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Oddíl I    
 
 

�ivotní minimum 
Tento oddíl obsahuje dva základní okruhy analýzy zaměřené na revizi �ivotního 

minima. První tři části (kapitola 1 a� 8) se soustředí na kritický rozbor dosavadní náplně a 
struktury �ivotního minima a vymezení věcného pojetí jeho revize. Ve čtvrté části (kapitola 9 
a 10) jsou uvedeny hlavní problémy spojené s postupem uplatnění revize �ivotního minima 
 
 
 

Část prvá 
Základní zaměření a postup analýzy statistiky rodinných účtů 2000 

 
Podrobný rozbor empirických dat, předev�ím úrovně a struktury vydání domácností s 

nízkou úrovní příjmů, je (v souladu s postupy převládajícími při odvozování a revizi 
minimálních příjmových veličin v sociální oblasti v současné době v zahraničí - SRN, 
Slovensko, Maďarsko - viz dále) zvolen jako základ odvození revidované úrovně a struktury 
�ivotního minima v ČR. Primární analýzu empirických dat představuje podrobný rozbor 
příjmových a zejména výdajových úrovní a struktur statistiky rodinných účtů za rok 2000 
(dále jen SRÚ 2000). 

Tato část studie obsahuje jednak charakteristiku cílů  metodiky analýzy rodinných 
účtů (kapitola 1), jednak rozbor příjmových a výdajových poměrů nízkopříjmových 
domácností za rok 2000 jako prvního přiblí�ení úrovni a struktuře omezené spotřeby blí�ící se 
�ivotnímu minimu (kapitola 2 a 3). 
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Kapitola 1.  Cíle a metodika rozboru statistiky rodinných účtů 
 
1.1   Cíle rozboru  

Základním cílem rozboru SRÚ 2000 je získat soubor absolutních hodnot a 
relativních vztahů (koeficientů, podílů apod.) umo�ňujících stanovit empiricko-normativním 
postupem úroveň a strukturu minimálních �ivotních nákladů  (vydání), které v roce 2000 
vymezují  hranici je�tě přijatelného omezení hmotné spotřeby a vydání na sociální kontakty 
odpovídající definici zákonného �ivotního minima. 

Analýza má odpovědět předev�ím na tyto otázky: 
za prvé: Jak se mění úroveň a struktura vydání při klesajících příjmech domácnosti 

(�tvrd�ím� příjmovém omezení), tj. jaký je rozsah �příjmové redukce� souhrnu vydání a 
v jednotlivých výdajově-spotřebních okruzích; 

za druhé: Jak se mění úroveň a struktura vydání domácností při sní�ení o vydání na 
vybavení domácnosti výrobky a slu�bami dlouhodobé spotřeby a/nebo luxusní povahy a/nebo 
těch, jejich� spotřeba vytváří zdravotní rizika návykového charakteru; tj. jaký je rozsah tzv. 
�komoditní redukce�; 

za třetí: Jaké jsou proporce mezi úrovní neredukovaných a redukovaných souhrnů 
vydání a jednotlivých výdajově-spotřebních okruhů (resp. jejich agregací-bloků) domácností 
s různým počtem osob (členů) v nich �ijících (domácností podle velikostního typu); tj. jaká je 
faktická míra �mno�stevní redukce� výdajů. 

 
1.2  Metodologie, metodika 

Metodologicky a metodicky vychází analýza  z těchto principů a postupů: 
(1) Analýza je metodologicky zalo�ená na �empiricko-normativním� pojetí 

spočívajícím v rozboru dat zji�těných statistikou rodinných účtů 2000, při �recipročním� 
(obráceném) normativním postupu. Vý�e výdajů, která zůstane v jednotlivých výdajově-
spotřebních okruzích po příjmové a komoditní redukci, je nepřímým vymezením peně�ního 
normativu rozsahu spotřeby daného okruhu. 

Oproti  přímé normativní metodě, která je zalo�ena na přímém stanovení normy 
(normativu) naturální spotřeby konkrétních výrobků, resp. slu�eb a peně�ního (cenového) 
ocenění naturálního mno�ství výrobků a slu�eb, je předností reciproční normativní metody 
její spojení se skutečnou, empiricky zji�ťovanou spotřebou a rovně� volnost rozhodnutí 
spotřebitele o volbě konkrétního výrobku a/nebo slu�by v rámci peně�ního normativu. 

(2) Objektem analýzy jsou údaje za domácnosti v čele s ekonomicky aktivním 
(�EA�) přednostou; přednosta domácnosti je tedy buď zaměstnanec, zemědělec nebo osoba 
samostatně výdělečně činná (podle charakteristiky ČSÚ).  1)2) 

Základní důvody orientace na tuto agregaci domácností spočívají v těchto 
skutečnostech: 

a) jde o domácnosti, jejich� dominantním příjmovým zdrojem jsou příjmy 
z výdělečné činnosti, které se tvoří autonomně v závislosti na mnoha faktorech sociálně-
ekonomické situace, jako jsou trh (práce, výrobků, slu�eb), konjunktura ekonomiky a jejích  
segmentů apod. a na individuální pozici a orientaci přednosty domácnosti v těchto 
podmínkách; 

b) domácnosti EA přednostů představují zcela bě�ný (modální) typ domácností3) 
s obdobnými příjmovými, výdajovými a spotřebními poměry; 

c) domácnosti EA přednostů jsou ohro�ovány shodnými riziky příjmové 
nedostatečnosti (materiální chudoby a omezení sociálních kontaktů) charakteristickými pro 
�novou chudobu�, tj. u zaměstnanců vznikem nezaměstnanosti, u osob samostatně výdělečně 
činných (�OSVČ�) úpadkem firmy (�ivnosti), u zemědělců oběma riziky (vzhledem ke 
�smí�ené� charakteristice této sociálně-ekonomické skupiny domácností); 



 

 3

d) úroveň příjmů a výdajů domácností EA přednostů před a po redukcích odrá�í 
nejpřesněji a v nejčist�í formě změny míry a struktury příjmově-výdajové pozice bě�ných 
domácností. Míra a struktura kriteriální je�tě přijatelné příjmově-výdajové úrovně, 
odpovídající definičnímu vymezení zákonného �ivotního minima, odvozená z analýzy příjmů 
těchto domácností neobsahuje omezení a strukturální deformace, které existují u souborů 
domácností chudých, s minimálními příjmy apod. Měření chudoby chudobou je zavádějící. 

(3) Do souboru domácností EA přednostů jsou zahrnuty jen úplné a neúplné 
rodinné domácnosti, tj. domácnosti  jednočlenné a  vícečlenné (domácnosti dvou bezdětných 
man�elů [druhů], domácnosti dvou dospělých [�rodičů�] a nezaopatřených dětí a domácnosti 
jednoho dospělého [�rodiče�] a nezaopatřených dětí).  

Nerodinné domácnosti EA přednostů nebyly do souboru vstupujícího do rozboru 
zahrnuty (přesto, �e mohou být objektem dávek sociální potřebnosti, při jejich� stanovení se 
přihlí�í k zákonnému �ivotnímu minimu) vzhledem k obvyklým odchylkám, v úrovni a 
struktuře příjmů a vydání těchto domácností. 

(4) Analýza je důsledně realizována na celkových příjmech a vydáních 
domácností. 

V této analýze se domácnosti v prvním stupni člení podle počtu osob, v nich �ijících, 
tj. na domácnosti, v nich� �ije 1,2,3,4, resp. 5 a více osob (počet osob určuje tzv. �velikostní 
typ domácnosti�). Analýza v této základní části nepřihlí�í k dal�ím demografickým a 
sociálním znakům osob, tj. zejména věku a pořadí osob. 

Analýza celkových příjmů a vydání domácností podle jejich velikostních typů 
umo�ňuje vyhnout se přepočtům skutečných příjmů na �srovnatelné� příjmy a vydání na 
ekvivalentní spotřební jednotku. Tyto přepočty vná�ejí do rozborů vněj�í apriorní faktor 
převzatý z předcházejících rozborů. Zvolený postup naopak umo�ňuje rozborem vztahů 
příjmů a vydání mezi velikostními typy domácností charakterizovat faktické vztahy 
�příjmově-mno�stevní redukce� (tj. úspory, které plynou ve vydáních v důsledku utváření 
příjmů a rostoucího počtu osob v domácnostech �ijících), a to ve velmi podrobných 
výdajových strukturách.  

(5) Ze souboru zpravodajských domácností statistiky rodinných účtů, které ČSÚ 
sledoval  v  roce 2000,   byl po aplikaci   vý�e  zmíněných kritérií  vytvořen  soubor o 
velikosti  2 333 domácností.  

Soubor čistých rodinných úplných i neúplných domácností  byl pro tuto část studie 
rozčleněn do čtyř velikostních typů podle počtu členů v nich �ijících, tj. domácnosti 
jednočlenné, dvoučlenné, tříčlenné, čtyřčlenné. Spotřební chování domácností pěti- a více 
členných, kterých je v souboru celkem 142, bylo vzhledem k jejich nízkému zastoupení 
analyzováno samostatně. 

Struktura jedno - a� čtyřčlenných domácností vstupujících do analýzy podle 
socioekonomické příslu�nosti přednosty domácnosti je uvedena v tabulce 1.1 a struktura 
podle počtu osob v domácnosti �ijících v tabulce 1.2. 
 

T a b u l k a  1.1   Socioekonomická příslu�nost přednosty domácnosti 
domácnosti  počet % 
celkem    2 194 100,0
z toho s přednostou  
zaměstnanec 1 578 71,9
OSVČ 367 16,7
zemědělec 249 11,3
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T a b u l k a  1.2  Počet osob v domácnostech �ijících 
domácnosti počet % 
celkem 2 194 100,00
z toho s přednostou 
jednočlenná 343 15,63
dvoučlenná 679 30,95
tříčlenná 502 22,88
čtyřčlenná 670 30,54
 
Domácnost jednočlennou tvoří samostatně ve vlastním bytě �ijící jednotlivec (mu� 

nebo �ena). Domácnost dvoučlenná zahrnuje úplnou  rodinu bez dětí, tj. domácností dvou 
dospělých osob (man�el a man�elka, druh a dru�ka) a neúplnou rodinu s jedním dítětem 
(jeden rodič a jedno nezaopatřené dítě). Domácnost tříčlennou tvoří úplná rodina s jedním 
dítětem (dva rodiče a jedno nezaopatřené dítě) nebo neúplná rodina se dvěma dětmi (rodič a 
dvě nezaopatřené děti). Domácnost čtyřčlenná zahrnuje úplnou rodinu se dvěma dětmi a 
neúplnou rodinu se třemi dětmi. 

(6) U ka�dého velikostního typu domácností jsou sledovány dvě základní 
charakteristiky: 

•  měsíční čistý peně�ní příjem domácnosti celkem (dále té� ČPP) 
•  měsíční čistá peně�ní vydání domácnosti (dále té� ČPV). 
Čistý měsíční příjem domácnosti je prioritním třídícím hlediskem souboru, proto�e  

determinuje výdajově-spotřební chování domácnosti. Soubory domácností v ka�dém 
velikostním typu  byly pro potřeby minimalizační analýzy uspořádány vzestupně do pěti 
stejně početných skupin (kvintilů) podle vý�e čistého měsíčního peně�ního příjmu domácnosti 
jako celku (v ka�dém kvintilovém souboru je tedy 20 % domácností). Na základě příslu�nosti 
k příjmovému  kvintilu, který  vymezuje intenzitu příjmového omezení, lze identifikovat 
základní charakteristiky výdajově-spotřebního chování domácností. Hlavní pozornost ve 
v�ech etapách minimalizační analýzy je věnována domácnostem, jejich� čisté peně�ní příjmy 
se nacházejí v prvním kvintilu rozlo�ení těchto příjmů. Tyto domácnosti lze označit jako 
�domácnosti nízkopříjmové�.  

Zvolené členění souboru domácností do kvintilů vychází z  empirické uzance 
zaručující statistickou věrohodnost analýzy -  ka�dý podsoubor základního souboru (zde 
příjmový stupeň - kvintil) by měl obsahovat více ne� 50 hodnot proměnných. Vzhledem 
k velikosti souboru by to nebylo splněno při členění na decily, které je v jiných analýzách také 
pou�íváno. 

Polo�ky peně�ních vydání jsou členěny do dvou hlavních skupin: A - spotřební 
vydání a B - vydání neklasifikovaná jako spotřební (dále tzv. �nespotřební vydání�). 
Spotřební vydání se dále člení do 12 výdajově-spotřebních okruhů (oddílů), vycházejících 
z členění podle klasifikace CZ-COICOP, podle účelu individuální spotřeby:  
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Výdajově - spotřební okruh: Oddíl podle CZ- COICOP: 
Spotřební vydání A 
Potraviny a nealkoholické nápoje 01 
Alkoholické nápoje, tabák 02 
Veřejné stravování                                11.1 
Bydlení, voda, energie, paliva 04 
Odívání a obuv 03 
Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 05 
Zdraví 06 
Doprava 07 
Po�ty a telekomunikace 08 
Rekreace a kultura 09, 11.2 
Vzdělávání 10 
Ostatní zbo�í a slu�by 12 
Vydání neklasifikovaná jako spotřební B 

 
Součástí vydání neklasifikovaných jako spotřební jsou tzv. �povinné odvody�, do 

kterých metodika ČSÚ zahrnuje daň z příjmů a zdravotní a sociální poji�tění; po odečtení 
povinných odvodů vznikne okruh �nespotřebních vydání�, který je součástí čistých vydání. 

Obsah výdajově-spotřebních okruhů odpovídá oddílům výdajů vykazovaným v SRÚ. 
Změna nastala pouze u oddílu 11 Stravování a ubytování, který byl rozdělen do dvou okruhů -  
ze skupiny 11.1 Stravovací slu�by vznikl nový samostatný výdajově-spotřební okruh Veřejné 
stravování a skupina 11.2  Ubytovací slu�by byla přiřazena do okruhu Rekreace a kultura. 

V části I. přílohy 1 ke kapitole 1 jsou podrobně uvedeny obsahové náplně výdajově-
spotřebních okruhů. 

(7) Pro souhrnněj�í analýzy se výdajově-spotřební okruhy shrnují do tří výdajově-
spotřebních bloků, které obsahují výdaje na blízké druhy spotřeby. Výdajově spotřební bloky 
jsou charakterizovány takto: 

 
výdajově-spotřební blok výdajově-spotřební okruhy zahrnované do bloku 

vý�iva (V) potraviny a nealkoholické nápoje (01) 
 alkoholické nápoje a tabák (02) 
 veřejné stravování (11.1) 
bydlení (B) bydlení, voda, energie, paliva (04) 
  
ostatní výrobky a slu�by (OS) odívání a obuv (03) 
 bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy (05) 
 zdraví (06) 
 doprava (07) 
 po�ty a telekomunikace (08) 
 rekreace a kultura (09, 11.2) 
 vzdělávání (10) 
 ostatní zbo�í a slu�by (12) 
 nespotřební vydání (B) 
 

 (8) Pro jednotlivé příjmové a výdajově-spotřební charakteristiky byly stanoveny tyto 
základní číselné charakteristiky 

a) Pro základní plnění indikátory (čistý peně�ní  příjem, čistá peně�ní vydání) byly 
stanoveny u ka�dého velikostního typu domácnosti, u ka�dého kvintilu příjmového rozlo�ení 
dvě základní charakteristiky - aritmetický průměr a medián. 
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b) Hodnoty aritmetického průměru a mediánu byly stanoveny rovně� u výdajově-
spotřebních bloků. 

c) U dílčích výdajově-spotřebních okruhů byl stanoven jako základní číselná 
charakteristika aritmetický průměr. 

d) Koeficient příjmové redukce je stanoven jako poměr absolutních hodnot 
•  aritmetického průměru (mediánu) základních příjmových a výdajových charakteristik a 
výdajově-spotřebních bloků 
•  aritmetického průměru výdajově-spotřebních okruhů domácností  nízkopříjmových 
(prvního příjmového kvintilu) a domácností s průměrnou, resp. střední (mediánovou) úrovní 
čistých příjmů. 

d) Koeficient komoditní redukce je stanoven jako poměr absolutních hodnot  
aritmetického průměru (mediánu) charakteristik uvedených ad c) neredukovaných a 
redukovaných (bě�ných) vydání nízkopříjmových domácností. 

(9) Komoditní redukce znamená vyloučení vydání na výrobky a slu�by investičního 
a luxusního charakteru a výrobky návykové (�kodící zdraví). 

Komoditní redukcí se přibli�uje úroveň vydání definici �ivotního minima jako 
institutu, který příjmově ochraňuje dočasně, tj. v rozsahu �bě�ných provozních vydání�. 
V části II. přílohy 1 ke kapitole 1 je uveden výčet dílčích polo�ek, které byly v jednotlivých 
výdajově-spotřebních okruzích v rámci komoditní redukce vyloučeny.  
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Kapitola 2.   Rozbor příjmů a vydání podle velikostních typů domácností 
 

2.1 Jednočlenné domácnosti1) 

2.1.1 Příjmová redukce úrovně vydání 
Základní souhrnné charakteristiky úrovně, struktury a diferenciace čistých měsíčních 

příjmů a vydání jednočlenných domácností EA přednostů umo�ňující odvodit míru redukce 
(elasticity) těchto veličin při klesající hladině příjmů jsou uvedeny v tabulce 2.1. 
Z charakteristik vyplývají tyto souvislosti: 

za prvé: Průměrná úroveň čistých peně�ních příjmů činila v roce 2000 u souhrnu 
jednočlenných EA domácností měsíčně zhruba 11 tis.Kč; střední příjmová hodnota byla o cca 
700 Kč (6,6 %) ni��í. To potvrzuje mírnou asymetrii příjmového rozlo�ení jednočlenných 
domácností směrem k vy��ím příjmovým hodnotám. 

za druhé: Aritmetický průměr i medián čistých vydání souhrnu jednočlenných 
domácností jsou mírně ni��í ne� tyté� charakteristiky u čistých příjmů  (u průměru o cca 600 
Kč tj. 5,5 %), u mediánu o cca 500 Kč, tj. 5 %). Domácnosti s průměrnou (střední) příjmovou 
úrovní tedy nevydávají v�echny disponibilní příjmy a dosahují v uvedeném rozsahu určitou 
míru úspor.  

za třetí: Příjem nízkopříjmových domácností je oproti příjmové úrovni za souhrn 
v�ech domácností ni��í, a to u aritmetického poměru o cca 4 300 tj.o 39 % a u mediánu o 
zhruba 3 400 Kč, tj.o 33 %, 

za čtvrté: Redukce celkových vydání nízkopříjmových domácností je oproti 
příjmové redukci méně intenzivní. Koeficienty redukce příjmových a výdajových hodnot 
nízkopříjmových domácností vůči souhrnu v�ech domácností jsou (zaokrouhleno): 

 
 průměr medián 
příjem 0,61 0,67 
vydání 0,66 0,68 

                                                              
Lze tedy konstatovat, �e míra redukce celkových vydání mezi domácnostmi 

v prvním kvintilu rozlo�ení příjmů a domácností s průměrnou úrovní příjmů činí u 
jednočlenných domácností zhruba jednu třetinu průměrných (středních) příjmů; koeficient 
souhrnné příjmové redukce se pohybuje mezi 0,66 a� 0,68. 

za páté: Redukce úrovní základních výdajově - spotřebních bloků (výdaje na vý�ivu, 
na bydlení, na ostatní výrobky a slu�by) nízkopříjmových domácností proti úrovním souboru 
v�ech domácností se mezi sebou výrazně odli�ují.  V bloku vý�iva je  u  hodnot aritmetického 
průměru zaokrouhlený koeficient roven 0,79, u bloku bydlení 0,81 a u ostatních vydání 
0,52; (obdobné rozdíly redukcí existují i u středních hodnot (mediánů). 

Absolutní úroveň výdajů na vý�ivu a bydlení se sni�uje při klesajících příjmech 
domácností jen s malou intenzitou (má malou elasticitu). Úroveň výdajů na tyto dva základní 
výdajově-spotřební bloky u nízkopříjmových domácností (domácnosti v prvním kvintilu 
příjmového rozlo�ení) je oproti výdajům na příjmové hladině souhrnu v�ech domácností ni��í 
jen o cca 20%. Odrá�í se v tom jak zcela prioritní pozice obou bloků ve spotřební hierarchii 
domácností, tak malé mo�nosti spotřební diferenciace a u bloku bydlení značné prolínání 
druhů (forem) a velikosti u�ívaných bytů s různou nákladovostí u domácností s různou 
příjmovou úrovní. U tohoto bloku působí řada specifických vlivů, zejména nízké a 
nivelizované náklady na bydlení před rokem 1990, velmi omezené mo�nosti směny bytů 
směřující k optimalizaci únosnosti nákladů a přiměřenosti potřeb (podrobněji viz kap. 4). 

 
 
 



T a b u l k a  2.1 Charakteristiky cistých penežních príjmu a vydání jednoclenných domácností  ekonomicky aktivních prednostu, Kc/mes na domácnost (SRÚ za rok 2000)

celkem 1) bežná 
vydání 2)

vydání celkem                
(ze sl.2)

bežná vydání             
(ze sl.3)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aritmetický prumer

1 cistý penežní príjem 10993,9 6700,3 - 4293,6 - - 60,9 - - - - -
2 cistá penežní vydání 10377,6 6803,9 5381,5 3573,7 1422,4 4996,1 65,6 79,1 51,9 100,0 100,0 100,0

z toho: 4) 5)

3 alkohol, tabák; 02 363,6 217,2 0,0 146,4 217,2 363,6 59,7 0 0,0 3,5 3,2 0,0
4 nespotrební výdaje; B´ 780,5 260,5 10,5 520,0 250,0 770,0 33,4 4,0 1,3 7,5 3,8 0,2
5 ostatní výrobky a služby; 12 872,2 522,4 211,5 349,8 310,9 660,7 59,9 40,5 24,2 8,4 7,7 3,9
7 bytové vybavení; 05 688,3 340,0 160,2 348,3 179,8 528,1 49,4 47,1 23,3 6,6 5,0 3,0
6 verejné stravování; 11.1 484,3 356,7 222,1 127,6 134,6 262,2 73,7 62,3 45,9 4,7 5,2 4,1
8 rekreace a kultura, 09 1047,2 557,0 371,9 490,2 185,1 675,3 53,2 66,8 35,5 10,1 8,2 6,9
9 doprava; 07 713,3 334,0 264,1 379,3 69,9 449,2 46,8 79,1 37,0 6,9 4,9 4,9

10 zdraví; 06 170,2 118,2 94,6 52,0 23,6 75,6 69,4 80,0 55,6 1,6 1,7 1,8
11 pošty a telekomunikace; 08 383,7 277,5 236,9 106,2 40,6 146,8 72,3 85,4 61,7 3,7 4,1 4,4
12 odívání; 03 714,2 382,8 372,1 331,4 10,7 342,1 53,6 97,2 52,1 6,9 5,6 6,9
14 potraviny a nealko; 01 1869,5 1596,1 1596,1 273,4 0,0 273,4 85,4 100,0 85,4 18,0 23,5 29,7
13 vzdelání; 10 23,1 11,5 11,5 11,6 0,0 11,6 49,8 100,0 49,8 0,2 0,2 0,2
15 bydlení; 04 2267,4 1830,0 1830,0 437,4 0,0 437,4 80,7 100,0 80,7 21,8 26,9 34,0

bloky 6)

16 výživa 2717,5 2170,0 1818,2 547,5 351,8 899,3 79,9 83,8 66,9 26,2 31,9 33,8
17 bydlení; 04 2267,4 1830,0 1830,0 437,4 0,0 437,4 80,7 100,0 80,7 21,8 26,9 34,0
18 ostatní 5392,7 2803,8 1733,3 2588,9 1070,5 3659,4 52,0 61,8 32,1 52,0 41,2 32,2

median 0,0
19 cistý penežní príjem 10273,3 6848,9 - 3424,4 - - 66,7 - - - - -
20 cistá penežní vydání 9775,5 6665,9 5399,3 3109,6 1266,6 4376,2 68,2 81,0 55,2 100,0 100,0 100,0

bloky 6)

21 výživa 2610,8 2025,9 1559,8 584,9 466,1 1051,0 77,6 77,0 59,7 26,7 30,4 28,9
22 bydlení 2152,3 1874,1 1874,1 278,2 0,0 278,2 87,1 100,0 87,1 22,0 28,1 34,7
23 ostatní 5012,4 2765,9 1965,4 2246,5 800,5 3047,0 55,2 71,1 39,2 51,3 41,5 36,4

Pramen: Analytické údaje SRÚ za rok 2000, výpocty VÚPSV  
Poznámky a vysvetlivky: 
1) Vydání vyjadrují úroven výdaju pred komoditní redukcí  
2) Vydání vyjadrují úroven vydání po komoditní redukci 
3) V koeficientním tvaru vyjadrují hodnoty ve sloupci 7 koeficient príjmové redukce, ve sloupi 8 koeficient komoditní redukce a ve sloupci 9 koeficient celkové redukce
4) Kódy v rádcích 3 až 15 oznacují oddíly vydání podle trídení CZ - COICOP, použitého v SRÚ za rok 2000
5) Údaje v rádcích 3 až 15 jsou razeny podle vzestupných hodnot procentního podílu bežných vydání nízkopríjmových domácností na jejich celkových výdajích (sl.8)
6) Do bloku výživa  jsou shrnuty údaje o vydání za potraviny a nealkoholické nápoje, za alkoholické nápoje a tabákové výrobky a za verejné stravovoání (soucet údaju oddílu CZ-COICOP 01, 02, 11.1);
v bloku bydlení  jsou uvedeny údaje za oddíl CZ-COICOP 04; do bloku ostatní  jsou shrnuty údaje o vydáních za všechny ostatní výrobky a služby (oddíly CZ-COICOP 03,05,06,07,08,09,10,11.2 a 12) 
a za bežné nespotrební výdaje B

R Príjmové a výdajove spotrební 
charakteristiky

Príjmy, vydání (v Kc) Vliv na vydání nízkopríjmových domácností 
(v Kc)

redukce 
celkem      

(sl.1 - sl.2)

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní

nízkopríjmové 
domácnosti príjmové 

redukce               
(sl.1 - sl.2)

komoditní 
redukce            

(sl.2 - sl.3)

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní            
(ze sl.1)

nízkopríjmové domácnosti

Podíl (v %) 3) Struktura vydání (v %)

sl.2 / sl.1 sl.3 / sl.2 sl.3 / sl.1
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V rámci bloku výdajů na vý�ivu přitom existují mezi dílčími výdajově-spotřebními 
okruhy značné rozdíly v míře výdajové redukce u nízkopříjmových domácností; dílčí 
koeficienty  redukce  činí u:  

 oddíl CZ-
COICOP 

Rv 

potravin a 
nealkohol.nápojů 

01 0,85 

alkoholu a tabáku 02 0,60 
veřejného stravování 11.1 0,74 
 (hodnoty aritmetických průměrů, zaokrouhleno, viz sloupec 7 tabulky 2.1) 
Je zřejmé, �e nejni��í elasticitu k úrovni příjmů vykazuje okruh výdajů na potraviny 

a nealko-nápoje, které jsou vyu�ívány při přípravě stravy v domácnostech. 
Vysokou míru redukce výdajů při poklesu příjmů vykazuje blok �ostatních výrobků a 

slu�eb�, který je co do druhů komodit značně heterogenní. Podle dílčích výdajově-spotřebních 
okruhů (oddílů CZ-COICOP) je pru�nost výdajů značně diferencovaná (viz přehled v tab.2.2; 
velikost koeficientů  příjmové  redukce vydání), odrá�í jednak postavení  jednotlivých okruhů 
ve spotřební hierarchii nízkopříjmových domácností (míra zbytnosti při výrazném příjmovém 
omezení), jednak dílčí nepru�nost u některých druhů výdajů (např. v okruhu �po�tovní a 
telekomunikační slu�by� a �ostatní výrobky a slu�by�. 
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T a b u l k a  2.2  Koeficienty příjmové redukce výdajově-spotřebních okruhů  v bloku 
�ostatní výrobky a slu�by� (koeficienty řazeny vzestupně)x) 

výdajově-spotřební okruh koeficient příjmové redukce 
nespotřební výdaje 0,33
doprava  0,47
bytové vybavení a zařízení 0,49
vzdělání 0,50
kultura a rekreace 0,53
odívání 0,54
ostatní výroby a slu�by  0,60
zdraví 0,69
po�tovní a telekom.slu�by 0,72
x) viz té� sloupec 7, tabulky 2.1 

 
za �esté: rozdílné sni�ování (elasticita) výdajů v jednotlivých výdajově spotřebních 

blocích (a v jejich rámci dílčích okruhů ) při poklesu příjmů vede k podstatným rozdílům ve 
struktuře vydání. 

Zatímco u domácností  s vy��ími příjmy (domácnosti v pátém kvintilu příjmového 
rozlo�ení) výrazně převa�uje podíl výdajů  na blok �ostatních výrobků a slu�eb� oproti 
výdajům na vý�ivu a bydlení a na průměrné příjmové hladině souhrnu domácnosti je 
výdajová struktura téměř vyrovnaná, tak u nízkopříjmových domácností (domácnosti 
v prvním kvintilu příjmového rozlo�ení) téměř tří pětiny představují výdaje na vý�ivu a 
bydlení a výdaje na ostatní výrobky a slu�by tvoří men�í část: 

 

T  a b u l k a  2.3   Podíly výdajů na jednotlivé výdajově-spotřební bloky v % 
 podíl výdajů v % na 
 vý�ivu bydlení V + B ostatní 
domácnosti s vy��ími příjmy 24 17 41 59 
domácnosti průměrné 27 22 49 51 
domácnosti (Kv,1) 33 26 59 41 

Pozn.: V + B  - souhrn % výdajů na vý�ivu a bydlení 

 
2.1.2  Komoditní redukce 

Rozsah komoditní redukce vydání jednočlenných nízkopříjmových domácností je jak 
souhrnně, tak podle výdajově-spotřebních bloků a okruhů uveden ve sloupci 5 tabulky 2.1; 
procentní vliv na  sní�ení celkových vydání nízkopříjmových domácností je uveden ve 
sloupci 7 této tabulky.  

Souhrnně činí komoditní redukce vydání jednočlenných nízkopříjmových 
domácností, tj. jejich omezení na bě�né výdaje, zhruba 20% úrovně vydání před touto 
redukcí. Zřejmá je značná diferenciace míry absolutní úrovně komoditní redukce podle 
výdajově-spotřebních okruhů a bloků. 

Plně se vylučuje  okruh  �alkohol, tabák� (jde o prohibitivní omezení spotřeby 
návykových, zdraví ohro�ujících výrobků) a téměř úplně okruh �nespotřební výdaje�, který 
je převá�ně tvořen investičními náklady. 

Ve výdajově-spotřebním okruhu �Ostatní zbo�í a slu�by� je celková komoditní 
redukce v rozsahu cca tří pětin neredukovaných vydání spojena v men�í části s vyloučením 
zbytných vydání (nákup elektrických přístrojů pro osobní slu�by, klenotů, hodin a hodinek, 
vyu�ívání finančních, poradenských a administrativních slu�eb). Vět�í část redukce 
představuje vyloučení různých forem  poji�tění  (mimo zdravotní a sociální poji�tění). Míra a 
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způsob zahrnutí poji�tění do bě�ných (provozních) vydání nízkopříjmových domácností při 
vymezení minimálně nezbytných �ivotních nákladů má řadu otevřených otázek. 

Závazky, které přijaly nízkopříjmové domácnosti poji�ťovacími smlouvami, lze 
zhruba rozdělit na dvě skupiny. První tvoří skupina �ivotních poji�tění a důchodového 
penzijního připoji�tění; tato poji�tění mohou být po dobu příjmové nedostatečnosti 
(omezenosti) pozastavena. Druhou skupinu tvoří druhy poji�tění chránící ty výrobky 
(předměty) a slu�by, které jsou u�ívány domácnostmi i v době příjmové nedostatečnosti 
(omezenosti). Jde např. o poji�tění majetku (bytu, dopravních prostředků) a zdraví; část těchto 
poji�ťovacích nákladů je popř. stanovena zákonem (povinné poji�tění dopravních prostředků 
aj.). Tato část vydání na poji�tění by měla být i při dočasné příjmové nedostatečnosti 
zaji�těna;  konkrétní forma zabezpečení mů�e být různá (např. bezúročnou půjčkou - od 
orgánů sociální ochrany, její� splátka by byla odlo�ena  po dobu příjmové nedostatečnosti 
domácnosti).  

V bloku �vý�iva� je druhou redukcí omezení výdajů na veřejné stravování (11.1). 
V tomto okruhu se plně zachovávají vydání spojená se stravováním v závodních jídelnách a 
ve �kolách a na polovinu se redukují vydání v restauracích a obdobných zařízeních; vychází 
se z toho, �e část vydání v restauračních zařízeních má zbytný charakter a část musí být buď 
nahrazena jinou formou stravování (např. přípravou jídel v domácnosti) nebo zachována (v 
omezeném rozsahu) jako nezbytná. 

Shrnutí komoditní redukce do výdajově-spotřebních bloků ukazuje, �e hlavní její část 
(zhruba 75 a� 83 %) se jak podle průměrných, tak středních (mediánových) hodnot realizuje 
v bloku �Ostatní výrobky a slu�by�. Zbývající část  představují redukce v bloku �Vý�iva�; 
komoditní redukce se netýká bloku bydlení. 

 
2.1.3  Celková redukce vydání jednočlenných nízkopříjmových domácností 

Rozbor míry sní�ení (redukce) vydání nízkopříjmových jednočlenných domácností 
(oproti průměrným [resp.středním] příjmovým hodnotám souhrnu jednočlenných domácností) 
na úroveň bě�ných, provozních nákladů vede k těmto poznatkům: 

(1) Na sní�ení vydání nízkopříjmových domácností působí dva základní faktory 
a) omezení (�tvrd�í limit�) disponibilních, čistých peně�ních příjmů oproti průměrné 

(střední), úrovni, těchto příjmů za souhrn domácností, tj. �příjmová redukce� a  
b) vyloučení vydání na nákup výrobků a slu�eb dlouhodobé spotřeby (investičního 

charakteru) a zbytných výrobků a slu�eb (luxusního charakteru, látek návykových, zdraví 
ohro�ujících); tj. zkráceně �komoditní redukce�. 

(2) Příjmové a  komoditní redukce vydání probíhají tak, �e při jejich značné 
diferenciaci podle jednotlivých výdajově-spotřebních okruhů zůstávají i v bě�né, provozní 
úrovni vydání zachována - v té či oné míře - vydání v dvanácti z třinácti okruhů; výjimkou 
jsou vydání na alkoholické nápoje a tabák (oddíl CZ-COICOP O2), která jsou prohibitivně z 
 bě�ných výdajů plně odstraněna. 

(3) Vět�í část (podíl) výdajové redukce je spojena s omezením příjmů 
nízkopříjmových domácností oproti průměrné (střední) příjmové úrovni souhrnu v�ech 
domácností, tj. s �příjmovou� redukcí. Bě�ná provozní vydání nízkopříjmových domácností  
představují 49 a� 55 % celkových vydání souhrnu domácností (tedy včetně vydání na výrobky 
a slu�by dlouhodobé a zbytné spotřeby).  Příjmová redukce  se na celkové redukci podílí 
zhruba ze dvou třetin a �komoditní� cca z jedné třetiny. 

(4) Výdajově-spotřební okruhy lze podle intenzity souhrnné (celkové) výdajové 
redukce rozdělit v zásadě na tři skupiny. 

Prvou tvoří okruhy �alkohol a tabák� a �nespotřební výdaje�, které jsou z bě�ných 
provozních vydání vyloučeny plně nebo prakticky plně. 
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Druhou skupinou jsou výdajové okruhy,  u nich� celková redukce je vět�í ne� 50 % 
úrovně celkových vydání souhrnu domácností; jde o okruhy �bytové vybavení�, �ostatní 
výrobky a slu�by�, �rekreace a kultura�, �doprava� , �veřejné stravování�, �vzdělání�. 

Třetí skupinu představují okruhy, u nich� je sní�ení vydání nízkopříjmových 
domácností oproti celkovým (průměrným, resp. středním) vydáním souhrnu domácností 
men�í ne� poloviční. Jde o okruhy �zdraví�, �odívání�, �po�ta a komunikace�; nejméně 
intenzivní redukce je v okruzích �bydlení� a �potraviny a nealkoholické nápoje�. Dosahuje  u 
výdajů na bydlení zhruba pětinu a u okruhu �potraviny a nealkoholické nápoje� přibli�ně 
�estinu. 

 (5) Shrnutí redukce vydání nezbytných k bě�nému provozu jednočlenných 
nízkopříjmových domácností oproti průměrným (resp. středním, mediánovým) hodnotám za 
souhrn domácností podle základních výdajově-spotřebních bloků naznačuje, �e k vět�ímu 
sní�ení dochází v bloku �ostatní výrobky a slu�by�; redukovaná úroveň se zde pohybuje 
kolem třetiny průměrných (středních) výdajových hodnot za souhrn domácností (aritmetický 
průměr 32 %, medián 35 %). To odrá�í skutečnost, �e v tomto bloku působí jak vět�í 
flexibilita vydání při tvrd�ím příjmovém omezení u nízkopříjmových domácností, tak vy��í 
podíl výrobků a slu�eb dlouhodobého a zbytného charakteru, které jsou z bě�ných vydání 
vyloučeny. Vydání v bloku �vý�iva� představuje u nízkopříjmových domácností přibli�ně dvě 
třetiny průměrných (středních) hodnot; i v tomto bloku je vliv přizpůsobení ni��ím příjmům 
výrazněj�í ne� �komoditní� redukce spočívající v omezení zbytných vydání za alkohol, tabák 
a částečně za restaurační stravování. Nejmen�í intenzita redukce existuje u bloku �bydlení�,  
představuje cca 20 % (u hodnot aritmetického průměru), resp. cca 15 % (u mediánových 
hodnot); toto sní�ení plyne plně z příjmového omezení nízkopříjmových domácností. 

(6) Rozdílné relativní úrovně vydání nízkopříjmových domácností na bě�ný provoz, 
oproti celkovým vydáním souhrnu domácností v základních výdajově-spotřebních blocích 
vedou k zásadním změnám ve struktuře vydání (v % zaokrouhleno): 

 
 struktura v % vydání podle výdajově-spotřebních bloků podle 
 hodnot 
základní výdajově-spo-   
třební  bloky aritmetických průměrů mediánů 
 A  B1 B2 A  B1 B2 
vý�iva 27 33 35 27 33 32 
bydlení 22 26 33 22 28 35 ostatní
 51 41 32 51 40 33 
 
A - souhrn v�ech jednočlenných domácností, celková vydání 
B - nízkopříjmové jednočlenné domácnosti (20% domácností s nejni��í úrovní čistých  pe- 

       ně�ních příjmů) 
B1 - celková vydání nízkopříjmových domácností, která v relaci k vydání domácností pod      

        písmenem A odrá�í �příjmovou� redukci 
B2 - bě�ná provozní vydání nízkopříjmových domácností zahrnující �příjmovou� i �komo- 
ditní� redukci 

Zjednodu�eně lze konstatovat, �e rozdílné míry redukce vedou k tomu, �e v bě�ných 
provozních vydáních  nízkopříjmových domácností v roce 2000 představoval ka�dý ze 
základních výdajově-spotřebních bloků (vý�iva, bydlení, ostatní) zhruba jednu třetinu v�ech 
vydání. 
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2.1.4   Vztah bě�ných vydání nízkopříjmových domácností a částek �ivotního minima. 
Souhrn bě�ných vydání jednočlenných nízkopříjmových činí 5 381 Kč/měs (hodnota 

aritmetického průměru), resp. 5 399 Kč/měs. (hodnota mediánu),; hodnoty relativně značně 
převy�ují souhrn měsíčních částek �ivotního minima uplatňovaného v roce 2000 (od 1.4.) tj. 3 
770 Kč; převý�ení činí 1 611 Kč (42,7%, resp. 1 629 Kč (43,2%). 

 
2.2  Dvou-, tří- a čtyřčlenné domácnosti 

Číselné přehledy uvedené v tabulkách 2.4, 2.6, 2.10 shrnují za rodinné (úplné a 
neúplné) domácnosti s ekonomicky aktivním přednostou, v nich� �ijí dvě, tři nebo čtyři osoby 
(bez jejich rozli�ení věku a pořadí), informace statistiky rodinných účtů za rok 2000 o 

•  úrovni čistých peně�ních příjmů, 
•  úrovni a struktuře čistých peně�ních vydání (výdajová struktura je uvedena � 

pro hodnoty aritmetických průměrů za výdajově-spotřební okruhy a bloky a pro hodnoty 
mediánů za výdajově-spotřební bloky), 

•  průběhu �příjmové� a �komoditní� redukce vydání nízkopříjmových 
domácností oproti výdajovým charakteristikám domácností s průměrnou příjmovou úrovní,  

•  absolutních a relativních charakteristikách úrovně struktury bě�ných vydání 
nízkopříjmových domácností. 

 
2.2.1  Dvoučlenné domácnosti 

Z přehledu v tabulce 2.3 vyplývají tyto základní souvislosti: 
a) za souhrn dvoučlenných domácností vstupujících do rozboru (679 domácností; 

převa�ují  domácnosti tvořené dvěmi dospělými osobami, tj. bezdětná man�elství, kterých je 
575) je vykázán za rok 2000 průměrný měsíční čistý peně�ní příjem 19,4 tis. Kč (medián 18,7 
tis.Kč). Příjmový limit v souhrnu těchto domácností není příli� �tvrdý�; vykazují ni��í vydání 
(průměr 18,7 tis.Kč, resp. medián 16,6 tis.Kč) a tedy úspory v rozsahu téměř 5% průměrných, 
resp. cca 11 % čistých  příjmů. 

