychází z čistých příjmů domácností,
do nich řadí skoro 75 procent populace. Pouze ekonom
Pavel Kohout trochu postaru soudí, že začínají až
od dvojnásobku průměrného příjmu, tedy až za limitem
padesáti tisíc měsíčně.

Střednívrstvysestoupilyníže,

zlidovělyavpoválečnédoběse

rychlestalyhlavní složkouaoporou

západníspolečnosti.

Pokud se na české poměry uplatní zmíněné široké
vymezení, tak se do středních vrstev snadno vejdou advo
káti, manažeři a podnikatelé, IT specialisté, ale rovněž vět
šina lékařů (zejména specialistů v nemocnicích) a vyšších
státních úředníků. Ve všech těchto případech se příjem
pohybuje kolem 45 tisíc korun hrubého měsíčně. A často
vydělávají podstatně více, například manažeři a advokáti
běžně dvojnásobek uvedené částky. Stejně tak sem patří
vysokoškolští učitelé a vědci.

V českých poměrech jde vlastně o vyšší střední třídu
a v řadě případů tito lidé se svými rodinami přecházejí mezi
elitu. I když to tak nemusí cítit. „Špičkový lékař operatér
má určitě přes 100 tisíc korun měsíčně, ale stále se může
považovat za příslušníka středních vrstev,“ řekl Ekonomu
politolog Daniel Kunštát z CEVRO Institutu. Na spodním
okraji středních vrstev se pohybují početné kategorie
běžných úředníků a zaměstnanců veřejné správy, kteří se
pohybují mezi 25 a 30 tisíci hrubého měsíčně.
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Weberovo dědictví
Všechny zmíněné profese dobře odpovídají tradičnějšímu
pohledu na střední stav, který uprostřed Evropy před sto
lety zavedl proslulý německý sociolog Max Weber. Do něj
se – na rozdíl od demokratičtější americké praxe, kde se
vše přepočítává na peníze – promítá z dob středověku
přejatý stavovský pohled. Uzenář či masérka, ačkoliv třeba
docela dobře vydělávají, jednoduše nemají ve společnosti
takovou váhu jako vysokoškolští profesoři.

„Hodně závisí na životním stylu, na mentální mapě
jednotlivých lidí. Třeba na tom, kam chodí za kulturou
a z jakých médií čerpají informace. A na tom, jak to cítí
subjektivně. Učitelky začínají s platem někde na 20 tisících
měsíčně a mají méně než montéři na stavbách. Ale určitě
se za střední třídu považují,“ dodává k tomu politolog
Daniel Kunštát.

Naopak právě pohled s důrazem na prestiž či vzdělání
a kulturní zájmy vyvolává otázku, kam zařadit řemeslníky,
kteří mají vlastní živnost. Podle podnikatele Karla Havlíčka
jich je v České republice 150 tisíc a vydělávají měsíčně

inzerce

od 20 do 60 tisíc korun čistého. „Ti úspěšnější z nich, jak
o tom svědčí jejich nové domy, se materiálně nepochyb
ně řadí do střední třídy, dokonce do té vyšší,“ míní i Jan
Červenka ze Sociologického ústavu AV ČR. Nejistota je
také ohledně mistrů nebo vysoce kvalifikovaných dělní
ků. Například těch ze Škody Auto, jejichž hrubý příjem
již letos dosáhl 40 tisíc hrubého měsíčně. „Také ti mají
z finančního hlediska na to, aby patřili k českým střed
ním vrstvám, ačkoliv samozřejmě nevíme, co mají doma
v knihovně a co dělají o dovolené,“ podotýká Červenka.

Jinou spornou kategorií, navíc vnitřně silně diferen
covanou, jsou u nás hospodští. Zato vcelku jednoznačně
domácí sociologové vyčleňují ze středních vrstev většinu
zdravotních sester a prodavaček. A nejinak je tomu napří
klad i ve Velké Británii.

Definice podle příjmu, ať osobního či celé rodiny, se
užívá doma i ve světě často, protože se dá poměrně snadno
stanovit. Jejím problémem ale je, že se pak ve středních
vrstvách ocitnou domácnosti s nesouměřitelnou životní
úrovní. Je třeba zohlednit počet dětí a obecně závislých
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HrubýměsíčnípříjemvKč: Rozpětí příjmu:

Elita:
50 tisíc a víc

Střední vrstva:
20–50 tisíc
Nižší vrstva: pod
20 tisíc
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vrstev možnost vzestupu, jelikož potomci tehdejších střed-
ních vrstev nestačili pokrýt poptávku. „S růstem blaho-
bytu se z modrých límečků stávaly límečky bílé,“ dodává
Daniel Kunštát. Zásadně se změnil také život dělníků, kteří
přecházeli na kvalifikovaná místa, kde se jejich práce často
začala podobat práci v administrativě.