 



T a b u l k a  2.4  Charakteristiky cistých penežních príjmu a vydání dvouclenných domácností  ekonomicky aktivních prednostu, Kc/mes na domácnost (SRÚ za rok 2000)

celkem 1) bežná 
vydání 2)

vydání celkem                
(ze sl.2)

bežná vydání             
(ze sl.3)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aritmetický prumer

1 cistý penežní príjem 19353,3 11904,1 - 7449,2 - - 61,5 - - - - -
2 cistá penežní vydání 18305,0 11737,5 8915,4 6567,5 2822,1 9389,6 64,1 76,0 48,7 100,0 100,0 100,0

z toho: 4) 5)

3 alkohol a tabák; 02 669,2 473,4 0,0 195,8 473,4 669,2 70,7 0,0 0,0 3,7 4,0 0,0
4 nespotrební vydání; B´ 1796,3 484,5 23,7 1311,8 460,8 1772,6 27,0 4,9 1,3 9,8 4,1 0,3
5 ostatní zboží a služby; 12 1552,7 943,2 324,6 609,5 618,6 1228,1 60,7 34,4 20,9 8,5 8,0 3,6
6 bytové vybavení; 05 1459,0 799,5 293,3 659,5 506,2 1165,7 54,8 36,7 20,1 8,0 6,8 3,3
7 rekreace, kultura; 09,11.2 1838,8 1089,4 718,0 749,3 371,4 1120,8 59,2 65,9 39,0 10,0 9,3 8,1
8 verejné  stravování; 11.1 684,4 440,9 332,7 243,4 108,2 351,7 64,4 75,5 48,6 3,7 3,8 3,7
9 doprava; 07 1939,3 763,4 592,4 1176,0 171,0 1346,9 39,4 77,6 30,5 10,6 6,5 6,6

10 zdraví; 06 258,0 162,4 130,0 95,7 32,4 128,0 62,9 80,1 50,4 1,4 1,4 1,5
11 pošty a telekomunikace; 08 576,7 442,9 383,8 133,8 59,1 192,9 76,8 86,7 66,6 3,2 3,8 4,3
12 odívání a obuv; 03 1038,2 671,8 650,9 366,4 20,9 387,3 64,7 96,9 62,7 5,7 5,7 7,3
13 potraviny a nealko; 01 3502,8 2874,7 2874,7 628,1 0,0 628,1 82,1 100,0 82,1 19,1 24,5 32,2
14 bydlení; 04 2952,6 2527,8 2527,8 424,8 0,0 424,8 85,6 100,0 85,6 16,1 21,5 28,4
15 vzdelání; 10 36,9 63,5 63,5 -26,5 0,0 -26,5 171,8 100,0 171,8 0,2 0,5 0,7

bloky 6)

16 výživa 4856,4 3789,0 3207,4 1067,3 581,6 1649,0 78,0 84,6 66,0 26,5 32,3 36,0
17 bydlení 2952,6 2527,8 2527,8 424,8 0,0 424,8 85,6 100,0 85,6 16,1 21,5 28,4
18 ostatní 10496,0 5420,7 3180,2 5075,3 2240,5 7315,8 51,6 58,7 30,3 57,3 46,2 35,7

median
19 cistý penežní príjem 18650,8 12172,0 - 6478,8 12172,0 18650,8 65,3 - - - - -
20 cistá penežní vydání 16580,3 11660,3 9165,8 4920,0 2494,5 7414,5 70,3 78,6 55,3 100,0 100,0 100,0

bloky 6)

21 výživa 4652,6 3571,8 3075,1 1080,8 496,7 1577,5 76,8 86,1 66,1 28,1 30,6 33,5
22 bydlení 2844,9 2523,1 2523,1 321,8 0,0 321,8 88,7 100,0 88,7 17,2 21,6 27,5
23 ostatní 9082,8 5565,4 3567,6 3517,4 1997,8 5515,2 61,3 64,1 39,3 54,8 47,7 38,9

Pramen: Analytické údaje SRÚ za rok 2000, výpocty VÚPSV
Poznámky a vysvetlivky: 
1) Vydání vyjadrují úroven výdaju pred komoditní redukcí  
2) Vydání vyjadrují úroven vydání po komoditní redukci 
3) V koeficientním tvaru vyjadrují hodnoty ve sloupci 7 koeficient príjmové redukce, ve sloupi 8 koeficient komoditní redukce a ve sloupci 9 koeficient celkové redukce
4) Kódy v rádcích 3 až 15 oznacují oddíly vydání podle trídení CZ - COICOP, použitého v SRÚ za rok 2000
5) Údaje v rádcích 3 až 15 jsou razeny podle vzestupných hodnot procentního podílu bežných vydání nízkopríjmových domácností na jejich celkových výdajích (sl.8)
6) Do bloku výživa  jsou shrnuty údaje o vydání za potraviny a nealkoholické nápoje, za alkoholické nápoje a tabákové výrobky a za verejné stravovoání (soucet údaju oddílu CZ-COICOP 01, 02, 11.1);
v bloku bydlení  jsou uvedeny údaje za oddíl CZ-COICOP 04; do bloku ostatní  jsou shrnuty údaje o vydáních za všechny ostatní výrobky a služby (oddíly CZ-COICOP 03,05,06,07,08,09,10,11.2 a 12) 
a za bežné nespotrební výdaje B

Struktura vydání (v %)

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní            
(ze sl.1)

nízkopríjmové domácnosti

príjmové 
redukce               

(sl.1 - sl.2)

komoditní 
redukce            

(sl.2 - sl.3)

redukce 
celkem      

(sl.1 - sl.2)
sl.2 / sl.3 sl.3 / sl.2 sl.3 / sl.1

Vliv na vydání nízkopríjmových domácností 
(v Kc) Podíl (v %) 3)

R Príjmové a výdajove spotrební 
charakteristiky

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní

Príjmy, vydání (v Kc)

nízkopríjmové 
domácnosti
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Relativně dobrou příjmovou pozici příjmově průměrných (středních) dvoučlenných 
domácností naznačuje rovně� skutečnost, �e základní výdajově-spotřební bloky (vý�iva a 
bydlení) představují jen 43 a� 45 % celkových vydání. Zbytněj�í vydání na zbývající (ostatní) 
spotřební okruhy významně převa�ují (tvoří 55 a� 57 % výdajů); významný podíl představují 
výdaje na alkohol a tabák a blok nespotřebních výdajů hrazených z čistých peně�ních příjmů 
(cca 13 % celkových vydání); 

b) u dvoučlenných nízkopříjmových domácností je vykazovaná úroveň  čistých 
příjmů  a vydání značně vyrovnaná (příjmy převy�ují). 

Redukce výdajů nízkopříjmových domácností oproti průměrným hodnotám souboru 
domácností  představuje cca 30 a� 36 % (koeficient výdajového sní�ení v důsledku tvrd�ího 
příjmového omezení je 0,64 a� 0,70). Výraznou stlačitelnost v relaci na příjmové omezení 
vykazují (u hodnot průměrů) zejména výdajově-spotřební okruhy �nespotřební výdaje�, 
(koeficient výdajové redukce 0,27) a výdaje na dopravu (koeficient 0,39). Vysokou míru 
rigidity na příjmové omezení vykazují výdajově spotřební okruhy �po�ty a telekomunikace� 
(koeficient 0,77), �potraviny a nealko-nápoje� (0,82) a zejména okruh bydlení; výdaje 
nízkopříjmových domácností jsou zde jen o cca 14 %  (u mediánových hodnot  dokonce jen o  
cca 11 %) ni��í ne� u domácností s průměrnou (střední) úrovní příjmů. Zcela ojedinělá je 
relace mezi vydáními příjmově průměrných a nízkopříjmových domácností v  kruhu 
"vzdělání�; výdajové hodnoty u nízkopříjmových domácností jsou zhruba o 70 % vy��í ne� u 
domácností s průměrnými příjmy. Souvisí to se skutečností, �e v prvním  příjmovém kvintilu  
se soustředí domácnosti neúplné (dospělá osoba se závislým dítětem), v nich� náklady na 
vzdělání jsou vázány na dítě, a proto jsou absolutně i relativně vy��í ne� u úplných 
domácnosti, které převa�ují ve vy��ích příjmových úrovních. 

Rovně� u dvoučlenných domácností ekonomicky aktivních domácností přesahují 
v roce 2000 bě�né vydání nízkopříjmových domácností úroveň částek �ivotního minima. 
Podrobněj�í údaje obsahuje tabulka 2.5. 

  
2.2.2 Tříčlenné domácnosti 
Z tříčlenných domácností vstupujících do analýzy (502 domácností) je 89% (447 

domácností) úplných, tvořených dvěma dospělými a jedním závislým (nezaopatřeným) 
dítětem různého věku. 

Základní charakteristiky  čistých příjmů a vydání tříčlenných domácností a jejich 
analýza jsou uvedeny v tabulce 2.6. 



T a b u l k a  2.5   Porovnání úrovne bežných cistých penežních vydání (úrovne cistých  penežních príjmu   
potrebných k jejich krytí) nízkopríjmových dvouclenných domácností a cástek životního minima
dvouclenných domácností v roce 2000 (v Kc/mesíc)

R. Bežná vydání 
minimum1) maximum2) stred3) standard4)

a b 1 2 3 4
I. Celkem

1 5850 6550 6200 6440
2 prumer ( Ar) 8915
3     rozdíl absol. Ar - ŽM, Kc ± 3065 2365 2715 2475
4     rozdíl relat. (Ar - ŽM)/Ar,% ± 34,4 26,5 30,5 27,8
5 medián (Me) 9166
6     rozdíl absol. Me - ŽM, Kc ± 3316 2616 2966 2726
7     rozdíl relat. (Me - ŽM)/Me,% ± 36,2 28,5 32,4 29,7

II. Cástky na výživu a ostatní osobní potreby 5),7)

8 3790 4490 4140 4380
9 prumer ( Ar) 6070

10     rozdíl absol. Ar - ŽM, Kc ± 2280 1580 1930 1690
11     rozdíl relat. (Ar - ŽM)/Ar,% ± 37,6 26,0 31,8 27,8
12 medián (Me) 6373
13     rozdíl absol. Me - ŽM, Kc ± 2583 1883 2233 1993
14     rozdíl relat. (Me - ŽM)/Me,% ± 40,5 29,5 35,0 31,3

III. Cástky na spolecné potreby domácnosti 6),7)

15 2060 2060 2060 2060
16 prumer ( Ar) 2845
17     rozdíl absol. Ar - ŽM, Kc ± 785 785 785 785
18     rozdíl relat. (Ar - ŽM)/Ar,% ± 27,6 27,6 27,6 27,6
19 medián (Me) 2793
20     rozdíl absol. Me - ŽM, Kc ± 733 733 733 733
21     rozdíl relat. (Me - ŽM)/Me,% ± 26,2 26,2 26,2 26,2

Poznámky a vysvetlivky:
1) ŽM neúplné domácnosti - 1 dospelý, 1díte do 6 let 
2) ŽM neúplné domácnosti - 1 dospelý, 1díte nad 15 let 
3) stred hodnost ŽM ze sloupcu 1 a 2
4) ŽM úplné domácnosti - bezdetná manželská dvojice
5) bežné výdaje domácností odpovídající cástkám na výživu a ostatní osobní potreby tvorí výdajove spotrební 
blok výživa a 90% výdajove spotrebního bloku ostatní výrobky a služby
6) bežné výdaje domácností odpovídající cástkám na výživu a ostatní osobní potreby tvorí výdajove spotrební 
blok bydlení a 10% výdajove spotrebního bloku ostatní výrobky a služby
7) podíl na výdajove spotrebním bloku ostatní výrobky a služby je urcen odborným odhadem, který prihlíží 
k dosavadní praxi valorizace ŽM

Úroven ŽM dvouclenných domácností v roce 2000 



T a b u l k a  2.6  Charakteristiky cistých penežních príjmu a vydání tríclenných domácností  ekonomicky aktivních prednostu, Kc/mes na domácnost (SRÚ za rok 2000)

celkem 1) bežná 
vydání 2)

vydání celkem                
(ze sl.2)

bežná vydání             
(ze sl.3)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aritmetický prumer

1 cistý penežní príjem 20733,2 12968,9 - 7764,3 - - 62,6 - - - - -
2 cistá penežní vydání 20185,6 13003,9 9908,1 7181,7 3095,8 10277,5 64,4 76,2 49,1 100,0 100,0 100,0

z toho: 4) 5)

3 alkohol a tabák; 02 511,7 332,2 0,0 179,5 332,2 511,7 64,9 0,0 0,0 2,5 2,6 0,0
4 nespotrební vydání; B´ 1828,4 798,0 9,1 1030,4 788,9 1819,3 43,6 1,1 0,5 9,1 6,1 0,1
5 ostatní zboží a služby; 12 1765,5 1167,2 453,5 598,3 713,7 1312,0 66,1 38,9 25,7 8,7 9,0 4,6
6 bytové vybavení; 05 1410,1 710,4 327,7 699,7 382,7 1082,4 50,4 46,1 23,2 7,0 5,5 3,3
7 rekreace, kultura; 09,11.2 2141,3 1080,3 677,6 1061,0 402,7 1463,7 50,4 62,7 31,6 10,6 8,3 6,8
8 doprava; 07 2323,4 967,7 734,5 1355,7 233,2 1588,9 41,6 75,9 31,6 11,5 7,4 7,4
9 verejné  stravování; 11.1 895,8 528,3 419,0 367,6 109,3 476,8 59,0 79,3 46,8 4,4 4,1 4,2

10 zdraví; 06 254,2 169,1 135,3 85,1 33,8 118,9 66,5 80,0 53,2 1,3 1,3 1,4
11 pošty a telekomunikace; 08 687,5 521,0 447,2 166,5 73,8 240,3 75,8 85,8 65,1 3,4 4,0 4,5
12 odívání a obuv; 03 1436,9 749,0 723,5 687,9 25,5 713,5 52,1 96,6 50,3 7,1 5,8 7,3
13 vzdelání; 10 137,9 61,9 61,9 76,0 0,0 76,0 44,9 100,0 44,9 0,7 0,5 0,6
14 potraviny a nealko; 01 3764,5 3176,0 3176,0 588,5 0,0 588,5 84,4 100,0 84,4 18,6 24,4 32,1
15 bydlení; 04 3028,4 2742,8 2742,8 285,6 0,0 285,6 90,6 100,0 90,6 15,0 21,1 27,7

bloky 6)

16 výživa 5172,0 4036,5 3595,0 1135,5 441,5 1577,0 78,0 89,1 69,5 25,6 31,0 36,3
17 bydlení 3028,4 2742,8 2742,8 285,6 0,0 285,6 90,6 100,0 90,6 15,0 21,1 27,7
18 ostatní 11985,2 6224,6 3570,3 5760,6 2654,3 8414,9 51,9 57,4 29,8 59,4 47,9 36,0

median
19 cistý penežní príjem 19784,6 13388,0 - 6396,6 - - 67,7 - - - - -
20 cistá penežní vydání 18214,8 12476,5 10050,8 5738,3 2425,7 8164,0 68,5 80,6 55,2 100,0 100,0 100,0

bloky 6)

21 výživa 4968,1 4046,7 3377,4 921,4 669,3 1590,7 81,5 83,5 68,0 27,3 32,4 33,6
22 bydlení 2895,8 2549,0 2549,0 346,8 0,0 346,8 88,0 100,0 88,0 15,9 20,4 25,4
23 ostatní 10350,9 5880,8 4124,4 4470,1 1756,4 6226,5 56,8 70,1 39,8 56,8 47,1 41,0

Pramen: Analytické údaje SRÚ za rok 2000, výpocty VÚPSV
Poznámky a vysvetlivky: 
1) Vydání vyjadrují úroven výdaju pred komoditní redukcí  
2) Vydání vyjadrují úroven vydání po komoditní redukci 
3) V koeficientním tvaru vyjadrují hodnoty ve sloupci 7 koeficient príjmové redukce, ve sloupi 8 koeficient komoditní redukce a ve sloupci 9 koeficient celkové redukce
4) Kódy v rádcích 3 až 15 oznacují oddíly vydání podle trídení CZ - COICOP, použitého v SRÚ za rok 2000
5) Údaje v rádcích 3 až 15 jsou razeny podle vzestupných hodnot procentního podílu bežných vydání nízkopríjmových domácností na jejich celkových výdajích (sl.8)
6) Do bloku výživa  jsou shrnuty údaje o vydání za potraviny a nealkoholické nápoje, za alkoholické nápoje a tabákové výrobky a za verejné stravovoání (soucet údaju oddílu CZ-COICOP 01, 02, 11.1);
v bloku bydlení  jsou uvedeny údaje za oddíl CZ-COICOP 04; do bloku ostatní  jsou shrnuty údaje o vydáních za všechny ostatní výrobky a služby (oddíly CZ-COICOP 03,05,06,07,08,09,10,11.2 a 12) 
a za bežné nespotrební výdaje B

sl.3 / sl.1

Vliv na vydání nízkopríjmových domácností 
(v Kc) Podíl (v %) 3) Struktura vydání (v %)

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní            
(ze sl.1)

nízkopríjmové domácnosti

príjmové 
redukce               

(sl.1 - sl.2)

komoditní 
redukce            

(sl.2 - sl.3)

redukce 
celkem      

(sl.1 - sl.2)
sl.2 / sl.3 sl.3 / sl.2

R Príjmové a výdajove spotrební 
charakteristiky

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní

Príjmy, vydání (v Kc)

nízkopríjmové 
domácnosti
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Čistý peně�ní příjem souhrnu tříčlenných domácností byl za rok 2000 vykázán 
v průměrné vý�i 20,7 tis. Kč měsíčně, resp. v hodnotě mediánu 19,8 tis. Kč; asymetrie 
rozlo�ení čistých peně�ních příjmů je ovlivňována předev�ím skutečností, �e v souhrnu 
tříčlenných domácností jsou zastoupeny domácnosti v�ech �ivotních fází a věkových kohort 
(mladé domácnosti i domácnosti se star�ími dětmi). Výdaje tříčlenných domácností 
s průměrnou i střední příjmovou úrovní byly poněkud ni��í ne� příjmy; u průměrných příjmů 
činila  úspora  měsíčně  cca  500 Kč (2,4 % čistých příjmů), u středních (mediánových)  
příjmů  1 570 Kč (7,9 %). 

Úroveň čistých peně�ních příjmů nízkopříjmových tříčlenných domácností činila 
v roce 2000 v průměru cca 13 tis.Kč měsíčně; medián je 13,4 tis.Kč (men�í asymetrie 
příjmového rozlo�ení směrem k ni��ím příjmovým úrovním je ovlivňována  vymezenou horní 
hranicí příjmového intervalu). Relace vydání k příjmům jsou u průměrných hodnot v podstatě 
vyrovnané (měsíční výdaje jsou vykázány v rozsahu 13,1 tis.Kč); u středních (mediánových) 
hodnot jsou výdaje ni��í ne� příjmy ( o cca 900 Kč). 

Průběh �příjmové� a �komoditní� redukce má u tříčlenných domácností tyto 
charakteristické rysy: 

•  absolutní úroveň souhrnu bě�ných provozních vydání nízkopříjmových 
domácnosti je téměř shodná, ať ji� je odvozena z průměrných nebo mediánových hodnot; činí 
9,9 tis.Kč (průměrná hodnota), resp. 10,1 tis.Kč (střední mediánová hodnota). Odchyluje se 
průběh redukce; je intenzivněj�í u průměrných hodnot (celkový redukční koeficient 0,49) ne� 
u středních (0,54). Hlavním faktorem je men�í intenzita redukce mediánových hodnot u 
výdajově spotřebního okruhu �ostatní výrobky a slu�by� (redukce u průměrných hodnot činí 
cca 70 % vydání u příjmově průměrné  tříčlenné domácnosti, ale u mediánových hodnot 
nízkopříjmových domácností jen cca 60 %);  

•  značná vyrovnanost faktické úrovně bydlení (druh, velikost a kvalita bytu) 
mezi příjmově průměrnými  (středními) domácnostmi a domácnostmi nízkopříjmovými má za 
následek i značnou vyrovnanost vydání na bydlení. Vydání nízkopříjmových domácností činí 
88 a� 91% průměrných, resp. středních vydání na bydlení u domácností s průměrnou (střední) 
hladinou čistých peně�ních příjmů. 

Porovnání úrovně bě�ných provozních vydání nízkopříjmových tříčlenných 
domácností (vydání současně vymezují potřebnou úroveň čistých peně�ních příjmů, které jsou 
ke krytí této úrovně vydání nezbytná) a částek �ivotního minima v roce 2000 shrnuje tabulka 
2.7. 



T a b u l k a  2.7   Porovnání úrovne bežných cistých penežních vydání (úrovne cistých  penežních príjmu  
potrebných k jejich krytí) nízkopríjmových tríclenných domácností a cástek životního minima tríclenných  
domácností v roce 2000 (v Kc/mesíc)

R. Bežná vydání Úroven ŽM tríclenných domácností v roce 2000 
minimum 1) maximum 2) stred 3) standard 4)

a b 1 2 3 4
I. Celkem

1 7950 9370 8660 9050
2 prumer ( Ar) 9908
3     rozdíl absol. Ar - ŽM, Kc ± 1958 538 1248 858
4     rozdíl relat. (Ar - ŽM)/Ar,% ± 19,8 5,4 12,6 8,7
5 medián (Me) 10051
6     rozdíl absol. Me - ŽM, Kc ± 2101 681 1391 1001
7     rozdíl relat. (Me - ŽM)/Me,% ± 20,9 6,8 13,8 10,0

II. Cástky na výživu a ostatní osobní potreby 5),7)

8 5390 6810 6100 6490
9 prumer ( Ar) 6808

10     rozdíl absol. Ar - ŽM, Kc ± 1418 -2 708 318
11     rozdíl relat. (Ar - ŽM)/Ar,% ± 20,8 0,0 10,4 4,7
12 medián (Me) 7089
13     rozdíl absol. Me - ŽM, Kc ± 1699 279 989 599
14     rozdíl relat. (Me - ŽM)/Me,% ± 24,0 3,9 14,0 8,4

III. Cástky na spolecné potreby domácnosti 6),7)

15 2560 2560 2560 2560
16 prumer ( Ar) 3100
17     rozdíl absol. Ar - ŽM, Kc ± 540 540 540 540
18     rozdíl relat. (Ar - ŽM)/Ar,% ± 17,4 17,4 17,4 17,4
19 medián (Me) 2962
20     rozdíl absol. Me - ŽM, Kc ± 402 402 402 402
21     rozdíl relat. (Me - ŽM)/Me,% ± 13,6 13,6 13,6 13,6

Poznámky a vysvetlivky:
1) ŽM neúplné domácnosti - 1 dospelý, 2 deti do 6 let
2) ŽM neúplné domácnosti - 1 dospelý, 2 deti nad 15 let
3) stred hodnost ŽM ze sloupcu 1 a 2
4) ŽM úplné domácnosti - 2 dospelé osoby, díte 10 až 15 let
5) bežné výdaje domácností odpovídající cástkám na výživu a ostatní osobní potreby tvorí výdajove spotrební 
blok výživa a 90% výdajove spotrebního bloku ostatní výrobky a služby
6) bežné výdaje domácností odpovídající cástkám na výživu a ostatní osobní potreby tvorí výdajove spotrební 
blok bydlení a 10% výdajove spotrebního bloku ostatní výrobky a služby
7) podíl na výdajove spotrebním bloku ostatní výrobky a služby je urcen odborným odhadem, který prihlíží 
k dosavadní praxi valorizace ŽM
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Bě�ná vydání nízkopříjmových tříčlenných domácností byly v roce 2000 poněkud 
vy��í ne� zákonné �ivotní minimum uplatňované v tomto roce (od dubna). Převý�ení bě�ných 
vydání se pohybuje v rozmezí zhruba 5 a� 20 % v závislosti jak na úrovni �ivotního minima 
(které kolísá podle struktury osob �ijících v domácnosti), tak na charakteristice úrovně 
bě�ných vydání domácností (aritmetický průměr nebo medián). Střední, resp. standardní 
úroveň �ivotního minima je vý�í bě�ných provozních vydání převý�ena o cca 9 a� 14 %. 

Bě�ná provozní vydání převy�ují jak částky �ivotního minima kryjící výdaje na 
vý�ivu a ostatní osobní výdaje,  tak (v rozsahu cca 5 a� 14 %) i částku na společné potřeby 
domácností (převý�ení cca 16 %). 

 
2.2.3 Čtyřčlenné domácnosti 

Základní informace o souvislostech a výsledcích analýzy redukce úrovně a struktury 
čistých peně�ních příjmů a vydání čtyřčlenných domácnosti s ekonomicky aktivním 
přednostou dávají tyto přehledy: 

 
T a b u l k a  2.8  Redukce příjmů a vydání nízkopříjmových čtyřčlenných domácností 
charakteristiky domácnosti nízkopříjmové vztahy nízkopříjmových a  
domácností celkem domácnosti celkových domácností  
   (koefic., %) 
 a b c d (b : a) e (c : a) 
počet domácností 670 134 x 0,2 x 
čisté pen. příjmy    
průměr 22 877 15 113 x 0,66 
medián 21 844 15 432 x 0,71 
čistá pen. vydání Kč/měs.  
průměr 22 138 15 916 11 679 0,73 0,53
medián 20 109 15 090 11 330 0,75 0,56

Poznámky a vysvětlivky: b-údaje vykázané za nízkopříjmové domácnosti (po tzv.�příjmové redukci�), c-údaje 
včetně komoditní redukce 

 
T a b u l k a  2.9  Redukce vydání výdajově-spotřebních bloků nízkopříjmových  
čtyřčlenných domácností 

 Kč/měs. % vydání celkem=100,0 
výdajově-spotřební domácnosti domácnosti 
bloky celkem nízkopříjmové domácnosti celkem nízkopříjmové 

 a b c c/a d e f 
průměr:     
vý�iva 6 258 4 992 4 618 0,74 8,3 1,4 9,5
bydlení 3 142 2 624 2 624 0,84 4,2 6,5 2,5
ostatní výr. a slu�by 12 737 8 299 4 437 0,35 7,5 2,1 8,0
medián:  
vý�iva 5 979 4 861 4 282 0,72 9,7 2,2 7,8
bydlení 3 099 2 556 2 556 0,83 5,4 6,9 2,6
ostatní výrobky a slu�by 11 160 7 799 4 485 0,40 5,5 1,7 9,6

Poznámky a vysvětlivky: b-údaje vykázané za nízkopříjmové domácnosti,c-údaje včetně komoditní redukce, 
d,e,f-procentní struktura údajů ve sloupcích a,b,c. 

 
Podrobněj�í údaje jsou uvedeny v tab. č. 2.10.   
Vystupují tyto charakteristické rysy redukce průměrné (střední) příjmově-výdajové 

úrovně na úroveň bě�ných vydání nízkopříjmových čtyřčlenných domácností ekonomicky 
aktivních přednostů: 
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•  absolutní úroveň bě�ných měsíčních výdajů odvozená z průměrných a 
mediánových  dílčích výdajových hodnot jsou prakticky shodné (11,7, resp. 11,3 tis. Kč). 
Pravostranná asymetrie se výrazně utlumuje; příjmové rozlo�ení čtyřčlenných domácností je 
symetrické. Celková redukce výdajů nedosahuje 50 % (koeficient celkové redukce se 
pohybuje mezi 0,53 [průměr] a 0,56 [medián]), 

•  ve struktuře základních výdajových bloků, ve v�ech fázích redukce, je zřejmý 
poměrně vysoký podíl bloků �vý�iva� a �ostatní výrobky a slu�by� a, recipročně, nízký podíl 
výdajového bloku �bydlení�. To odrá�í celou řadu souvislostí: existuje relativně vysoký podíl 
výdajů na veřejné stravování zejména vlivem souběhu výdajů na závodní a �kolní stravování 
u těchto domácností, úroveň řady dílčích výdajových okruhů z bloku �ostatní výrobky a 
slu�by� je ovlivněna výdaji na děti (doprava veřejnými prostředky, výdaje na rekreace, 
vzdělání). 

Porovnání bě�ných (provozních) vydání čtyřčlenných domácností zji�těných 
analýzou za rok 2000 a částek �ivotního minima uplatňovaných od 1.4.2000 shrnuje tabulka 
2.11. 

Základní zji�tění spočívá v tom, �e bě�né výdaje pětiny čtyřčlenných domácností, 
které  dosahovaly  nejni��í   čisté  peně�ní   příjmy,   převy�ují   �ivotní minimum  domácností    

 
 
 
 



T a b u l k a  2.10   Charakteristiky cistých penežních príjmu a vydání ctyrclenných domácností  ekonomicky aktivních prednostu, Kc/mes na domácnost (SRÚ za rok 2000)

celkem 1) bežná 
vydání 2)

vydání celkem                
(ze sl.2)

bežná vydání             
(ze sl.3)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aritmetický prumer

1 cistý penežní príjem 22876,8 15113,4 - 7763,4 - - 66,1 - - - - -
2 cistá penežní vydání 22137,6 15916,4 11679,1 6221,2 4237,3 10458,5 71,9 73,4 52,8 100,0 100,0 100,0

z toho: 4) 5)

3 alkohol a tabák; 02 574,5 461,8 0,0 112,7 461,8 574,5 80,4 0,0 0,0 2,6 2,9 0,0
4 nespotrební vydání; B´ 1640,0 1059,7 38,2 580,4 1021,5 1601,8 64,6 3,6 2,3 7,4 6,7 0,3
5 ostatní zboží a služby; 12 1924,5 1465,3 502,7 459,2 962,6 1421,8 76,1 34,3 26,1 8,7 9,2 4,3
6 bytové vybavení; 05 1271,7 892,0 372,4 379,7 519,6 899,3 70,1 41,7 29,3 5,7 5,6 3,2
7 rekreace, kultura; 09,11.2 2775,3 1466,4 925,8 1308,9 540,6 1849,5 52,8 63,1 33,4 12,5 9,2 7,9
8 doprava; 07 2397,8 1629,6 1212,4 768,2 417,2 1185,4 68,0 74,4 50,6 10,8 10,2 10,4
9 verejné  stravování; 11.1 1154,5 729,8 571,0 424,7 158,8 583,5 63,2 78,2 49,5 5,2 4,6 4,9

10 zdraví; 06 270,4 206,2 165,0 64,2 41,2 105,4 76,2 80,0 61,0 1,2 1,3 1,4
11 pošty a telekomunikace; 08 684,9 498,8 418,5 186,1 80,3 266,4 72,8 83,9 61,1 3,1 3,1 3,6
12 odívání a obuv; 03 1568,6 954,8 920,9 613,8 33,9 647,7 60,9 96,5 58,7 7,1 6,0 7,9
13 vzdelání; 10 203,7 127,1 127,1 76,6 0,0 76,6 62,4 100,0 62,4 0,9 0,8 1,1
14 potraviny a nealko; 01 4529,3 3800,9 3800,9 728,5 0,0 728,4 83,9 100,0 83,9 20,5 23,9 32,5
15 bydlení; 04 3142,4 2624,2 2624,2 518,2 0,0 518,2 83,5 100,0 83,5 14,2 16,5 22,5

bloky 6)

16 výživa 6258,3 4992,4 4618,2 1265,9 374,2 1640,1 79,8 92,5 73,8 28,3 31,4 39,5
17 bydlení 3142,4 2624,2 2624,2 518,2 0,0 518,2 83,5 100,0 83,5 14,2 16,5 22,5
18 ostatní 12736,9 8299,4 4436,7 4437,5 3862,7 8300,2 65,2 53,5 34,8 57,5 52,1 38,0

median
19 cistý penežní príjem 21844,4 15431,5 - 6412,9 - - 70,6 - - - - -
20 cistá penežní vydání 20108,7 15090,3 11329,5 5018,3 3760,8 8779,2 75,0 75,1 56,3 100,0 100,0 100,0

bloky 6)

21 výživa 5978,8 4860,8 4288,2 1118,1 572,5 1690,6 81,3 88,2 71,7 29,7 32,2 37,9
22 bydlení 3099,1 2556,2 2556,2 543,0 0,0 543,0 82,5 100,0 82,5 15,4 16,9 22,6
23 ostatní 11159,7 7798,7 4485,1 3361,0 3313,6 6674,6 69,9 57,5 40,2 55,5 51,7 39,6

Pramen: Analytické údaje SRÚ za rok 2000, výpocty VÚPSV
Poznámky a vysvetlivky: 
1) Vydání vyjadrují úroven výdaju pred komoditní redukcí  
2) Vydání vyjadrují úroven vydání po komoditní redukci 
3) V koeficientním tvaru vyjadrují hodnoty ve sloupci 7 koeficient príjmové redukce, ve sloupi 8 koeficient komoditní redukce a ve sloupci 9 koeficient celkové redukce
4) Kódy v rádcích 3 až 15 oznacují oddíly vydání podle trídení CZ - COICOP, použitého v SRÚ za rok 2000
5) Údaje v rádcích 3 až 15 jsou razeny podle vzestupných hodnot procentního podílu bežných vydání nízkopríjmových domácností na jejich celkových výdajích (sl.8)
6) Do bloku výživa  jsou shrnuty údaje o vydání za potraviny a nealkoholické nápoje, za alkoholické nápoje a tabákové výrobky a za verejné stravovoání (soucet údaju oddílu CZ-COICOP 01, 02, 11.1);
v bloku bydlení  jsou uvedeny údaje za oddíl CZ-COICOP 04; do bloku ostatní  jsou shrnuty údaje o vydáních za všechny ostatní výrobky a služby (oddíly CZ-COICOP 03,05,06,07,08,09,10,11.2 a 12) 
a za bežné nespotrební výdaje B

Podíl (v %) 3)

R Príjmové a výdajove spotrební 
charakteristiky

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní

Príjmy, vydání (v Kc)

nízkopríjmové domácnosti

Struktura vydání (v %)

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní            
(ze sl.1)

nízkopríjmové domácnosti

príjmové 
redukce               

(sl.1 - sl.2)

komoditní 
redukce            

(sl.2 - sl.3)

redukce 
celkem      

(sl.1 - sl.2)
sl.2 / sl.3 sl.3 / sl.2 sl.3 / sl.1

Vliv na vydání nízkopríjmových domácností (v 
Kc)
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se středním, resp. standardním slo�ením osob (tj. po vyloučení extrémních - málo četných - 
situací) jen v řádu jednotlivých procent, popř. jsou vyrovnané (rozmezí převý�ení se pohybuje 
mezi 0 a� 9 %). Lze konstatovat, �e částky �ivotního minima pro úplnou čtyřčlennou 
domácnost umo�ňují bez zásadních problémů krýt bě�né provozní náklady těchto domácností 
(představující horní hranici sociálního příjmového minima). 

Do určité míry je překvapivé, vzhledem k poznatkům dosavadních analýz, �e 
převý�ení bě�ných výdajů je intenzivněj�í u částek na společné potřeby domácností. Působí 
zde vliv zvolené metodiky rozdělení bě�ných výdajů pro přiblí�ení jejich srovnatelnosti, tj. 
přiřazení částky 10 % výdajově spotřebního bloku �ostatní výrobky a slu�by� k bě�ným 
výdajům na bydlení. Samostatné porovnání bloku bě�ných vydání čtyřčlenných 
nízkopříjmových domácností na bydlení s částkami �M tohoto typu domácností naznačuje 
praktickou shodnost obou veličin: 

bě�né vydání bloku bydlení Kč/měs. částka �M na společné potřeby 
průměr medián  
2 624 2556 2 560 

 
 
2.3  Pěti- a vícečlenné domácnosti  
Analýza příjmové a výdajově-spotřební redukce u domácností v čele s ekonomicky 

aktivním přednostou, v nich� �ije pět a více osob, se věcně a metodicky poněkud odli�uje od 
analýzy uplatněné u předchozích velikostních typů domácností. Základním důvodem 
odchylek je malý počet domácností tohoto typu vstupujících do rozboru. 

Na rozdíl od předchozích postupů jsou vyu�ity údaje za úplné i neúplné rodinné i 
nerodinné domácnosti tohoto velikostního typu; jde celkem o 139 domácností. Vzhledem 
k tomuto, relativně malému, počtu domácností byly uplatněny tyto dal�í odchylky: 

•  rozdělení domácností podle úrovně čistých peně�ních příjmů je místo na pětiny 
provedeno na třetiny (tercily); 

•  jako číselné charakteristiky u výdajových struktur jsou vyu�ity pouze hodnoty 
vázané k aritmetickému  průměru příjmů. 

Shodný jako u domácností ostatních velikostních typů je postup redukce, tj. v první 
fázi diferencované sní�ení výdajově-spotřebních okruhů a bloků v důsledku ostřej�ího 
(�tvrd�ího�) příjmového omezení v dolní (spodní) třetině rozlo�ení čistých peně�ních příjmů 
domácností s pěti a více osobami a v druhé fázi rozdílně diferencované vyloučení vydání na 
investiční, luxusní a návykové výrobky a slu�by a přechod na bě�ná provozní vydání; 
podrobné údaje viz tab. 2.12. 



T a b u l k a  2.12  Charakteristiky cistých penežních príjmu a vydání peticlenných domácností  ekonomicky aktivních prednostu, Kc/mes na domácnost (SRÚ za rok 2000)

celkem 1) bežná 
vydání 2)

vydání 
celkem                
(ze sl.2)

bežná vydání             
(ze sl.3)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aritmetický prumer

1 cistý penežní príjem 23585,0 16953,0 - 6632 - - 71,9 - - - - -
2 cistá penežní vydání 21753,4 16470,8 12974,4 5282,6 3496,4 8779,0 75,7 78,8 59,6 100,0 100,0 100,0

z toho: 4) 5)

3 alkohol, tabák; 02 508,3 473,7 0,0 34,6 473,7 508,3 93,2 0 0,0 2,3 2,9 0,0
4 nespotrební výdaje; B´ 707,3 794,6 22,2 -87,3 772,4 685,1 112,3 2,8 3,1 3,3 4,8 0,2
5 ostatní výrobky a služby; 12 1884,4 1291,7 466,3 592,8 825,4 1418,1 68,5 36,1 24,7 8,7 7,8 3,6
6 bytové vybavení; 05 1220,5 820,6 446,4 399,9 374,2 774,1 67,2 54,4 36,6 5,6 5,0 3,4
7 rekreace a kultura, 09 2799,2 1674,7 1159,6 1124,5 515,1 1639,6 59,8 69,2 41,4 12,9 10,2 8,9
8 doprava; 07 2165,1 1289,7 940,2 875,4 349,5 1224,9 59,6 72,9 43,4 10,0 7,8 7,2
9 zdraví; 06 245,5 167,4 133,9 78,1 33,5 111,6 68,2 80,0 54,5 1,1 1,0 1,0

10 pošty a telekomunikace; 08 690,6 487,5 431,7 203,1 55,8 258,9 70,6 88,6 62,5 3,2 3,0 3,3
11 verejné stravování; 11.1 1092,4 723,8 663,0 368,6 60,8 429,4 66,3 91,6 60,7 5,0 4,4 5,1
12 odívání; 03 1538,3 1009,2 973,1 529,1 36,1 565,2 65,6 96,4 63,3 7,1 6,1 7,5
13 vzdelání; 10 255,3 138,2 138,2 117,0 0,0 117,1 54,1 100,0 54,1 1,2 0,8 1,1
14 bydlení; 04 3195,1 2785,3 2785,3 409,8 0,0 409,8 87,2 100,0 87,2 14,7 16,9 21,5
15 potraviny a nealko; 01 5451,4 4814,5 4814,5 636,9 0,0 636,9 88,3 100,0 88,3 25,1 29,2 37,1

bloky 6)

16 výživa 7052,1 6011,9 5477,5 1040,2 534,4 1574,6 85,2 91,1 77,7 32,4 36,5 42,2
17 bydlení; 04 3195,1 2785,3 2785,3 409,8 0,0 409,8 87,2 100,0 87,2 14,7 16,9 21,5
18 ostatní 11506,2 7673,6 4711,6 3832,6 2962,0 6794,6 66,7 61,4 40,9 52,9 46,6 36,3

bloky 6)

19 cistý penežní príjem 22722,1 17593,2 - 5128,9 - - 77,4 - -
20 cistá penežní vydání 20719,8 16538,8 13145,7 4181,0 3393,1 7574,1 79,8 79,5 63,4 100,0 100,0 100,0

Pramen: Analytické údaje SRÚ za rok 2000, výpocty VÚPSV  
Poznámky a vysvetlivky: 
1) Vydání vyjadrují úroven výdaju pred komoditní redukcí  
2) Vydání vyjadrují úroven vydání po komoditní redukci 
3) V koeficientním tvaru vyjadrují hodnoty ve sloupci 7 koeficient príjmové redukce, ve sloupi 8 koeficient komoditní redukce a ve sloupci 9 koeficient celkové redukce
4) Kódy v rádcích 3 až 15 oznacují oddíly vydání podle trídení CZ - COICOP, použitého v SRÚ za rok 2000
5) Údaje v rádcích 3 až 15 jsou razeny podle vzestupných hodnot procentního podílu bežných vydání nízkopríjmových domácností na jejich celkových výdajích (sl.8)
6) Do bloku výživa  jsou shrnuty údaje o vydání za potraviny a nealkoholické nápoje, za alkoholické nápoje a tabákové výrobky a za verejné stravovoání (soucet údaju oddílu CZ-COICOP 01, 02, 11.1);
v bloku bydlení  jsou uvedeny údaje za oddíl CZ-COICOP 04; do bloku ostatní  jsou shrnuty údaje o vydáních za všechny ostatní výrobky a služby (oddíly CZ-COICOP 03,05,06,07,08,09,10,11.2 a 12) 
a za bežné nespotrební výdaje B

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní            
(ze sl.1)

nízkopríjmové domácnosti

Podíl (v %) 3) Struktura vydání (v %)

sl.2 / sl.3 sl.3 / sl.2 sl.3 / sl.1
R Príjmové a výdajove spotrební 

charakteristiky

Príjmy, vydání (v Kc) Vliv na vydání nízkopríjmových domácností 
(v Kc)

redukce 
celkem      

(sl.1 - sl.2)

domácnosti s 
prumernou 
príjmovou 

úrovní

nízkopríjmové 
domácnosti

príjmové 
redukce               

(sl.1 - sl.2)

komoditní 
redukce            

(sl.2 - sl.3)
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T a b u l k a  2.13   Základní charakteristiky průběhu příjmově-výdajové redukce  
charakteristiky domácnosti1) celkem domácnosti nízkopříjmové domácnosti b:a b:a 

 a b c2) 

počet domácností 139 46 x 0,33 x 
čisté peně�ní příjmy Kč/měs. 23 585 16 953 x 0,72 x 
čistá peně�. vydání Kč/měs. 21 753 16 471 12 974 0,76 0,60
z toho: vý�iva 7 052 6 012 5 478 0,85 0,78
            bydlení 3 195 2 785 2 785 0,87 0,87
            ostatní 11 506 7 674 4 712 0,67 0,41
struktura v %  

 vý�iva 32,4 36,5 42,2 x x
 bydlení 14,7 16,9 21,5 x x 
 ostatní 52,9 46,6 36,3 x x 

Poznámky a vysvětlivky: 1) peně�ní výdaje o příjmech a vydáních jsou aritmetické průměry;2) hodnoty po 
redukci o vydání na investiční a luxusní výrobky a slu�by 

 
Výdajová redukce (bě�ná úroveň vydání nízkopříjmových domácností) oproti 

průměrné úrovni je značná. Je ve spodní třetině příjmů těchto domácností srovnatelná s 
redukcí dosahovanou u pětiny domácností s men�ím počtem osob v nich �ijících. Intenzivní 
redukce vydání je předev�ím ve výdajově-spotřebním bloku �ostatní výrobky a slu�by� 
(redukční koeficient 0,28). 

Porovnání bě�ných provozních výdajů nízkopříjmových pěti a vícečlenných 
domácností s úrovní �ivotního minima těchto domácností vede k jednoznačnému závěru, �e 
částky �ivotního minima převy�ují úroveň těchto bě�ných výdajů: 

 
T a b u l k a  2.14   Úroveň �ivotního minima pětičlenných domácností a jeho porovnání 
s bě�nými výdaji těchto domácností v roce 2000 
bě�ná vydání úroveň �M pětičlenných domácností v roce 20001) 

(průměr Kč/měs) minimum2) maximum3) střed4) standard5) 
a b 1 2 3 4 

celkem 12 974 12 050 16 490 14 270 13 450
   rozdíl Kč ±  924 -3 516 -1 296 -476
   rozdíl % ± 7,1 -27,1 -10,0 -3,7
částky na ký�. a Est.osob.potř.6) 9 718 9 180 13 620 11 400 10 580
   rozdíl Kč ± 538 -3 902 -1 682 -862
   rozdíl % ± 5,5 -40,2 -17,3 -8,9
částky na společ.potř.domácn.6) 3 256 2 870 2 870 2 870 2 870
   rozdíl Kč ± 386 386 386 386
   rozdíl % ± 11,9 11,9 11,9 11,9

Poznámky a vysvětlivky: 1) do porovnání jsou zahrnuty jen částky úplných rodinných domácností pěti a 
�estičlenných, vzhledem ke zcela nepatrnému počtu domácností neúplných a více ne� �estičlenných, 2) �M úplné 
rodinné pětičlenné domácnosti-2 dospělé osoby, 3 děti do �esti let (četnost takových domácností je nevýznamná), 
3) �M úplné rodinné �estičlenné domácnosti-2 dospělé osoby 4 děti nad 15 let věku (četnost nevýznamná), 4) 
střed předchozích dvou částek �M, 5) �M úplné rodinné pětičlenné domácnosti, tj. 2 dospělé osoby, 3 děti (věk 6 
a� 10, 10 a� 15, nad 15 let), 6) metodika jako u domácností jiného velikostního typu 
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Kapitola 3. Rozbor vztahů příjmové a výdajově-spotřební úrovně a 
struktury mezi domácnostmi různého velikostního typu. 
 
3.1  Základní přístupy a cíle analýzy 

Rozbor relací mezi úrovní a strukturou příjmů a vydání a počtem osob (popř. jejich 
slo�ením) je základním problémovým okruhem vymezení úrovně a odstupňování 
minimálních sociálně ochranných příjmových veličin (rovná úroveň sociální ochrany, míra 
příjmové a výdajové elasticity ve vztahu k počtu osob aj.). 

Konkrétní problémové okruhy, na které se analýza orientuje, jsou zejména: 
•  jaké jsou (podle údajů statistiky rodinných účtů 2000) empiricky zji�ťované 

souhrnné relace mezi příjmy a výdaji domácností s různým počtem osob - jako dominujícím 
faktorem odstupňování,  

•  jakými specifickými rysy se vyznačují sledované vztahy podle základních 
výdajově � spotřebních bloků (vý�iva, bydlení, ostatní výrobky a slu�by) a na různých 
hladinách (úrovních) čistých peně�ních příjmů, tj. průměrné úrovně souhrnu domácností, 
úrovně celkových příjmů nízkopříjmových domácností, výdajově-příjmová úroveň těchto 
domácností po redukci o investiční a luxusní (zbytná vydání, tzn. �bě�ná vydání�),  

•  jaké relace (vztahy, vazby) existují mezi odstupňováním empiricky 
zji�ťovaných údajů a částkami uplatňovaného (zákonného) �ivotního minima a jaké důsledky 
lze z těchto vztahů odvodit pro změnu (revizi) konstrukce �ivotního minima. 

 
3.2  Analýza empirických dat 

Vztahy plynoucí z údajů statistiky rodinných účtů 2000 domácností ekonomicky 
aktivních přednostů různého velikostního typu jsou souhrnně uvedeny v přehledu v tabulce 
3.1. 

Základní je zji�tění, �e jak úroveň čistých peně�ních příjmů, tak celkových vydání i 
jednotlivých výdajově-spotřebních bloků roste s postupným zvy�ováním počtu osob �ijících 
v domácnosti. Růst peně�ních příjmových a výdajových veličin je pomalej�í ne� růst 
(zvy�ování) počtu osob. Tato relace je zji�ťována v�eobecně - při dílčích diferencích a 
fluktuacích u v�ech příjmových úrovní a u v�ech výdajových charakteristik (tj. celkových 
vydání i výdajově-spotřebních bloků). 



T a b u l k a  3.1   Vztahy príjmové a výdajove-spotrební úrovne a struktury domácností ruzného velikostního typu (jednoclenných až
peti a víceclenných domácností v cele s ekonomicky aktivním prednostou);  Kc/mes na domácnost (SRÚ 2000)1)

str. 1

stoup.3) elast.4)

I. II. III IV 1 2 3 4 5 V 6 7 8 9 10 11 12

1 Pocet domácností a jedn. 343 679 502 670 139
2 Cisté penežní príjmy
3 Souhrn domácností b Kc/mes. 10994 19353 20733 22877 23585 g 1,00 1,76 1,89 2,08 2,15 1,210 0,586
4 rozdíl c Kc/mes.  - 8359 1380 2144 708 h 1,00 1,76 1,07 1,10 1,03
5 Nizkopríjmové domácnosti b Kc/mes. 6700 11904 12969 15113 16953 g 1,00 1,78 1,94 2,26 2,53 1,261 0,641
6 rozdíl c Kc/mes.  - 5204 1065 2144 1840 h 1,00 1,78 1,09 1,17 1,12
7 Cistá penežní vydání
8 Souhrn domácností b Kc/mes. 10378 18305 20186 22138 21753 g 1,00 1,76 1,95 2,13 2,10 1,203 0,594
9 rozdíl c Kc/mes.  - 7927 1881 1952 -385 h 1,00 1,76 1,10 1,10 0,98

10 Nízkopríjmové domácnosti
11 vydání celkem b Kc/mes. 6804 11738 13004 15916 16471 g 1,00 1,73 1,91 2,34 2,42 1,247 0,629
12 rozdíl c Kc/mes.  - 4934 1266 2912 555 h 1,00 1,73 1,11 1,22 1,03
13 bežná vydání b Kc/mes. 5382 8915 9908 11679 12974 g 1,00 1,66 1,84 2,17 2,41 1,246 0,593
14 rozdíl c Kc/mes.  - 3533 993 1771 1295 h 1,00 1,66 1,11 1,18 1,11
15 Cástka ŽM (standard) b Kc/mes. 3770 6440 9050 11360 13450 g 1,00 1,71 2,40 3,01 3,57 1,374 0,789
16 bežná vydání - ŽM d Kc/mes. 1612 2475 858 319 -476 h 1,00 1,71 1,41 1,26 1,18
17 bežná vydání/ŽM e koef., k1 1,428 1,384 1,095 1,028 0,965
18 ŽM/bežná vydání f koef., k2 0,700 0,722 0,913 0,973 1,037
19 Výdajove-spotrební bloky
20 Výživa
21 Souhrn domácností b Kc/mes. 2718 4856 5172 6258 7052 g 1,00 1,79 1,90 2,30 2,59 1,269 0,646
22 rozdíl c Kc/mes.  - 2138 316 1086 794 h 1,00 1,79 1,07 1,21 1,13
23 Nízkopríjmové domácnosti
24 vydání celkem b Kc/mes. 2170 3789 4037 4992 6012 g 1,00 1,75 1,86 2,30 2,77 1,290 0,645
25 rozdíl c Kc/mes.  - 1619 248 955 1020 h 1,00 1,75 1,07 1,24 1,20
26 bežná vydání b Kc/mes. 1818 3207 3595 4618 5478 g 1,00 1,76 1,98 2,54 3,01 1,317 0,695
27 rozdíl c Kc/mes.  - 1389 388 1023 859,5 h 1,00 1,76 1,12 1,28 1,19

Pocet osob žijících v domácnosti Sym-
bol2)

Relacní koeficienty Prumerné 
koeficienty 1 g - hodnotysl.1 = 1,00

h - hodnoty = 2/1; 3/2; atd.
2 3 4 5+

R. Charakteristiky Sym-
bol2)

Merná 
jednotka



stoup.3) elast.4)

I. II. III IV 1 2 3 4 5 V 6 7 8 9 10 11 12
29 Souhrn domácností b Kc/mes. 2267 2953 3028 3142 3195 g 1,00 1,30 1,34 1,39 1,41 1,090 0,266
30 rozdíl c Kc/mes.  - 686 75 114 53 h 1,00 1,30 1,03 1,04 1,02
31 Nízkopríjmové domácnosti
32 vydání celkem b Kc/mes. 1830 2528 2743 2624 2785 g 1,00 1,38 1,50 1,43 1,52 1,111 0,328
33 rozdíl c Kc/mes.  - 698 215 -119 161 h 1,00 1,38 1,09 0,96 1,06
34 bežná vydání b Kc/mes. 1830 2528 2743 2624 2785 g 1,00 1,38 1,50 1,43 1,52 1,111 0,328
35 rozdíl c Kc/mes.  - 698 215 -119 161 h 1,00 1,38 1,09 0,96 1,06
36 Ostatní vydání
37 Souhrn domácností b Kc/mes. 5393 10496 11985 12737 11506 g 1,00 1,95 2,22 2,36 2,13 1,209 0,672
38 rozdíl c Kc/mes.  - 5103 1489 752 -1231 h 1,00 1,95 1,14 1,06 0,90
39 Nízkopríjmové domácnosti
40 vydání celkem b Kc/mes. 2804 5421 6225 8299 7674 g 1,00 1,93 2,22 2,96 2,74 1,286 0,762
41 rozdíl c Kc/mes.  - 2617 804 2074 -625 h 1,00 1,93 1,15 1,33 0,92
42 bežná vydání b Kc/mes. 1733 3180 3570 4437 4712 g 1,00 1,83 2,06 2,56 2,72 1,284 0,701
43 rozdíl c Kc/mes.  - 1447 390 867 274,6 h 1,00 1,83 1,12 1,24 1,06
44 Cástka na výživu a ost. os. potr.
45 ŽM  (standard) b Kc/mes. 2190 4380 6490 8800 10580 g 1,00 2,00 2,96 4,02 4,83 1,483 0,992
46 bežná vydání b Kc/mes. 1560 6070 3213 3993 4240 h 1,00 2,00 1,48 1,36 1,20
47 rozdíl d Kc/mes. -630 1690 -3277 -4807 -6340 i 1,00 1,80 2,02 2,55 2,88 1,303 0,701
48 bežná vydání/cástka ŽM e koef.3;k3 0,712 1,386 0,495 0,454 0,401 j 1,00 1,80 1,12 1,26 1,13
49 cástka ŽM/bežná vydání f koef.4;k4 1,404 0,722 2,020 2,204 2,495
50 Cástka na spolecné potreby
51 ŽM (standard) b Kc/mes. 1580 2060 2560 2560 2870 g 1,00 1,30 1,62 1,62 1,82 1,161 0,383
52 bežná vydání b Kc/mes. 2003 2845 3100 3068 3256 h 1,00 1,30 1,24 1,00 1,12
53 rozdíl d Kc/mes. 423 785 540 508 386 i 1,00 1,42 1,55 1,53 1,63 1,130 0,370
54 bežná vydání/cástka ŽM e koef.5;k5 1,268 1,381 1,211 1,198 1,135 j 1,00 1,42 1,09 0,99 1,06
55 cástka ŽM/bežná vydání f koef.6;k6 0,789 0,724 0,826 0,835 0,881

Poznámky a vysvetlivky:
1)  Údaje o absolutních penežních údajích prevzaty z tab. 2.1 až 2.11;
2)  Symboly: a) absolutní naturální údaje; b) absolutní penežní údaje z tab. 2.1 až 2.11; c) absolutní rozdíly penežních hodnot mezi velikostními typy 
domácností (sl.2 - sl.1, sl.3 - sl.2 atd.); d) rozdíl mezi bežným vydáním a standardními hodnotami životního minima u domácností stejného velikostního
typu;  e) koeficienty vztahu bežných vydání a cástek životního minima;  f) reciprocní hodnota koeficientu v rádku e;  g) bazické indexy;  h) retezové indexy;  
i), j)  bazické a retezové indexy z rádku 47, sl.1 až 5 a rádku 52, sl. 1 až 5; 
3)  Prumerný koeficient stoupavosti k s =  n v (e 1 *….*e n ), kde hodnoty e 1…n  jsou dány hodnotami retezových indexu v rádcích h, príp.j
4)  Prumerný koeficient príjmové elasticity k e =  n v (e 1 *….*e n ), kde e 1…n = log KSE/log Os, kde KSE = koeficient spotrební elasticity 
(hodnoty bazických indexu v rádcích g, príp.i), Os = pocet osob v domácnosti

pokracování tabulky 3.1
Sym-
bol2)

R. Charakteristiky Sym-
bol2)

Merná 
jednotka

Relacní koeficienty Prumerné 
koeficienty 1 2 3 4 5+ g - hodnotysl.1 = 1,00

h - hodnoty = 2/1; 3/2; atd.

Pocet osob žijících v domácnosti



 

 29

Podrobněj�í hodnocení empirických dat vede k těmto poznatkům: 
Za prvé. Nejvy��í intenzita absolutního i relativního přírůstku čistých peně�ních 

příjmů i výdajů je zaznamenána mezi jednočlennou a dvoučlennou domácností; přírůstek činí 
na 66 a� 75 % (dvě třetiny a� tři čtvrtiny) úrovně peně�ních charakteristik jednočlenné 
domácnosti. 

Intenzita přírůstků empiricky zji�ťovaných charakteristik se u vícečlenných (od dvou 
do pěti a vícečlenných) domácností podstatně sni�uje; relativní přírůstek se  mezi 
jednotlivými velikostními typy domácností pohybuje (jak u příjmů, tak výdajů) okolo 10 % a 
nepřevy�uje 22 %. 

Na  tento průběh úrovně příjmů a vydání mezi domácnostmi různého velikostního 
typu působí soubě�ně jako hlavní dva faktory. 

Primární je postup utváření peně�ních příjmů domácností ekonomicky aktivních 
přednostů, tj. domácností, které vstupují do analýzy. Rozhodující slo�kou příjmů těchto 
domácností jsou příjmy z výdělečné činnosti, které mohou být (podle definice domácností 
jako úplných a neúplných rodinných) v domácnosti nejvý�e dva (jeden nebo dva podle počtu 
dospělých v domácnosti; to platí o v�ech vícečlenných domácnostech). Na nezaopatřené 
(závislé) děti jsou vázány určité peně�ní příjmy sociálního charakteru, předev�ím dávky státní 
sociální podpory. Tyto příjmy tvoří významnou (u vět�iny domácností převa�ující) slo�ku 
přírůstku příjmů tří- a vícečlenných domácností; přírůstky příjmů těchto zdrojů jsou ov�em 
podstatně ni��í ne� příjmy z výdělečné činnosti. Proto existuje vý�e uvedený charakteristický 
zlom (absolutní a relativní sní�ení) intenzity přírůstku čistých peně�ních příjmů mezi dvou a 
tříčlennou domácností oproti intenzitě přírůstku mezi jednočlennou a dvoučlennou 
domácností. 

Druhým faktorem charakteristického průběhu vydání mezi domácnostmi s postupně 
rostoucím počtem osob v nich �ijících jsou tyto (vzájemně se prolínající) souvislosti: 

•  úroveň vydání na krytí (uspokojování) některých potřeb je téměř nezávislá na 
počtu osob v domácnosti �ijících; jde např. o některé poplatky vztahované na domácnost 
(poplatky za zavedení pevné telefonní stanice, televizní a rozhlasové poplatky), vybavení 
domácností řadou dopravních prostředků, technických zařízení, nábytkem aj., 

•  významná část jednotlivých potřeb a souhrnněj�ích výdajově-spotřebních 
okruhů a bloků je uspokojována osobami �ijícími ve dvou- a vícečlenných domácnostech buď 
společně nebo naturálně za sebou bez dvoj- a vícenásobného vynalo�ení výdajů. Takový 
charakter má uspokojování potřeb (a je kryjících výdajů) např. u řady výrobků a slu�eb 
v oblasti vzdělání, kultury, zábavy, rekreace (knihy, časopisy, učebnice, �kolní vybavení a 
pomůcky aj.) a rovně� u části o�acení (předávání mezi dětmi různého věku). 

Souhrnně lze tento jev úspornosti výdajů charakterizovat jako úsporu plynoucí 
jednak z typického způsobu utváření příjmů v domácnostech s postupně se zvy�ujícím počtem 
v nich �ijících osob a jednak z mo�nosti vícečlenných domácností uspokojovat potřeby - při 
zachování materiální úrovně a kvality jejich uspokojování - společnou a vícenásobnou (tj. 
předáváním předmětů mezi osobami) spotřebou výrobků  a slu�eb; stručně lze tuto úsporu 
nazvat �úsporou z mno�ství� (popř. té� �mno�stevní redukce�).  

Tato výdajová úspornost je mnohonásobně opakovaně zji�ťována v řadě analýz 
průběhu příjmově výdajových rozdílů domácností (včetně předchozích analýz VÚPSV). 

Za druhé. Sni�ující se přírůstky vydání podle velikostního typu domácností se 
projeví u v�ech výdajově-spotřebních bloků; u ka�dého ze základních výdajově-spotřebních 
bloků přitom existují určité zvlá�tnosti průběhu výdajových přírůstků (údaje viz řádek 19 a� 
43 tab.3.1).  

V bloku vý�iva je průběh výdajových přírůstků charakterizován tím, �e mezi jedno a 
dvoučlennou je zaznamenán přírůstek 75 a� 79 % a naproti tomu mezi dvou- a� tříčlennou 
domácností je růst výdajů nejmen�í; pohybuje se mezi 7 a� 16 % (malý přírůstek na vý�ivu je 
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ovlivněn skutečností, �e mezi tříčlennými domácnostmi převa�ují úplné rodinné domácnosti 
s mlad�ími dospělými osobami a malými dětmi; ty mají značně nízké výdaje na vý�ivu. 
Přírůstek výdajů mezi tří- a čtyřčlennou a čtyř-, pěti- a vícečlennou domácností je vy��í 
dosahuje (řetězově) 18 a� 28 %; souvisí to s počtem a stárnutím dětí a s tím souvisejícími 
zvy�ujícími se výdaji na vý�ivu. Významným zji�těním je skutečnost, �e u bě�ných vydání 
nízkopříjmových domácností je dynamika přírůstku vydání na vý�ivu nejintenzivněj�í; 
v redukovaných vydáních tedy roste nejen podíl vydání na vý�ivu, ale i jejich přírůstek mezi 
domácnostmi podle velikostního typu. 

Ve výdajově-spotřebním bloku bydlení je průběh přírůstku vydání mezi 
domácnostmi s rostoucím počtem osob v nich �ijících zcela odli�ný. Předev�ím je intenzita 
výdajového přírůstku u tohoto bloku značně nízká. Mezi jedno- a dvoučlennou domácností 
činí cca 30 a� 38 % (horní hranice přírůstku je vykázána u bě�ných vydání nízkopříjmových 
domácností); výdajové přírůstky při dal�ím růstu osob �ijících v domácnostech se řetězově 
pohybují v řádu jednotkových procent, resp. mají sklon stagnovat. Specifický charakter 
výdajového přírůstku v bloku �bydlení� odrá�í rozsáhlou mno�inu faktorů, které v této oblasti 
působí - relativně nízký vliv počtu osob v domácnostech na úroveň výdajů, rozdíly výdajů na 
bydlení podle druhu [vlastnické formy] bydlení, vliv velikosti [kvality] bytů a současně 
značné prolínání domácností různého velikostního typu co do u�ívání bytu různé velikosti, 
vliv velikosti obcí co do počtu obyvatelstva, popř. dal�ích jejich charakteristik. Působení 
komplexu těchto faktorů na úroveň, přírůstky a diferenciaci vydání na bydlení je podrobněji 
samostatně analyzován v kapitole 4. Je v�ak zřejmé, �e nízký přírůstek výdajů na bydlení 
podle postupně rostoucího počtu osob v domácnostech je podstatným faktorem �úspory 
z mno�ství� a současně umo�ňuje u vícečlenných domácností přesun části �uspořených� 
prostředků (tj. prostředků nevydaných  v tomto bloku na krytí výdajů v ostatních blocích). 

Přírůstek vydání v bloku �ostatních výrobků a slu�eb� se vyznačuje značným 
přírůstkem mezi jedno- a dvoučlennou domácností (ten činí 84 a� 95 %) a poměrně výrazně 
převy�uje průměrný přírůstek vydání mezi těmito velikostními typy domácností. Souvisí to se 
dvěma skutečnostmi: jednak s vysokým přírůstkem peně�ního příjmu (přínos druhé dospělé 
osoby) jednak s významněj�í změnou ve struktuře vydání mezi jednočlennou a dvoučlennou 
domácností. Při dal�ím růstu osob v domácnostech se vývoj přírůstku vydání blí�í průběhu 
v bloku vý�ivy. 

 
3.3  Analýza vztahů mezi empirickými daty a úrovní částek �ivotního minima 

Úroveň empiricky zji�těných bě�ných vydání nízkopříjmových domácností 
ekonomicky aktivních přednostů lze pova�ovat za horní hranici omezené spotřeby těchto 
domácností v roce 2000. Porovnání těchto hodnot s částkami �ivotního minima platného od 
1.4.2000 lze odvodit řadu impulsů pro konstrukci (revizi konstrukce) �ivotního minima. 

Charakteristiky úrovně  a diferenciace empiricky zji�těných výdajových hodnot 
odpovídajících bě�ným výdajům nízkopříjmových domácností a částek �ivotního minima 
uplatňovaných od 1. dubna 2000 jsou přehledně uvedeny v řádcích 15 a� 18 a 44 a� 55 
tabulky  3.1. 

Z porovnání veličin plynou tyto poznatky: 
•  úroveň bě�ných výdajů nízkopříjmových domácností je u jednočlenných a 

dvoučlenných domácností výrazně vy��í ne� činí úroveň souhrnných částek �ivotního minima 
(o cca 40%); u tří- a čtyřčlenných domácností se přesah pohybuje do deseti procent (3 a� 
10%) a u pěti- a vícečlenných domácností je částka �M vy��í ne� bě�né výdaje 
nízkopříjmových domácností (o cca 16 %), 

•  řetězový vzestup úrovní je u částek �ivotního minima v celém rozpětí 
velikostních typů domácností relativně (a od dvoučlenných domácností absolutně) 
intenzivněj�í ne� u bě�ných vydání nízkopříjmových domácností viz tab. 3.2. 
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T a b u l k a 3.2  Porovnání bě�ných vydání nízkopříjmových domácností a částek 
�ivotního minima podle velikostních typů domácností 
 velikostní typy domácností 
 1 2 3 4 5+ 
bě�ná vydání nízkopříjmových domácností 5 382 8 915 9 908 11 679    12 974 
řetězový rozdíl Kč 3 533  993 1 771 1 295
                         % 65,6 11,1 17,9 11,1
částky �ivotního minima 3 770 6 440 9 050 11 360 13 450
řetězový rozdíl Kč 2 670 2 610 2 310 2 090
                         % 70,8 40,5 25,5 18,4

 
Je zřejmé, �e stoupavost křivky souhrnných částek �ivotního minima podle 

velikostních typů domácností je podstatně  vět�í, ne� je tomu u bě�ných vydání 
nízkopříjmových domácností. 

 Porovnání úrovně a odstupňování částek �ivotního minima na vý�ivu a ostatní 
osobní potřeby s odpovídající částí bě�ných výdajů nízkopříjmových domácností (souhrn 
bloku �vý�iva� a 90 % bloku �ostatní výrobky a slu�by�) naznačuje obdobné vztahy jako 
v porovnání souhrnných veličin (viz řádky 44 a� 49 tab. 3.1). Převý�ení bě�ných výdajů 
nízkopříjmových domácností proti částkám �ivotního minima dosahovalo cca 50 %, u 
dvoučlenných zhruba 36 %; u domácností tří- a čtyřčlenných jsou veličiny značně vyrovnané; 
částky �ivotního minima pěti- a vícečlenných domácností jsou vy��í ne� - orientačně - 
vyčíslená bě�ná vydání tohoto velikostního typu domácností. Z průběhu bazických indexů 
(při základu jednočlenné domácnosti; viz sl. 6 a� 10, řádků 45 a 46) je zřejmé, �e v současné 
konstrukci �ivotního minima nejsou v částkách na vý�ivu a ostatní osobní potřeby (v 
průměru, resp. v částkách, které lze označit jako �standardní�) prakticky obsa�eny �ádné 
prvky �mno�stevní redukce�; bazické koeficienty jsou shodné s počtem osob v domácnosti 
�ijících (koef. elasticity [viz dále] je roven 1,00). Bazické indexy bě�ných výdajů 
nízkopříjmových domácností naznačují, �e určitá  �mno�stevní redukce� v této oblasti 
spotřeby je empiricky zji�ťována; tyto skutečnosti je nezbytné brát v úvahu při 
koncipování konstrukce (revize konstrukce) �ivotního minima. 

Porovnání částek �ivotního minima na krytí společných potřeb domácností  
s obsahově (konvenčně) shodně vymezenými bě�nými vydáními nízkopříjmových 
domácností (vydání na bydlení a 10 % bloku �ostatní výrobky a slu�by�) přiná�í tyto oproti 
výsledkům předchozích analýz zčásti rozdílné poznatky 

•  po celé �kále velikostních typů domácností jsou zji�ťované veličiny bě�ných 
výdajů nízkopříjmových domácností poněkud vy��í ne� částky �ivotního minima na společné 
potřeby (v rozmezí 14 a� 38% těchto částek). Zji�tění se odchyluje od skutečnosti, �e 
zvy�ování částek �ivotního minima na společné potřeby je ji� del�í dobu dynamické (v zásadě 
odpovídá růstu spotřebitelských cen bydlení), 

•  �kála bazických indexů částek �ivotního minima je v současné konstrukci 
�ivotního minima jediným nositelem �mno�stevní redukce� minima na společné potřeby je 
v současné konstrukci jediným nositelem �mno�stevní redukce�. �kála bazických indexů  
empiricky zji�ťovaných hodnot bě�ných vydání naznačuje obdobnou míru tohoto typu 
redukce s dílčími odchylkami (poněkud vy��í bazický koeficient pro dvoučlennou domácnost 
a ni��í u následující velikostní typy domácností. 

V kapitole 4 je provedena samostatně analýza vydání na bydlení. 
 

3.4 Analýza �etření o výpovědích a postojích obyvatelstva (�etření, obyvatelstvo 
I.Q./2002). 

Cílem �etření realizovaného v prvním čtvrtletí 2002 u 1260 osob (občanů ČR star�ích 
18 let) na základě náhodného (kvótního) výběru  (podrobnosti o cílech, obsahu a metodice 
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�etření studie I. ve svazku 3 studie) je předev�ím ověřit adekvátnost závěrů analýzy údajů 
statistiky rodinných účtů a rovně� přinést časově co nejaktuálněj�í, i kdy� (jen) orientační 
údaje. 

Součástí �etření �obyvatelstvo IQ/2002� jsou odpovědi na tyto otázky: 
za prvé:  
Jaký by měl být minimální celkový čistý měsíční příjem, který by postačoval pouze 

na pokrytí jen těch zcela základních potřeb Va�í domácnosti? 
za druhé: 
Jaká je hranice (celkového čistého měsíčního) příjmu, pod ní� by se Va�e rodina 

nacházela v úplné chudobě a bídě? 
Odpovědi na tyto otázky vymezují rozmezí, v něm� se pohybují počátkem roku 2002 

subjektivně pociťované hranice omezené spotřeby. Horní hranice je dána odpověďmi na první 
otázku, kterou lze věcně charakterizovat jako subjektivně vymezené �ivotní minimum jak 
v současné době je u nás pociťováno ekonomicky aktivní populací �ijící v nízkopříjmových 
domácnostech; hodnoty se blí�í hranici minima sociálního, tj. úrovni disponibilních (čistých) 
příjmů. 

Odpovědi na druhou otázku vykazují dolní hranici, která představuje subjektivně 
pociťované existenční minimum. 

Hlavní informace získané ze �etření �obyvatelstvo IQ/2002� jsou uvedeny v tabulce 
3.3. 

 
T a b u l k a 3.3  Porovnání subjektivních odhadů �ivotního a existenčního minima a 
bě�ných vydání nízkopříjmových domácností; I. čtvrtletí 2002. 
 velikostní typ domácnosti2) 

I.absolutní hodnoty Kč/měs.2) Do,1 Do,2 Do,3 Do,4 Do,5+ 
     A 7 273 10 349 13 529 12 794 13 792
     B 5 602 9 309 10 480 12 344 12 263
     C 5 543 7 603 9 275 10 171 11 167
     B/C 1,01 1,22 1,13 1,21 1,10
     A/B 1,30 1,11 1,29 1,04 1,12
II. indexy      
                             a) bazické      
                             b) řetězové      
     A                            a) 1,00 1,42 1,86 1,76 1,90
                                    b) - 1,42 1,31 0,95 1,08
     B                            a) 1,00 1,66 1,87 2,20 2,19
                                    b)  - 1,66 1,13 1,18 1,00
     C                            a) 1,00 1,37 1,67 1,83 2,01
                                    b) - 1,37 1,22 1,10 1,10

Poznámky a vysvětlivky: 1) Zkratky: A: hodnoty subjektivně odhadnutého �ivotního minima (čistého peně�ního 
příjmu měsíčně) osobami �ijícími v domácnostech ekonomicky aktivních daného velikostního typu s příjmy 
v dolní třetině příjmového rozlo�ení těchto domácností, B:hodnoty bě�ných (provozních) vydání domácností 
ekonomicky aktivních přednostů (vydání současně vymezují nezbytnou úroveň čistých peně�ních příjmů k jejich 
krytí převedené na úroveň prvního čtvrtletí 2002 indexem odpovídajícím geometrickému průměru zvý�ení 
nízkých příjmů velikostních typů domácnosti mezi rokem 2000 a prvním čtvrtletím 2001 (index činí 1,057). C: 
hodnoty subjektivně odhadnutého existenčního minima (shodným okruhem osob jako u hodnot A); 2)Do,1 a� Do,5+: 
domácnosti od jednočlenných po pěti- a vícečlenné. 

 

Hlavní poznatky z porovnání jsou 

•  hodnoty bě�ných vydání nízkopříjmových domácností dle statistiky RÚ 
upravených na úroveň čistých peně�ních příjmů v prvním čtvrtletí 2002 se pohybují 
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v koridoru vymezeném úrovní subjektivně vymezených hodnot �ivotního (sociálního) minima 
a existenčního minima, 

•  průběh příjmově-výdajové křivky se mezi porovnávanými veličinami li�í. 
Subjektivní odhady značně zmírňují (sni�ují) vzestup příjmů (vydání) mezi jednočlennou a 
dvoučlennou domácností. To znamená, �e  subjektivní odhady příjmových minim jsou 
celkově méně strmé (obsahují intenzivněj�í �mno�stevní redukci�) a koeficienty jsou podle 
velikostních typů rovnoměrněj�í.  
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Část druhá 
Analýza vydání domácností 

v základních výdajově-spotřebitelských blocích 
   
Výdajově-spotřební bloky (vý�iva, bydlení, ostatní výrobky a slu�by) se vyznačují 

specifickými rysy vztahů mezi příjmy a vydáními v průběhu minimalizace vydání. Analýzy 
těchto procesů se soustředí do tří kapitol. Vzhledem k postupu zpracování je v kapitole 4 
obsa�en rozbor vydání na bydlení, vydání na vý�ivu v kapitole 5 a v kapitole 6 analýza vydání 
na ostatní výrobky a slu�by. 

  

Kapitola 4.  Výdaje na bydlení 
Minimalizace vydání na bydlení je nejslo�itěj�í minimalizační analýzou vydání 

domácností 
 

4.1 Základní souvislosti  
Slo�itost vymezení vydání na bydlení a jejich minimalizace plyne ze sociálně-

ekonomické pozice a funkcí bydlení v �ivotě občanů a domácností a ze specifických 
charakteristik bytů jako zvlá�tního druhu zbo�í s mnohostrannými ekonomickými i sociálními 
aspekty; jde zejména o tyto souvislosti: 

- bydlení je nejzákladněj�í potřebou; patří k nejpodstatněj�ím parametrům kvality 
�ivota. Dostupnost a úroveň bydlení do vysoké míry podmiňuje rozvoj a harmoničnost 
mezilidských a rodinných vztahů. Bydlení má �iroké souvislosti sociální (sou�ití společně 
bydlících osob, vztahy majitelů a nájemníků aj.), demograficko-populační (dostupnost bydlení 
a natalita), ekonomické (vlivy na prostorovou mobilitu osob a pracovních sil, podstatné 
impulsy pro hospodářský vývoj, multiplikační efekty výstavby bytů aj.); v politice bydlení se 
prolínají tr�ní a veřejnoprávní prvky, 

- vysoká finanční nákladnost a relativně dlouhá technická doba výstavby bytů 
vyúsťuje ve značnou rigiditu situace v bydlení (na trhu s byty). Rozsah a kvalitu bydlení 
lze � ve společenském (národohospodářském) i individuálním (u jednotlivých domácností) 
měřítku měnit jen za del�í období. Roční přírůstek nových bytů (bytových domů) je v�dy jen 
zlomkem existujícího domovního a bytového fondu vytvářeného po desetiletí a staletí. Minulá 
rozhodnutí, politika a vývoj v oblasti bydlení ovlivňují dlouhodobě současnost a budoucnost, 

- důsledkem vázanosti bytů k místu výstavby (�nehnutelnost�) mů�e být (a 
zpravidla je) podstatná diferenciace dostupnosti bydlení v jednotlivých místech. 
Dostupnost bydlení, ceny bytů a domů, úroveň nájemného jsou podstatně ovlivněny 
podmínkami lokálních trhů (aglomerace, města, obce, spádové oblasti), zejména rozsahem 
nabídky a poptávky po bytech (jejich struktuře); podmínky na lokálních trzích se mohou 
výrazně li�it, 

- tr�ní ceny bytů (rodinných domů) a úroveň neregulovaného (tr�ního) 
nájemného  jsou pro podstatnou (obvykle převa�ující) část domácností v relaci k jejich 
disponibilním bě�ným i akumulovaným peně�ním příjmům vysoké. Proto se u 
vlastnického bydlení uplatňují různé úvěrové, hypoteční a obdobné systémy, které umo�ňují 
rozlo�it peně�ní zátě� na del�í (obvykle mnohaleté) období, u nájemného bydlení se aplikují 
různě rigidní systémy regulace nájemních vztahů a úrovně nájemného. 
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Vedle  těchto  obecně  platných  charakteristik  působí  v ČR v oblasti bydlení řada 
specifických rysů, v nich� se prolíná vliv faktorů existujících před rokem 1990 a vývoje 
v devadesátých letech. 

Pro situaci před rokem 1990 byly charakteristické tyto skutečnosti: 
a) v oblasti bydlení existovala dominantní pozice státu jak v bytové výstavbě, tak při 

poskytování bydlení. Stát administrativně přídělovým systémem a systémem rozsáhlých 
dotací ze státního rozpočtu a zdrojů státních podniků zaji�ťoval obyvatelstvu levné bydlení, tj. 
nízké nájemné, lacinou energii a komunální slu�by (tj. náklady na výstavbu). Zejména ve 
městech existovala rozsáhlá  deformace vlastnictví domů s nájemními byty - prakticky 
v�echny soukromé byty byly převedeny do vlastnictví státu. Převá�ně na venkově se 
uskutečňovala významná soukromá výstavba rodinných domů (vlastnické bydlení). Tato 
svépomocná výstavba, i přes dotační podporu státu, v sobě skrývala velký rozsah často 
pololegálních a nelegálních ekonomických aktivit, které sni�ovaly náklady na pořízení domů 
(netr�ně nízké ceny stavebních materiálů, zneu�ívání podnikové dopravy, často kradené 
stavebniny a instalační materiály, levná práce na černo, a to i soubě�ně s pracovní dobou 
v oficiálním zaměstnání aj.); 

b) extrémně nízké bě�né (provozní) náklady domácností na bydlení (v rozpočtech 
zaměstnaneckých domácností představovaly necelou desetinu výdajů) znamenaly plné 
vyloučení příjmově-nákladových omezení  vyu�ívání bytů. Za oficiální náklady si skoro 
ka�dý mohl dovolit téměř jakýkoli disponibilní byt. Do�lo tak k úplné nivelizaci, které se stát 
a později bytová dru�stva sna�ily čelit (samozřejmě nedostatečně a se vznikem podhoubí pro 
úplatkářství) administrativním přidělováním bytů podle sociálních kritérií. Cenově prakticky 
neomezovanou poptávku po bytech nebylo mo�no uspokojit jakoukoli bytovou výstavbou. 
Výsledkem byl �nedostatek� bytů. Rozvinul se černý trh s byty, který absenci oficiálních 
ekonomických kritérií suploval. 

Administrativně přídělový systém se postupně ukázal jako ekonomicky neudr�itelný 
a jeho dlouhodobé uplatňování vedlo ke vzniku deformovaného pohledu na bydlení, který 
vnímá bydlení jednostranně jako sociální slu�bu, kterou má v maximální míře poskytovat stát.  

Základní systémové transformační změny v oblasti bydlení po roce 1989 měly 
směřovat ke dvěma vzájemně propojeným oblastem: 

za prvé:  k postupnému odstraňování deformovaných nízkých cen (nákladů) na 
bydlení a deformací ve vlastnických vztazích (odstranění etatismu), 

za druhé: zaji�ťovat přiměřenou ingerenci státu, krajů a obcí zejména v zaji�ťování 
souladu mezi fungováním trhu s byty a sociální únosností nákladů na bydlení a v podpoře 
dostupnosti bydlení pro občany s různou hladinou příjmů a sociálním postavením. 

V první polovině devadesátých let se transformace v oblasti bydlení orientovala na 
neoliberální přístupy. Odstranění prvků administrativně přídělového bytového systému nebylo 
propojeno s vytvářením adekvátních sociálně orientovaných podpůrných opatření. Tr�ně 
orientovaná bytová politika vycházela důsledně z předpokladu, �e bydlení je soukromou 
zále�itostí ka�dého občana, zatímco úkolem státu je pouze vytvořit základní právní a 
ekonomický rámec a pomáhat jen těm sociálně nejslab�ím. Tím do�lo fakticky  k přesunu 
zodpovědnosti za bydlení ze státu na občany, obce a dal�í subjekty, které v�ak na tuto roli 
nebyly a nemohly být připraveny. 

Podstatným krokem v oblasti privatizace bytového fondu byl převod státního, 
hluboce ztrátového a mnohdy zdevastovaného bytového fondu do vlastnictví obcí. Bezúplatné 
převedení obrovského bloku bytového fondu (téměř milion bytů) ze státu na obce bylo 
provedeno bez nále�ité přípravy a s řadou neujasněných předpokladů. Nebyla propracována 
dlouhodoběj�í koncepční úloha obcí při výkonu bytové politiky na jejich území. Podhodnotila 
se úloha cenově přístupného nájemního bydlení na trhu s byty. Zásadním rizikem bylo pojetí 
obecního bytového fondu jako zdroje zisku obcí, je� by bylo zalo�ené na rozprodeji bytů za 
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nízké ceny. Pokud by se tento postup uplatnil v �irokém rozsahu, vytvořily by se podmínky 
pro rozsáhlé spekulace s byty. Obce postupují dosud uvá�livě (rozprodaly jen asi 160 tis. bytů 
jejich u�ivatelům), a to vět�inou formou prodeje celých domů sdru�eným vlastníkům bytů. 
Rizika bytových spekulací se tak zatím výrazně sní�ila. V současné době vět�ina obcí dochází 
k závěru, �e část bytového fondu si musí ponechat jako základnu sociálního bydlení 
nájemního charakteru pro domácnosti s ni��ími příjmy. 

Část privatizace bytového fondu se počátkem devadesátých let uskutečnila rovně� 
prostřednictvím restitucí. Soukromým vlastníkům bylo vráceno zhruba 200 tisíc bytů (resp. 
bytových domů s tímto počtem bytů). Tím se vytvořila silná zájmová skupina majitelů 
bytových domů koncentrovaná zejména ve městech, která se brzy institucionalizovala 
k hájení svých zájmů (Občanské sdru�ení majitelů domů). Její základní pozice jsou zřejmé: 
vytvoření podmínek pro neregulované smluvní nájemní vztahy z hlediska vý�e  nájemného, 
vypověditelnosti nájemní smlouvy a  ukončení nájemního vztahu nájemcem. 

Cenová liberalizace a deregulace, které byly druhým výrazným prvkem 
transformačního období, způsobily výrazný nárůst cen bydlení, přičem� zvolený postup 
posílil ji� dříve existující deformovanou skladbu výdajů na bydlení, v rámci ní� představují 
nejvy��í polo�ku výdaje na energie, zatímco podíl čistého nájemného je podhodnocen; poměr 
vydání je zhruba 60:40, v západoevropských zemích je minimálně obrácený. 

Průměrná pořizovací hodnota dokončeného bytu v roce 1990 činila 171 449 Kč 
v bytovém domě a 340 tis. Kč v rodinném domě. V roce 2000 byla průměrná pořizovací 
hodnota bytu v bytovém domě cca 1,3 mil. Kč a v rodinném domě 2,4 mil. Kč, co� znamená, 
�e ceny vzrostly zhruba 7,5krát, resp. 7 krát1). Oproti tomu čisté peně�ní příjmy domácností 
nominálně vzrostly ve sledovaném období jen zhruba 2,7krát. Pořizovací cena nového bytu se 
v roce 2001 pohybuje v rozmezí 14 000 - 25 400 Kč/m2 podle pou�ité technologie, typu 
výstavby a lokality; v Praze a dal�ích atraktivních lokalitách v�ak nabídková cena vět�inou 
překračuje 30 tisíc Kč/m2. Ceny nové výstavby s mírnými výkyvy stále mírně stoupají. 