Od osmdesátých let minulého století se však situace
obrátila. Kandidátů na dobrá místa najednou bylo příliš
mnoho a úbytek takových postů je přirovnáván k tempu,
kterým se před 70 lety rozplývaly příležitosti v zeměděl-
ství. Starší příslušníci „nových“ středních vrstev na tom
jsou ještě dobře, nicméně jejich děti a vnuci už mají
ohromné problémy.

Francouzský sociolog Louis Chauvel varuje, že se jim
buď podaří vyšvihnout mezi elity, nebo stráví život utrá-
cením peněz rodičů. V USA exministr práce Robert Reich
před dvaceti lety upozornil, že jak se korporace mění
v globální sítě, mnoho jejich pracovníků se stalo stejně
nepotřebnými jako dělníci u pásu. A do třetice antropolož-
ka Katherine Newmanová dodává, že muži a ženy, kteří
nedávno měli jistou práci a komfortní domy, najednou
vidí, že vše, pro co pracovali – kariéra, životní styl i dobré
vyhlídky pro jejich děti – jim proklouzává mezi prsty.

Potvrzením její analýzy je prezidentské vítězství Donal-
da Trumpa, kterému se podařilo oslovit chudnoucí nižší
střední třídu. Francouzský ekonom Thomas Piketty proto
tvrdí, že pokud budou pokračovat dosavadní vývojové
trendy, pak střední vrstvy v USA a západní Evropě za-
krátko pozbudou polovinu příjmů a majetku ve prospěch
rentiérů. Jde o velký posun, protože po větší část minulé-
ho století na úkor elity sílily.

Podle nedávno zemřelého mnichovského experta
na globalizaci Ulricha Becka si střední vrstvy na kontinen-
tě pomohou jedině tím, že se spojí s mladými lidmi, kteří
nemají šanci na stálé zaměstnání, a důchodci a společně
začnou své zájmy hájit prostřednictvím politicky sjednoce-
né Evropské unie.

Bydlení vevlastnímpřestávábýt

definičnímznakemstředníchvrstev.

I vČeské republice totižkomplikuje

stěhování zaprací.

osob. Domácnost s příjmem 50 tisíc a se dvěma dětmi
na studiích na tom bývá zpravidla hůře než bezdětná do-
mácnost s příjmem 30 tisíc. K tomu při takovém rozdělení
v relativně chudé české společnosti najednou do středních
vrstev náleží domácnosti, jejichž příjmy se liší od chudší
vrstvy jen o několik tisícovek. A mohou mít problém
s úsporami.

Nemalou komplikací při zařazení do střední vrstvy je
i bydlení, protože bydlet ve vlastním bylo dlouho považo-
váno za podstatný definiční znak. „Je docela důležité, zda
domácnost zdědila bydlení po rodičích, nebo má hypotéku.
Existuje jeden francouzský průzkum, který srovnává životní
úroveň vysokoškoláků se stejnou pracovní pozicí a stejným
platem, přičemž jeden z nich má hypotéku, druhému po-
řídili byt rodiče,“ připomíná Jan Keller s tím, že ve střední
třídě pak ten první kvůli dluhům nezůstal. Podle ekonoma
investičního fondu Quant Aleše Michla by však hypotéka
neměla zařazení mezi střední třídu bránit. „Když si ji někdo
vezme, tak přece nevyhazuje peníze oknem, ale myslí
na budoucnost. A jeho bohatství přitom roste,“ zdůrazňuje.

Na druhou stranu někdejší rovnítko mezi vlastním
bydlením a střední vrstvou zvolna zaniká. „Ačkoliv to ještě
stále může trochu zvyšovat společenský status, vlastní
bydlení komplikuje stěhování za prací. Prodat nemovitost
není ani jednoduché, ani rychlé. A obráceně, vlastní byty
tu mají příslušníci nižších vrstev. Buď domky na venkově,
nebo když byli donuceni privatizovat byty v paneláku,
v němž po léta bydleli,“ vysvětluje sociolog Jan Červenka.