Pořizovací ceny star�ího vlastnického bydlení se neustále proměňují v závislosti na 
vývoji ekonomiky a situace na jednotlivých lokálních či regionálních trzích  s byty, a jsou 
výrazně diferencované v závislosti na typu bydlení, jeho kvalitě apod. V Praze, Brně a dal�ích 
atraktivních městech se tyto ceny nijak výrazně neli�í od cen nové výstavby (průměrná 
nabídková cena bytu např. v Praze 1,2 mil.Kč2)); naopak v regionech, které jsou posti�ené 
vysokou nezaměstnaností apod., jsou na trhu k dispozici star�í byty za ceny několikanásobně 
ni��í ne� ty, které odpovídají nákladům na novou výstavbu. 

V současnosti jsou v ČR uplatňovány 3 typy nájemného: maximální základní 
nájemné, věcně usměrňované nájemné3) a tr�ní (volné) nájemné. Převá�ná část nájemních 
bytů (98 % dle  �etření ČSÚ, resp. 90 % dle odhadu expertů) je pronajímána za regulované 
maximální základní nájemné, které je v procesu deregulace postupně zvy�ováno. Vý�e 
maximálního základního nájemného za průměrný byt o rozloze cca 60 m2 se zvý�ila ze 134 
Kč měsíčně v roce 1990 na 1 291 Kč v roce 20014), zvý�ení tedy činí cca 860 %. Úroveň 
maximálního základního nájemného je diferencována předev�ím podle velikostních kategorií 
sídel a nestačí, s výjimkou Prahy, ke krytí nákladů spojených s provozem nemovitostí5). Nízká 
úroveň maximálního základního nájemného vytváří neuspokojitelnou poptávku po tomto typu 
bydlení a nepřímo tak přispívá ke zvy�ování hladiny tr�ního nájemného, které je pro vět�inu 
domácností neúnosné. 

Tr�ní nájemné je uplatňováno v bytech postavených bez účasti veřejných prostředků 
a v uvolněných bytech. Jeho hladina je velmi diferencovaná a závisí předev�ím na lokalitě, 
obdobně jako pořizovací cena  star�ího bydlení. V Praze  v roce 2000 se skutečné tr�ní 
nájemné pohybovalo zhruba od 45 do 483 Kč/m2/měsíc6); jeho průměrná vý�e 178 
Kč/m2/měsíc byla  o 419 % vy��í ne� maximální základní nájemné platné do července 2001 
v Praze (34,27 Kč/m2/měsíc). 
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Ostatní ceny související s bydlením jsou a� na výjimky (např. pevná paliva) ceny 
administrativně ovlivňované, tzn. regulované a prochází od počátku 90. let procesem 
deregulace. Cena vodného a stočného se za uplynulých 10 let zvý�ila 39krát; pevná paliva 
7,8krát, teplo a teplá voda 7,6krát; čisté nájemné cca 6,7krát; plyn ze sítě téměř 6,5krát; 
elektřina přibli�ně 4,8krát. Vět�ina velkých cenových skoků se v�ak odehrála ji� počátkem 
90.let. Porovnání úhrnné inflace ve 2. polovině 90.let (51,3 % mezi lety 1994 a 2000) 
s indexem cen bydlení (nárůst o 125,5 % za stejné období) ukazuje, �e ceny bydlení se 
zvedaly rychleji ne� ceny jiných slo�ek spotřeby a jejich podíl na celkovém růstu cen byl 
značný.  

 
T  a b u l k a  4.1  Vývoj maximálního základního nájemného za průměrný byt7) v letech 
1990 - 2001 
rok 1990 1995 2000 2001 
prům. regul. 
nájemné Kč/měs. 

134 461 1 241 1 291 

rok 1990=100 100 344 926 963 

 

T a b u l k a  4.2  Indexy spotřebitelských cen (ISC) hlavních polo�ek bydlení v %,  
1994 = 100 
 rok 1999 rok 2000 
úhrnný ISC 145,6 151,3 
bydlení celkem 208,2 225,5 
čisté nájemné 299,0 319,6 
vodné 199,5 221,6 
stočné 197,8 227,1 
elektřina 221,1 254,6 
plyn ze sítě 225,1 258,8 
pevná paliva 202,6 207,4 
teplo a teplá voda 216,9 224,5 

 Zdroj: ČSÚ 
 

4.2 Cíle a metodika analýzy vydání domácností na bydlení a jejich minimalizace  
4.2.1 Rozbor vydání domácností na bydlení obsa�ený v této analýze má účelové 
zaměření. 

Základním cílem rozboru je: 
•  s přijatelnou přesností odhadnout, jaká jsou (resp. v roce 2000 byla) minimální, 

nezbytná bě�ná (provozní) vydání nízkopříjmových domácností na bydlení a 
•  jaký je vztah těchto minimálních bě�ných vydání k  částkám �ivotního minima 

určeným ke krytí  nezbytných společných potřeb domácností. 
Vzhledem k tomu, �e vydání na bydlení a jejich minimalizace je ovlivňována  

rozsáhlým komplexem faktorů působících v současné době v ČR (viz subkapitola 4.1 a 
následující text), je nutné vymezit řadu postupných etap rozboru, a to zejména: 

•  jaké je členění souhrnu vydání na bydlení umo�ňující vymezení té jejich části, 
která  mů�e být objektem výdajové minimalizace, 

•  jaké sociálně-ekonomické skutečnosti (faktory) významně působí na 
diferenciaci vydání na bydlení, jaká je velikost těchto rozdílů a jak mohou ovlivňovat 
minimální nezbytnou úroveň vydání na bydlení a konstrukci a uplatňování �ivotního minima, 

•  zda lze vymezit část vydání na bydlení, která je co do vý�e ovlivnitelná 
chováním domácnosti (�ovlivnitelná vydání�) a odhadnout míru ovlivnitelnosti. 
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Základním pramenem informací vyu�ívaných v rozboru jsou analytické údaje 
statistiky rodinných účtů za rok 2000 (viz dále v textu a příloze uvedené tabulky) zpracované 
VÚPSV. V rozboru jsou dále pou�ity informace zejména z těchto pramenů: 

•  Aktualizovaná verze Koncepce bytové politiky (MMR, 2001) 
•  Adresný příspěvek na nájemné (SÚ AVČ, 2001), 
•  �etření ��ivotní minimum� (STEM, 2002) 
•  údaje statistiky rodinných účtů III.Q/2001; (ČSÚ, MPSV 2002). 
 

4.2.2 Třídění vydání domácností na bydlení 
Vydání domácností na bydlení lze - z hlediska zaměření rozboru - třídit na: 
za prvé: vydání bě�ná a investiční  
Bě�ná (provozní) vydání jsou spojena s provozem ji� u�ívaného (existujícího) bytu. 

Charakteristickým rysem bě�ných vydání je, �e jejich vynalo�ení nemění zásadně u�itnou 
hodnotu bytu (jeho velikost, kvalitu apod.); jsou spojena s u�íváním bytu s neměnnou u�itnou 
hodnotou. Jejich značný podíl je vynakládán opakovaně (převá�ně s měsíční periodicitou) 
v rozsahu měnícím se zpravidla jen postupně, zejména pod vlivem cenového vývoje (jde 
zejména o nájemné, platby za komunální slu�by, za energie). 

Investiční vydání jsou ta, která jsou spojena s pořízením  bytu a takovými úpravami ji� 
u�ívaného (dosavadního) bytu, které  podstatně mění jeho u�itnou hodnotu; 

za druhé: vydání na úhradu nákladů v sektoru nájemního bydlení s regulovaným 
nájemným a na vydání v nájemném sektoru s �volným� smluvně dohodnutým 
nájemným. 

Sektor bydlení s regulovaným nájemným je dosud zcela převa�ující; podle 
dostupných informací jde o 90 a� 98 % nájemních bytů. Věcně jde o byty ze �starého� 
bytového fondu, tj. byty, které nájemníci u�ívají beze změn právních vztahů ve smyslu 
ustanovení občanského zákoníku. 

Nový nájemní bytový fond s �volným� nájemným je fond, který vznikl v průběhu 90 
let bez finanční pomoci státu; je dosud rozsahem velmi malý, 

za třetí: vydání, jejich� vý�e je - při u�ívání daného bytu - ovlivnitelná ve 
znatelném  rozsahu subjektivním chováním členů domácnosti a vydání, která jsou 
subjektivně prakticky neovlivnitelná, tj. jsou stanovena externě (z vněj�ku) a domácnost je 
nucena je akceptovat. 

Mezi ovlivnitelná vydání patří zejména vydání za bě�né opravy, spotřebu energie, 
vodné a stočné. Neovlivnitelná jsou často vydání za komunální slu�by (např. poplatky za 
odpad stanovené na osobu) a rovně� nájemné, které, v situaci převahy poptávky po bytech a 
malé mo�nosti směny bytů, je vydáním prakticky neovlivnitelným. 

Pro zaměření rozboru směřujícího k minimalizaci vydání na bydlení jsou 
rozhodující informace o bě�ných (provozních) vydáních na bydlení ve �starém� 
bytovém fondu (tj. ve vlastnickém bydlení v zásadě bez hypotečních a obdobných zátě�í 
a v nájemním bydlení s regulovaným nájemným) a o vydáních subjektivně 
ovlivnitelných i neovlivnitelných. 

 
4.3  Analýza působení faktorů ovlivňujících úroveň, strukturu a diferenciaci vydání na 
bydlení 

Úroveň, strukturu a diferenciaci bě�ných (provozních) vydání domácností na bydlení 
významně a trvale (značně dlouhodobě) ovlivňují tyto faktory: 

-  základní forma bydlení podle vlastnictví bytu, 
-  velikost bytu podle m2 obytné plochy (popř. podle počtu obytných místností), 
-  velikost obce podle počtu obyvatel, 
-  počet osob v domácnosti, 
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-  disponibilní (čisté) peně�ní příjmy domácnosti. 
Existují dal�í faktory, které ovlivňují úroveň, strukturu a diferenciaci vydání 

domácností na bydlení sice významně, ale proměnlivě v krat�ích intervalech (období). 
Základním faktorem toho typu je sociálně-ekonomická situace v územních regionech (kraje, 
okresy, spádové oblasti); měnlivost závisí předev�ím na vztazích nabídky a poptávky po 
bytech, které samy jsou závislé zejména na příjmové situaci obyvatelstva, situaci na trhu 
práce a úrovni a dynamice hospodářského rozvoje regionu.  Tento faktor se silně promítá do 
vydání na bydlení podle velikosti obcí. 

Hlavní část analýzy působení uvedených faktorů na vydání na bydlení se realizuje na 
údajích statistiky rodinných účtů za rok 2000. 

 
4.3.1  Základní formy bydlení podle vlastnictví bytu jsou: 

- vlastnické bydlení. Jde předev�ím o byty v rodinných domech (jejich� zcela 
převa�ující část byla postavena do roku 1990 a představuje �starý� vlastnický bytový fond); 
značně men�í část (ale ze v�ech forem bydlení v současném období nejrychleji rostoucí) 
představují byty v osobním vlastnictví v rodinných domech postavených po roce 1990 a 
jednotlivé byty privatizované v bytových domech (dříve nájemní nebo dru�stevní byty). 

Podle �etření ČSÚ (1999) bylo v sektoru vlastnického bydlení cca 1 809 tis. bytů (tj. 
zhruba 49 % trvale obydlených bytů); 

- nájemní bydlení. Základní část tvoří obecní nájemní sektor (v roce 1999 zhruba 
883 tis. bytů, tj. 24 % trvale obydleného bytového fondu); men�í část představuje soukromý 
nájemní sektor (7 % bytů tj. cca 280 tis.); 

- dru�stevní bydlení, které mů�eme z hlediska vnitřních vztahů i výdajů (nákladů) 
domácností na bydlení pokládat za �přechodnou formu� mezi vlastnickým a nájemním 
bydlením8); byty ve vlastnictví dru�stev představují (1999) zhruba 760 tis. bytů tj. 20 % trvale 
obydleného bytového fondu. 

Výdaje na bydlení se v roce 2000 podstatně li�ily mezi domácnostmi s vlastním 
bytem  a domácnostmi v nájemních bytech (měsíční průměr vydání na bydlení za domácnosti 
ekon. aktivních přednostů): 
 bydlení 
 nájemní vlastnické 
 Kč % Kč % 
nájemné a podobné výdaje1) 1 287 37,6 1391) 5,3 
bě�ná údr�ba, drobné opravy 171 5,0 377 14,5 
ostatní slu�by2) 430 12,6 264 10,2 
elektřina, plyn, teplo,voda 1 532 44,8 1 816 70,0 
celkem 3 420 100,0 2 596 100,0 
1) výdaje podobné nájemnému jsou např. splátky úvěrů, hypoték;  2) vodné a stočné, sběr pevného odpadu 

 
Domácnosti ekonomicky aktivních přednostů, které bydlí ve vlastním bytě, vydávaly 

v roce 2000 na bydlení jen cca 76 % úrovně vydání na bydlení domácností bydlících 
v nájemních bytech. Hlavním faktorem tohoto výrazného rozdílu je skutečnost, �e vlastnické 
bydlení je zcela převá�ně realizováno ve �starých� rodinných domech, které jsou jen nepatrně 
zatě�ovány splátkami úvěrů, a tedy vykazují prakticky nulovou nebo velmi malou výdajovou 
zátě� těmito náklady. 

Závěry z analýzy úrovně vydání domácností na bydlení podle údajů SRÚ za rok 
2000 jsou potvrzovány rovně� charakteristikami úrovně a struktury vydání domácností za 
3.čtvrtletí 2001 (domácností přednostů v�ech sociálně-profesních skupin): 
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 bydlení 
 nájemní vlastnické dru�stevní 
 Kč % Kč % Kč % 
nájemné a podobné výdaje 1 381 38,2 5 0,0 912 24,5 
bě�ná údr�ba, drobné opravy       
ostatní slu�by 434 12,0 202 7,1 395 11,5 
elektřina, plyn, teplo 1 596 44,2 2 043 71,7 1 857 54,9 
       
celkem 3 612 100,0 2 855 100,0 3 442 100,0 
poměry 100,0 x 79,0 x 95,3 x 
(Podrobněji viz tab.IV/1, IV/2 v tabulkové příloze). 

 

4.3.2  Velikost bytů v m2 obytné plochy, resp. podle počtu obytných místností je hlavním 
kritériem jejich u�itné hodnoty a současně významným faktorem úrovně a diferenciace 
vydání domácností na bydlení. 

Základní údaje SRÚ o rozlo�ení bytů podle m2 plochy a počtu obytných místností 
podle velikostních typů domácností (od jednočlenných po pěti- a vícečlenné) ekonomicky 
aktivních přednostů jsou uvedeny v tab. 4.3. 



T a b u l k a  4.3   Rozložení užívaných bytu podle m2 celkové podlahové plochy a podle
poctu obytných místností u velikostních typu domácností ekonomicky aktivních prednostu
(SRÚ 2000)

Velikost bytu Celkem
v m2 1 2 3 4 5+

do 40 92 34 21 8 1 156
41 - 55 83 102 77 59 7 328
56 - 70 91 175 129 147 21 563
71 - 85 36 163 123 199 39 560
86+ 41 205 152 257 71 726
celkem 343 679 502 670 139 2 333

Pocet obytných Celkem
místností 1 2 3 4 5+

1 90 30 20 6 146
2 133 187 124 95 11 550
3 60 260 206 303 55 914
4 18 125 101 150 40 434
5+ 12 77 51 116 33 289
celkem 343 679 502 670 139 2 333

Pocet obytných Velikost Celkem
místností bytu v m2 1 2 3 4 5+

1 do 40 73 20 17 4 114
41 - 55 16 9 3 2 30
56 -70 1 1 2

2 do 40 19 14 4 4 41
41 - 55 59 84 62 46 5 256
56 -70 51 67 49 33 4 204
71 - 85 3 19 6 9 37

86+ 1 3 3 3 2 12

3 do 40 1 1
41 - 55 8 6 12 11 2 39
56 -70 37 98 74 107 17 333
71 - 85 28 104 86 137 28 383

86+ 17 52 34 48 7 158

4 41 - 55 3 3
56 -70 2 9 6 6 23
71 - 85 4 38 29 46 9 126

86+ 12 75 66 98 31 282

5+ 56 -70 1 1
71 - 85 1 2 2 7 2 14

86+ 11 75 49 108 31 274

Celkem 343 679 502 670 139 2 333

Pocet clenu domácnosti

Pocet clenu domácnosti

Pocet clenu domácnosti
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Pro rozlo�ení velikostních skupin bytů je charakteristický značný rozptyl u ka�dého 
z velikostních typů domácností a značné překrytí velikostních skupin bytů mezi domácnostmi 
s různým počtem osob v nich �ijících. 

Přibli�ný podíl domácností s různým počtem osob v nich �ijících a u�ívajících byty 
men�í (do 55 m2) a byty vět�í (nad 70 m2) činí (v procentech domácností daného velikostního 
typu): 
 domácnosti s počtem osob 
 1 2 3 4 5+ úhrnem 
men�í byty (do 55 m2) 50 20 20 10 6 21 
vět�í byty (nad 70 m2) 23 54 55 68 79 55 

 
Rozdělení domácností různého velikostního typu podle velikosti u�ívaného bytu 

odrá�í tyto dva základní faktory:  
a) skutečnost, �e v průběhu �ivotního vývoje domácnosti se častěji mění počet osob 

v domácnosti �ijících ne� velikost bytu. �ivotní osudy domácností probíhají dlouhodobě, 
často i vícegeneračně v jediném bytě nebo malém počtu bytů. Flexibilita velikostního typu 
domácnosti je vět�í ne� změna velikosti bytu, popř. dal�ích jeho charakteristik; 

  b) překrývání velikosti bytu mezi domácnostmi s rozdílným počtem osob v nich 
�ijících je výsledkem relativně  nízkých nákladů na bydlení před rokem 1990 a velmi 
omezených mo�ností směny bytů, za ekonomicky přijatelných podmínek v průběhu 
devadesátých let do současnosti. 

Podstatným zji�těním - významným pro úvahy o minimalizaci výdajů na 
bydlení - je skutečnost, �e velikost bytů je rozdílná podle forem bydlení. Byty 
v nájemním bydlení jsou svými rozměry men�í ne� byty v bydlení vlastnickém (SRÚ 
2000): 
velikost bytu (m2) bydlení 
 nájemní vlastnické 
 abs. % abs. % 
do 40 89 13,8 22 2,3 
41 - 55  141 21,9 81 8,3 
56 - 70 168 26,5 161 16,5 
71 - 85 148 22,9 191 19,6 
86+ 96 14,9 520 53,3 
celkem 645 100,0 975 100,0 

 
Přitom výdaje (náklady) na bydlení na m2 (obytné) plochy bytu jsou v nájemním 

sektoru výrazně vy��í ne� ve vlastnickém, a to u v�ech velikostních pásem; rozdíl nákladů na 
m2 roste s velikostí bytu: 
velikost bytu (m2) bydlení 
 nájemní vlastnické n/v 
 Kč/m2 koef. Kč/m2 koef. koef. 
do 40 74,40 1,00 58,98 1,00 1,26 
41 - 55  57,08 0,77 49,83 0,84 1,15 
56 - 70 55,53 0,75 41,56 0,70 1,34 
71 - 85 52,15 0,70 33,03 0,56 1,58 
86+ 42,47 0,57 23,14 0,39 1,84 
celkem 52,62 0,71 27,62 0,47 1,51 
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4.3.3  Vztah mezi velikostí obce a výdaji domácností na bydlení je dvojí 
za prvé: v obcích s men�ím počtem obyvatelstva je vy��í podíl vlastnického bydlení 

a ni��í podíl nájemního bydlení (SRÚ 2000): 
velikost obcex) forma bydlení (počet bytů) 
 nájemní a z toho 
 vlastnické nájemní vlastnické 
 celkem abs. % abs. % 
do 4 999 581  93 16 488 84 
5 000 a� 19 999 221 84 38 137 62 
20 000 a� 99 999 508 235 46 273 54 
100 000 a více (bez Prahy) 103 64 62 39 38 
Praha 207 169 82 38 18 
celkem 1 620 645 40 975 60; 
x) počet obyvatel 

 
za druhé: s růstem velikosti obce v obou základních formách bydlení se výdaje 

(náklady) domácností na bydlení zvy�ují jak v platbách za měsíc, tak na m2: 

T a b u l k a  4.4  Porovnání nákladů na bydlení v závislosti na formě bydlení a velikosti 
bytu 
velikost obcex) forma bydlení  
 nájemní vlastnické nájemní vlastnické nájemní vlastnické 
 Kč/měs. Kč/m2 m2 
do 4 999 2 928 2 329 39,04 23,26 75 100 
5 000 a� 19 999 3 018 2 760 45,04 30,67 67 90 
20 000 a� 99 999 3 285 2 854 51,33 32,43 64 88 
100 000 a více, bez Prahy 3 831 2 967 56,34 31,24 68 95 
Praha 3 924 3 255 66,50 41,73 59 78 
celkem 3 420 2 597 52,62 27,62 65 94 
x) počet obyvatel 

Z údajů je zřejmé, �e: 
a) v obcích vesnického (venkovského) charakteru (do 5 000 obyvatel) přesahuje 

podíl vlastnického bydlení čtyři pětiny na celkovém bytovém fondu. S růstem velikosti obce 
se zvy�uje podíl nájemního bydlení (v Praze převy�uje 80 %), 

b) bydlení v malých obcích vy�aduje nejni��í výdaje domácností jak v nájemním, tak 
vlastnickém bydlení, přičem� velikost bytů je v těchto obcích výrazně vět�í (vy��í) ne� 
v obcích s vy��ím počtem obyvatelstva; v Praze je proti obcím s počtem obyvatelstva do 5000 
osob měsíční vydání na bydlení v obou formách vy��í o cca 34 a� 40 % (na m2 plochy bytu o 
70 a� 80 %), a to při men�í plo�e bytu.                        

Základním souhrnným poznatkem tedy je: čím je obec z hlediska počtu 
obyvatel men�í, tím ni��í jsou absolutně výdaje domácností na bydlení. Synergicky se 
propojuje vliv ni��ích nákladů na bydlení (ni��í platby za slu�by, ni��í nájemné) a vliv 
vy��ího podílu vlastnického bydlení (v něm� jsou bě�né náklady ni��í proti nájemnímu). 
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4.3.4  Významným faktorem úrovně vydání na bydlení je příjmové omezení; domácnosti 
s ni��ími příjmy vydávají na bydlení v absolutní úrovni méně ne� domácnosti se 
středními (průměrnými) a vysokými příjmy9). 

Souhrnné orientační údaje o závislosti mezi úrovní čistých disponibilních příjmů 
domácností a úrovní a strukturou vydání na bydlení dává tento přehled (SRÚ 2000 
Kč/měs.)10): 

T a b u l k a  4.5  Porovnání čistých disponibilních příjmů domácností a úrovně a 
struktury vydání na bydlení 
výdajové druhy kvintily čistých peně�ních příjmů - souhrn domácností 
 1. 2. 3. 4. 5. průměr 
nájemné 539 675 550 544 738 611
bě�ná údr�ba a drobné opravy bytu 110 211 217 333 410 290
ostatní slu�by související s bytem 215 292 307 242 416 335
elektřina, plyn, teplo, voda 1 168 1 393 1 628 1 821 1 972 1 701
celková vydání na bydlení 2 032 2 571 2 702 3 040 3 536 2 937

 
Koeficienty příjmově-výdajové redukce domácností v prvním kvintilu a domácností 

s průměrnou příjmovou úrovní jednotlivých výdajových polo�ek a vydání na bydlení celkem 
jsou tyto: 
 Kč  
 1 kvintil ar.průměr koeficient 

1kv./ar.prům.
nájemné 539 611 0,882 
bě�ná údr�ba 110 290 0,379 
ostatní slu�by 215 335 0,642 
elektřina,energie 1168 1701 0,686 
celkem 2032 2937 0,692 

 
Koeficienty příjmově-výdajové redukce naznačují, �e příjmové omezení působí 

značně diferencovaně na základní slo�ky vydání na bydlení; vysokou rigiditu prokazuje 
nájemné, nejvy��í elasticitu výdaje na bě�nou údr�bu a drobné úpravy. 

Podrobněj�í analýzu vlivu příjmové úrovně domácnosti na vydání na bydlení 
umo�ňují údaje v členění na nájemní a vlastnické bydlení (SRÚ; 2000, Kč/měs.; příjmové 
rozlo�ení v�ech domácností): 

T  a b u l k a  4.6   Výdaje na bydlení v závislosti na vý�i příjmu a na vlastnické formě 
bydlení  
druhy vydání nájemní bydlení (N) 
 úroveň čistých pen.příjmů domácn. koef.příjm. výdaj.redukce 
 průměr (P) 1.tercil (T) 1.kvintil (K) T/P K/P 
nájemné 1 287 1 027 949 0,798 0,737
bě�ná údr�ba 171 64 51 0,374 0,298
ostatní slu�by 430 319 283 0,742 0,658
elektřina, ost.energie 1 532 1 176 1 014 0,768 0,662
celkem 3 420 2 586 2 327 0,756 0,680
 vlastnické bydlení (V) 
nájemné (obdobná vydání) 139 154 199 1,108 1,432
bě�ná údr�ba 377 302 304 0,801 0,806
ostatní slu�by 265 218 216 0,822 0,815
elektřina, ost. energie 1 816 1 550 1 466 0,854 0,807
celkem 2 597 2 224 2 185 0,856 0,841
koeficient celkových vydání N/V 1.32 1,16 1,06 x x
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Z údajů plynou tyto poznatky: 
a) vydání na bydlení  v nájemní formě bydlení jsou při sni�ujících se čistých 

peně�ních příjmech domácností stlačitelněj�í ne� u vlastnického bydlení; u nízkopříjmových 
domácností se výdajové úrovně mezi nájemním a vlastnickým bydlením výrazně méně li�í 
ne� u domácností s průměrnou příjmovou úrovní, 

b) míry elasticity výdajů na bydlení na sni�ující se příjmy (tj. intenzita příjmově-
výdajové redukce) je mezi domácnostmi u�ívající nájemní a vlastní byty zcela rozdílná; je 
výrazně vy��í u nájemního bydlení (souhrnně činí u prvního kvintilu koeficient redukce 
0,680) ne� u vlastnického bydlení (koef. redukce 0,841). 

Obecně působící příčinou tohoto rozdílu redukce je pravděpodobně obecně ni��í jak 
absolutní úroveň vydání u vlastnického bydlení, tak jeho podíl na celkových čistých 
peně�ních příjmech (vydáních) domácností; relativně vy��í podíl vydání na bydlení na 
celkových čistých příjmech domácností u nájemního bydlení vede k vy��í úspornosti při 
silněj�ím příjmovém omezení, 

c)  výdajová redukce se mezi základními formami bydlení výrazně li�í i u dílčích 
výdajových polo�ek. 

Zatímco v nájemním bydlení dosahuje nájemné u nízkopříjmových domácnosti 
zhruba tří čtvrtin jeho úrovně u příjmově průměrné domácnosti, u vlastnického bydlení se 
prosazuje s poklesem příjmů nárůst absolutní úrovně splátek úvěrů a obdobných polo�ek 
blízkých nájemnému. I u ostatních výdajových polo�ek je vykázána podstatně vy��í elasticita 
v nájemním bydlení. 

 
 

4.3.5  Výdaje na bydlení jsou rovně� výrazně závislé na počtu osob �ijících v domácnosti 
(tj. na velikostním typu domácnosti). 

Orientační (z hlediska ostatních vý�e analyzovaných faktorů zprůměrované) údaje o 
vztazích počtu osob �ijících v domácnosti a vydáních na bydlení uvádí tento přehled (SRÚ, 
2000, domácnosti celkem, průměr Kč/měs.; podrobněji viz tab. IV/3 v tabulkové příloze): 

druh vydání velikostní typ domácnosti (počet osob) 
 1 2 3 4 5+ úhrn 
nájemné a obdobná vydání 698 591 664 582 446 611 
bě�ná údr�ba 176 329 315 288 298 290 
ostatní slu�by 245 297 351 390 417 335 
elektřina, ost.energie 1149 1736 1698 1882 2034 1701 
       
celkem 2268 2953 3028 3142 3195 2937 
index k průměru (%) za úhrn       
domácností 77,2 100,5 103,1 107,0 108,8 100,0 
koeficient stoupání 1,000 1,302 1,335 1,385 1,409 1,295 

 
Z údajů vyplývá, �e: 
a) výrazný rozdíl v úrovni vydání na bydlení existuje jen mezi jednočlennou a 

dvoučlennou domácností (cca 30%), mezi ostatními velikostními typy domácností existuje jen 
nevelké zvý�ení, 

b) jednoznačná závislost úrovně vydání na počtu osob �ijících v domácnosti existuje 
v těchto souhrnných údajích jen u výdajové polo�ky �ostatní slu�by související s bytem�;  
relativně silná korelace existuje rovně� u vydání za energie (elektřina, plyn, paliva). 

Přitom existují značné rozdíly v úrovni, struktuře a odstupňování vydání na bydlení 
podle velikostních typů domácností mezi nájemním a vlastnickým bydlením (SRÚ 

2000, domácnosti celkem, průměr Kč/měs.): 
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T a b u l k a  4.7   Výdaje na bydlení podle vlastnické formy bydlení a velikostního typu 
domácnosti 
  vydání na bydlení celkem Kč/měs. 
  velikostního typu domácnosti 
 1 2 3 4 5+ úhrn 
vlastnická forma bydlení  
  
nájemní (N) 2 412 3 400 3 648 4 047 4 179 3 420
index k průměru (%) 70,5 99,4 106,7 118,3 122,2 100,0
koeficient stoupání 1,00 1,41 1,51 1,68 1,73 1,42
  
vlastnické (V) 2003 2 679 2 623 2 646 2 741 2 597
index k průměru (%) 77,1 103,2 101,0 101,9 105,5 100,0
koeficient stoupání 1,00 1,34 1,31 1,32 1,37 1,30
  
koeficient N/V 1,20 1,27 1,39 1,53 1,52 1,32

Je zřejmé, �e:  
a) vydání na bydlení rostou u nájemního bydlení mezi v�emi domácnostmi 

s postupně se zvy�ujícím počtem osob. Vzestup je intenzivněj�í ne� u průměru za souhrn 
domácností. Z podrobněj�ích údajů (tab. IV/3) vyplývá, �e pozitivní korelace (různé intenzity) 
mezi vydáními na bydlení a počtem osob �ijících v domácnosti existuje v nájemním bydlení u 
v�ech dílčích polo�ek, 

b) u vlastnického bydlení je závislost vydání na počtu osob �ijících v domácnosti 
podstatně méně intenzivní. Po vzestupu vydání o cca 34 % mezi jedno- a dvoučlennou 
domácností, úroveň vydání u početněj�ích domácností prakticky stagnuje. 

Rozdílné průběhy vydání na bydlení v závislosti na počtu osob v domácnosti se 
promítají do postupně se rozvírajícího poměru bě�ných vydání v nájemním a vlastnickém 
bydlení; čím �ije v domácnosti více osob, tím relativně vy��í odstup vydání na bydlení je mezi 
nájemním a vlastnickým bydlením (u jednočlenné domácnosti existuje převý�ení vydání 
v nájemním bydlení proti vlastnickému cca 20 % u čtyř- a vícečlenných domácností 
překračuje 50 %). 

 
4.3.6  Analýza podle jednotlivých faktorů uvedená v odstavcích  4.3.1 a� 4.3.5 prokazuje, 
�e na vydání na bydlení působí hodnocené faktory podstatnou měrou. Bě�ná vydání na 
bydlení se podstatně li�í u domácností stejného velikostního typu nejen podle úrovně 
příjmů, ale podstatně podle  vlastnické formy bydlení a velikosti obce, v ní� domácnost 
bydlí.  

Určování částky �ivotního minima na společné potřeby domácností jen podle 
velikostního typu domácností je zřejmě zcela nedostatečné. Jde o natolik zprůměrovanou 
(abstraktní) hodnotu, �e její faktické (praktické) pou�ití jako řídící veličiny pro stanovení 
dávek sociální potřebnosti je: 

- buď zcela nahodilé a prakticky v�echna rozhodnutí o dávkách jsou individuální 
(podle faktických vydání domácností), tj. jsou vy��í nebo ni��í, ne� by odpovídalo částce 
�ivotního minima na společné potřeby (pak ov�em zprůměrovaná hodnota ztrácí smysl) 

-  nebo se tato zprůměrovaná veličina pou�ívá pau�álně jako řídící a pak poskytované 
dávky jsou buď příli� vysoké (např. při bydlení v malé obci ve vlastnickém bydlení) nebo jsou 
nedostatečné např. pokud jde o klienty bydlící v nájemních bytech ve velkých městech. 

 
Závěr  pro dal�í postup je zřejmý: 
a) buď nestanovovat částky na společné potřeby domácností (na bydlení) vůbec a dát 

pravomoc krajským (popř. obecním) samosprávám stanovit kriteriální úrovně podle krajských 
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(místních) podmínek. K tomu eventuálně vypracovat metodické doporučení pro postup při 
stanovení částek �ivotního minima na společné potřeby domácností (resp. na krytí vydání na 
bydlení),  

b) stanovit centrálně směrné hodnoty částek na společné potřeby (na bydlení) 
diferencovaně tak, aby zohledňovaly vlivy v�ech faktorů. 

 
4.4  Analýza komplexního působení faktorů ovlivňujících úroveň, strukturu a 
diferenciaci vydání na bydlení 

Z informací statistiky rodinných účtů za rok 2000 jsou vzájemné souvislosti a 
korelační vztahy významně působících faktorů vydání na bydlení - podstatné pro jejich 
minimalizaci - uvedeny v  tabulkách 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16  a v tabulkové příloze 
(tab. IV/4 a� IV/11). 



T a b u l k a  4.8 Bežná (provozní) vydání na nájemní bydlení  (Kc/mes na domácnost) podle velikosti obce a velikostního typu domácnosti
 ekonomicky aktivních prednostu (SRÚ za rok 2000, souhrn domácností, aritmetický prumer)

Obce dle poctu Druh vydání Souhrn
obyvatel jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 

víceclenná
do 4 999 Pocet domácností 10 23 31 22 7 93

Nájemné z bytu a obdobná vydání 735,61 1098,52 1092,96 1138,80 987,50 1058,82
Ostatní služby související s bytem 147,17 237,40 245,62 306,77 310,94 252,38
Elektrina, plyn, teplo, voda 985,33 1433,50 1452,85 1621,13 1907,92 1471,85
Bežná údržba a drobné opravy bytu 246,35 123,37 173,81 68,86 179,51 144,74
Celkem 2114,46 2892,79 2965,24 3135,56 3385,87 2927,79

5 000 - 19 999 Pocet domácností 18 21 21 19 5 84
Nájemné z bytu a obdobná vydání 840,51 945,84 1032,89 1164,86 737,42 982,17
Ostatní služby související s bytem 320,31 281,47 431,21 522,66 582,30 399,69
Elektrina, plyn, teplo, voda 979,92 1476,80 1610,58 1853,82 1668,35 1500,45
Bežná údržba a drobné opravy bytu 62,47 126,66 98,63 212,24 296,40 135,36
Celkem 2203,22 2830,78 3173,31 3753,58 3284,47 3017,67

20 000 - 99 999 Pocet domácností 43 73 54 59 6 235
Nájemné z bytu a obdobná vydání 650,08 1114,98 1094,84 1143,44 1338,08 1038,13
Ostatní služby související s bytem 255,51 356,40 456,31 562,93 831,21 424,87
Elektrina, plyn, teplo, voda 1015,29 1670,68 1768,02 1891,36 2655,43 1653,67
Bežná údržba a drobné opravy bytu 37,51 199,13 241,58 151,42 241,57 168,42
Celkem 1958,39 3341,19 3560,74 3749,14 5066,29 3285,08

100 000 a více Pocet domácností 9 17 17 17 4 64
Nájemné z bytu a obdobná vydání 984,19 1479,13 1566,03 1783,77 1565,88 1518,95
Ostatní služby související s bytem 282,08 472,59 556,25 630,53 815,31 531,40
Elektrina, plyn, teplo, voda 1082,50 1530,92 1706,81 1807,37 1638,65 1594,75
Bežná údržba a drobné opravy bytu 29,75 199,46 148,86 325,60 41,85 185,81
Celkem 2378,52 3682,10 3977,96 4547,27 4061,69 3830,91

Praha Pocet domácností 63 41 29 33 3 169
Nájemné z bytu a obdobná vydání 1425,79 1836,10 2166,10 2206,81 2345,81 1821,21
Ostatní služby související s bytem 318,49 478,05 613,31 785,53 1023,64 511,51
Elektrina, plyn, teplo, voda 956,19 1349,16 1638,01 1999,28 1832,14 1387,75
Bežná údržba a drobné opravy bytu 132,46 301,84 274,77 107,27 696,50 203,07
Celkem 2832,93 3965,16 4692,19 5098,90 5898,08 3923,53

Souhrn Pocet domácností 143 175 152 150 25 645
Nájemné z bytu 1042,80 1296,84 1342,98 1451,98 1277,16 1286,71
Ostatní služby související s bytem 285,51 371,55 451,00 576,89 656,30 429,99
Elektrina, plyn, teplo, voda 986,93 1527,34 1650,34 1861,19 1987,23 1531,98
Bežná údržba a drobné opravy bytu 96,60 204,57 203,97 157,04 257,80 171,50
Celkem 2411,85 3400,31 3648,29 4047,11 4178,49 3420,18

Velikostní typy domácností



T a b u l k a  4.9 Bežná (provozní) vydání na vlastnické bydlení  (Kc/mes na domácnost) podle velikosti obce a velikostního typu domácnosti
ekonomicky aktivních prednostu (SRÚ za rok 2000, souhrn domácností, aritmetický prumer)

Obce dle poctu Druh vydání Souhrn
obyvatel jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 

víceclenná
Pocet domácností 39 142 90 169 48 488
Nájemné z bytu a obdobná vydání 64,40 9,59 49,14 40,27 2,08 31,15
Ostatní služby související s bytem 101,41 158,77 171,80 183,69 228,90 172,12
Elektrina, plyn, teplo, voda 1287,03 1828,55 1608,46 1762,64 2076,12 1746,21
Bežná údržba a drobné opravy bytu 235,71 445,51 572,83 274,07 282,52 376,82
Celkem 1688,54 2442,41 2402,22 2260,68 2589,62 2326,29
Pocet domácností 11 47 29 40 10 137
Nájemné z bytu a obdobná vydání 169,30 140,52 181,74 127,70 265,95 156,97
Ostatní služby související s bytem 224,54 352,07 303,74 381,09 504,18 351,18
Elektrina, plyn, teplo, voda 1181,35 2064,14 1975,32 1957,17 1984,49 1937,41
Bežná údržba a drobné opravy bytu 53,20 299,99 346,38 401,39 227,90 314,34
Celkem 1628,39 2856,73 2807,18 2867,36 2982,52 2759,90
Pocet domácností 30 91 67 68 17 273
Nájemné z bytu a obdobná vydání 284,31 295,20 274,70 298,03 117,78 278,63
Ostatní služby související s bytem 228,75 310,43 376,03 421,68 407,78 351,33
Elektrina, plyn, teplo, voda 1275,94 1881,36 1778,74 2078,85 1937,87 1842,36
Bežná údržba a drobné opravy bytu 426,99 307,81 336,49 500,77 392,98 381,32
Celkem 2215,99 2794,80 2765,96 3299,33 2856,41 2853,62
Pocet domácností 4 6 10 17 2 39
Nájemné z bytu a obdobná vydání 689,08 96,67 159,40 90,96 512,17 192,33
Ostatní služby související s bytem 296,04 303,99 354,63 345,56 592,50 349,08
Elektrina, plyn, teplo, voda 1395,06 2223,24 1996,18 2161,30 2699,00 2077,48
Bežná údržba a drobné opravy bytu 1114,85 885,40 143,72 139,54 6,54 348,57
Celkem 3495,04 3509,29 2653,93 2737,36 3810,21 2967,46
Pocet domácností 10 11 7 9 1 38
Nájemné z bytu a obdobná vydání 561,88 453,59 370,88 213,60 0,00 398,07
Ostatní služby související s bytem 340,45 360,51 382,92 641,78 426,83 427,72
Elektrina, plyn, teplo, voda 1332,03 1945,49 1921,40 2069,30 2693,83 1828,63
Bežná údržba a drobné opravy bytu 168,11 793,88 618,42 862,24 328,33 600,82
Celkem 2402,46 3553,47 3293,62 3786,92 3449,00 3255,25
Pocet domácností 94 297 203 303 78 975
Nájemné z bytu a obdobná vydání 226,36 136,02 159,05 117,65 74,18 138,87
Ostatní služby související s bytem 190,17 246,23 274,34 285,85 315,04 264,50
Elektrina, plyn, teplo, voda 1280,51 1894,32 1746,96 1890,76 2058,13 1816,46
Bežná údržba a drobné opravy bytu 305,62 402,08 442,91 351,68 293,10 376,90
Celkem 2002,66 2678,65 2623,26 2645,94 2740,45 2596,73

100 000 a více

Praha

Souhrn

Velikostní typy domácností

do 4 999

5 000 - 19 999

20 000 - 99 999
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V tabulkách 4.8 a 4.9 jsou uvedena průměrná bě�ná (provozní) vydání na bydlení 
(v Kč měsíčně na domácnost) v kombinaci členění podle velikosti obce a velikostního typu 
domácností EA přednostů, a to za nájemní (tab. 4.8) a vlastnickou (tab. 4.9) formu bydlení. 

Údaje vedou k těmto poznatkům: 
a) kří�ové odstupňování výdajů na bydlení, které orientačně charakterizuje empiricky 

zji�těnou kombinaci působení velikosti obce a velikostního typu domácnosti je dáno těmito 
údaji: 

 
T a b u l k a  4.10  Porovnání výdajů na bydlení jedno- a pětičlenných domácností 
v Praze a obcích do 5 000 obyvatel 
obec  velikostní typ domácnosti podíl velikostní typ domácnosti podíl 
 pěti a více- jednočlenná A/B pěti a více- jednočlenná C/D 
 členná   členná   

 Praha (A) > 5 000 (B)  Praha (C) > 5 000 (D)  
Praha (E) 5 898 2 114 2,79 (3 449)2) 1 689 2,04 
obce s méně ne� 5 000 obyv. (F) 3 386 2 833 1,20 2 590 2 402 1,08 
E/F2),  FE3) 1,74 1,34 x (1,33)1) 1,42 x 
1) Údaje za 5 a méně domácností; 2) Údaje ve sloupcích A a C; 3) Údaje ve sloupcích Ba D. 

b) potvrzuje se, �e úroveň vydání je ni��í ve vlastnickém ne� v nájemním bydlení. 
Ni��í je u vlastnického bydlení rovně� míra vlivu velikosti obcí i velikostního typu 
domácností;  

c) podrobněj�í charakteristiky diferenciace vydání domácností podle velikosti obcí a 
velikostního typu domácností ukazují, �e u nájemního bydlení existuje poměrně jednoznačná 
tendence k růstu odstupňování vydání na bydlení jak podle velikostního typu domácností, tak 
podle velikosti obcí. To znamená, �e dynamika vydání domácností v nájemním bydlení se 
zvy�uje s růstem počtu osob v domácnosti a růstem velikosti obce. U vlastnického bydlení 
není taková tendence v diferenciaci vydání na bydlení jednoznačně znatelná; míra 
diferenciace podle velikostního typu domácností má spí�e rovnoměrný charakter a podle 
velikostí obce kolísá takto: 

 
T a b u l k a  4.11  Výdaje na bydlení podle vlastnické formy bydlení, velikostního typu 
domácnosti a velikosti obce 
nájemní bydlení velikostní typ domácnosti 
velikost obce 1 2 3 4 5+ 

Praha                (A) 2 833 3 965 4 692 5 099 (5 898)1) 

do 4 999 obyv. (B) 2 114 2 893 2 965 3 136 3 386
koeficient         A/B 1,34 1,37 1,58 1,63 1,74
vlastnické bydlení   
Praha                (C) 2 402 3 553 3 294 3 787 (3 449)1) 

do 4999 obyv.  (D) 1 689 2 442 2 402 2 261 2 590
koeficient         C/D 1,42 1,45 1,37 1,67 1,33
nájemní bydlení velikost obce podle počtu obyvatel 
velikostní typ obce do 4 999 5 000 a� 19 999 20 000 a� 99 999 100 000 a více Praha 
čtyřčlenná2)       (E) 3 136 3 754 3 749 4 547 5 099
jednočlenná      (F) 2 114 2 203 1 958 2 379 2 833
koeficient         E/F 1,48 1,70 1,91 1,91 1,80
vlastnické bydlení   
čtyřčlenná2)      (G) 2 261 2 867 3 299 2 737 3 787
jednočlenná      (H) 1 689 1 628 2 216 (3 495)1) 2 402
koeficient         G/H 1,34 1,76 1,49 0,78 1,58

Poznámky a vysvětlivky: 1) Hodnoty v závorce jsou zji�těny za nejvý�e pět domácností, 2) Hodnoty u pěti a 
vícečlenných domácností nejsou spolehlivé 



T a b u l k a  4.12   Bežná (provozní) vydání na nájemní bydlení  (Kc/mes/domácnost a Kc/mes/m2) domácností ekonomicky aktivních prednostu 
                            s cistým penežním príjmem v prvním kvintilu  príjmového rozložení v clenení podle velikostního typu domácnosti,
                            prumerná podlahová plocha bytu v m2, rozložení domácností podle velikosti bytu v m2 (SRÚ za rok 2000)

Celkem
jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 

víceclenná
Pocet domácností 28 35 30 30 5 128
Nájemné z bytu a obdobná vydání 731,56 1088,41 1103,13 1026,40 787,45 987,51
Ostatní služby související s bytem 265,27 319,49 372,34 448,59 536,97 358,77
Elektrina, plyn, teplo, voda 804,56 1345,86 1450,47 1706,61 1500,13 1342,55
Bežná údržba a drobné opravy bytu 74,45 73,00 93,78 57,64 152,27 77,68
Celkem 1875,85 2826,76 3019,71 3239,23 2976,82 2766,00
Prumerná podlahová plocha bytu 45,00 61,00 65,00 68,00 75,00 60,63
cetnosti dle velikosti bytu v m2

-40 12 4 4 1 0 21
41-55 9 13 11 9 0 42
56-70 6 7 2 8 3 26
71-85 0 7 9 9 1 26

85+ 1 4 4 3 1 13
Výdaje na bydlení na m2
Nájemné z bytu a obdobná vydání 16,26 17,84 16,97 15,09 10,50 16,29
Ostatní služby související s bytem 5,89 5,24 5,73 6,60 7,16 5,92
Elektrina, plyn, teplo, voda 17,88 22,06 22,31 25,10 20,00 22,15
Bežná údržba a drobné opravy bytu 1,65 1,20 1,44 0,85 2,03 1,28
Celkem 41,69 46,34 46,46 47,64 39,69 45,63

Velikostní typy domácností



T a b u l k a  4.13    Bežná (provozní) vydání na vlastnické bydlení  (Kc/mes/domácnost a Kc/mes/m2) domácností ekonomicky aktivních prednostu 
                            s cistým penežním príjmem v prvním kvintilu  príjmového rozložení v clenení podle velikostního typu domácnosti (SRÚ za rok 2000),

Celkem
Charakteristiky jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 

víceclenná
Pocet domácností 18 59 40 60 15 192
Nájemné z bytu a obdobná vydání 347,19 197,88 187,27 79,87 98,93 165,06
Ostatní služby související s bytem 154,29 235,77 248,49 210,29 234,73 222,74
Elektrina, plyn, teplo, voda 1099,59 1690,23 1601,20 1548,57 1482,07 1555,78
Bežná údržba a drobné opravy bytu 97,58 272,27 459,95 280,79 312,76 300,82
Celkem 1698,64 2396,16 2496,91 2119,53 2128,48 2244,40
Prumerná podlahová plocha bytu 66,00 83,00 81,00 100,00 92,00 87,01
cetnosti dle velikosti bytu v m2

-40 2 3 2 0 0 7
41-55 5 7 6 5 1 24
56-70 4 10 9 10 2 35
71-85 1 15 9 11 3 39

85+ 6 24 14 34 9 87
Výdaje na bydlení na m2
Nájemné z bytu 5,26 2,38 2,31 0,80 1,08 1,90
Ostatní služby související s bytem 2,34 2,84 3,07 2,10 2,55 2,56
Elektrina, plyn, teplo, voda 16,66 20,36 19,77 15,49 16,11 17,88
Bežná údržba a drobné opravy bytu 1,48 3,28 5,68 2,81 3,40 3,46
Celkem 25,74 28,87 30,83 21,20 23,14 25,80

Velikostní typy domácností



 

 53

V  tabulkách IV/4 a IV/5 jsou informace z  tabulek 4.2 a 4.3 dále prohloubeny o test 
vývoje vydání na bydlení při poklesu čistých peně�ních příjmů. Vzhledem k celkovému 
omezenému rozsahu domácností vstupujících do �etření a jejich četnostem v jednotlivých 
vektorech a polích matic se za nízkopříjmové domácnosti pokládají domácnosti v prvním 
tercilu rozlo�ení čistých peně�ních příjmů jednotlivých velikostních typů domácností. 
Pou�ití hodnot v prvním kvintilu ka�dého velikostního typu domácnosti v rozsahu celé matice 
vztahů (velikostní typy domácností x velikost obcí, tj. matice o 25 polích) nará�í na malý 
počet domácností vstupujících do analýzy.  

Hodnocení údajů vydání na bydlení u domácností prvního příjmového tercilu se 
soustředí předev�ím na změny úrovně, popř. diferenciace těchto vydání na  této příjmové 
úrovni oproti průměru v kombinaci s faktory vlastnických forem bydlení, velikostních typů 
domácností a velikosti obcí; základní údaje jsou uvedeny v těchto přehledech: 

T a b u l k a  4.14  Výdaje na bydlení nízkopříjmových domácností podle vlastnické 
formy bydlení, velikostního typu domácnosti a velikosti obce 
nájemní bydlení  velikostní typ domácnosti 
velikost obce podle počtu  
obyvatel 

příjem 1 2 3 4 5+ i2) 

do 4 999 osob průměr   A 2 114 2 893 2 965 3 136 3 386  
 první tercil B (2168)1) 2 677 2 775 2 828 (3 203)1)  
 koeficient B/A (1,03)1) 0,93 0,94 0,94 (0,95)1) 0,94 
20 000 a� 99 999 průměr C 1 938 3 341 3 561 3 749 5 066  
 první tercil D 1 762 2 855 3 973 3 537 x  
 koeficient D/C 0,91 0,85 0,86 0,94 x  
Praha průměr E 2 833 3 965 4 692 5 099 5 898  
 první tercil F 2 516 3 577 3 688 (4 685)1) x  
 koeficient F/E 0,89 0,90 0,79 (0,92)1) 0,86  
koeficienty mezi obcemi 
podle velikosti 

B/D (1,23)1) 0,94 0,90 0,92 x 0,92 

 D/F 0,70 0,78 0,83 (0,75)1)  0,77 
 B/F (0,86)1) 0,75 0,75 (0,60)1)  0,75 
vlastnické bydlení     
velikost obce podle počtu 
obyvatel 

příjem    

do 4 999 osob průměr  G 1 589 2 442 2 402 2 261 2 590  
 první tercil H (1 856)1) 2 006 2 289 1 993 2 188  
 koeficient H/G (1,10)1) 0,82 0,95 0,88 0,84 0,87 
20 000 a� 99 999 průměr  K 2 216 2 795 2 766 3 299 2 856  
 první tercil L (1 811)1) 2 606 2 480 2 899 2 625  
 koeficient L/K (0,82)1) 0,93 0,90 0,88 0,92 0,91 
Praha průměr  M 2402 3 553 3 294 3 787 (3 449)  
 první tercil N (2 359)1) x x x x  
 koeficient N/M (0,98)1) x x x x x 
koeficienty mezi obcemi 
podle velikosti 

H/L (0,98)1) 0,77 0,92 0,69 0,83 0,80 

 L/N (0,77)1) x x x x  
 H/N (0,79)1) x x x x  

Poznámky a vysvětlivky: 1) Hodnoty v závorkách odvozeny z pěti a méně údajů; 2) Prostý aritmetický 
průměr(bez hodnot v závorkách). 

 
V nájemním bydlení se odstupy mezi průměrnou úrovní vydání na bydlení a 

vydáními nízkopříjmových domácností zvět�ují s růstem velikosti obce. V malých obcích 
činil rozdíl vydání na bydlení mezi průměrem a nízkopříjmovými domácnostmi (prvního 
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příjmového tercilu) 6 proc. bodů, v Praze dosáhl 14 proc. bodů; působí zde zřejmě jak vy��í 
úroveň vydání na bydlení v Praze (na v�ech příjmových úrovních), tak men�í variabilita 
kvality nájemních bytů na venkově ne� v Praze (resp. velkých městech). Úroveň vydání na 
bydlení v nájemním bydlení je v Praze zhruba o třetinu vy��í ne� v malých obcích; výrazný 
odstup vydání existuje i vůči ostatním městům. 

Ve vlastnickém bydlení je odstup vydání mezi průměrem a prvním tercilem cca 13 
proc. bodů (viz prostý aritmetický průměr), vydání v městech s 20 a� 100 tis. obyvateli i u 
nízkopříjmových domácností značně převy�ují úroveň vydání ve venkovských obcích; údaje 
za Prahu nejsou pro malou četnost průkazné (lze předpokládat, �e odstupy vydání na bydlení 
budou mezi Prahou a ostatními obcemi nízkopříjmových domácností minimálně stejně 
výrazné jako u vydání domácností s průměrnými příjmy). 

V tabulkách 4.12 a 4.13 jsou uvedeny hodnoty vydání na bydlení podle nájemní a 
vlastnické formy bydlení u domácností s příjmy v prvním kvintilu v ka�dém velikostním 
typu, a to  spolu s  údaji o velikosti bytů v m2 a o nákladech na bydlení na m2 .Z údajů lze 
odvodit, �e (průměrná) úroveň vydání na bydlení je v prvním kvintilu oproti hodnotám 
prvního tercilu ni��í u nájemního bydlení o 6 proc. bodů a u vlastnického bydlení o 3 
proc.body. 

 
4.5  Minimalizace vydání na bydlení; porovnání s částkami �ivotního minima na 
společné potřeby domácnosti    

Základem minimalizace vydání na bydlení jsou údaje za nízkopříjmové domácnosti 
(domácnosti s čistými peně�ními příjmy v prvním kvintilu příjmového rozlo�ení) v ka�dém 
z velikostních typů domácnosti (tab. 4.4 a 4.5). Tyto hodnoty naznačují úroveň bě�ných 
(provozních) vydání na bydlení po �přirozené� příjmově výdajové redukci; úroveň těchto 
vydání se pohybuje u nájemního bydlení okolo 80 % a u vlastnického bydlení okolo 85 % 
úrovně vydání na bydlení u domácností s průměrnou úrovní čistých peně�ních příjmů. 

Podrobněj�ím základem pro minimální hodnoty vydání na bydlení a jejich 
odstupňování je soubor pravděpodobných hodnot těchto vydání u nízkopříjmových 
domácností v členění podle vlastnických forem bydlení (nájemní a vlastnické) podle 
velikostních typů domácností a podle velikosti obcí (a to ve třech úrovních, tj. malé - 
venkovské obce vesnického typu, v nich� �ije do 5 tis. obyvatel, střední - města s počtem 
obyvatel mezi 20 a� 100 tis. a Praha). Pravděpodobné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 4.6 
a� 4.7; hodnoty jsou odvozeny z údajů zji�těných ze SRÚ za rok 2000 kombinací postupů 
matematického vyrovnání a logického hodnocení vztahů mezi vydáními na bydlení a faktory 
na ně působícími ve smyslu analýzy v odst. 4.3 a 4.4. 



T a b u l k a  4.15   Pravdepodobná úroven vydání na bydlení (Kc/mes/domácnost) ve vlastnické  forme  podle velikostních typu
                  u nízkopríjmových domácností  ekonomicky aktivních prednostu a podle trí velikostních skupin obcí;
                  údaje podle SRÚ 2000, aritmetický prumer, zaokrouhleno na desítky Kc

Velikost obce
1 2 3 4 5 2/1

celkem prumer celkem prumer
malé obce  (m)1) 1 460 2 050 2 120 2 190 2 260 1,40 1,10 1,033 1,55 1,115

strední obce  (s)2) 1 730 2 460 2 540 2 620 2 700 1,43 1,10 1,032 1,56 1,117

Praha  (P) 2 150 3 120 3 220 3 330 3 440 1,45 1,10 1,033 1,60 1,125
s : m 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20

P : s 1,24 1,27 1,27 1,27 1,27

P :m 1,47 1,52 1,52 1,52 1,52

Poznámky a vysvetlivky: 1) do 5 tis. obyvatel,  2) 20 až 100 tis. obyvatel
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Velikostní typ domácnosti Charakteristiky dle domácností
5/2 5/1



T a b u l k a  4.16   Pravdepodobná úroven vydání na bydlení (Kc/mes/domácnost) v nájemní forme  podle velikostních typu
                   u nízkopríjmových domácností  ekonomicky aktivních prednostu a podle trí velikostních skupin obcí;
                   údaje podle SRÚ 2000, aritmetický prumer, zaokrouhleno na desítky Kc

Velikost obce
1 2 3 4 5 2/1

celkem prumer celkem prumer
malé obce (m)1) 1 860 2 460 2 620 2 780 2 970 1,32 1,20 1,063 1,59 1,122

strední obce (s)2) 1 950 2 700 2 860 3 250 3 540 1,38 1,292 1,089 1,815 1,161

Praha 2 360 3 360 3 680 4 200 4 770 1,43 1,42 1,124 2,023 1,19
s : m 1,05 1,10 1,09 1,17 1,19

P : s 1,21 1,24 1,28 1,29 1,35

P :m 1,27 1,37 1,40 1,51 1,61

Poznámky a vysvetlivky: 1) do 5 tis. obyvatel,  2) 20 až 100 tis. obyvatel
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Velikostní typ domácnosti Charakteristiky dle domácností
5/2 5/1
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Dal�í  sní�ení výdajů na bydlení (dal�í bod jejich minimalizace) vy�aduje určitý 
normativní přístup, a to alespoň  v těchto základních směrech:  

Prvním je extrapolace hodnot od průměrné hodnoty vydání na bydlení domácností 
prvního kvintilu jejich příjmového rozlo�ení k průměrné hodnotě prvního příjmového decilu. 
Touto metodou byla vymezena úroveň vydání na bydlení u domácností ekonomicky aktivních 
přednostů s nejni��í úrovní čistých peně�ních příjmů, kterých je 5 a� 6 % z celkového počtu 
domácností. Postup aproximace výdajových hodnot je uveden v příloze 7, svazek 2a. 
Výsledný průměrný koeficient �aproximační� redukce vydání na bydlení je relativně malý; 
redukce představuje necelá tři procenta (2,7 %, tj. redukční koeficient 0,973). Plyne to z malé 
�stlačitelnosti� vydání na bydlení při poklesu příjmů domácností.  

Druhý krok k minimalizaci vydání na bydlení spočívá v určení nebo odhadu 
mo�ného rozsahu úspor výdajů, jejich� úroveň mů�e být výrazněji ovlivněna (sní�ena) 
aktivním přístupem osob �ijících v domácnosti. 

Za druhy vydání na bydlení, které jsou ovlivnitelné činností osob �ijících 
v domácnosti, lze pokládat výdaje na energie (elektřina, plyn, teplo, voda) a výdaje na bě�nou 
údr�bu a drobné opravy bytu. Za neovlivnitelné (resp. velmi málo ovlivnitelné) lze pokládat 
nájemné a obdobné výdaje a rovně� výdaje na ostatní (převá�ně komunální) slu�by 
související s bytem; nájemné a obdobné výdaje jsou na daný byt výdajem  stanoveným 
z vněj�ku a u�ivateli bytu jsou prakticky neovlivnitelné; tomu se blí�í i výdaje na komunální 
slu�by. 

Podíl ovlivnitelných a neovlivnitelných výdajů na bydlení se podstatně li�í mezi 
nájemným a  vlastnickým bydlením. Z tab. 4.12 a 4.13  lze odvodit, �e v nájemním bydlení 
kolísá podíl ovlivnitelných vydání u velikostních typů domácností mezi 47 a 56 % (v průměru 
51 %) a ve vlastnickém bydlení mezi 71 a 86 % (v průměru 83 %). Pokud lze arbitrá�ně 
pokládat za minimální míru sní�ení ovlivnitelných výdajů jednu desetinu (10 %), pak je 
redukční koeficient u nájemního bydlení roven 0,949 (1,000 � [0,1 x 0,51]) a u vlastnického 
0,917 (1,000 � [0,1 x 0,83]). 

Uvedené dva minimalizační kroky znamenají, �e hodnoty pravděpodobné úrovně 
vydání na bydlení u nízkopříjmových domácností uvedené v tabulkách 4.15 a 4.16 se sni�ují u 
nájemního bydlení souhrnným koeficientem 0,923 a u vlastnického bydlení koeficientem 
0,892. Absolutní hodnoty této úrovně představují horní hranici minimálních hodnot 
(standardů) vydání na bydlení:   

 

T a b u l k a  4.17   Horní hranice minimálních hodnot (standardů) vydání na bydlení 
nájemní byty velikostní typ domácnosti 
obce 1 2 3 4 5 
malé 1 720 2 270 2 420 2 570 2 740
střední 1 800 2 490 2 640 3 000  3 270
Praha 2 180 3 100 3 400 3 890 4 400
vlastní byty   
malé 1 300 1 830 1 890 1 950 2 020
střední 1 540 2 200 2 270 2 340 2 410
Praha 1 920 2 780 2 870 2 970 3 070

 
Třetí krok k minimalizaci vydání na bydlení spočívá ve stanovení normativní 

minimální velikosti bytu pro jednotlivé velikostní typy domácností a vlastnické formy 
bydlení. 

Velikost bytu v m2  nízkopříjmových domácností je uvedena v tabulce 4.4 (nájemní 
byty) a tab. 4.5 (vlastní byty). Je zřejmé, �e i u těchto domácností je velikost bytu značně 



 

 58

diferencovaná nejen v souhrnu, tj. nezávisle na počtu osob v domácnostech �ijících, ale i 
v jednotlivých vlastnických formách bydlení. 

Minimální velikost bytu v jednotlivých velikostních typech domácností lze vymezit 
několika postupy (např. převzetím normativních hodnot velikosti bytu pro příspěvek na 
bydlení11)). Za vhodný lze pova�ovat postup odvození normativního minimálního standardu 
velikosti bytu z empiricky zji�těných hodnot (SRÚ 2000), a to zejména proto, �e umo�ňuje 
diferenciaci podle vlastnických forem bydlení. Normativní minimální velikost bytu v m2 lze 
odvodit v těchto krocích: 

-  nejprve stanovit �pomocnou� minimální velikost bytu v jednotlivých velikostních 
typech domácností a vlastnických formách bydlení, a to jako střed toho velikostního pásma 
bytů v m2,  v něm� se nachází první třetina bytů seřazených podle velikosti, 

- dále vymezit  v ka�dém velikostním pásmu domácnosti koeficient vyjadřující podíl 
�pomocné� minimální a průměrné velikosti bytu, z těchto dílčích koeficientů vypočítat prostý 
aritmetický průměr, 

-z prostého aritmetického průměru koeficientů (�intenzitní redukční koeficient�) a 
průměrné velikosti bytů podle velikostního typu domácností a vlastnické formy bydlení 
odvodit �vyrovnané�  - konečné hodnoty normativní minimální velikosti bytů v m2 . 

Podle hodnot SRÚ 2000 jsou normativní minimální velikosti bytu tyto: 
   

T a b u l k a  4.18   Normativní velikosti bytů 
nájemní byty velikostní typy domácností 
 1 2 3 4 5+ i1) 

průměrné m2 A 45 61 65 68 75 
první třetina m2 B 40 48 48 48 63 
 B/A 0,889 0,787 0,738 0,706 0,840 0,792
vyrovnané hodnoty m2   C 36 48 51 54 59 
vlastní  byty   
průměrné m2 E 66 83 81 100 92 
první třetina m2 F 48 63 63 78 78 
 F/E 0,727 0,759 0,778 0,780 0,848 0,778
vyrovnané hodnoty m2   G 51 65 63 78 72 

Poznámky  vysvětlivky: 1) Prostý aritmetický průměr (intenzivní redukční koeficient) 
 

Pou�ití normativních minimálních hodnot velikosti bytů v m2 (resp. průměrných 
intenzitních redukčních koeficientů) umo�ňuje stanovit dolní hranice minimálních standardů 
vydání na bydlení. Přehled o jejich hodnotách pro různé velikostní typy domácností podává 
tabulka 4.19 

 
T a b u l k a  4.19    Dolní hranice minimálních vydání na bydlení 
 velikostní typy domácností 
 1 2 3 4 5+ 

nájemní byty      

obce      

malé 1 360 1 800 1 920 2 030 2 170 
střední 1 430 1 970 2 090 2 380 2 590 
Praha 1 730 2 460 2 690 3 070 3 490 
vlastní byty      
obce      
malé 1 010 1 420 1 470 1 520 1 570 
střední 1 200 1 710 1 760 1 820 1 870 
Praha 1 490 2 170 2 230 2 310 2 390 
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Kapitola 5.  Vydání na vý�ivu 
 

5.1.Základní souvislosti 
 

Minimalizace uspokojování vý�ivových potřeb je nejcitlivěj�ím a značně 
slo�itým okruhem stanovení sociálních příjmových minim.  

Vý�iva zaji�ťuje nejzákladněj�í stránky fyziologické �ivotní produkce. Uspokojování 
vý�ivových potřeb je kontinuální; jeho naléhavost se trvale v krátkodobých intervalech 
opakuje a není na del�í dobu odlo�itelná. Objem a struktura vý�ivy není stlačitelná pod určitý 
práh biologického minima; jeho podkročení ohro�uje základní �ivotní funkce. 

Specifické rysy postavení vý�ivových potřeb a jejich uspokojování podstatně 
ovlivňují metodické a věcné přístupy k aproximaci minimálně nezbytné úrovně výdajů na 
krytí vý�ivy jako slo�ky jak �ivotního minima, tak minima existenčního (částek na vý�ivu a 
ostatní základní osobní potřeby). 

Analýza způsobů uspokojování vý�ivových potřeb směřující k minimalizaci čistých 
peně�ních vydání na vý�ivu je zaměřena zejména na tyto okruhy: 

(1) Jaké jsou základní tendence ve vývoji úrovně a struktury (postavení) způsobu 
krytí vý�ivových potřeb v příjmech a vydáních domácností a v naturálních charakteristikách 
v průběhu dosavadního transformačního období. 

(2) Jaká je minimální úroveň čistých peně�ních vydání potřebných k nákupu 
(zaji�tění) potravin a nápojů kryjících doporučené zdravotní (lékařské) vý�ivové dávky. 

(3) Jaké faktory ovlivňují úroveň, diferenciaci a strukturu peně�ních vydání a 
naturálního krytí vý�ivových potřeb. 

(4) Jaké je rozmezí minimálních čistých peně�ních vydání domácností na vý�ivu, 
které na základě analýzy předchozích okruhů lze vzít za základ částek �ivotního minima a 
existenčního minima kryjící vý�ivové potřeby. 

Domácnosti zabezpečují vý�ivové potřeby kombinací tří základních postupů:  
a) nákupem potravin a nápojů a přípravou a konzumací stravy (jídel) v domácnostech  

(statistické sledování člení tato čistá peně�ní vydání na tuto část krytí vý�ivových potřeb na 
�vydání na potraviny a nealkoholické nápoje� a na �vydání na alkoholické nápoje a tabák�); 

b) vyu�íváním slu�eb zařízení veřejného stravování (restaurace, závodní a �kolní 
jídelny apod.), tj. nákupem hotových jídel (stravy) a jejich konzumací v těchto zařízeních 
(popř. nákupem �přes ulici� a konzumací v domácnostech); 

 
c) získáváním potravin a nápojů naturálně (bezplatně, resp. bez přímých peně�ních 

plateb1)), a to 
•  v domácím hospodářství  (pěstování plodin, u�itkových zvířat aj.), 
•  sběrem volně rostoucích plodů (borůvky, maliny, ostru�iny, houby aj.) 
•  bezplatným poskytnutím potravin, nápojů nebo hotové stravy příbuznými, 

známými popř. jiným způsobem (darem, bezplatně). 
Postupy uvedené ad a) a b) představují peně�ní (tr�ní) krytí vý�ivových potřeb, 

postup ad c) má charakter mimotr�ní (naturální). 
 

5.2  Empirické (statistické) charakteristiky 
5.2.1  Charakteristiky čistých peně�ních vydání na vý�ivu 

V  průběhu devadesátých let (1991 a� 2000) se podíl čistých peně�ních vydání 
(ČPV)  domácností na vý�ivu (tj. souhrn vydání na potraviny a nealkoholické nápoje, na 
alkoholické nápoje a tabák a na veřejné stravování) na celkových čistých peně�ních příjmech 
(ČPP) i vydáních v�eobecně poměrně výrazně sni�uje; platí to jak o domácnostech různé 
sociální příslu�nosti, tak různé příjmové úrovně. Číselně jsou základní tendence pohybu 
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relativní pozice peně�ních vydání na vý�ivu orientačně naznačeny údaji v tabulce 5.1. 
V průběhu desetiletí (1991-2000) do�lo ke sní�ení podílů ČPV na vý�ivu na ČPP 

•  u domácností zaměstnanců o zhruba 5 proc. bodů (z cca 33 a 28 %), 
•  u domácností s dětmi s minimálními příjmy o zhruba 3 a� 4 proc. body (z cca 

39 na  
35,5 %) a 
•  u domácností důchodců velmi podstatnému o cca 13 p.b ( z cca 46 na cca 33 

%). 
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T a b u l k a  5.1 Charakteristika úrovně postavení a vývoje čistých peně�ních vydání na 
vý�ivu na osobu (Kč měsíčně) u základních sociálně-ekonomických skupin domácností 
v letech 1991 a� 2000 (SRÚ 1990 a� 2000) 
ř sociálně-ekonomické skupiny do- vybrané roky metodika 
 mácností;charakteristiky čistých metodika 19981) metodika 20001) 1998 2000 
 peně�ních vydání 98/91 00/98 
  celkem 
  

1991 1994 1998 1998 1999 2000 

index 
∅ ročně

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 
 I. domácnosti zaměstnanců celkem         
          

1 nom.čistá pen.vydání (ČPV)celkem 2 580 3 923 6 443 6 275 6 527 6 631 2,50 1,06
1a   1,14 1,03
2 nom.ČPV na vý�ivu celkem2) 855 1 253 1 884 1 850 1 786 1 842 2,20 1,00
2a   1,12 0,0
3 % 2/1 33,1 31,9 29,2 29,4 27,4 27,8 x x
    

4 z řádku 2:   
    

5 potraviny a nealkoholické nápoje 745 1 098 1 631 1 370 1 311 1 337 2,19 0,96
5a                                      % z ř.2 87 88 87 74 73 73 1,12 0,98
6 veřejné stravování 3,4) . . . 261 273 304 . 1,16
6a                                      % z ř.2 . . . 14 15 16 . 1,08
7 alkohol a tabák 110 155 219 219 202 201 1,99 0,92
7a                                      % z ř.2 13 12 13 12 12 11 1,10 0,96
    
 II. domácnosti důchodců celkem   

8 nominální ČPV celkem 2 293 3 324 5 905  5 862 6 029 6 261 2,57 1,07
8a   1,14 1,03
9 nominální ČPV na vý�ivu celkem 1 058 1 405 2 061 2 059 2 049 2 084 1,95 1,01
9a   1,10 1,00
10 % z řádku 8 46,1 42,3 34,9 35,1 34,0 33,3 x x

    
 III. domácn. s dětmi s min.příjmy   
    

11 nominální ČPV celkem 1 498 1 934 3 153 3 089 3 133 3 315 2,10 1,07
11
a 

  1,11 1,03

12 nom.ČPV na vý�ivu celkem 576 755 1 137 1 145 1 144 1 174 1,97 1,03
12
a 

  1,10 1,01

13 % z řádku 11 38,5 39,0 36,0 37,1 36,5 35,4 x x

Pramen: MPSV: Vývoj vybraných ukazatelů �ivotní úrovně v České republice v letech 1990 � 2000, výpočty 
VÚPSV 
Poznámky a vysvětlivky: 1) Metodika 1998-členění vydání domácností podle metodiky ČR;metodika 2000-
členění vydání domácností podle CZ-COICOP; 2) Zahrnuje vydání na potraviny a nealkoholické nápoje, 
alkoholické nápoje, tabák a na veřejné stravování; 3) V metodice 1998 zahrnuto ve vydáních uvedených 
v řádcích 5 a 7; 4). Údaje ve sloupcích 4 a� 6 představují 87,5 % vydání na stravování a ubytování (odhad). 

 
Tendence ke sni�ování podílu vydání na vý�ivu v rozpočtech domácností v průběhu 

devadesátých let je odrazem řady souvislostí. 
Předev�ím působí skutečnost, �e úroveň spotřebitelských cen potravin a nápojů3) 

zaznamenala za celé období devadesátých let i v ka�dém roce tohoto období (s výjimkou r. 
1995) pomalej�í růst, ne� byl vzestup celkové hladiny spotřebitelských cen: 
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 meziroční růst spotřebitelských cen v % 
 1991 1992 1993 1994 1995   
spotřebitelské ceny celkem 56,6 11,1 20,8 10,0 9,1   
potraviny,nápoje, tabák 45,7 8,7 18,2 9,4 10,3   
        
 1996 1997 1998 1999 2000 celkem 
      2000/90 2000/91
spotřebitelské ceny celkem 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 3,497 2,233 
potraviny, nápoje. tabák 8,3 4,8 5,4 -3,4 1,7 2,655 1,822 
 
Pramen: MPSV: Vývoj vybraných ukazatelů �ivotní úrovně v České republice v letech 1990-2000; výpočty 
VÚPSV 

 
Při meziročním průměrném vzestupu celkové hladiny spotřebitelských cen od roku 

1990 (1991-2000) o 13,3 % a od roku 1991 (1992-2000) o 9,3 % rostly ceny potravin, nápojů 
a tabáku o 10,3 %, resp. o 6,9 %4). Je tedy zřejmé, �e i při ni��ím objemu vydání domácností 
na vý�ivu se hmotné krytí vý�ivových potřeb nesni�ovalo (podrobněji viz dále)5). 

Dal�ím faktorem významně ovlivňujícím vývoj úrovně peně�ních výdajů domácností 
na vý�ivu je expandující rozsah vydání na bydlení. Tato vydání, pro svou prioritní pozici ve 
struktuře spotřeby (blízkou vydáním na vý�ivu) a relativně malou stlačitelnost při sni�ujícím 
se příjmu omezují ostatní vydání. U domácnosti s měkčím příjmovým omezením jsou 
vytlačovány zbytněj�í okruhy vydání, u nízkopříjmových domácností (s tvrdým příjmovým 
omezením) jsou vydání na vý�ivu a na bydlení v ostré konkurenci; přitom rychlý růst vydání 
na bydlení znamená zú�ení mo�ností vydání na vý�ivu. 

Růst podílu vydání na bydlení v průběhu devadesátých let (1991-2000) na celkových 
ČPV vzrostl u jednotlivým sociálních skupin domácností o 8 a� 12 proc. bodů; hlavním 
faktorem je růst spotřebitelských cen komponentů tvořících náklady bydlení; index 
spotřebitelských cen bydlení souhrnně vzrostl (při základu průměrné hladiny cen roku 1991) 
na čtyřnásobek (tj. roční vzestup v průměru o 15 %)6). 

 
5.2.2 Charakteristiky naturálního krytí vý�ivových potřeb 

Prakticky v�echny domácnosti kryjí část vý�ivových potřeb naturálně (viz část 5.1). 
Základní orientační charakteristiky vývoje naturálního krytí vý�ivových potřeb 

v domácnostech ČR v průběhu obsahuje přehled uvedený v tab. 5.2. Přehled obsahuje 
charakteristiky za domácnosti zaměstnanců, za které existují porovnatelné údaje v del�ím 
časovém horizontu. 

Údaje naznačují, �e v průběhu devadesátých let do�lo u domácností této sociální 
skupiny nejprve k vzestupu podílu naturálního krytí celkových vý�ivových potřeb (období 
1989-1993) a v dal�ím období (1993-2000) tento podíl opět klesl. I kdy� zaměstnanecké 
domácnosti tvoří nejčetněj�í sociálně-ekonomickou skupinu, odrá�í rozsah naturálního krytí 
celkových vý�ivových potřeb u nich spí�e situaci odpovídající obyvatelstvu s městským 
charakterem �ivotního stylu. U venkovského obyvatelstva (charakterizovaného ve statistice 
rodinných účtů domácnostmi, v jejich� čele jsou ekonomicky aktivní zemědělci) je 
dlouhodobě značně ni��í úroveň čistých peně�ních vydání na vý�ivu a vy��í podíl naturálního 
krytí vý�ivových potřeb; v roce 2000 činil u těchto domácností rozsah čistých peně�ních 
vydání na vý�ivu 60 943 Kč na osobu, saldo naturálních příjmů a vydání na vý�ivu 9 780 Kč, 
tj. celková peně�ní hodnota krytí vý�ivy 70 723 Kč; podíl naturálního krytí na tomto souhrnu 
je 13,8 %  (9 780:70 723). 

Údaje naznačují, �e míra naturálního krytí vý�ivových potřeb je diferencovaná podle 
sociálního statusu domácností, resp. podle �ivotního stylu odvozeného od charakteru 
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převa�ující ekonomické činnosti pracovně aktivních členů domácností, jejich příjmových 
zdrojů a místa �ivota domácnosti. 

V subkapitolách 5.4 a 5.5 je v �ir�ích souvislostech analyzováno působení těchto a 
dal�ích faktorů na diferenciaci úrovně a struktury tr�ního a naturálního krytí vý�ivových 
potřeb domácností na údajích statistiky rodinných účtů za rok 2000. 

 
T a b u l k a 5.2  Základní charakteristiky vývoje peně�ních a naturálních zdrojů krytí 
vý�ivových potřeb domácností zaměstnanců s průměrnou úrovní příjmů v období 1989 
a� 2000 

 
ř. charakteristiky měrná jednotka rok index 
   1989 1993 2000 93/89 00/93 00/89
a b c 1 2 3 4 5 6 
1 prům.počet osob v domácnosti osoba 3,00 2,88 2,81 0,96 0,98 0,94
     
2 prům. ČPP1) Kč/os/rok 24 031 43 483 86 803  
3  Kč/dom/rok 72 093 125 231 243 9l6 1,73 1,94 3,38
     
4 prům.ČPV2) na vý�ivu3) Kč/os/rok 7 849 13 405 22 279  
5  Kč/dom/rok 23 547 38 606 62 604 1,63 1,62 2,66
     
6 natur.příjmy potravin4)   Kč/os/rok 958 1 919 3 316  
7 natur.vydání potravin5)  Kč/os/rok 439 535 1 589  
8 saldo natur.zdrojů potrav. ř.6-ř.7 519 1 434 1 727  
9  Kč/dom/rok 1 557 4 130  4 853 2,65 1,17 3,11
     
10 celkové zdroje na vý�ivu ř.4+ř.8 8 368 14 839 24 006  
11  Kč/dom/rok 25 104 42 736 67 457 1,70 1,58 2,68
     
12  podíl natur. zdrojů na vý�ivu  

v celkových zdrojích 
ř.9:ř.12(%) 6,2 9,7 7,2 1,56 0,74 1,16

Prameny: Statistiky rodinných účtů za roky 1989, 1993, 2000 
Poznámky a vysvětlivky: 1) Čisté peně�ní příjmy; 2) Čistá peně�ní vydání; 3) Součet vydání na potraviny, nápoje a 
stravovací slu�by, 4) Potraviny, nápoje, bezplatné stravování poskytnuté přejímajícím domácnostem �z vněj�ku� 
a vytvořené v domácím  hospodářství a domácností spotřebované. 

 
 

5.2.3  Úroveň a kvalita krytí vý�ivových potřeb, hmotná spotřeba potravin 
Analýzy speciálně se zabývající vývojem kvality vý�ivy obyvatelstva ČR7)  

v průběhu 90. let vyúsťují v tyto souhrnné poznatky: 
Zásadní přeměny v sociálně-ekonomickém prostředí a podmínkách se odrazily ve 

vý�ivové situaci obyvatelstva (domácností) v ČR; ve vývoji hmotné spotřeby potravin nastaly 
významné změny. Z hlediska po�adavků zdravé vý�ivy v nich převa�ují pozitivní tendence. 
Jde zejména o růst spotřeby drůbe�e, rostlinných tuků, lu�těnin, zeleniny, ovoce (včetně 
ji�ního), minerálních vod a pokles spotřeby vepřového masa, �ivoči�ných tuků, cukru. Za 
negativní lze pova�ovat pokles potřeby mléka (podrobněji viz tabulka 5.3) a mléčných 
výrobků. Nutriční rozbory spotřeby potravin naznačují, �e průměrná česká domácnost 
překračuje hodnoty doporučených vý�ivových dávek; současně se prokazuje značný rozptyl 
plnění dávkových hodnot mezi domácnostmi různého sociálně-ekonomického postavení a 
slo�ení (jednoznačně se přitom prokazuje souvislost míry naplňování doporučených dávek a 
příjmové úrovně domácností)7). 
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T a b u l k a  5.3  Procento naplňování doporučených vý�ivových dávek průměrnou 
domácností v ČR v letech 1995 a� 1997 

 procento naplňování doporučených vý�ivových dávek 
vý�ivový průměrná domácnost domácnost s úrovní 
faktor  minimální1) maximální2) 
 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 
energie 112 115 116 91 91 94 142 147 147
bílkoviny 109 111 112 86 87 90 136 139 146
tuky 149 151 154 116 117 121 199 211 209
sacharidy 100 104 104 94 94 86 126 125 125
vápník 83 82 85 60 691 67 114 117 118
�elezo 113 114 116 88 89 91 146 148 151
vitamín A 120 128 131 98 106 109 148 156 163
vitamín B1 112 115 114 96 97 97 123 125 125
vitamín B2 91 92 95 71 72 76 107 110 111
vitamín C 93 84 82 64 66 67 102 99 106

Pramen: Ku�iak: Vývoj vý�ivy a spotřeby potravin v domácnostech, Praha, 1998   
Poznámky a vysvětlivky: 1) Domácnosti zaměstnanců s nízkými příjmy, 2) Domácnosti důchodců s vysokými 
příjmy 

 
Podrobněj�í charakteristiku závěrů k nutriční hodnotě vý�ivy domácností v ČR 

obsahuje příloha 3, svazek 2a, v ní� jsou uvedeny závěry citované studie ing. Ku�iaka CSc. A 
MUDr. Ku�iaka z roku 1998. 
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Ta b u l k a  5.4   Spotřeba základních druhů potravin na obyvatele 
ukazatel měřící  1990 1995 1999 

 jednotka    
maso celkem1) kg 96,5 82,0 83,0
z toho:   
vepřové kg 50,0 46,2 44,7
hovězí kg 28,0 18,5 13,8
telecí kg 0,4 0,3 0,2
drůbe� kg 13,6 13,0 20,5
ryby celkem kg 5,4 4,9 5,2
tuky a oleje2) kg 25,2 22,7 23,1
sádlo vepřové vč. slaniny kg 6,9 5,2 5,0
máslo kg 8,7 4,5 4,0
   
rostlinné jedlé tuky a oleje kg 12,8 15,4 16,4
mléko a mléčné výrobky3) kg 256,2 187,8 207,3
mléko  l 91,5 64,6 58,4
sýry  kg 7,7 6,5 9,3
tvarohy  kg 4,6 2,8 3,7
vejce  kusy 340 290 297
obiloviny4)  kg 155,5 160,8 135,2
p�eničná mouka kg 85,8 88,1 86,3
p�eničné pečivo bě�né a jemné kg 32,5 42,1 41,8
těstoviny  kg 3,5 3,8 5,6
�itná mouka kg 21,8 20,0 11,0
chléb kg 54,4 58,5 55,2
rý�e  kg 4,3 4,4 4,3
cukr  kg 44,0 38,9 37,1
cukrovinky čokoládové, čokoláda,   
kakao kg 4,1 4,8 4,8
cukrovinky nečokoládové kg 2,9 2,7 2,4
brambory  kg 77,9 76,5 75,9
lu�těniny  kg 1,7 1,9 2,0
zelenina v hodnotě čerstvé kg 66,6 78,0 85,3
ovoce v hodnotě čerstvého  kg 59,7 72,1 75,6
z toho:   
citrusové plody kg 11,5 15,4 14,0
káva pra�ená kg 1,8 2,3 2,6
čaj  kg 0,2 0,3 0,3
nápoje alkoholické5)   l 8,9 9,4 9,9
lihoviny (40 %) l 7,2 7,9 8,3
pivo  l 155,2 156,9 159,8
víno  l 14,8 15,4 16,1
nápoje nealkoholické l 110,1 121,3 180,0
z toho:   
minerální vody  l 16,0 18,0 41,0

Pramen:  ČSÚ:  Statistická ročenka České republiky, 2001 
Poznámky a vysvětlivky: 1) Maso hovězí, telecí, vepřové, skopové, kozí, koňské a králičí, drůbe� a zvěřina 
v hodnotě masa na kosti vč. vnitřností; 2) V hodnotě čistého tuku; 3) V hodnotě mléka, bez másla; 4) V hodnotě 
zrna; 5)  V hodnotě čistého etanolu (100 %) 
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5.3  Vývoj minimálních nákladů (vydání) na zaji�tění doporučených vý�ivových dávek 
V průběhu devadesátých let vypracoval Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 

(VÚZE) opakovaně pro vybrané typy osob minimalizaci nákladů (objemu spotřebitelských 
cen) na tr�ní získávání potravin, které kryjí doporučené vý�ivové dávky (platné od roku 
1990). 