Bez ohledu na obtíže s definicí a nejasné kontury se
o střední vrstvy velice zajímají politici. Jako na voliče
na ně míří, snad s výjimkou komunistů, všechny strany.
Například ODS a TOP 09 oslovují jejich horní patra,
protože podle šetření Sociologického ústavu AV ČR
tyto strany (a také Stranu svobodných) volí lidé z rodin
s vyššími příjmy, nad 30 tisíc čistého měsíčně, a s vyšším
vzděláním. A často ti, kteří sami podnikají. O něco nižší
příjmy v rodině – již pod mediánem, který nyní předsta-
vuje 29 tisíc korun – jsou typické pro sympatizanty hnutí
ANO 2011 a ještě níž se orientuje ČSSD či lidovci. Na pří-
jmovém chvostu jsou naopak přívrženci Miloše Zemana,
tedy SPOZ, a komunistů.

Nejistá budoucnost
Vzestup středních vrstev nastal až v poválečných letech.
Na celém Západě několikanásobně vzrostla potřeba
lékařů, vysokoškolských učitelů, žurnalistů i dalších kvali-
fikovaných profesí. To znamenalo pro mladé lidi z nižších



„Co se týče českých středních vrstev, jen s mírnou
mírou nadsázky lze konstatovat, že zatím se těm úspěšněj-
ším z nich daří pohybovat nad hranicí chudoby ekono-
micky vyspělých zemí,“ tvrdí sociolog Jan Keller a naráží
tím na rozdílnou příjmovou úroveň u nás a ve vyspělých
západních zemích (v porovnání s průměrem EU jsou Češi
na 57 procentech).

A mladí se tomu podle něj už trochu přizpůsobují.
„Dělali jsme výzkum na Ostravsku a ukázalo se, že mladší
generace má tendenci hodnotit své postavení výše než
generace starší. Dokonce se za příslušníky horních vrstev
ve výzkumu považovalo nemalé procento mladých lidí,
jejichž úspory se pohybovaly do 50 tisíc korun,“ říká.
S odkazem na Pikettyho a jeho zjištění, že střední vrstvy
odevzdávají ve Francii na daních nejvyšší část příjmů, by
podle Kellera i v České republice prospělo, pokud by větší
díl svého bohatství odevzdávali rovněž ti, kdo z moderní
globální ekonomiky těží – nejbohatší lidé a velké firmy.

Ekonom Aleš Michl takový daňový tlak na bohaté
odmítá. „Střední třídě bych snížil daně v úhrnu o nějakých
čtyřicet miliard korun, tyto peníze je ale možné do roz-
počtu získat lepším výběrem daní, hlavně v šedé ekono-
mice. Úniky jsou jak v České republice, tak v celé Evropě
ohromné,“ říká Michl.

Nejhorší však bude, když politici budou jen opakovat,
že střední vrstvy jsou garantem demokracie. Zapomína-
jí totiž, že na počátku 30. let minulého století zchudlé
a znejistělé střední vrstvy – od živnostníků a drobných
podnikatelů přes státní úředníky až po vysokoškolské
profesory – v toto uspořádání společnosti přestaly věřit.
A z velké části tehdy podpořily populistickou a rasistickou
politiku Adolfa Hitlera.

inzerce

ByznysEcho
Jaký hrubýměsíční plat podle vásmusí
člověk v Česku pobírat, aby semohl řadit
do střední třídy?

Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Unás naVysočině 40 tisíc Kč hrubého, v Praze
alespoň55 tisíc Kč.

Jiří Stabla
majitel společnosti Carun Pharmacy
Střední třída?Ten termín je u nás trochu zastaralý
a žádná střední třída vČRneexistuje. Podlemých
zkušeností z cest po světě se dáČR rozložit na chudé
a ty, kdoměli štěstí.. . Lidé budou stále utíkat pryč,
dokud se nezvedne životníminimum.

Vítězslav Bican
výkonný ředitel Channel Crossings
MimoPrahu30 tisíc hrubého, v Praze více, dejme
tomu35 tisíc hrubého.

Mirko Kalous
místopředseda správní rady Okin Group
Šedesát tisíc hrubého, pokud je sáma žije v Praze.
Příjempro rodinu 100 tisíc.

Jak to vidí čtenáři Ekonomu:

Jaký hrubý měsíční plat podle vás musí člověk v Česku
pobírat, aby se mohl řadit do střední třídy?

V anketě hlasovalo
788 lidí. @ekonom_cz
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X1 CARBON

ODO LN Ý A S T Y LOVÝ C E S TOVAT E L

Nízká hmotnost jenom 1,12 kg díky šasi z uhlíkových vláken | Splňuje sadu armádních norem MIL-SPEC, které jsou zárukou vysoké
životnosti, odolnosti a spolehlivosti | Vysoká výdrž baterie až 15,5 hodiny pro celodenní využití
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