Základ metodiky minimalizace nákladů spočívá v optimalizačním propočtu, 
v něm� naplnění doporučených vý�ivových dávek pro jednotlivé typy osob se ře�í 
spotřebně reálným mno�stvím potravin tak, aby objem spotřebitelských cen (při 
uplatnění průměrné cenové úrovně) na jejich nákup byl minimální; v optimalizaci je 
zahrnuta ve�kerá spotřeba potravin, oceňovaná průměrnými spotřebitelskými cenami 
v době propočtů. Jednotnost metodiky po celé období devadesátých je významnou předností. 
Podrobný popis metodiky a výpočty za rok 2000 viz příloha 3, svazek 2a.  

Vývoj objemu spotřebitelských cen potřebného pro zaji�tění doporučených 
vý�ivových dávek v průběhu devadesátých let (1991 a� 2000) dává řadu impulsů pro analýzu 
a revidování částek �ivotního minima k zaji�tění vý�ivy a ostatních osobních potřeb; základní 
charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 5.5. 

 
T a b u l k a  5.5  Objem spotřebitelských cen potřebných k zaji�tění (nákupu) 
vý�ivových dávek v letech 1991 a� 2000 u základních skupin obyvatelstva. 

období typy osob1) 
 De1 De2 De3 De4 DeO,A DeO,N DO 

1991 listopad2) 595 728 781 794 785 981 733
   
1993 průměr 758 873 921 954 959 840 900
   
2000 průměr 1 156 1 411 1 520 1 610 1 425 1 243 1 334
index 2000/1991 1,943 1,938 1,946 2,028 1,815 1,823 1,820
index 2000/1993 1,525 1,616 1650 1,688 1,486 1,480 1,482
index DO,A=1,0003) 0,811 0,990 1,067 1,130 1,000 0,872 0,936

Prameny: VÚZE: Optimalizace vý�ivových doporučených dávek pro stanovení �ivotního minima pro vybrané 
skupiny obyvatelstva 
Poznámky a vysvětlivky: 1)  De1 � děti do 6 let, De2 � děti od 6 do 10 let, De3 � děti od 10 do 15 let, De4 � děti od 
15 do 18 let, DO,A � dospělí ekonomicky aktivní věk, pracující, DO,N � dospělí postaktivní, DO � dospělí střední 
hodnota DO,A a DO,N; 2) Přijat zákon o �ivotním minimu (č. �./1991 Sb.);  3) Rok 2000   

 
Minimální objemy spotřebitelských cen zaji�ťující krytí doporučených vý�ivových 

dávek představují  určité normativní moduly minimálních vydání (nákladů pro jednotlivé 
typy osob, z nich� lze odvodit hodnoty pro domácnosti různého velikostního typu a různého 
slo�ení (struktury) osob v nich �ijících. 

 
Z vývojových charakteristik je zřejmé, �e minimální cenový objem kryjící 

doporučené vý�ivové dávky vzrostl u dětí dynamičtěji ne� index spotřebitelských cen 
potravin, nápojů a tabáku (činil mezi průměrem roku 1991 a 2000 1,822, viz odst. 5.2.1), u 
dospělých byla dynamika shodná; nejrychleji vzrostla  hodnota potřebná na vý�ivu dětí 
(mladistvých) star�ích 15ti let. Rozdíly dynamiky nejsou zásadního charakteru. Minimální 
náklady na vý�ivové dávky zůstávají u domácností, v nich� �ijí dospělé osoby po celé období, 
relativně stálé, v domácnostech s dětmi se mírně zvy�ují.  
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5.4  Porovnání empiricky zji�těných a normativně odvozených minimálních vydání na 
vý�ivu v roce 2000 

 
Důle�itou etapu analýzy vymezující toleranční hranice minimálních vydání (nákladů) 

na vý�ivu představuje porovnání empiricky zji�těných minimálních vydání na vý�ivu (podle 
údajů SRÚ 2000) s normativními moduly těchto vydání domácností podle velikostních typů, 
odvozených z optimalizačních propočtů uvedených v odst. 5.3. 

Empiricky zji�těná minimální vydání na vý�ivu vycházejí ze souhrnu celkových 
peně�ních vydání  (po komoditní redukci) a ze salda naturálních příjmů a vydání potravin 
nízkopříjmových domácností (viz tabulky 2.1 a� 2.11 v kapitole 2). Úroveň minimálních 
vydání se odvozuje lineární extrapolací hodnot redukovaných peně�ních vydání (viz dále 
odst. 5.6) a salda naturálního krytí mezi domácností s průměrnými a nízkými příjmy na 
hodnoty odpovídající průměru peně�ního a naturálního krytí vý�ivových potřeb v prvním 
příjmovém decilu domácností. 

Normativní moduly domácností jednotlivých velikostních typů a různého slo�ení 
osob je součtem normativních modulů na vý�ivu osob �ijících v jednotlivých velikostních 
typech domácností (podle dosavadního postupu utváření částek �ivotního minima)9). 

Základní údaje pro porovnání empiricky zji�ťovaných a normativně stanovených 
minimálních vydání na vý�ivu jsou uvedeny v tabulce 5.6. 

 
T a b u l k a 5.6  Porovnání empiricky zji�ťovaných a normativně stanovených mini-
málních vydání na krytí vý�ivových potřeb v roce 2000 u velikostních typů domácností 
ekonomicky aktivních přednostů (Kč/měs. v roce 2000) 
ř. charakteristiky souhrnná vydání na vý�ivu podle velikostních typů domácností (Kč/měs) 
  1 2 3 4 5+ 
  abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
a b  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 empirické1)           

1 peně�ní 1 763 78 3 134 79 3 457 78 4 491 81 5 345 82
2 naturální 486 22 851 21 930 22 1 017 19 1 149 18
3 celkem 2 249 100 3 985 100 4 387 100 5 518 100 6 494 100
 normativní2)           

4 minimální3) x x 2 581 65 3 737 85 4 893 89 6 049 93
5 maximální4) x x 3 035 76 4 645 106 6 255 113 7 865 121
6 střed5)  1 425 63 2 808 70  4 191 96 5 574 101 6 957 107
7 ř.3 � ř.6 824 581) 1 177 421) 196 5 -56 -1 -463 -7

Poznámky a vysvětlivky:1) Hodnoty zji�těné SRU 2000 a odvozené lineární extrapolací na průměr peně�ního a 
naturálního krytí vý�ivových potřeb v prvním příjmovém decilu domácností jednotlivých velikostních skupin 
domácností; 2) Hodnoty odvozené z normativních modulů jednotlivých osob (uvedeno v tab. 5.5) peně�ních 
vydání na krytí vý�ivových potřeb 3)Minimální hodnoty - neúplná domácnost (1 dospělý a děti do 6 let); 4) 

Maximální hodnoty - neúplná domácnost (1 dospělý a děti nad 15 let); 5)Aritmetický průměr hodnot z řádků 4 a 
5.   

 Z porovnání vyplývají tyto skutečnosti: 

a) Rozdíly mezi empiricky zji�ťovanými a normativně stanovenými výdajovými 
minimy se výrazně odli�ují podle jednotlivých velikostních typů domácností. 

U jedno a dvoučlenných domácností jsou empiricky zji�ťované hodnoty podstatně 
vy��í ne� normativní; u středních hodnot převy�ují empirické hodnoty normativní o 42 a� 58 
%. U vícečlenných (čtyř-, pěti- a vícečlenných) domácností naproti tomu normativně 
stanovené hodnoty převy�ují empiricky zji�ťované (v rozsahu jednotkových procent). 
Kvalitativně potvrzuje tento charakter rozdílů zji�tění o malé redukci z mno�ství u součtově 
stanovených �ivotních minim na vý�ivu a ostatní základní osobní potřeby. Je zřejmé, �e 
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normativní hodnoty u vícečlenných domácností převy�ují empirické hodnoty, které jsou, 
podle velikostních typů domácností, podstatně sevřeněj�í; to naznačují koeficienty stoupavosti 

hodnoty velikostní typy domácností 

 1 2 3 4 5+ 

empirické 1,00 1,77 1,95 2,45 2,88

normativní 1,00 1,97 2,94 3,91 4,88

b) Empirické údaje naznačují, �e zhruba pětina minimální vý�e celkových 
vý�ivových potřeb byla kryta naturálně (pozitivním rozdílem mezi v�emi druhy naturálních 
příjmů a naturálních vydání na vý�ivu). Toto zji�tění vy�aduje podrobněj�í analýzu 
souvislostí této skutečnosti  a minimalizace vydání na vý�ivu (viz odst. 5.5 a 5.2). 

c) Normativní hodnoty minimálních částek na vý�ivu jsou diferencovány ve 
značném rozmezí, které se s růstem počtu osob �ijících v domácnosti roz�iřuje. Extrémní 
hodnoty (minimum, maximum) jsou ve skutečně existujících skladbách domácností zcela 
výjimečné (vět�ina normativních hodnot se pohybuje okolo střední hodnoty), resp. se 
pohybuje v hodnotách blízkých úplným rodinám. 

 

5.5  Faktory významně působící na úroveň vydání domácností na vý�ivu, na jejich 
odstupňování a základní strukturu (podíl peně�ního a naturálního krytí) 

Faktory, které významně ovlivňují úroveň, odstupňování a strukturu zdrojů ke krytí 
vý�ivových potřeb, tj. peně�ních vydání na vý�ivu a naturálních zdrojů krytí vý�ivy (ty jsou 
definovány jako rozdíl mezi naturálními příjmy naturálními vydáními), jsou: 

-  velikostní typy domácností, 

- úroveň (odstupňování) čistých peně�ních příjmů v jednotlivých velikostních typech 
domácností, 

- úroveň (odstupňování) čistých peně�ních příjmů v jednotlivých velikostních typech 
domácností, 



 

 69

T a b u l k a 5.7  Souhrnná úroveň a struktura zdrojů na krytí vý�ivových potřeb (peně�ních vydání, naturální příjmy1)) v členění podle 
velikostního typu domácnosti, ekon.aktivních přednostů, základních úrovní čistých peně�ních příjmů a velikosti (charakteru) obce; 
údaje dle SRÚ 2000, Kč/měsíčně)   

ř. velikost druh  A 1 2 3 4 5+0 odstupňování počet 
 obce vydání       Dom4:Dom1 domác- 
  (příjmů) B 1.kvin prů- sl. 1.kvin- prů- sl. 1.kvin prů- sl. 1.kvin prů- sl. 1.ter prů- sl. sl. sl. ností2) 
    til měr 2/1 til měr 5/4 -til měr 8/7 -til měr 11/10 -cil měr 14/13 10/1 11/2  
a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1  peně�ní                    
2  vydání 2 068 2 454 1,19 3 985 4 779 1,20 3 928 4 776 1,22 4965 5945 1,20 5 949 6 873 1,16 2,40 2,42 x 
3 do 4999 natur.zdroje 627 327 0,52 474 3 0,00 1 062 954 0,90 1236 1119 0,91 964 1 124 1,17 1,97 3,42 x 
4  celkem 2 695 2 781 0,97 4 459 4 782 1,07 4 990 5 730 1,15 6201 7064 1,14 6 913 7 997 1,16 2,30 2,51 730 
5  peně�ní       
6 od 5000 vydání 2 169 2 617 1,21 3 743 4 895 1,31 4 085 5 148 1,26 5022 6332 1,26 6 091 7 172 1,18 2,32 2,42 x 
7 do natur.zdroje 413 199 0,48 226 -160 -1,71 842 672 0,80 785 771 0,98 1 294 993 0,77 1,90 3,87 x 
8 99 999 celkem 2 592 2 816 1,09 3 969 4 735 1,19 4 927 5 820 1,18 5807 7103 1,22 7 385 8 165 1,11 2,24 2,52 1 118 
9  peně�ní       

10 od vydání 2 379 3 018 1,27 3 521 4 885 1,39 4 211 5 804 1,38 4980 6663 1,34 6 044 7 298 1,21 2,09 2,21 x 
11 100 000 natur.zdroje 237 106 0,45 368 42 0,11 665 548 0,82 877 725 0,83 1 426 984 0,69 3,70 6,84 x 
12  celkem 2 616 3  124 1,19 3 889 4 927 1,27 4 876 6 352 1,30 5857 7388 1,26 7 470 8 232 1,19 2,24 2,36 485 
13  peně�ní       
14 Souhrn   vydání 2 170 2 717 1,25 3 789 4 856 1,28 4 037 5 172 1,28 4992 6258 1,25 6 012 7 052 1,17 2,30 2,30 x 
15 - průměr natur.zdroje 446 192 0,43 334 -71 -1,21 903 731 0,81 999 886 0,89 1 136 1 052 0,93 2,24 4,61 x 
16  celkem 2 616 2 909 1,11 4 123 4 785 1,16 4 940 5 903 1,19 5991 7144 1,19 7 148 8 104 1,13 2,29 2,46 x 
17  11:12 (%) 17,0 6,6 0,39 8,1 -1,5 x 18,3 12,4 0,68 16,7 12,4 0,74 15,9 13,0 0,63 0,98 1,88 x 
18  počet      
19  domácností 68 343 135 679 100 502  134 670 46 139 x x 2 333 

Pramen: Analytické informace SRÚ 2000; výpočty VÚPSV 
Poznámky a vysvětlivky:  1) Saldo naturálních příjmů a naturálních vydání;2) V�echny domácnosti vstupující do  SRÚ 2000;  A -  velikostní typ domácnosti, B � základní 
příjmové odstupňování 

 
 



 

 70

- velikost a charakter obce, v ní� domácnost (její přednosta) bydlí (má trvalé 
bydli�tě)10) 

 Základní číselné charakteristiky těchto faktorů a jejich vzájemných souvislostí 
jsou uvedeny v přehledu v tabulce 5.7; podrobněj�í údaje jsou v tabulkové příloze (tabulky 
V.1 a� V.14).   

 

5.5.1  Peně�ní a naturální zdroje vyu�ívané na krytí vý�ivových potřeb rostou 
absolutně (v Kč měsíčně) s růstem počtu osob �ijících v domácnosti. 

Charakteristiky absolutních přírůstků souhrnných zdrojů na krytí vý�ivových potřeb 
(z řádku 16 tabulky 5.7) naznačují, �e největ�í přírůstky jsou mezi jedno a dvoučlennými 
domácnostmi. Rozdíly mezi dal�ími velikostními typy jsou men�í a mají určitou (nepříli� 
zřetelnou) tendenci k vyrovnanosti, resp. sní�ení rozdílů: 

domácnosti rozdíly v Kč měsíčně mezi velikostními typy domácností 
s úrovní čistých  
peně�ních příjmů  
 2 -1 3 - 2 4 - 3 5 � 4 
1. kvintil 1507 817 1051 1157 
průměr 1876 1118 1241 960 

 

Průběh odstupňování úrovně souhrnných zdrojů kryjících vý�ivové potřeby odrá�í - 
s určitými odchylkami - způsob utváření příjmů a vydání, jak byly charakterizována 
v kapitolách 2 a 3. 

Relativní charakteristiky odstupňování souhrnných zdrojů  na vý�ivu (orientačně viz 
sloupce 16 a 17 v řádcích 4,8,12,16 tabulky 5.7) ukazují, �e míra stoupavosti je značně 
podlineární (men�í ne� linearita). Je přitom zřejmé, �e míra stoupavosti 

- je men�í u domácností nízkopříjmových ne� u domácností s průměrnou příjmovou 
úrovní, 

- u domácností s průměrnou příjmovou úrovní čistých peně�ních příjmů, je značně 
vy��í u naturálních zdrojů (naturálních příjmů) ne� u peně�ních vydání; v souhrnu přesahuje  
linearitu. Rozsah naturálního krytí vý�ivových potřeb roste u domácností s průměrnou 
příjmovou úrovní prudce s růstem počtu osob �ijících v domácnosti.. Zdá se, �e domácnosti 
s vět�ím počtem osob mají vět�í mo�nosti provozovat domácí hospodářství (resp. intenzivněji 
se účastnit na v�ech druzích  naturálního uspokojování vý�ivových potřeb). 

5.5.2  Převý�ení úrovně souhrnných zdrojů kryjících vý�ivové potřeby domácností 
s průměrnými příjmy proti nízkopříjmovým v rámci jednotlivých velikostních typů se 
pohybuje mezi 11 a� 19 % a není tedy nijak výrazné; (viz údaje řádku 16, sl. 3,6,9,12,15  
tabulky 5.7). 

Základní skutečnosti vedoucí k poměrné vyrovnanosti úrovně zdrojů na vý�ivu 
domácností s různou úrovní příjmů je vliv poklesu úrovně naturálních zdrojů s růstem úrovně 
čistých peně�ních zdrojů; pokles je značný (zejména u máločlenných domácností činí 
minimálně přes polovinu hodnoty naturálních zdrojů a přesahuje i 100 procent. Zatímco 
peně�ní vydání na vý�ivu rostou  relativně jednoznačně s úrovní ČPP, utváří se rozsah 
naturálních zdrojů pod vlivem vět�ího komplexu souvislostí. Naznačuje je přehled obsa�ený 
v tabulce 5.8. 
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T a b u l k a  5.8  Podrobněj�í vztahy utváření naturální zdrojů krytí vý�ivových potřeb u 
jedno- a čtyřčlenných domácností; údaje podle SRÚ 2000; Kč měsíčně 
ř. charakteristiky domácnosti koeficient příjmové diferenciace 

 naturálních jednočlenné čtyřčlenné čtyř:jednočlenné 
 zdrojů krytí úroveň čistých peně�ních příjmů sloupce 
 vý�iv.potřeb kvintil prů- kvintil prů-      
  1. 5. měr 1. 5. měr 4:1 5:2 6:3 2:1 5:4 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 naturální příjmy 578 375 507 1156 1042 1045 2,00 2,78 2,06 0,65 0,90
2 naturální vydání 132 552 314 157 292 189 1,19 0,53 0,60 4,18 1,86
3  saldo  (ř1-ř2) 446 -117 192 998 750 886 2,24 2,28 4,16 0,79 0,75
4 potraviny darem 141 88 108 419 355 374 2,97 4,03 3,46 0,62 0,85
5 bezplatná strava 302 171 265 448 403 392 1,48 2,36 1,48 0,57 0,90
6 dom.hosp.     
 (ř1 � [ř4 1+ř5] 175 116 134 289 284 279 1,65 2,45 2,08 0,66 0,98

Pramen:  Analytické informace SRÚ 2000; výpočty: VÚPSV 
Poznámky a vysvětlivky: 1) Saldo = naturální zdroje  

 
Naturální zdroje krytí vý�ivových potřeb, jak jsou uvedeny v tabulce 5.7 a 5.8, jsou 

rozdílem mezi naturálními příjmy kryjícími vý�ivu, tj. získání a spotřeby potravin, resp. 
hotové stravy získávané domácnostmi bezplatně  a naturálními vydáními vý�ivových potřeb 
tj. bezúplatným poskytováním potravin (stravy) osobám mimo domácnost. 

Charakteristickým rysem je skutečnost, �e s růstem úrovně čistých peně�ních příjmů 
domácností klesá slo�ka �naturálních příjmů�  a roste slo�ka �naturálních vydání� a sni�uje se 
tak saldo, tj. celkové naturální zdroje (saldo nabývá i záporných hodnot). Závislost úrovně 
naturálního příjmu a naturálních vydání na úrovni čistých peně�ních příjmů je intenzivněj�í u 
domácností s men�ím počtem členů. 

Slo�ka �naturálních příjmů� je tvořena třemi dílčími částmi - oceněním potravin, které 
dostala domácnost zdarma, oceněním stravy bezplatně poskytnuté domácnostem osobami 
mimo domácnost a oceněním potravin vyprodukovaných z domácího hospodářství. Číselné 
charakteristiky těchto dílčích slo�ek jsou uvedeny v tabulce 5.8 (řádky 4 a� 6). 

Ka�dá ze slo�ek naturálních zdrojů krytí vý�ivových potřeb (včetně dílčích částí 
naturálních příjmů) má rozdílné sociálně-ekonomické postavení (důvody existence). Slo�ky - 
získání potravin darem a bezplatné stravy od osob mimo domácnost mají dvojí charakter - 
(převa�ující) část těchto zdrojů má podstatu sociálně kontaktní (sousedské dary, poskytování 
bezplatné stravy mezi příbuznými) a jen zčásti jsou určitou výpomocí - sanováním 
nedostatečné úrovně krytí vý�ivových potřeb. Slo�ka naturálního vydání - má jednoznačně 
sociálně vztahovou podstatu - vyjadřuje vztahy příbuzenské, sousedské a společenské vztahy 
domácnosti realizované v oblasti vý�ivy a stravování. 

Pouze slo�ka �potraviny vyprodukované z domácího hospodářství� jsou zřejmým 
zvý�ením saturace vý�ivových potřeb. 

V�echny tyto souvislosti musí být vztahy v úvahu při minimalizaci výdajů na vý�ivu 
pro odvození částek �ivotního a existenčního minima (viz odst. 5.6). 

 
5.5.3  Velikost obce vymezená počtem obyvatel, kteří v ní mají trvalé bydli�tě, mů�e 
ovlivňovat úroveň a strukturu zdrojů kryjících vý�ivové potřeby domácností v zásadě 
dvojím způsobem. 

Za prvé mohou ovlivňovat hmotnou spotřebu potravin výrazněj�í trvalé rozdíly 
v úrovni hladiny spotřebitelských cen mezi jednotlivými velikostními skupinami (úrovněmi) 
obcí. 
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Za druhé mů�e existovat vliv rozdílů ve struktuře zdrojů kryjících potřeby vý�ivy, tj. 
rozdílů v podílu peně�ní a naturální slo�ky zdrojů. 

  
5.5.3.1 Rozdíly v úrovni cen vý�ivových komponentů cen (peně�ně hrazených 

potravin a stravování a cenového oceňování naturálně získávaných vý�ivových zdrojů) nejsou 
dostatečně statisticky podchyceny.  

Údaje statistiky spotřebitelských cen udávají mírně vy��í ceny vý�ivových 
komponent na teritoriu hlavního města Prahy oproti ostatním sídlům; rozdíl oproti průměrné 
cenové hladině těchto se zde pohybuje v rozsahu cca 10 %. Na podkladě dal�ích orientačních 
úvah a odhadů lze odvodit, �e vztahy nominální a reálné úrovně zdrojů na krytí vý�ivových 
potřeb mezi vybranými velikostními typy domácností �ijícími v  obcích různé velikosti se 
příli� neodchylují; vliv rozdílných hladin spotřebitelských cen mezi  skupinami obcí různé 
velikosti je nevelký. 

 
5.5.3.2 Podstatněji působícím faktorem ovlivňujícím úroveň zdrojů kryjících 

vý�ivové potřeby mezi obcemi různé velikosti je výrazně rozdílný podíl peně�ní a naturální 
slo�ky zdrojů. V men�ích obcích s venkovským charakterem existují podstatně vět�í mo�nosti 
a tradice naturálního vytváření (získávání) prostředků na vý�ivu oproti sídlům s městským 
charakterem. Proto je absolutní i relativní rozsah peně�ních vydání na vý�ivu vy��í u 
domácností �ijících v obcích s městským charakterem a absolutní rozsah i podíl peně�ně 
oceněných naturálních zdrojů krytí vý�ivy je výrazně vy��í v men�ích - venkovských - 
obcích; tyto závislosti (tendence) se prosazují obecně u v�ech velikostních typů domácností a 
na v�ech úrovních příjmových hladin (viz sloupce 1, 2 , 4 , 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, tabulky 
5.7).  

Názorně to dokumentuje podrobněj�í analýzy vybraných údajů.  
 

T a b u l k a 5.9 Absolutní (Kč měsíčně) a relativní charakteristiky zdrojů krytí 
vý�ivových potřeb u domácností ekonomicky aktivních přednostů; SRÚ 2000, Kč 
měsíčně. 
charakteristiky domácnosti 
naturálních jednočlenné čtyřčlenné 
zdrojů vý�ivy obce do 4 999 obce nad 100 000 obce do 4 999 obce nad 100 000 
 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel 
 N P N P N P N P 
absolutní     
peně�ní výdaje 2 068 2 454 2 379 3 018 4 965 5 945 4 980 6 663
naturální zdroje 627 327 237 106 1 236 1 119 877 725
celkem 2 695 2 781 2 616 3 124 6 201 7 064 5 857 7 388
relativní (%)     
peně�ní výdaje 76,7 88,2 90,9 96,6 80,1 84,2 85,0 90,2
naturální zdroje 23,3 11,8 9,1 3,4 19,9 15,8 15,0 9,8

Poznámky a vysvětlivky:  N � nízkopříjmové domácnosti, P � příjmově průměrné domácnosti 

Z naznačených tendencí je zřejmé, �e existují výrazné rozdíly v rozsahu a podílu 
naturálních zdrojů mezi velikostními typy  obcí, příjmovou úrovní domácností a velikostními 
typy domácností.  

Podrobná analýza je zaměřena na naturální příjmy zaji�ťující vý�ivu; číselné údaje 
shrnuje tabulka 5.10. 
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T a b u l k a  5.10  Podrobná struktura naturálních zdrojů kryjících  vý�ivové potřeby 
jedno a čtyřčlenných domácností ekon. aktivních přednostů; SRÚ 2000, Kč/měs. 
ř. charakteristiky nízkopříjmové domácnosti domácnosti s průměrnými příjmy 
 naturálních �ijící v obci �ijící v obci 
 příjmů do 4 999 ob. nad 100 tis. ob. do 4 999 ob. nad 100 tis. ob. 

s počtem členů  s počtem členů    
1 4 1 4 1 4 1 4 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 naturální příjem 810 1427 425 1074 789 1337 363 902
2 naturální vydání 183 191 189 197 462 217 257 178
3 saldo z natur. příjmu 627 1235 237 877 327 1119 106 724
4 potraviny darem 152 497 134 270 140 444 78 279
5 strava bezplatně 286 492 254 673 309 332 194 510
6 domácí hospodářství 372 438 37 131 340 561 91 113
7 podíl (%) dom.hosp.   
 (ř.6 : ř.1)  46 31 9 13 43 42 25 13

 
Z analýzy struktury peně�ně oceněných naturálních příjmů (řádky 4 a� 6) tabulky 

5.11) vyplývá, �e 
- přínos (podíl) vlastního rodinného domácího hospodářství na celkových naturálních 

příjmech domácností představuje jen men�í část naturálních příjmů (ř. 7, tabulky 5.10), 
- přínos domácího hospodářství ke krytí vý�ivové spotřeby je řádově vy��í u 

domácností �ijících v men�ích venkovských obcích ne� u domácností ve velkých městech 
(nad 100 tis. obyv.). U nízkopříjmových jednočlenných domácností jde o 10 násobek (372 
Kč: 37 Kč), u čtyřčlenných 3,3 násobek; u domácností s průměrnými příjmy je odstup rozsahu 
hodnot vyprodukovaných v domácím hospodářství ve venkovských obcích oproti velkým 
městům 3,7x (jednočlenné domácnosti) a� 5x (čtyřčlenné domácnosti) vět�í. 

 
5.5.4 Souhrnně tedy analýza struktury naturálních zdrojů v oblasti vý�ivy vyúsťuje 

v poznatky významně ovlivňující revizi (stanovení) částek �ivotního minima a existenčního 
minima: 

a) zhruba 55 a� 90 % naturálních příjmů domácností a v�echna jejich naturální 
vydání v oblasti vý�ivy jsou vyvolány sociálními (společenskými) vztahy a kontakty mezi 
občany (příbuznými, známými, sousedy apod.). Převá�ná část naturálních příjmů není 
primárně faktorem zvy�ování nepostačujících peně�ních zdrojů na tr�ní zaji�ťování potravin a 
stravy. 

Zahrnutí části naturálních příjmů a vydání, které plynou ze sociálních vztahů a 
kontaktů do kalkulací minimálních částek vydání na vý�ivu, je nesprávné věcně i 
ideově; nelze v oblasti vý�ivy kalkulovat s polo�kami, které nejsou podmíněny 
nepostačujícími peně�ními zdroji; věcně by ke kalkulování určité (minimální) vý�e 
těchto slo�ek bylo přijatelné v bloku �ostatní výrobky a slu�by�. 

Za bázi té části naturálních příjmů, které souvisí (resp. mohou souviset) s krytím 
nedostatku zdrojů  peně�ních na vý�i lze pokládat naturální příjmy plynoucí z domácího 
hospodářství; 

b) rozdíl mezi úrovní naturálních příjmů kryjících vý�ivovou spotřebu z domácího 
hospodářství domácností �ijících na venkově (v malých obcích) a ve velkých městech je 
řádová (násobková).  

Tato výrazná diference vede k závěru, �e za optimální bázi kalkulace této slo�ky 
v částkách �ivotního minima není vhodné pova�ovat průměrnou (střední) hodnotu mezi 
venkovskými a městskými sídly; minimální hodnotě odpovídá zřejmě nejvhodněji 
minimum městských domácností. 
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5.6   Odvození částek �ivotního minima na vý�ivu 
S vyu�itím postupů, informací a poznatků analýz z předchozích odstavců této 

kapitoly lze odvodit tolerance, v nich� se mohou pohybovat částky �ivotního minima kryjící 
v roce 2000 v definičně přijatelné úrovni minimální spotřebu vý�ivových komponentů.  

Toleranční hranice částek revidovaného �ivotního minima jsou vymezeny v této 
analýze shora minimalizací empiricky zji�těných hodnot statistiky rodinných účtů 2000 a 
zdola hodnotou normativně odvozenou z optimalizačních propočtů (viz odst.5.4). 

5.6.1 Minimalizace hodnot statistiky rodinných účtů 2000 spočívá v lineární 
extrapolaci, kterou se stanoví hodnota peně�ních vydání na vý�ivu a naturálních příjmů 
plynoucích z domácího (rodinného) hospodářství a odpovídající u ka�dého velikostního typu 
domácností průměru jejich prvního decilu (první desetiny) úrovně čistých peně�ních příjmů; 
postup extrapolace je uveden v příloze 7, svazek 2a. Číselné hodnoty extrapolace jsou 
uvedeny v tabulce 5.11. 
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T a b u l k a  5.11  Minimální hodnoty peně�ních vydání a naturálních příjmů 
(plynoucích z domácího hospodářství) na krytí vý�ivových potřeb domácností ekon. 
aktivních přednostů ze statistiky rodinných účtů 2000  
ř. základní charakteristiky velikostní typy domácností 
  1 2 3 4 5+ 
a b c d e f g 
 I. Peně�ní vydání1)      

1 po re- domácnosti s průměrem  
 dukci2 příjmů 2 277 4 110 4 606 5 789 6 423

2  nízkopříjmové domácnosti 1 818 3 207 3 595 4 618 5 476
3 rozdíl  (ř.2 � ř.1) -459 -903 -1 011 -1 171 -947
4 extrapolační hodnota +, - -72 -141 -158 -183 -148
5 minimální peně�ní vydání (ř.2 + ř.4) 1 746 3 066 34 347 4 435 5 328
   
 II. Naturální příjmy1)   
 po re- domácnosti s průměrem  

6 dukci3) příjmů 91 179 139 113 240
7  nízkopříjmové domácnosti 37 115 98 134 225
8 rozdíl  (ř.7 � ř.6) -54 -64 -41 +21 -15
9 extrapolační hodnota +, - -8 -10 -6 +3 -2

10 minimální naturální příjem(ř.7+ř.9) 29 105 92 137 223
   
 III.  Souhrn peně�ních zdrojů1)  

11 součet (ř.5 + ř.10) 1 775 3 245 3 529 4 562 5 551
   
 IV.  Relativní vztahy4)      

12 minimální peně�ní vydání (ř.5) 1,000 1,756 1,968 2,540 3,052
13 minimální naturální příjem (ř.10) 1,000 3,621 3,172 4,724 7,690
14 minimální souhrn pen. zdrojů (ř.11) 1,000 1,826 1,988 2,570 3,127
15 podíl minimálního naturálního  

 příjmu (ř.10 : ř.11) % 1,63 3,24 2,61 3,00 4,02

Pramen: Analytické informace SRÚ 2000; výpočty VÚPSV 
Poznámky a vysvětlivky:  1) Na vý�ivu,  2) Jde o hodnoty bě�ných vydání; 3) V řádcích 6 a 7 jsou uvedeny hodnoty  
peně�ního ocenění domácího hospodářství v obcích (městech) nad 100 tis.obyvatel. 4)Koeficienty stoupavosti; 
jednočlenné domácnosti 1,000 

 
5.6.2  Normativní hodnoty (moduly) peně�ních vydání na vý�ivu jsou odvozeny 

z optimalizačních propočtů krytí doporučených vý�ivových částek u vybraných typů osob 
minimálním nákladem (objemem spotřebitelských cen; viz odstavec 5.3 a 5.4)11) 
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T a b u l k a 5.12   Minimalizace normativních modulů peně�ních vydání na vý�ivu podle 
velikostních typů domácností (průměr  roku 2000). 
ř. charakteristiky normativních modulů velikostní typ domácnosti 
       směr- 
  1 2 3 4 5+ nice 
a b c d e f g stoupání9) 

1 I.  Souhrnné normativní moduly1)       
        

2 A.  Úplné domácnosti2)       
3  minimum3) 1 425 2 580 4 006 5 162 6 318 3,62
4  maximum4) 1 425 2 850 4 460 6 070 7 680 4,26
5  střed (ř.3 + ř.4 : 2) 1 425 2 850 4 233 5 616 6 999 3,94
6  koeficienty stoupavosti (z ř.5)  1,00 2,00 2,97 3,94 4,91 x 
     
 B.  Neúplné domácnosti5)    

7  minimum3) 1 425 2 581 3 737 4 893 6 049 3,43
8  maximum4) 1 425 3 035 4 645 6 255 7 865 4,39
9  střed (ř.7 + ř.8 : 2) 1 425 2 808 4 191 5 574 6 957 3,91

10  koeficienty stoupavosti (z ř.9)  1,00 1,97 2,94 3,91 4,88 x 
     
 C.  Standardní domácnost    

11 (ř.5 x 0,8) + (ř.9 x 0,2) 1 425 2 842 4 225 5 608 6 991 3,94
12  koeficienty stoupavosti (z ř.11)  1,00 1,99 2,96 3,94 4,91 x 

     
 D.  Minimalizace modulů    

13 korekce o min.naturál.příjem (z ř.11)6) 1 384 2 760 4 102 5 445 6 788 3,93
 aplikace empirické stoupavosti       

14 a) koeficienty stoupavosti7) 1,00 1,76 1,97 2,54 3,05 x 
15 b) minimální normativní moduly8) 1 384 2 436 2 726 3 515 4 221 2,54
16 podíl min.modulů a normat.modulů    

 (ř.15 : ř.13) 1,00 0,88 0,66 0,65 0,62  

Prameny: Analytické informace SRÚ, výpočty VÚPSV 
Poznámky a vysvětlivky:  1) Stanoveny součtem normativních modulů typů osob shodných s těmi, pro které jsou 
stanoveny částky dosavadního �M a ostatní základní �ivotní potřeby; 2) Dvou a vícečlenné domácnosti tvořené 
dvěma dospělými osobami a příslu�ným počtem dětí; 3) Součet normativních modulů dospělých osob a dětí do 6 
let; 4) Součet normativních modulů dospělých osob a dětí (nezaopatřených) nad 15 let; 5) Neúplné domácnosti 
jsou ty, které u dvou a vícečlenných tvoří 1 dospělá osoba a příslu�ný počet dětí; 6) Korekce je odvozena ze 
střední hodnoty podílu minimálního naturálního příjmu z ř. 15 tabulky 5.117) Koeficient stoupavosti minimálních 
peně�ních vydání domácností ekon. aktivních přednostů SRÚ 2000, empirické hodnoty z ř.12 tabulky 5.11 
zaokrouhleno;  8) Hodnoty stanoveny jako součin modulu jednočlenné domácnosti v ř. 13 a koeficientů 
stoupavosti z ř. 14; 9) Poměr hodnot sloupců f:c. 

 
Z přehledu v tabulce 5.12 je předev�ím zřejmé, �e součtový postup odvození 

souhrnných normativních modulů domácností podle velikostních typů má zřetelnou tendenci 
k linearitě růstu úrovně těchto modulů (tj. k jejich vzestupu proporcionálně s růstem počtu 
osob v domácnostech �ijících); ukazují to koeficienty stoupavosti v řádcích 6, 10 a 12 
tabulky. Odchylky v této tendenci existují u domácností, v nich� věková struktura osob v nich 
�ijících je extrémní (jen děti do 6 let věku nebo naopak jen přes 15 let, viz ř. 3, 4, 7, 8), které 
jsou  jen málo četné. 

Minimalizace normativních modulů vydání na vý�ivu spočívá ve dvou krocích: 
Za prvé jde o korekci hodnot modulů o minimální rozsah naturálních příjmů 

z domácího hospodářství. Tento postup plyne z toho, �e normativní moduly vycházejí 
z předpokladu, �e v jejich peně�ní hodnotě i naturálním objemu potravin je zahrnuta ve�kerá 
spotřeba; částky �ivotního minima mají vyjadřovat jen tr�ní část spotřeby. Korekce odpovídá 
úrovni jejich průměrného (středního) podílu na celkových zdrojích na krytí vý�ivových potřeb 
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zji�těných z analýzy SRÚ 2000 (viz odst. 5.6.1 a tabulka  5.11). Korekce znamená, �e se 
úroveň modulů sní�í o cca 2,9 % (prostý aritmetický průměr procentních hodnot, ř. 15, tab. 
5.11). 

Druhou - daleko podstatněj�í korekcí - je aplikace stoupavosti modulů odpovídající 
koeficientům zji�těným analýzou SRÚ 2000. Stoupavost empiricky zji�ťovaných minimálních 
peně�ních vydání na vý�ivu se podstatně odklání od linearity (je nerovnoměrně degresivní). 
Uplatnění �kály znamená značný odklon minimalizovaných hodnot modulů od jejich 
původních součtových hodnot; odklon činí 12 proc. bodů u dvoučlenných domácností, cca 35 
p. b. u tří a čtyřčlenných a 38 p.b. u pětičlenných. 

Takto minimalizované souhrnné normativní moduly představují dolní hranici částek 
�ivotního minima na vý�ivu; jejich aplikovatelnost vy�aduje srovnávací analýzu jak 
s hodnotami zji�ťovanými analýzou SRÚ 2000, tak s částkami �ivotního minima na vý�ivu a 
ostatní osobní potřeby (v roce 2000). 

 
5.6.3  Tolerance minimálních standardů částek �ivotního minima ke krytí vý�ivových 
potřeb 

5.6.3.1  Minimální souhrnné standardy vydání na vý�ivu domácností představující 
aproximaci částek �ivotního minima na vý�ivu jsou dány 

- v horní hranici hodnotami zji�těnými analýzou SRÚ 2000 v odst. 5.6.1, 
- v dolní hranici korigovanými částkami normovaných modulů (viz analýza v odst. 

5.6.2) 
Srovnání těchto veličin umo�ňuje vymezit rozsah mezi horní a dolní hranicí 

standardů. 
 Rozdíl mezi oběma hranicemi je relativně značný: 

Minimální standardy peně�ních Velikostní typy domácností 
vydání na vý�ivu (Kč měs.): 1 2 3 4 5+ 
peně�ní vydání, horní hranice 1746 3066 3437 4435 5328 
dolní hranice 1384 2436 2726 3515 4221 
rozdíl 392 630 711 920 1107 

Při shodné stoupavosti činí relativní odstup u v�ech velikostních typů domácností 
odstup cca 26 % minimálních standardů (při základně dolní hranice). 

Pro zhodnocení přijatelnosti vý�e minimálních standardů jako horní a dolní hranice 
revidovaných částek �ivotního minima na vý�ivu je potřebné analyzovat jak relativní podíl 
minimálních standardů na hodnotách částek dosavadního �ivotního minima na vý�ivu a 
ostatní základní �ivotní potřeby, tak vztahy k hodnotám minimálních standardů vydání na tzv. 
ostatní základní osobní �ivotní potřeby; komplexní analýza těchto vztahů viz kapitoly 7 a 8. 
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Kapitola 6.    Ostatní výrobky a slu�by 
 

6.1   Základní souvislosti 
Hlavním specifikem minimalizace vydání domácnosti na blok ostatních výrobků a 

slu�eb spočívá ve značné různorodosti jednotlivých komodit v tomto bloku a jejich závislostí 
na úrovni příjmu i velikostním typu domácnosti. 

Základní souvislostí naznačují, �e, ve smyslu vymezení obsahu �ivotního minima, 
musí minimalizace tohoto výdajového bloku umo�ňovat skromné uspokojování hmotných 
potřeb i sociálních kontaktů ve značně �irokém rozmezí komodit. 

Hlavní číselná báze minimalizace výdajů je obsa�ena v tabulkách 2.1 a� 2.11. 
Charakteristiky naznačují celkový rozsah a strukturu výdajových komodit tohoto bloku a míru 
základních závislostí (poklesu) s klesající úrovní příjmů (tvrd�ím příjmovým omezením). 
V�eobecným, av�ak diferencovaným znakem je silné omezení vydání tohoto bloku při sní�ení 
příjmů a rovně� podstatný vliv přechodu na bě�ná vydání (�komoditní redukce�), tj. sní�ení o 
vydání na nákup, resp. zásadní obnovu předmětů dlouhodobé spotřeby  a o vydání na luxusní 
a zdraví ohro�ující výrobky a slu�by. 

 
6.2  Toleranční hranice (meze) minimální úrovně (standardu) vydání, v jejich� rozmezí 
se mohou pohybovat částky �M na blok ostatních výrobků a slu�eb, lze vymezit dvěma 
následujícím postupy. 

6.2.1  Horní toleranční hranice minimálního vydání na ostatní výrobky a slu�by se 
odvodí lineární extrapolací bě�ných vydání nízkopříjmových domácností na tento blok tak, 
aby hodnotu odpovídající průměru první desetiny domácností seřazených podle vý�e čistých 
peně�ních příjmů. Číselné charakteristiky extrapolace jsou uvedeny v tabulce 6.1; podrobnosti 
viz příloha 7, svazek 2a. 
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T a b u l k a  6.1  Horní hranice minimálních peně�ních vydání na výdajový blok �ostatní 
výrobky a slu�by� domácností ekonomicky aktivních přednostů; SRÚ 2000; Kč/měs na 
domácnost 
ř. charakteristiky velikostní typy domácností 
  1 2 3 4 5+ 
a b 1 2 3 4 5 
 redukovaná peně�ní vydání      
 domácnosti1)      

1 - s průměrnými příjmy 3 333 6 157 6 873 6 810 7 065
2 - nízkopříjmové 1 733 3 180 3 570 4 437 4 712
3 rozdíl (ř.1 � ř.2) ± 1 600 2 977 3 303 2 373 2 353
4 extrapolační hodnoty -250 -465 -516 -370 -367
 horní hranice minimálních   

5 peně�ních vydání (ř.3 � č.4) 1 483 2 715 3 054 4 067 4 347
 koeficient stoupavosti  

6  - z ř.2 1,000 1,835 2,060 2,560 2,719
7 -  z ř.5  1,000 1,831 2,059 2,742 2,930

Prameny:  Analytické informace SRÚ 2000; výpočty VÚPSV 
Poznámky a vysvětlivky: 1) Vydání po komoditní redukci;  2) Výpočet: ř.3 : 10 x 6,25 (viz příloha 5, svazek 2a)) 
 

6.2.2  Dolní hranici minima vydání domácností na blok ostatních výrobků a slu�eb 
lze odvodit buď odborným odhadem nebo z vazeb mezi dlouhodobým vývojem průměrné 
cenové úrovně komplexu vý�ivových potřeb a bloku ostatních výrobků a slu�eb. 

Odborný odhad vede k závěru, �e výdajové minimum nemů�e být ni��í ne� 90% 
horní hranice minimálních vydání na blok ostatních výrobků a slu�eb. Hodnoty výdajového 
minima podle velikostních typů domácností by pak byly (Kč měsíčně): 

velikostní typ domácnosti 
1 2 3 4 5+ 

1 334 2 444 2 749 3 660 3 912 
 
Z vazeb cenové úrovně lze dolní hranici minima vydání domácností na blok 

ostatních výrobků a slu�eb odvodit tímto postupem: 
(1)  Parametrický vztah mezi dolní hranicí minima vydání domácností na vý�ivové 

potřeby a horní hranicí vydání na blok ostatních výrobků a slu�eb je u jednočlenných 

domácností dán hodnotou 1,071 (index 
Kč
Kč

1384
1483 ). 

(2) Vzestup hladiny spotřebitelských cen komponentů vý�ivy mezi rokem 1991 a 
2000 činí 1,85.  

(3)  Minimální hranice vydání jednočlenných domácností na vý�ivové potřeby v roce 
1991 by tedy měla činit 748 Kč měsíčně; to odpovídá hodnotě normativního modulu 
stanoveného optimalizačním propočtem pro dospělé, ekonomicky aktivní osoby (785 Kč 
měsíčně) před odpočtem naturální slo�ky krytí vý�ivových potřeb. 

(4) Při přenesení parametrického vztahu podle bodu 1 do roku 1991 by činila 
minimální hodnota vydání na blok ostatních výrobků a slu�eb 800 Kč/měs. 

(5)  Vzestup (index) souhrnné hladiny spotřebitelských cen bloku ostatních výrobků 
a slu�eb mezi rokem 1991 a 2000 činí 1,7. 

(6) Dolní hranice minima vydání jednočlenných domácností na blok ostatních 
výrobků a slu�eb je dána hodnotou 1 360 Kč/měs (800 x 1,7). 

(7) Hodnoty dolních hranic výdajového minima dal�ích velikostních typů domácností 
lze odvodit prostřednictvím koeficientů odstupňování horních hranic minima: 
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 velikostní typy domácností 
 1 2 3 4 5+ 
koeficienty stoupavosti 1,000 1,831 2,059 2,742 2,930 
dolní hranice minimálních vydání 1 360 2 488 2 798 3 726 3 982 
  

Vzhledem k blízkosti obou odhadů byly za základ vzaty vy��í z párových hodnot, tj. 
řada počínající hodnotou 1 360 Kč. 

 
6.3  Toleranční pásmo minimálních hodnot vydání na blok ostatních výrobků a 

slu�eb je poměrně úzké; pohybuje se okolo 9 %. 
 velikostní typy domácností 
hranice minimálních vydání 1 2 3 4 5+ 
horní 1 483 2 715 3 054 4 067 7 347 
dolní 1 360 2 488 2 798 3 726 3 982 
rozdíl mezi nimi 123 227 256 641 365 

 
Test hodnoty rozsahu bezúplatného přijímání a vydávání naturálně získávaných 

potravin a stravy naznačuje, �e u nízkopříjmových domácností existuje v�eobecný přesah 
bezúplatného příjímání oproti vydávání potravinových naturálií. Z toho plyne, �e tento typ 
sociálních kontaktů je z hlediska materiálních přínosů pro domácnosti s minimálními příjmy 
pozitivní (v rozsahu okolo 15 % vydání); hodnoty minimálních vydání na analyzovaný blok 
by se tedy měly v tomto rozsahu dále sní�it; zdá se v�ak, �e taková redukce by byla obtí�ně 
zdůvodnitelná a nelze doporučit její uplatnění. 

6.4  Z odstupňování souhrnných hodnot minimálních standardů tohoto výdajového 
bloku lze odvodit, �e dílčí standardy - moduly minimálních vydání jednotlivých osob by se 
měly relativně zhruba pohybovat v toleranci - pro druhou dospělou osobu 0,8 - 0,85, pro děti - 
podle věku v rozmezí 0,3 a� 0,55. Vzhledem k tomu, �e samostatné uplatnění těchto dílčích 
standardů není praktické, je vhodněj�í odvodit tyto standardy v rámci hodnot pro celkové 
částky na vý�ivu a ostatní základní osobní potřeby (viz kapitola 8). 
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Část třetí 
 

Revidovaná úroveň, struktura a 
konstrukce �ivotního minima 

 
 
V této části je obsa�ena syntéza analýz provedených v předchozích kapitolách. 

Syntéza směřuje k vymezení základů úrovně, struktury a konstrukce revidovaného �ivotního 
minima. 

Sedmá kapitola se zabývá souhrnnými standardy vydání na jednotlivé velikostní typy 
domácností, a to jednak v souhrnu vydání na vý�ivu a ostatní základní osobní potřeby, jednak 
vydání na bydlení (zde s řadou mo�ných přístupových variant). Kapitola 8 obsahuje odvození 
minimálních standardů (koeficientů) vydání na osobní potřeby (vý�ivu a ostatní osobní 
potřeby) jednotlivých typů osob podle jejich věku, postavení a pořadí v domácnosti.  

 
 

Kapitola 7. Souhrnné hodnoty minimálních standardů vydání domácností - 
základ revize úrovně a struktury �ivotního minima 

 
7.1  Základní souvislosti 

Analýzy v přede�lých kapitolách vyúsťují ve vymezení tolerancí (rozmezí) standardů 
nezbytných minimálních vydání domácností základních velikostních typů (jedno- a� pěti a 
vícečlenných domácností) v základních výdajových blocích - vý�ivy, bydlení a ostatních 
výrobků a slu�eb. 

Bází analýzy je podrobný rozbor skutečných vydání domácností ekonomicky 
aktivních přednostů, jak je zaznamenala statistika rodinných účtů v roce 2000. Rozbor 
směřuje k odůvodnitelné a přijatelné minimalizaci těchto vydání jak v důsledku příjmového 
omezení (tj. omezování rozsahu čistých peně�ních příjmů domácností v ka�dém jejich 
velikostním typu), tak vyloučením vydání na pořízení (popř. obnovu) zbo�í a slu�eb 
dlouhodobé spotřeby a rovně� na pořízení zbo�í a slu�eb luxusního charakteru (tj. redukování 
vydání na bě�ná provozní vydání domácností).  

Tato rozborová báze byla doplněna vyu�itím normativního stanovení některých 
výdajových slo�ek (vý�iva), resp. podmínek pro vymezení (rozsah) výdajů (bydlení). 

Syntéza  rozborů z  předchozích analýz obsa�ená v této kapitole směřuje ke 
•  stanovení celkových (souhrnných) standardů nezbytných minimálních 

vydání domácností podle jejich velikostního typu, 
•  porovnání s úrovní dosavadních částek �ivotního minima (na úrovni roku 

2000). 
 

7.2  Minimální standardy vydání na vý�ivu a ostatní základní osobní potřeby podle 
velikostních typů domácností 

Rozmezí, v něm� se mohou pohybovat minimální standardy vydání na osobní 
potřeby souhrnu osob �ijících v jednotlivých velikostních typech domácností, je dáno součtem 
jednak horních a jednak dolních hranic minimálních vydání na vý�ivu a na ostatní výrobky a 
slu�by1) . 

7.2.1 Číselné hodnoty rozmezí výdajových minim na osobní potřeby podle 
velikostních typů domácností jsou uvedeny v tabulce 7.1. Z hodnot je zřejmé, �e součtové 
hodnoty (ř.3 a ř.6) jsou ovlivněny rozsahem diferenciace dílčích výdajových minim; 
stoupavost součtů se pohybuje mezi odstupňováním minimálních vydání na vý�ivu a vydání 
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na ostatní výrobky a slu�by (tato slo�ka vykazuje mírně vy��í stoupavost); rozdíly ve 
stoupavosti dolní a horní hranice jsou (vzhledem k postupu vymezení hranic v předchozích 
analýzách u obou dílčích slo�ek) nepatrné. 

 
T a b u l k a  7.1  Minimální standardy vydání na základní osobní potřeby souhrnu osob 
jednotlivých velikostních typů domácností ekonomicky aktivních přednostů v roce 2000 
ř. hranice výdajového minima velikostní typy domácností 
  1 2 3 4 5+ 
a b c d e f g 
 horní (maximum)      

1 - na vý�ivu 1 746 3 066 3 437 4 435 5 328
2 - na ostatní výrobky a slu�by 1 483 2 715 3 054 4 067 4 347
3 celkem na základní osobní  
 potřeby 3 229 5 781 6 491 8 502 9 675

 
 dolní (minimum)      

4 - na vý�ivu 1 384 2 436 2 726 3 515 4 221
5 - na ostatní výrobky a slu�by  1 360 2 488 2 798 3 726 3 982
6 celkem na základní osobní  
 potřeby 2 744 4 924 5 524 7 241 8 203

 
 rozmezí max - min      

7 absolutně (ř.3 � ř.6) 486 857 967 1261 1472
8 % (ř.7 : ř.6 x 100) 17,7 17,4 17,5 17,4 18,0
   
 koeficient stoupavosti  

9 horní hranice 1,000 1,790 2,010 2,633 2,996
10 dolní hranice 1,000 1,795 2,014 2,640 2,991

Prameny: ČSÚ, VÚPSV, Analytické informace SRÚ 2000; VÚZE: Optimalizace vý�ivových doporučených 
dávek; výpočty VÚPSV 

7.2.2  Sociálně-ekonomické souvislosti minimálních výdajových standardů v oblasti 
vý�ivy a tzv. ostatních výrobků a slu�eb lze charakterizovat takto: 

(1) Rozmezí minimalizace vymezuje pro rok 2000 pásmo vydání (resp. nároků na 
čisté peně�ní příjmy) domácnosti daného velikostního typu, v něm� lze v omezeném, av�ak 
v materiálně a společensky přijatelném rozsahu krýt bě�né (provozní) potřeby domácnosti; jde 
o příjmově-výdajové pásmo, v něm� se mají pohybovat částky �ivotního minima na vý�ivu a 
ostatní základní �ivotní potřeby osob �ijících v domácnosti. 

(2) Výdajově příjmová úroveň domácnosti pod dolní hranicí �ivotního minima (tj. u 
jednotlivé osoby pod cca 2 750 Kč čistého příjmu měsíčně) představuje v roce 2000 pásmo 
hlub�ího hmotného a sociálního strádání, tj. omezeného krytí základních hmotných potřeb a 
téměř úplné vypu�tění výdajů spojených se sociálně podmíněnými vztahy. 

Příjmově výdajová úroveň domácností ekonomicky aktivních přednostů nad horní 
hranicí výdajového minima (zhruba do úrovně výdajových charakteristik domácností, tzv. 
nízkopříjmových domácností) představuje úroveň je�tě mírně omezeného krytí bě�ných 
potřeb2) . 

(3) Konkrétní vý�e prakticky uplatňovaných částek �ivotního minima na osobní 
potřeby je závislá předev�ím na vněj�ích (exogenních) sociálně-ekonomických podmínkách a 
nelze je volit libovolně v rámci systému �ivotního minima. Vněj�ími faktory jsou zejména 
úroveň minimálních pracovních příjmů, zejména úroveň minimální mzdy (viz kapitola 9); 
vliv na rozhodování mů�e mít rovně� vztah mezi dosavadními a novou (revidovanou) úrovní 
částek �M. 



 

 83

(4) Ať jsou prakticky, v rámci hranic výdajového minima, stanoveny částky 
�ivotního minima na jakékoliv úrovni, musí být respektována stoupavost vyplývající 
z výdajových minim. Úprava stoupavosti (např. tak, �e by u jednočlenných domácností byla 
částka stanovena na dolní a u čtyřčlenných domácností na horní hranici) by znamenala 
poru�ení zásady rovné sociální ochrany domácností různého velikostního typu3) . 

(5) Přímé praktické uplatnění částek �ivotního minima na osobní potřeby jako 
souhrnné (součtové) veličiny za jednotlivé velikostní typy domácností je jedna z mo�ných 
alternativ způsobů vyjádření revidovaných částí �ivotního minima (tzv. �americká cesta�)4).  

Její výhodou je 
- značná jednoduchost. Úprava by obsahovala jen pět souhrnných částek, které by 

přímo slou�ily jako směrné veličiny. Odpadají součtové  postupy. Při uplatňování souhrnných 
částek by byla zaji�těna příjmově-výdajová redukce odpovídající současným příjmovým, 
cenovým a spotřebním poměrům v ČR; 

- velká pravomoc výkonných orgánů (sociálních odborů - referátů pověřených obcí). 
Nevýhodou této alternativy je příli�né zprůměrování směrných veličin, a tedy malá 

schopnost rozli�ení výdajů podle struktury osob �ijících v domácnostech různých velikostních 
typů5). Nevýhodu by bylo mo�no z části utlumit stanovením dal�ích směrných podmínek; 
např. tak, �e by byly stanoveny pro jednotlivé typy osob odpočitatelné, popř. připočitatelné 
polo�ky6), tím by se v�ak systém komplikoval. 

Postup vyjádření částek �ivotního minima na vý�ivu a ostatní základní osobní 
potřeby souhrnně pro jednotlivé velikostní typy domácností nelze doporučit jako součást 
základní alternativy revize �ivotního minima. 

Postup zalo�ený na odvození individuálních standardů minimálních výdajů na 
vý�ivu a osobní potřeby pro osoby různého věku a pořadí v domácnosti obsahuje 
kapitola 8. 

7.2.3 Porovnání částek �ivotního minima na osobní potřeby a rozmezí 
minimálních standardů vydání na tyto potřeby (údaje viz tabulka 7.2) předev�ím 
potvrzuje, �e u domácností jedno- a dvoučlenných jsou existující částky �ivotního 
minima ve v�ech srovnávaných hodnotách ni��í ne� minimální standardy vydání na 
osobní potřeby. Naproti tomu je, počínaje tříčlennými domácnostmi, zřetelná tendence 
k vy��í úrovni částek �ivotního minima. Potvrzuje se tak opakovaně zji�ťovaný odklon 
částek �ivotního minima od empiricky zji�ťované linie rovné příjmové ochrany, kterou 
představuje odstupňování hodnot minimálních standardů. 

Z porovnání je dále zřejmé, �e za základ konečných úvah o revidované úrovni 
částek �ivotního minima bude reálně mo�né vzít hodnoty dolních (minimálních) hranic 
minimálních standardů.  



 

 84

T a b u l k a  7.2  Porovnání částek �ivotního minima (na krytí vý�ivy a ostatních 
základních osobních potřeb) s minimálními standardy vydání na tyto potřeby; hodnoty 
za rok 2000 dle SRÚ 
ř. částky �ivotního minima minimální standardy rozdíl MS - �M 
 (�M) na osobní potřeby vydání na osobní absolutně relativně 
 velikostní typ Kč potřeby (MS) Kč měs +,- %+,- 
   hranice1)     
 domácnosti měsíčně max. min. max. min. max. min. 
a b c d e f g h i 
1 jednočlenné 2 190 3 081 2 607 +891 +417 +40,7 +19,0
2 dvoučlenné2) 4 380 5 510 4 765 +1 130 +295 +25,8 +6,7
6 tříčlenné2)   6 490 6 186 5 244 -304 - 1 246 -4,7 -19,2

10 čtyřčlenné2) 8 800 8 095 6 868 -705 1 932 -8,0 -22,0
14 pěti a vícečlenné3) 10 580 9 240 7 805 -1 340 -2 775 -12,7 -26,2

Poznámky a vysvětlivky:  1) Hodnoty představují v souladu s dosavadní metodikou odvozování částek �ivotního 
minima hodnotu standardů na vý�ivu a 90 % hodnoty standardů na ostatní výrobky a slu�by,  2) Standardní 
hodnoty �ivotního minima � úplná rodinná domácnost (2dospělí, děti 10 a� 15 let),  3) Standardní domácnost dle 
tabulky 2.10 � úplná rodinná domácnost (2 dospělí, 3 děti: 6 a� 10 let, 10 a� 15 let, nad 15 let).  

   
7.3  Minimální standardy vydání na bydlení podle velikostního typu domácností 
7.3.1 Analýzy vyúsťující v minimalizaci vydání na bydlení (viz kapitola 4) prokazují, �e 
existuje mnoho faktorů, které působí na odstupňování těchto výdajových minim. Rozdíly 
v úrovni minimálních standardů vydání na bydlení jsou výrazně ovlivňovány nejen počtem 
osob �ijících v domácnosti, ale silně i vlastnickou formou bydlení (nájemní, dru�stevní, 
vlastnické bydlení) a velikostí (typem) obce podle počtu obyvatel. Orientačně lze vlivy těchto 
faktorů charakterizovat středními hodnotami koeficientů (indexů) minimálních výdajových 
standardů podle jednotlivých faktorů7): 

typ bydlení velikost obce velikostní typ domácnosti 
nájemní:vlastnické Praha: obce do 5 000 obyv. 5+ : 1 

1,28 1,47 1,69 
  

Z podstatného ovlivňování minimálních výdajových standardů na bydlení vět�ím 
počtem faktorů vyplývá předev�ím, �e stanovení hodnot minimálních vydání jen podle 
velikostního typu domácnosti není dostatečné pro jejich funkční vyu�ití jako směrných 
veličin. Přijatelné vymezení směrných veličin znamená přihlí�et k vět�ímu počtu faktorů 
ovlivňujících minimální vydání na bydlení a hledat vhodnou kombinaci s různou mírou dělby 
pravomoci mezi centrálními, regionálními a obecními orgány státní správy (samosprávy) při 
určování směrných veličin, částek �M a konkrétní vý�e dávek sociální potřebnosti. 

Podrobněj�í centrální ovlivňování částek na bydlení znamená stanovit vět�í počet 
směrných hodnot v právním předpise a pravomoci regionálních a obecních orgánů vymezit 
v rámci tohoto předpisu poměrně úzce; takový systém by ov�em mohl být slo�itý při 
praktickém pou�ívání. Men�í počet směrných hodnot zmen�uje přesnost danou právním 
předpisem a je zpravidla doplňován vět�í pravomocí krajských a obecních orgánů při 
stanovení směrných hodnot, resp. konkrétních podmínek a vý�e krytí výdajů na bydlení. 

7.3.2  Z mo�ných variant stanovení minimálních standardů vydání na bydlení lze 
zvá�it pro praktické uplatňování následující: 

Varianta první: 32 a� 60 směrných hodnot vymezujících minimální výdajové 
standardy podle formy bydlení (dvě úrovně), velikosti obce podle počtu obyvatel (dvě a� tři 
úrovně) a velikostních typů domácnosti (pět úrovní, popř. jen čtyři) a ve dvou hranicích (dolní 
a horní)8). 
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Soustava směrných minimálních standardů vydání na bydlení v první variantě je 
uvedena v přehledu v tabulce 7.3. 

Varianta druhá: 16 a� 30 dolních směrných hodnot minimálních výdajových 
standardů podle formy bydlení (dvě úrovně), velikosti obce (dvě a� tři úrovně) a velikostních 
typů domácnosti (pět úrovní, popř. jen čtyři) a jeden (nebo dva) směrné koeficienty pro 
odvození horní, nepřekročitelné, hranice standardů; 

Soustava směrných minimálních standardů vydání na bydlení v druhé variantě je 
uvedena v přehledu v tabulce 7.4. 

T a b u l k a  7.3    Soustava směrných minimálních standardů vydání na bydlení varianta 
I (úroveň 2000,  Kč/měs) 
typ bydlení � velikost obcí1) velikostní typ domácností 
A.  nájemní a dru�stevní 1 2 33) 43) 5+ 

malé horní hranice 1 720 2 270 2420 2 570 2 740
 dolní hranice 1 360 1 800 1 920  2 030 2 170

střední2) horní hranice 1 800 2 490 2 640 3 000 3 270
 dolní hranice 1 430 1 970 2 090  2 380 2 590
 horní hranice 2 180 3 100 3 400 3 890 4 400

Praha dolní hranice 1 730 2 460 2 690 3 070 3 490

B.  vlastnické  
malé horní hranice 1 300 1 830 1 890 1 950 2 020

 dolní hranice 1 010 1 420 1 470 1 520 1 570
střední2) horní hranice 1 540 2 200 2 270  2 340 2 410

 dolní hranice 1 200 1 710 1 760 1 820 1 870
 horní hranice 1 920 2 780 2 870 2 970 3 070

Praha dolní hranice 1 490 2 170 2 230 2 310 2 390

Poznámky a vysvětlivky:  1) Malé obce do 5 000 obyvatel, střední obce nad 5 000 obyvatel (mimo Prahu);  2) 
Standardy vázané na tyto domácnosti nemusí být uvedeny a odvodí se interpolací;  3) Hodnoty pro tří- a 
čtyřčlenné domácnosti mohou být sloučeny.  
 
 
T a b u l k a  7.4    Soustava dolních směrných minimálních standardů vydání na bydlení 
a koeficientů odvození horní, nepřekročitelné, hranice standardů (úroveň 2000, Kč/měs) 
ř. typ bydlení � velikost obce1) velikostní typ domácností 
 A.  nájemní a dru�stevní 1 2 33) 43) 5+ 

a b c d e f g 
1 malé  1 360 1 800 1 920  2 030 2 170
2 střední2)  1 430 1 970 2 090  2 380 2 590
3 Praha  1 730 2 460 2 690 3 070 3 490
   
 B. vlastnické  

4 malé  1 010 1 420 1 470 1 520 1 570
5 střední2)  1 200 1 710 1 760 1 820 1 870
6 Praha  1 490 2 170 2 230 2 310 2 390
   

7 Koeficienty4):  
8 alternativa A: 1,45  
9 alternativa B: malé a střední obce 1,40  

10 Praha  1,50  

Poznámky a vysvětlivky: 1) Malé obce do 5 000 obyvatel, střední obce nad 5 000 obyvatel (mimo Prahu); 2) 
Standardy vázané na tyto domácnosti nemusí být uvedeny a odvodí se interpolací;  3) Hodnoty pro tří- a 
čtyřčlenné domácnosti mohou být sloučeny; 4) Koeficienty jsou platné pro v�echny velikostní typy domácností.  



 

 86

Varianta třetí (III): 8 a� 10 základních dolních směrných minimálních standardů 
vydání na bydlení a směrný koeficient vymezující rozmezí pro určení horní, nepřekročitelné 
hranice uznatelných skutečně prokázaných vydání na bydlení; tuto nepřekročitelnou hranici 
by zpřesňovaly krajské nebo obecní orgány.  

Soustava hodnot je naznačena v tabulce 7.5. 

T a b u l k a  7.5   Hodnoty základních (nepodkročitelných) dolních směrných 
minimálních standardů vydání na (nepřekročitelné) hranice skutečně prokázaných 
vydání na bydlení, varianta III (úroveň 2000,  Kč/měs) 
 velikostní typ domácnosti 
typ bydlení 1 2 3 4 5+ 
nájemní a dru�stevní 1 360 1 800 1 920 2 030 2 170
vlastnické 1 010 1 420 1 470 1 520 1 570
   
koeficienty pro bydlení   
nájemní a dru�stevní 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
vlastnické 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
   
orientační horní hranice prokázaných    
skutečných vydání na bydlení   
nájemní a dru�stevní 2 720 3 600 4 220 4 470 4 770
vlastnické 2 220 3 120 3 230 3 340 3 450

 
7.3.3 Sociálně-ekonomické souvislosti minimálních standardů na bydlení a 

naznačených variant jejich uspořádání a praktického uplatňování lze shrnout takto: 
(1)  Vzhledem k multifaktoriálnímu ovlivňování vydání na bydlení, jejich značné 

diferenciaci a individualizaci by základním principem uplatňování sociální ochrany dávkami 
sociální potřebnosti v oblasti těchto vydání mělo být průkazné zji�ťování skutečných 
vydání - nákladů na bydlení konkrétního �adatele (klienta) a jejich periodické 
ověřování. 

Takové individuální zji�ťování skutečných vydání (nákladů) na bydlení je 
administrativně náročné (přesné vymezení náplně vydání - nákladů na bydlení, shromá�dění 
dokladů a jejich ověření, kontrola pravdivosti, periodické ověřování atd.). Peně�ní motivace 
klientů mů�e vést k fal�ování údajů, k nátlakům a korumpování administrativy. 

Individuální zji�ťování skutečných vydání (nákladů) na bydlení by mělo být spojeno 
s individualizací podmínek poskytování dávek sociální potřebnosti (např. uznáním jen části 
vykázaných vydání, tj. tlakem na jejich úspornost, stanovením částek dávek sociální 
potřebnosti na časově omezené období, tj. tlakem na sní�ení vydání směnou bytu s ni��ími 
náklady, účelové hrazení částek přímo poskytovatelům slu�eb atd.); individualizace podmínek 
poskytování dávek dále zvy�uje pracnost správy dávek. 

(2) Stanovení minimálních standardů vydání na bydlení má v systému poskytování 
dávek zalo�eném na zji�ťování skutečných individuálních vydání (nákladů) na bydlení tyto 
základní funkce: 

a) Být směrnou (normativní) hodnotou minimálních vydání na bydlení v situacích, 
kdy skutečná vydání nelze průkazně zjistit, resp. zji�ťovat (neexistence, resp. nevěrohodnost 
dokladů, časová nezvládnutelnost vzhledem k počtu klientů a kapacitní omezenosti). 

V těchto situacích při uplatňování variant I. a II. lze poskytovat dávky v zásadě na 
dolní hranici minimálních výdajových standardů; podle finančních mo�ností by zřejmě bylo 
mo�né dávky diferencovat ve variantě I. maximálně do poloviny rozpětí, ve variantě II. 
zhruba do 10 a� 15 % nad úroveň dolních hranic. 

Ve variantě III. je mo�né čerpat nejvý�e zhruba polovinu rozpětí stanoveného podle 
místních podmínek příslu�nými správními orgány (kraje, města, obce). 
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b)  Fungovat jako kritérium pro hodnocení přiměřenosti skutečně prokázaných 
vydání na bydlení. 

Mohou nastat tři základní situace: 
za prvé: skutečně vykázaná úroveň vydání na bydlení je ni��í ne� dolní hranice 

minimálních výdajových standardů. 
Půjde pravděpodobně o zcela vyjímečnou situaci; vý�e konkrétních dávek při ní by 

měla být na úrovni skutečně vykázané nebo - vzhledem - k rovnosti sociální ochrany - na 
úrovni dolní hranice výdajových standardů9); 

za druhé:  skutečně vykázaná úroveň vydání na bydlení se pohybuje ve variantách I. 
a II. v rámci rozmezí stanoveného v tabulkách 7.3 a 7.4 (ve variantě II. při pou�ití  
koeficientů); ve variantě III. v rámci rozmezí stanoveného příslu�nými správními orgány.  

Půjde o nejčastěj�í (nebo alespoň velmi častou) situaci. Je v zájmu sociální ochrany 
poskytnout dávku na úrovni skutečných vydání (popř. po jejich sní�ení o 10 % v zájmu tlaku 
na sní�ení vydání);   

za třetí: skutečně vykázaná úroveň vydání na bydlení překračuje horní hranici 
minimálních výdajových standardů (ve variantě I. stanovenou v tabulce, ve variantě II. 
stanovenou koeficienty, ve variantě III. stanovenou příslu�ným správním orgánem). 

Překročení horní hranice standardů úrovní dávek lze připustit jen ve výslovně 
stanovených případech (ve variantě I. např. pro nemoc, invaliditu, věk). 

Ve variantách II. a III. jsou horní hranice stanoveny tak, aby představovaly zhruba 90 
% úrovně vydání na bydlení domácností ekonomicky aktivních přednostů s průměrným 
příjmem (a to ve variantě II. podle typu bydlení a velikosti obcí a ve variantě III. podle typu 
bydlení a obce s nejvy��ími vydáními na bydlení, tj. Prahy). Tyto hranice proto představují 
prakticky nepřekročitelnou mez. Pokud by vůbec měla být dána zcela vyjímečně mo�nost 
překročení, pak jen dočasně (čas na změnu podmínek bydlení) a při stanovení individuální 
míry sní�ení skutečných vydání na bydlení. 

c) Měřítko pro stanovení finančních rozsahů a dělbě financování podle struktury 
vlastnických forem bydlení a velikosti obcí a počtu klientů. Účast státu mů�e být stanovena 
mírou krytí rozpětí minimálních výdajových standardů v jednotlivých variantách. 

7.3.4 Vydání na bydlení jsou základní slo�kou vydání na společné potřeby 
domácností, jak je definuje dosavadní konstrukce �ivotního minima. Vydání na společné 
potřeby domácností jsou doplňována určitým podílem vydání na tzv. ostatní výrobky a 
slu�by; konvenčně se vychází z toho, �e tato část společných potřeb domácnosti je vyjádřena 
jako 10 % celkových minimálních vydání na ostatní výrobky a slu�by (viz kapitola 6 a 
odstavec 7.2). 

Slo�itost porovnání hodnot minimálních standardů na společné potřeby domácností 
(tj. součtu minimálních výdajových standardů na bydlení a na ostatní výrobky a slu�by 
v horních a dolních hraničních hodnotách) s částkami �ivotního minima na krytí společných 
potřeb domácností (na úrovni roku 2000) nará�í na vícekriteriální odstupňování vydání na 
bydlení (která vedou k 60 hodnotám, proti nim� stojí 5 částek �ivotního minima). Pro zcela 
orientační porovnání lze pou�ít středních hodnot jednak horních, jednak dolních hranic 
maximálních výdajových standardů; tyto orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7.6. Je 
současně vhodné testovat vztahy plynoucí z rozdílů minimálních standardů členěných podle 
vlastnické formy bydlení a velikosti obcí. 
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T a b u l k a  7.6   Charakteristiky vztahů mezi minimálními výdajovými standardy na 
společné potřeby domácností (bydlení a ostatní výrobky a slu�by) a částkami �ivotního 
minima 

  velikostní typ domácnosti 
ř. charakteristiky  1 2 3 4 5+ 
a b c d e f g 
 I. minimální výdajové standardy      
 A. bydlení      

1 A1 střední hodnoty - horní hranice 1 740 2 450 2 580 2 790 2 990
2  - dolní hranice 1 370 1 920 2 030  2190 2 350
3 A2  krajní meze - var.I. minimum 1 010 1 420 1 470 1 520 1 570
4                                              maximum  2 180 3 100  3 400  3 890  4 040
5  - var.II. maximum  2 510 3 580 3 900 4 450 5 060
6  - var.III. maximum 2 720 3 600 4 220 4 470 4 770
 B. ostatní výrobky a slu�by � společná potřeba   
 domácnosti   

7 střední hodnoty - horní hranice 148 271 305 407 435
8  - dolní hranice 136 249 280 373 398
 C. celkem � společné potřeby domácnosti   
 (min. stand., MS)   

9 střední hodnoty - horní hranice (ř.1+ř.7) 1 888 2 721 2 885 3 197 3 425
10  - dolní hranice (ř.2+ř.8) 1 506 2 169 2 310 2 563 2 748

 II. Částky �ivotního minima (1.4.2000)   
11 absolutně 1 580 2 060 2 560 2 560 2 870
12 rozdíl - horní hranice MS � �M (ř.9-ř.11) +308 +661 +325 +637 +555
13  - dolní hranice MS � �M (ř.10-ř.11) -74 +109 -250 +30 -122

 III. Doplňkové charakteristiky   
14 koeficienty stoupavosti ř.9 1,00 1,44 1,53 1,69 1,81
15  ř.10 1,00 1,44 1,53 1,70 1,82
16  ř.11 1,00 1,30 1,46 1,46 1,82
17 koeficient MS:�M - horní hranice 1,19 1,32 1,13 1,25 1,19
18  - dolní hranice 0,93 1,05 0,90 1,00 0,96

  
Z vazeb obsa�ených v tabulce 7.6 lze odvodit tyto souvislosti: 

a) orientační střední hodnoty minimálních standardů vydání na společné potřeby 
domácností jsou v dolní hranici svou úrovní značně blízké částkám �ivotního minima (li�í se 
o cca ± 5). Horní hranice minim je zhruba o 13 a� 32 % vy��í; 

b) stoupání středních hodnot minimálních standardů je v pásmu jedno- a� 
čtyřčlenných domácností poněkud intenzivněj�í, ne� je stoupavost částek �ivotního minima. 
Projevuje se zejména vliv vět�ího odstupu vydání mezi jedno- a dvoučlennou domácností; 

c) při srovnání částek �ivotního minima s krajními mezemi výdajových variant, které 
lze aplikovat jako soubory směrných hodnot při určování konkrétní vý�e dávek, je zřejmé, �e 
minimální krajní meze (odpovídají  minimálním výdajům na bydlení domácností, které bydlí 
ve vlastním bytě v malých obcích do 5 000 obyvatel) jsou výrazně ni��í, zatímco maxima jsou 
výrazně vy��í.  

7.3.5  Z analýzy obsa�ení v odstavci 7.3 je zřejmé, �e pro aplikaci konkrétního 
systému směrných hodnot   bude nutno posoudit, jaká dělba pravomoci mezi centrem, regiony 
a obcemi bude uplatněna � pro souhrnná hodnocení úrovně bude mo�no vyu�ít minimální 
hranice středních hodnot vydání na bydlení; reálnou úroveň revidovaných částek �ivotního 
minima bude mo�no odvodit spí�e od dolní hranice těchto hodnot.  
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Kapitola 8.  Minimální standardy a koeficienty vydání na osobní potřeby 
skupin (typů) osob s charakteristickou úrovní a strukturou vydání 

 
8.1  Základní souvislosti 

Minimální standardy vydání na osobní potřeby jednotlivých velikostních typů 
domácností (viz kapitola 7) odrá�ejí průměrnou úroveň a strukturu vydání (počtu a struktury) 
osob v domácnostech �ijících. Tyto zprůměrované hodnoty jsou z hlediska potřebné 
diferenciace částek �ivotního minima na osobní potřeby nedostatečné. Faktory podstatně a 
bezprostředně působící na odstupňování minimálních výdajových standardů jsou (předev�ím): 

- počet osob �ijících v domácnosti. Závisí na něm intenzita odklonu od lineární 
závislosti na počtu osob, tj. míra příjmově-výdajové mno�stevní redukce; čím vět�í počet 
osob �ije  domácnosti, tím je míra odklonu vy��í; 

 - struktura osob �ijících v domácnosti, pokud se tyto osoby navzájem podstatně 
odli�ují úrovní a strukturou vydání na vý�ivu a ostatní osobní potřeby; jde zejména o osoby 
různého postavení v domácnosti z hlediska věku, pořadí, ekonomické aktivity, pohlaví, popř. 
dal�ích faktorů; 

- úroveň čistých peně�ních příjmů domácnosti; rozdílná intenzita příjmového 
omezení ovlivňuje úroveň i strukturu vydání jednotlivých osob. 

Konkrétní míra působení těchto faktorů se přitom v čase postupně mění pod vlivem 
celého komplexu �irokých sociálně-ekonomických souvislostí. Ovlivňuje ji - pohyb celkové 
(průměrné) hladiny a diferenciace nominálních a reálných čistých peně�ních příjmů 
domácností, pohyb průměrné hladiny spotřebitelských cen a cenových hladin jednotlivých 
komodit. Tyto pohyby příjmů a cen a jimi ovlivňované změny �ivotních návyků a stylu 
výrazně působí na strukturu (podíly) vydání podle jednotlivých spotřebně-výdajových bloků a 
komodit, a to jak za domácnosti jako celek, tak za jednotlivé osoby. 

Kvantifikace naznačených souvislostí je velmi náročná. Předev�ím klade vysoké 
nároky na rozsah a podrobnosti informací (empirických dat) o příjmových a výdajových 
strukturách za jednotlivé osoby v domácnostech různého velikostního typu, různé struktury 
osob,popř. příjmové úrovně. Rovně� matematicko-statistický aparát umo�ňující relevantní 
kvantifikace je vysoce specializovaný.  Přitom výsledky kvantifikací jsou v�dy jen přibli�né a 
platné pro určité časové období (interval), v něm� se významněji nemění celkové �ivotní 
podmínky domácností1).  

Rozsáhlý soubor studií a analýz zabývajících se rozdíly ve spotřebně-výdajových 
úrovních a strukturách jednotlivých typů (skupin) osob s charakteristickými demografickými, 
sociálními a ekonomickými znaky (DSE znaky) dochází opakovaně k závěrům, �e vliv 
takových faktorů jako je pořadí osoby v domácnosti a její věk (a ve speciálně zaměřených 
studiích i dal�í faktory, např. pohlaví, charakter pracovních činností) působí velmi významně 
na úroveň a strukturu osobních (nebo celkových) výdajů (spotřeby, příjmů). 

Dosavadní studie týkající se standardů odstupňování vydání na osobní, popř. celkové 
potřeby jednotlivých osob mají rozdílná zaměření; směřují 

a) buď ke stanovení standardizovaných poměrů velikosti spotřeby skupin (typů) osob 
s charakteristickými DSE znaky, tj. stanovení tzv. spotřebních jednotek, které umo�ňují 
přepočet příjmů jednotlivých domácností na ekvivalentní (standardizované, srovnatelné) 
příjmy. Ty umo�ňují srovnávat �ivotní úroveň (spotřebu, příjmy) mezi domácnostmi různých 
velikostních typů a struktury. Spotřební jednotky udávají pomocí koeficientů váhu 
jednotlivých členů domácnosti na spotřebě (příjmu, vydání) celé domácnosti2); 

b) ke kalkulaci potřebného mno�ství naturálních nebo finančních prostředků pro 
určitý soubor (určitou skupinu) domácností nebo jiných skupin obyvatelstva na určitou dobu 
(např. při přepravě, expedici nebo při marketingových analýzách apod.); jde o specifické 
kalkulační spotřební jednotky;  
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c) k určení minimálně nezbytné úrovně příjmů (sociálního nebo �ivotního nebo 
eventuálně existenčního minima), která vymezuje tu či onu úroveň sociální ochrany proti 
příjmové nedostatečnosti. 

Odvození koeficientů váhy (mohutnosti) jednotlivých členů domácnosti na spotřebě 
(souhrnném čistém peně�ním příjmu domácnosti, resp. jejích souhrnných výdajů) pro účely 
sociální ochrany (ochrany proti příjmové nedostatečnosti) má řadu společných rysů 
s odvozením spotřebních jednotek uvedených shora; současně se v podstatných stránkách li�í. 
Jde o tyto podstatné rozdíly 

- spotřební jednotky se odvozují na úrovni průměrné (střední) celkové spotřeby 
(příjmů, vydání) domácností a jednotlivců (tj. spotřeby včetně pořízení � obnovy výrobků a 
slu�eb a spotřeby zbytné - luxusní); koeficienty spotřeby osob pro účely sociální ochrany proti 
příjmové nedostatečnosti se odvozují na úrovni bě�né (redukované) u nízkopříjmových 
domácností; 

- spotřební jednotky se zcela převá�ně odvozují za ve�kerou spotřebu (příjmy, 
vydání) jednotlivých osob tj. jak na spotřebu potravin a ostatních výrobků a slu�eb 
individuální spotřeby, tak na spotřebu, která se realizuje společně v�emi členy domácnosti; 
v tomto směru představují spotřební jednotky jen ideální přepočtovou hodnotu umo�ňující 
převedení zji�těné úrovně spotřeby (příjmů, vydání) na hodnotu porovnatelnou mezi 
domácnostmi různého slo�ení osob v nich �ijících. Koeficienty spotřební váhy (mohutnosti) 
jednotlivých osob pro účely sociální ochrany jsou hodnoty reálně pou�ívané v sociální a 
hospodářské politice a praxi; jejich pou�ívání je spojeno s reálnými peně�ními výdaji (veřejné 
rozpočty) a příjmy (dávky podmíněné sociální potřebností, státní sociální podpora). Jsou proto 
předev�ím stanoveny na okruhy potřeb, které se nesporně vá�í na individuální spotřebu 
jednotlivých osob (standardy spotřeby [příjmů, vydání] vázané na společné potřeby osob 
�ijících v domácnosti se ře�í samostatně jiným způsobem). Často se koeficienty spotřební 
mohutnosti jednotlivých osob v sociální ochraně stanoví specificky (diferencovaně) pro osoby 
�ijící v různých typech domácnosti (úplné nebo neúplné domácnosti - rodiny) a popř. rovně� 
pro osoby, které zaujímají třetí, popř. dal�í pořadí v domácnosti. 

Tato kapitola je zaměřena na konkrétní odvození minimálních standardů vydání na 
osobní potřeby charakteristických typů osob (absolutně Kč) a z nich odvozených koeficientů 
příjmově-výdajové mohutnosti těchto osob. 

 
8.2  Odvození minimálních standardů a koeficientů vydání na osobní potřeby pro typy 
osob s charakteristickou úrovní a strukturou potřeb 
8.2.1 Základní podmínky prakticky pou�itelného stanovení soustavy individuálních 
minimálních výdajových standardů a koeficientů vydání na osobní potřeby jsou tyto: 

za prvé aby byly stanoveny pro takové typy osob (osoby s takovými DSE znaky), 
které se vyznačují charakteristickými (výraznými) rozdíly v úrovni a struktuře potřeb a z nich 
plynoucích rozdílů vydání na osobní potřeby (resp. příjmů potřebných na krytí těchto vydání),  

za druhé aby souhrny těchto minimálních standardů a koeficientů odpovídaly 
souhrnným minimálním standardům jednotlivých velikostních typů domácností, resp. aby tyto 
souhrny oscilovaly kolem těchto souhrnných standardů v tolerancích odpovídajícím rozdílům 
minimálních standardů a koeficientů jednotlivých typů osob (byly co do odchylek přijatelné), 

za třetí aby výsledků vyjádření soustavy individuálních standardů a koeficientů bylo 
jednoduché a snadno aplikovatelné.  

Při hledání postupů, které by umo�ňovaly naplnit tyto základní podmínky, bylo 
analyzováno několik mo�ností (vyu�ití normativních hodnot optimalizačních propočtů vydání 
na vý�ivu, výsledky analýzy ověřování vý�e a struktury �ivotního minima z roku 1994 pokud 
jde o minimální výdaje na osobní potřeby, výsledky regresní analýzy vydání na vý�ivu, 
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bydlení, ostatní výrobky a slu�by). �ádný z těchto postupů nesplňoval dostatečně nároky vý�e 
uvedených podmínek. 

Za nejvhodněj�í lze pova�ovat, vzhledem k relativně malému rozsahu empirických 
údajů, iterační postup, při kterém se analyzují a postupně zpřesňují mo�né velikosti 
individuálních minimálních standardů a koeficientů vydání na osobní potřeby v rámci 
jednotlivých velikostních typů domácností. Respektují se zvlá�tnosti odstupňování 
minimálních výdajových standardů mezi jednotlivými velikostními typy domácností. 
Podstatná je proto analýza dvoučlenné domácnosti, pro kterou je charakteristický nejvy��í 
vzestup vydání oproti jednočlenným domácnostem; analyzují se vydání na osobní potřeby 
v hlavních (v�ech) variantách (kombinacích) mo�ného slo�ení osob �ijících v domácnosti (v 
rámci dvougenerační úplné nebo neúplné domácnosti - rodiny). 

8.2.2 Konkrétní odvození velikosti individuálních minimálních standardů a 
koeficientů se realizuje ve třech rozborových fázích. 

V první fázi se vymezuje postavení hodnot minimálních standardů vydání na osobní 
potřeby jednočlenné domácnosti. Druhá fáze spočívá v podrobné analýze vydání na osobní 
potřeby typických osob dvoučlenných domácností a odvození individuálních minimálních 
standardů a koeficientů těchto vydání. Třetí fáze je zaměřena na stanovení individuálních 
relativních (a z nich odvozených absolutních) minimálních výdajových hodnot, u tří a 
vícečetných domácností s různou strukturou osob v nich �ijících. 

8.2.2.1 V první fázi rozboru vyúsťuje vymezení úlohy hodnot minimálních 
standardů vydání na osobní potřeby jednočlenné domácnosti v závěr, �e tyto hodnoty jsou - 
vedle funkcí v �ivotním minimu jednočlenné domácnosti - současně i hodnotami 
minimálních výdajových standardů na osobní potřeby pořadově první dospělé osoby ve 
v�ech typech vícečlenných domácností (počínaje dvoučlennou domácností). Představují 
rovně� bázi a základnu pro odvození souhrnných koeficientů minimálních výdajových 
standardů pro vícečlenné domácnosti s různým slo�ením (strukturou) osob v nich 
�ijících. 

Rozmezí absolutních hodnot minimálních standardů vydání na osobní potřeby 
pořadově první dospělé osoby tedy činí (Kč měsíčně): 
  z toho 
 celkem vý�iva  ostatní 
horní hranice 3 229 1 746 1 483 
dolní hranice 2 744 1 384 1 359 
Pozn.: Hodnoty se zde i ve v�ech dal�ích krocích uvádějí včetně částek zahrnovaných v aktuálně uplatňovaných 
částkách �ivotního minima do částek na společné potřeby domácnost; tento postup odpovídá předpokládané 
(navrhované) změně struktury částek �ivotního minima. 

 

8.2.2.2  Druhá rozborová fáze má řadu samostatných kroků a v jejich rámci dílčích 
okruhů. 

První krok v této fázi spočívá ve vymezení velikosti a úlohy hodnot souhrnného 
minimálního standardu (SMS) dvoučlenných domácností na osobní potřeby a koeficientu 
tohoto standardu (KSMS) vůči jednočlenným domácnostem. Hodnoty SMS a KSMS jsou (viz 
té� kapitola 7): 
 maximum minimum 
 SMS KSMS SMS KSMS 
celkem 5 781 1,790 4 924 1,795 
z toho vý�iva 3 066 1,756 2 436 1,761 
ostatní 2 715 1 830 2 488 1 831 
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Druhý - nejobsa�něj�í - krok v rozboru obsahuje vlastní analýzu a odvození hodnot 
IMS a KIMS osob druhého pořadí. Tvoří jej několik okruhů:  

 - stanovení IMS a KIMS jednak dětí, jednak dospělých osob, které zaujímají druhé 
pořadí v dvoučlenných domácnostech, 

- vyrovnání individuálních minimálních výdajových standardů podle souhrnných 
hodnot minimálních výdajových standardů velikostních typů domácností. 

a) Hodnoty individuálních minimálních výdajových standardů dětí 
zaujímajících druhé pořadí ve dvoučlenné domácnosti jsou odvozeny na základě těchto 
vztahů a souvislostí: 

aa) Děti zaujímají v pořadí osob v domácnosti v�dy pořadově nejvý�e druhé (popř. 
dal�í) místo. Dvoučlenná domácnost, v ní� �ije dítě, je v�dy neúplnou domácností (je tvořena 
dospělou osobou zaujímající první pořadí s dítětem. 

Tyto údaje vymezují střední (průměrné) hodnoty SMS a KSMS u dvoučlenných 
domácností. Hodnoty SMS a KSMS domácností různého konkrétního slo�ení osob kolísají 
kolem průměru. Dal�í postup analýzy směřuje ke stanovení konkrétních hodnot individuálních 
(osobních) minimálních výdajových standardů (IMS) a koeficientů (KIMS) osob 
zaujímajících v domácnostech druhé pořadí a výrazněji se li�ících úrovní (resp. strukturou) 
spotřeby a tomu odpovídajících vydání; konkrétní IMS (KIMS) charakterizují diferenciaci 
(rozptyl) od souhrnné, střední (průměrné) hodnoty. 

ab) Hodnoty IMS vydání na vý�ivu lze pro věková pásma dětí, pro které se (v 
dosavadní metodice �ivotního minima) stanoví částky na vý�ivu a ostatní základní osobní 
potřeby vymezit v dolní hranici na úrovni korigovaných, peně�ních částek minimálních 
normativních modulů vydání na vý�ivu (viz odst. 5.6.3.1); jde o hodnoty: 

 typ osoby 

 De,1 De,2 De,3 De,4 Do,1 
Kč měsíčně 1,123 1 370 1 472 1 564 1 384 
koeficienty 0,81 0,99 1,06 1,13 1,00 
Pozn.: De,1 děti ve věku od 0 do 6 let, De,2 děti ve věku od  6 do 10 let, De,3 děti ve věku od 10 do 15 let, De,4 
nezaopatřené děti nad 15 let věku (max. do 26 let), Do,1 dospělá osoba. 

 
Horní hranice individuálních minimálních standardů vydání na vý�ivu dětí se odvodí 

z absolutní hodnoty minimálního standardu peně�ních vydání na vý�ivu dospělé osoby 
zaujímající první pořadí tj. 1 746 Kč měsíčně (viz odst, 5.6.3.1 a odst. 8.2.2.1) a koeficientu 
pro dolní hranice IMS vydání na vý�ivu (viz předchozí odstavec); hodnoty koeficientů 
(KIMS) a absolutních hodnot jsou: 
 De,1 De,2 De,3 De,4 Do,1 
KIMS 0,81 0,99 1,06 1,13 1,00 
IMS, Kč měsíčně 1 414 1 729  1 851 1 973 1 756 

 
ac) Hodnoty IMS vydání na ostatní základní osobní potřeby pro věková pásma 

dětí jsou odvozeny z podrobného rozboru bě�ných vydání na blok ostatních výrobků a slu�eb 
za dvoučlenné domácnosti podle údajů rodinných účtů 20003). 

Číselně je postup rozboru zřejmý z přehledu v tabulce 8.1. Údaje v části II. tabulky 
za nízkopříjmové domácnosti jsou odvozeny koeficienty redukce (příjmového omezení) 
bě�ných příjmů mezi domácnostmi nízkopříjmovými a domácnostmi s průměrnými příjmy 
(pou�ity jsou koeficienty pro jednotlivé výdajové komodity, u nich� příjmové omezení působí 
diferencovaně, viz kap. 2., odst. 2.2.1, tab. 2.3). 
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T a b u l k a   8.1   Bě�ná vydání na blok ostatních výrobků a slu�eb podle typů osob, pro 
které se stanoví částky �ivotního minima. Údaje za dvoučlenné domácnosti ekonomicky 
aktivních přednostů, SRÚ 2000, Kč/měsíčně1) 

 
I. Analytické údaje � domácnosti s průměrnou úrovní čistých peně�ních příjmů 

str.1 
druhy vydání typy osob 

 dítě dítě dítě dítě dospělý 
  od 0 do 6 od 6 do10 od 10 do 15 od 15  
  let let  let let  
 (De,1) (De,2) (De,3) (De,4) (Do,1) 

a b c d e f 
Oddíl vydání 03 � odívání a obuv      
03  oděvní materiály, k.301 5 14 4 13 8
03  prádlo a pletené o�acení pánské, k.303 - - - 49 116
03  prádlo a pletené o�acení dámské, k.304 - - - 93 139
03  prádlo a pletené o�acení dětské, k.305 60 114 118 15 -
03  konfekce pánská, k.306 - - - 53 129
03  konfekce dámská, k.307 - - - 156 121
03  konfekce dětská, k.308 36 95 104 25 - 
03  textilní galanterie8 8 11 5 5 5
03  punčochy a pono�ky pánské, k.321 - - - 6 20
03  punčochy a pono�ky dámské, k.322 - - - 21 25
03  punčochy a pono�ky dětské, k.322 15 28 18 3 - 
03  obuv pánská, k.324 - - - 34 90
03  obuv dámská, k.325 - - - 62 123
03  obuv dětská, k.325 107 142 121 7 -
03  či�tění, opravy a půjčování oděvů, 
k.431 

2 2 1 8 15

03  opravy a půjčování obuvi, k.432 7 5 5 7 6
celkem oddíl 03 240 411 376 590 797
      
Oddíl vydání 05 � bytové vybavení, zaří-      
zení, opravy       
celkem oddíl 05 268 268 268 268 268
  
  
Oddíl vydání 06 - zdraví  
06  ostatní zdravotnické výrobky, k.336 1 2 4 3 3
06  léky předepsané lékařem 28 18 19 17 18
06  léky bez receptu a dal�í léčiva 54 33 39 54 51
06  ortopedické a terapeutické prostředky,  
      k.339     1 11 10 36 26
06  ambulantní lékařská péče, k.471 2 2 2 3 6
06  ambulantní stomatologická péče, k.472 2 9 21 22 18
06  ostatní ambulantní péče, k.473 - 4 - 4 5
06 ústavní zdravotní péče, k.474 - - - 1 6
celkem oddíl 06 89 79 95 140 132
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T a b u l k a   8.1   - pokračování 
str.2 

a b c d e f 
Oddíl vydání 07 � doprava      
07  pohonné hmoty a oleje, k.364 - - - 47 470
07  náhradní díly a příslu�enství, k.365 - - - 6 61
07  kombinovaná osobní doprava, k.411 9 40 39 58 37
07  silniční osobní doprava MHD, k.412 - - 8 - 11
07  silniční osobní doprava BUS, k.413 12 20 30 78 53
07  kolejová osobní doprava, k.415 2 9 27 64 39
07  nákladní doprava a dopravní slu�by,k.418 - - - - 5
07  ostatní slu�by pro osob.dopr.prostředky,      
      k.434 - - - 3 28
07  údr�ba a opravy osob.dopr.prostředků,      
      k.435 - - - 7 67
celkem oddíl 07 23 69 104 263 771
  
  
Oddíl vydání 08 � po�ty a telekomunikace  
08  po�tovní slu�by, k.421 6 6 8 10 11
08  telefonické a telefaxové slu�by, k.422 94 94 181 278 235
celkem oddíl 08 100 100 189 288 246
  
      
Oddíl vydání 09 � rekreace, kultura      
09  hračky, k.378 79 240 86 28 - 
09  sportovní potřeby, rekreace v přírodě,      
k.382 37 33 49 32 33
09  sběratelské aj. drobné předměty pro rekre-  
aci, k.384 3 8 6 5 7
09  papírenské zbo�í, k.385 5 34 28 15 6
09  knihy, k.386 54 44 45 40 52
09 noviny a časopisy, k.387 29 34 53 58 87
09  učebnice, k.388 - 7 6 43 1
09  rozhlas a televize, k.423 48 45 76 73 69 
09  opravy výrobků dlouhodobé spotřeby, - - - - 1
      k.433      
09  opravy zařízení audio, foto, zpracování       
      dat, k.438 - 26 13 9 10
09  květy a výrobky z květin 17 30 15 19 34
09  dovolená s komplexními slu�bami tuzem-  
      ská, k.461 117 124 98 43 44
09  rekreační a sportovní slu�by, k.464 32 62 43 35 17
09  kulturní a zábavní slu�by, k.465 33 62 47 61 42
09  domácní zvířata a potřeby pro jejich chov,  
      k.533     1 21 53 52 54
09  veterinární a ostatní slu�by pro domácí  
      zvířata, k.534  
celkem oddíl 09 467 775 620 527 465

 



 

 95

T a b u l k a   8.1   - pokračování 
str.3 

a b c d e f 
Oddíl vydání 10 � vzdělání      
10  základní �koly, k.451 - 5 11 5 - 
10  střední �kola,k.452 - - - 32 - 
10  pomaturitní nástavbové studium, k.453 - - - - - 
10  vy��í a vysoko�kolské vzdělávání, k.454 - - 1 22 2
10  vzdělávání nedefinované stupněm, k.455 37 52 30 25 6
10  mateřská �kola, k.456 157 64 - - - 
celkem oddíl 10 194 121 42 84 8
  
  
Oddíl vydání 12 � ostatní zbo�í a slu�by  
12  kosmetické zbo�í , k.332 80 78 78 94 85
12  drogistické aj. zbo�í pro osobní hygienu,  
      k.334  89 76 80 88 78
12  ostatní průmyslové zbo�í, k.379 6 32 2 1 12
12  kadeřnické salóny a zařízení osobní péče,  
      k.443     32 63 36 46 55
12  sociální péče, k.475 - - - - - 
12  správní a jiné poplatky, k.506 8 3 4 6 13
celkem oddíl 12 215 252 200 235 243

 
 

II.  Souhrnné údaje � domácnosti nízkopříjmové 
Druhy vydání Typy osob 

 (De,1) (De,2) (De,3) (De,4) (Do,1) 
a b c d e f 

03  odívání a obuv 153 265 243 381 516
05  bytové vybavení, zařízení 147 147 147 147 147
06  zdraví 55 50 60 88 70
07  doprava 9 27 41 104 305
08  po�ta a telekomunikace 77 77 145 221 188
09  rekreace, kultura 274 464 363 312 275
10  vzdělávání 194 121 42 84 8
12  ostatní zbo�í a slu�by 131 152 121 143 147
  
Souhrn vydání 1 040 1 303 1 162 1 480 1 656
Koeficient diferenciace vydání 063 0,79 0,70 0,90 1,00

Prameny: Analytické informace SRÚ 2000; výpočty VÚPSV  
Poznámky a vysvětlivky: 1) Číselné kódy odpovídají kódům pou�ívaným v ČSÚ 



 

 96

Hodnoty uvedené v posledních dvou řádcích tabulky 8.1 části II jsou základem pro 
aproximaci individuálních minimálních standardů výdajů na tyto �ostatní základní osobní 
potřeby� jednotlivých věkových pásem dětí. 

Nejvhodněj�í aproximační postup spočívá v tom, �e prostřednictvím koeficientů 
diferenciace vydání (tab. 8.1., část II) se individuální minimální standardy věkových pásem 
dětí odvodí z absolutních hodnot minimálních výdajových standardů na ostatní základní 
potřeby u dospělé osoby (viz kapitola 6, tab. 6.1, odst. 6.3 a odst. 8.2.2.1); hodnoty jsou: 

 
 De,1 De,2 De,3 De,4 Do,1 
koeficient difer.vydání      
IMS/Kč měs. 0,63 0,79 0,70 0,90 1,00 
horní hranice 934 1 172 1 038 1 337 1 483 
dolní hranice 857 1 074 952 1 224 1 360 

ad) Sumární hodnoty IMS a KIMS vydání na vý�ivu a ostatní základní �ivotní 
potřeby (tj. stručně �osobní potřeby�) dětí podle věkových pásem jsou dány součtem hodnot 
IMS uvedených v předchozích odstavcích ab) a ac) a z nich odvozených koeficientů; 
podrobněji viz dále odst. c). 

b) Aproximace IMS a KIMS vydání na osobní potřeby druhých dospělých osob 
v domácnosti je značně ovlivněna malým rozsahem dostupných empirických dat. 
Aproximativní hodnoty mohou být získány několika postupy; vymezují v�dy určité hranice, 
v nich� se výdajové vztahy dospělých osob v prvním a druhém pořadí ve dvoučlenné 
domácnosti pravděpodobně pohybují. 

Přibli�né hodnoty individuálních minimálních standardů (IMS) výdajů a jejich 
koeficientů  (KIMS) na vý�ivu a ostatní základní osobní potřeby druhých dospělých 
osob dvoučlenné domácnosti lze odvodit na podkladě následujících vstupních souvislostí: 

- Dvoučlenná úplná domácnost představuje prakticky v�dy sou�ití mu�e a �eny 
(man�elé, druh a dru�ka, bez dětí). 

- Podle existujících statistických �. a praxe je za osobu zaujímající první  pořadí ve 
dvoučlenné úplné domácnosti pova�ován mu�; osobou druhého pořadí je �ena. 

ba) Podrobné údaje rodinných účtů za rok 2000 o úrovni vydání na vý�ivu 
nízkopříjmových jednočlenných domácností mu�ů a �en (před komoditní redukcí) a rovně� 
údaje o normativní úrovni nákladů (vydání) na vý�ivu (viz příloha 3 ve svazku 2a) naznačují, 
�e v bloku vý�ivy jsou vydání mu�ů poněkud vy��í ne� vydání �en: 

 vydání na vý�ivu Kč/měs. 
 SRÚ normativy2) 

 20001) 2000 
mu�i 2 513 1 422 
�eny 2 017 1 346 
střední hodnota 2 265 1 384 
�eny: mu�i 0,803 0,947 
�eny: střední hodnota 0,891 0,973 

1) Nízkopříjmové domácnosti před komoditní redukcí 
2) Viz příloha 3 ve svazku 2a 

 
Faktory tohoto převý�ení vydání na vý�ivu mu�ů oproti �enám jsou dány v průměru 

vy��í kalorickou hodnotou jejich stravy a rovně� vy��ím podílem vydání za stravování 
v zařízeních veřejného stravování. 
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Přibli�nou aproximaci RIMS druhé dospělé osoby ve dvoučlenné domácnosti lze 
odvodit na podkladě vý�e uvedených vztahů. RIMS lze stanovit  jako střed uvedených 
koeficientů určujících poměr vydání na vý�ivu �en a středních hodnot  jednak dle 
empirických hodnot zji�těných z dat SRU 2000, jednak dle normativů minimálních nákladů 
na vý�ivu 2000.  

Střed koeficientů je roven hodnotě 0,932  ( 
2

973,0891,0 +  ). Hodnota IMS druhé 

dospělé osoby ve dvoučlenné domácnosti odvozená tímto koeficientem přibli�ně odrá�í 
výdajovou pozici v bloku vý�ivy u této osoby (�eny) oproti úrovni těchto výdajů jednočlenné 
domácnosti (tato úroveň vydání odrá�í střední hodnotu za jednočlenné domácnosti mu�ů a 
jednočlenné domácnosti �en).  

Aproximativní hodnota IMS na vý�ivu druhé dospělé osoby v dvoučlenné 
domácnosti na podkladě uvedených vazeb činí: 

 KIMS 
(střed) 

Do,1 Do,2 

IMS na vý�ivu    
dolní hranice  0,932 1 384 1 290 
horní hranice 0,932 1 746 1 627 
 
bb) Aproximace IMS vydání na ostatní  základní osobní potřeby druhé dospělé osoby 

v dvoučlenné domácnosti je ovlivněna podstatnou mírou komoditní redukce a její diferenciace 
podle výdajových okruhů (viz kapitola 2) v tomto výdajovém bloku. 

Údaje SRÚ 2000 o jednočlenných nízkopříjmových domácnostech členěných na 
domácnosti mu�ů a domácnosti �en naznačují, �e vydání  v bloku �ostatní výrobky a slu�by� 
před komoditní redukcí jsou vy��í v domácnostech �en oproti domácnostem mu�ů: 

 vydání v bloku �ostatní výrobky a 
slu�by 1) 

Kč/měsíčně 
mu�i 2 553 
�eny 2 916 
střední hodnota 2 735 
�eny:mu�i 1,142 
�eny: střední hodnota  1,066 
  

Uvedené proporce nelze brát za základ vztahů individuálních minimálních standardů 
vydání na ostatní základní osobní potřeby vzhledem k tomu, �e komoditní redukce značně a 
diferencovaně omezuje předev�ím zbytněj�í výdaje (viz kapitola 2 a tab. 2.1) např. výdajový 
okruh 12 �ostatní (zbývající) výrobky a slu�by (zbytněj�í  výrobky a slu�by osobní potřeby, 
parfumerie), výdajový okruh odívání (oděvy a obuv); to ovlivňuje předev�ím výdaje �en. 

Proporce  bě�ných vydání na tzv. ostatní základní výrobky a slu�by (základní �ivotní 
potřeby) osob, které zaujímají druhé pořadí lze aproximativně odvodit ze skutečnosti, �e na 
tomto pořadí jsou prakticky v�dy �eny. V tabulce 8.2 jsou na základě údajů  tab. 8.1, část II. 
uvedeny výsledky odborného odhadu těchto bě�ných vydání dospělých osob druhého pořadí. 
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T a b u l k a 8.2  Odhad maximální a minimální úrovně  bě�ných vydání na blok  
ostatních výrobků a slu�eb u dospělých osob zaujímajících druhé  pořadí ve dvoučlenné 
domácnosti 1) 
ř. okruh vydání vydání dospělých osob relace vydání dosp. osob vydání dosp. osoby druhé-
  prvního pořadí (mu�ů) druhého pořadí (�en) ve ho pořadí (�en) ve dvou- 
  ve dvoučl. domácnosti2) dvoučl. dom. (ke sl. c)3) čl. domácnosti 
      max.4) min.5) 
a b c d e f g h 
1 03 odívání, obuv 516 31,2 1,10 1,05 568 542 
2 05 byt.vybav. a zař. 147 8,9 1,00 1,00 147 147 
3 06 zdraví 70 4,2 1,0 1,0 70 70 
4 07 doprava 305 18,4 0,80 0,75 244 229 
5 08 po�ta,telekom 188 11,4 1,00 0,80 188 150 
6 09 rekreace,kultura 275 16,5 1,00 0,90 275 248 
7 10 vzdělávání 8 0,5 1,00 1,00 8 8 
8 12 ost.výr. a slu�by 147 8,9 1,20 1,10 162 176 
        

9 souhrn vydání 1 656 100,0 x x 1 662 1 565 
10 2.pořadí : 1.pořadí x x x x 1 004 0,945 

Poznámky a vysvětlivky: 1) Vychází se z analýzy údajů v tabulce 8.1, část II.; 2) Ve sloupci c uvedeny údaje 
z tabulky 8.1, část II., sloupec f; 3) Relace  (koeficienty)  jsou odhadnuty podle analytických údajů SRÚ 2000; 
�eny mají oproti mu�ům  vy��í vydání ve výdajovém okruhu 03 (odívání a obuv), 12 (nespecifikované ostatní 
výrobky a  slu�by) a ni��í v okruhu 07 (doprava); v ostatních okruzích jsou rozdíly nezřetelné; 4) Sl.c x sl. e; 5) 
Sl. c x sl.f. 

 
Na úrovni minimálních bě�ných vydání lze pokládat za aproximaci koeficientu 

individuálního minimálního standardu (KIMS) vydání na ostatní základní osobní potřeby 
dospělé osoby zaujímající druhé  pořadí ve dvoučlenné úplné domácnosti střední hodnotu 
vztahových koeficientů vydání dospělých osob druhého a prvního pořadí tzn. hodnot 
uvedených v řádku 10, sl. g a sl. h tab.8.2; střední hodnota koeficientů činí 0,975  

( 
2

945,0004,1 + ).        
Absolutní hodnota IMS  (individuálních  minimálních standardů) vydání na ostatní 

základní potřeby dospělé osoby zaujímající druhé pořadí při vyu�ití uvedeného středního 
koeficientu činí: 
IMS na ostatní základní osobní potřeby KIMS Do,01 Do,2 
dolní hranice 0,975 1 360 1 326 
horní hranice 0,975 1 483 1 446 

 
c) Souhrnné hodnoty individuálních minimálních standardů (IMS) vydání na vý�ivu 

a ostatní základní osobní �ivotní potřeby a souhrnné KIMS v�ech osob, které mohou vytvářet 
úplné a neúplné rodinné dvoučlenné domácnosti tzn. dospělých  osob prvního a druhého 
pořadí a nezaopatřených dětí jsou součtem dílčích standardů vydání na vý�ivu a na ostatní 
základní osobní či �ivotní  potřeby uvedené v předchozích odstavcích a) a b); souhrnné 
hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.3. 
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T a b u l k a 8.3  Souhrnné hodnoty individuálních minimálních standardů (IMS)  vydání 
osob �ijících v dvoučlenných domácnostech na vý�ivu a na ostatní základní osobní  
�ivotní potřeby a relační koeficienty těchto standardů k vydání první dospělé osoby  
ř. charakteristiky t y p y    o s o b 
  Do,1 Do,2 De,1 De,2 De,3 De,4 
a b c d e f g h 

 dolní hranice       
 IMS vydání na        
1 vý�ivu 1 384 1 290 1 123 1 370 1 472 1 564 
2 ost.osobní potřeby 1 360 1 326 857 1 074 952 1 224 
        
3 celkem 2 744 2 616 1 980 2 444 2 424 2 788 
4  KIMS 1,00 0,95 0,72 0,89 0,88 1,02 
        
  horní hranice        
 IMS vydání na        
5 vý�ivu 1 746 1 627 1 414 1 729 1 851 1 973 
6 ost. osobní potřeby 1 483 1 446 934 1 172 1 038 1 337 
        
7 celkem 3 229 3 073 2 348 2 901 2 889 3 310 
8 KIMS 1,00 0,95 0,74 0,90 0,89 1,03 

Poznámky a vysvětlivky: Do,1 � dospělá osoba, v prvním pořadí, Do,2 � dospělá osoba v druhém pořadí, De,1 � 
dítě 0 a� 5 let, De,2 dítě 6 a� 9 let, De,3  dítě  10 a� 14 let, De,4 � nezaopatřené dítě 15 a� 24 let; horní věkové 
hranice jsou ukončené 

 
Hodnoty IMS a KIMS vydání na vý�ivu a na ostatní  základní osobní �ivotní potřeby 

uvedené v tab.8.3 pro dospělou osobu druhého pořadí a pro děti jsou  svou úrovní jednotlivě a 
v souhrnu vy��í ne�  procentní vzestup těchto vydání mezi nízkopříjmovými  jednočlennými a 
dvoučlennými domácnostmi. Praktické hodnoty IMS a KIMS vy�adují �vyvá�ení� s tímto  
součtovým (souhrnným) vzestupem. Tento souhrnný vzestup (přírůstek)  je charakterizován 
hodnotami KSMS (odvozenými z hodnot SMS viz hodnoty uvedené počátkem odstavce 
8.2.2.2); KSMS činí v dolní hranici 1,795 a v horní 1,790. Střední hodnota (prostý aritmetický 
průměr) přírůstků vzestupu u osob Do,2  a De  dosahuje u dolní hranice  1,892 a u horní hranice 
1,902. 

Vyvá�ení� KIMS a KSMS  vy�aduje redukci  přírůstků osob Do,2  a De koeficienty 

0,8913 (
892,0
795,0

 )  u dolních hodnot  0,8758 (
902,0
790,0 ) a u hodnot horních vyvá�ené hodnoty 

přírůstků jsou: 
 typy osob 

hodnoty přírůstku KIMS u Do,2 De,1 De,2 De,3 De,4 
dolní hranice 0,847 0,642 0,793 0,784 0,909 
horní hranice 0,832 0,648 0,788 0,799 0,902 

 
Tyto hodnoty jsou směrné pro stanovení prakticky uplatnitelných hodnot  

individuálních přírůstkových  koeficientů minimálních standardů  vydání na  základní 
osobní potřeby (na vý�ivu a ostatní základní �ivotní potřeby) druhých osob  
v domácnosti vůči hodnotě první dospělé osoby; tyto koeficienty (kd,2) jsou1): 
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druhá dospělá osoba v domácnosti         0,85 
děti jako druhé osoby v domácnosti       
do 6 let2)     0,65 
od 6 do 15 let3)    0,80 
od 15 let do 25 let4)    0,90 

Poznámky a vysvětlivky: 1)  kd,2 nabývají konkrétní hodnoty pro Do,2 a De,1 a� De,4, 
2) do dokončeného pátého roku  

věku, 3) do dokončených 14 let věku, 4) do dokončených 24 let věku,  pokud dítě splňuje  podmínky 
nezaopatřenosti;  

Praktické pou�ití těchto koeficientů spočívá ve stanovení  souhrnných minimálních  
standardů na základní osobní potřeby dvoučlenných domácnosti s různou skladbou osob 
v nich �ijících podle vztahu: 

HDom,2 = HDo,1 x (1 + kDom,2), kde 
HDom,2 - absolutní hodnota (Kč měsíčně) souhrnného minimálního standardu vydání 

na osobní potřeby (vý�ivu a ostatní základní �ivotní potřeby) dvoučlenných domácností 
s různým slo�ením osob,  

HDo,1 - absolutní hodnota (Kč měsíčně) individuálního minimálního standardu vydání 
na osobní potřeby první dospělé osoby (dospělá osoba v prvním pořadí) v domácnosti;  

(1 + kDom,2 = slo�ený (kumulativní) koeficient souhrnných  minimálních standardů. 
Počet variant slo�ení dvoučlenných dvougeneračních domácností je podle současné 

struktury částek �ivotního minima pět (při případném sloučení  De,2 a De,3 jen čtyři) a to čtyři 
(tři) neúplné a jedna domácnost dvou bezdětných dospělých osob (man�elů); hodnoty pro Do,1 

- minimum 2 744 Kč, maximum 3 229 Kč) při různém slo�ení:  
 

 1 + kDom,2 maximum minimum 
Do,1 + De,1 1,65 5 328 4 528 
Do,1 + De,2 1,80 5 812 4 939 
(Do,1 + De,3)    
Do,1 + De,4 1,90 6 135 5 214 
Do,1 + Do,2 1,85 5 947 5 076 

 
8.2.2.3  Ve třetí fázi iteračního postupu se odvozují nejprve individuální koeficienty 

minimálních standardů vydání na osobní potřeby tři a vícečlenných domácností. 
Podle odst. 7.2 (tab. 7.1, ř.9 a 10) dosahují souhrnné koeficienty minimálních 

standardů vydání domácností na osobní potřeby členů v domácnosti �ijících podle jejich 
velikostních typů tyto hodnoty (�koeficienty stoupavosti�): 

 1 2 3 4 5+ 
horní hranice (maximum) 1,000 1,790 2,010 2,633 2,996 
dolní hranice (minimum) 1,000 1,795 2,014 2,640 2,991 

 
Postupné přibli�ování ke vhodné (přijatelné) úrovni individuálních koeficientů 

minimálních výdajových standardů osob, které zaujímají třetí a dal�í místo v domácnostech, 
spočívá v jejich vymezování tak, aby se jejich součtové hodnoty co nejméně (přijatelně) 
odchylovaly od souhrnných koeficientů. Z logiky struktury osob ve dvougenerační tří a 
vícečlenné rodinné domácnosti plyne, �e na třetí a dal�í pozici osob mohou být jen děti 
různého věku. 

Z koeficientů stoupavosti plynou následující rozdíly jejich hodnot mezi domácnostmi 
různého velikostního typu; tyto rozdíly jsou dílčími koeficienty vydání na osobní potřeby. Na 
absolutní výdajové hodnoty se dílčí koeficienty převedou z hodnoty vydání první dospělé 
osoby v domácnosti ve vztahu HDom,y = HDo,1 x kD,y . Rozdíly přírůstkových koeficientů mezi 
domácnostmi různých velikostních typů (2 a� 5+) jsou dány touto kří�ovou maticí: 
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velikostní typ domácnosti (men�itel) velikostní typ domácnosti (men�enec) 
  3 4 5 
2 max. 0,220 0,843 1,206 
 min. 0,219 0,845 1,196 
3 max. 0 0,623 0,986 
 min. 0 0,519 0,851 
4 max. -0,623 0 0,363 
 min. -0,500 0 0,351 

 
Mezi domácnostmi dvou a vícečlennými při zvy�ování počtu osob v nich �ijících 

postupně o jednu je přírůstek koeficientů minimálních standardů vydání na osobní potřeby 
charakterizován těmito skutečnostmi: 

•  je podstatně men�í ne� je mezi domácnostmi jedno a dvoučlennými (ten 
činí cca 0,8) 
•  kolísá od hodnoty 0,22 (mezi dvou a tříčlennými domácnostmi) do 
hodnoty 0,5 a� 0,62 (mezi tří a� čtyřčlennými domácnostmi); mezi čtyř a pěti a 
vícečlennými domácnostmi je hodnoty přírůstku 0,35 a� 0,36 (tj. pohybuje se 
mezi předchozími rozdíly).  

Stanovení koeficientů prakticky vymezujících minimální standardy výdajů u třía 
vícečlenných domácností znamená zhodnotit tři přístupové varianty: 

za prvé přírůstkové koeficienty diferencovat jak pro ka�dý z velikostních typů 
domácnosti, tak podle věku dětí; vznikla by nejpřesněj�í, ale relativně rozsáhlá matice 9 a� 12 
hodnot. Pro praktické pou�ívání směrných veličin není takový postup pro svoji slo�itost příli� 
vhodný; 

za druhé přírůstkové koeficienty diferencovat je podle velikostních typů 
domácností. Tzn. stanovit je pro praktické pou�ití takto: 

pro třetí (v pořadí třetí) osobu 0,2 (alt.0,25) 
pro čtvrtou osobu 0,55 
pro pátou a dal�í osobu 0,35 
 
Tento postup je jednoduchý a v praxi zvládnutelný. Jeho určitou nevýhodou je, �e 

nenavazuje na diferenciaci koeficientů u dvoučlenných domácností, které vycházejí 
z hodnocení výdajové náročnosti jednotlivých osob; 

za třetí přírůstkové koeficienty diferencovat podle typů osob na základě průměrné 
(jednotkové) stoupavosti koeficientů; ta činí mezi velikostními typy domácností: 

3 - 2  0,22 
4 - 2  0,42 (0,84/2) 
5 - 2 0,40 (1,20/3) 
a v průměru 0,35 (0,22 + 0,42 + 0,40) 13. 

 
Pro jednotlivé typy osob (dětí podle věku) by, při zachování míry diferenciace 

výdajů jako u dvoučlenných domácností, byly koeficienty minimálních standardů vydání na 
osobní potřeby tyto: 

třetí a dal�í osoba v domácnosti:  
dítě do 6 let  0,30 
děti od 6 do 15 let  0,35 
dítě od 15 do 25 let  0,40 

 
Toto pojetí přírůstkových koeficientů se zdá být pro praktické pou�ití nejvhodněj�í. 
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8.2.3  Z analýzy uvedené v předchozím odstavci (8.2.2) lze odvodit konkrétní 
hodnoty souhrnných minimálních standardů vydání na základní osobní potřeby 
dvougeneračních domácností v�ech velikostních typů a v�ech variant struktury osob; přehled 
standardů pro vybrané typy domácnosti a postupu jejich odvození je uveden v tabulce 8.4. 
 

T a b u l k a  8.4  Souhrnné minimální standardy vydané na základní osobní potřeby 
(vý�ivu a ostatní základní osobní potřeby) domácností vybraných velikostních typů a 
skladby (úroveň roku 2000) 
ř. velikostní typ a 

slo�ení domácnosti 
symboly domácností dílčí přírůstkové 

koeficienty 
souhrnný 
koeficient 

absolutní úroveň 
min.standardu 

Kč/min. hranice 
dolní              
horní 

a b c d e f g 
1 jednočlenná Dom,1(Do,1) 1,00 1,00 2 744 3 229
2 dvoučlenná Dom,2 d:0,795, h:0,790 d:1,795;h:1,790 4 925 5 796
3 -neúplná,min. Do,1 + De,1 1,00+0,65 1,65 4 528 5 328
4               max. Do,1 + De,4 1,00+0,90 1,90 5 214 6 135
5           - úplná Do,1 + Do,2 1,00+0,85 1,85 5 076 5 974
6 tříčlenná Dom,3 d:0,219 h:0,220 d:2,014,h:2,010 5 526 6 490
7 neúplná, min. Do,1+De,1+De,1 1,00+0,65+0,30 1,95 5 351 6 297
8              max. Do,1+De,4+De,4 1,00+0,90+0,40 2,30 6 311 7 427
9 úplná min. Do,1+Do,2+De,1 1,00+0,85+0,30 2,15 5 900 6 942
10          max. Do,1+Do,2+De,4 1,00+0,85+0,40 2,25 6 174 7 265
11 čtyřčlenná Dom,4 d:0,536, h:0,623 d:2,640,h:2,633 7 244 8 502
12 neúplná min. Do,1+(3xDe,1) 1,00+0,65+0,30+0,30 2,25 6 174 7 265
13             max. Do,1+(3xDe,4) 1,00+0,90+0,40+0,40 2,70 7 409 8 718
14 úplná min. Do,1+Do,2+(2xDo,1) 1,00+0,85+0,30+0,30 2,45 6 723 7 911
15         mas. Do,1+Do,2+(2xDe,4) 1,00+0,85+0,40+0,40 2,65 7 272 8 557
16 pětičlenná Dom,5 d:0,351, h:0,363 d:2,991,h:2,996 8 207 9 658
17 neúplná min. Do,1+(2xDe,1)+(2xDe,2) 1,00+0,30+0,30+0,80+

0,35 
2,75 7 546 8 880

18              max. Do,1+(2xDe,3)+(2xDe,4) 1,00+0,35+0,35+0,90+
0,40 

3,00 8 232 9 687

19 úplná min. Do,1+Do,2+(3xDe,1) 1,00+0,85+0,30+0,30+
0,30 

2,75 7 546 8 880

20          max. Do,1+Do,2+(3xDe,4) 1,00+0,85+0,40+0,40+
0,40 

3,05 8 369 9 848

21 osmičlenná Dom,8 x x 
22 úplná.max. Do,1+Do,2+(3xDe,3)+(3x

De,4) 
1,00+0,85+1,05+1,20 4,10 11 250 13 239
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Část čtvrtá 
 

Vybrané problémy uplatňování 
revidovaného �ivotního minima 

V následujících kapitolách jsou uvedeny hlavní problémy účinnosti praktického 
uplatnění a fungování revidovaného �ivotního minima. Rozbor v kapitole 9 se soustředí na 
vztahy minimálních příjmových veličin v ekonomické a sociální oblasti; zejména na jejich 
působení na motivaci k legální práci. Motivace k práci popř. k dal�ím významným �ivotním 
aktivitám je rovně� hlavním okruhem analýzy mo�nosti uplatňování vícestupňového 
�ivotního minima po jeho revizi. 

 
  

Kapitola 9.  Vztahy mezi �ivotním minimem a minimální mzdou 
  

9. 1  Základní souvislosti 
Vztahy mezi úrovní kriteriálních minimálních příjmů - minimální mzdou a �ivotním 

minimem jsou  podstatné pro charakter jejich sociálně-ochranných a ekonomicko-motivačních 
funkcí. Předpokladem pro vyvá�enost těchto funkcí je dostatečně vy��í úroveň v�eodvětvové 
(jednotné, statutární) minimální mzdy (čisté minimální mzdy) oproti částkám �ivotního 
minima. 

Pokud částky �ivotního minima jednotlivce (a sociální dávky poskytované na této 
úrovni) převy�ují, jsou rovny nebo se značně blí�í úrovni minimální mzdy, dochází 
k záva�ným deformacím fungování minimálních veličin. Motivace k práci se zeslabuje, 
získávání prostředků (příjmů) k �ivotu prostřednictvím dávek sociální potřebnosti je 
výhodněj�í ne� příjmy ze zaměstnání na úrovni (v blízkosti) minimální mzdy, tím se zvy�ují 
rizika pasti chudoby, zesilují tendence k sociální nezaměstnanosti a parazitismu. 

Míra převý�ení minimální mzdy nad �ivotním minimem mů�e být různě intenzivní; 
úroveň minimální mzdy má sama určitá - relativně volná (měkká) omezení, předev�ím vztah 
k průměrné (střední) mzdové úrovni v národní ekonomice. 

Údaje z druhé poloviny devadesátých let ve vybraných státech EU ukazují, �e úroveň 
hrubých minimálních mezd se pohybuje okolo 60 % hrubé průměrné mzdy výrobních dělníků 
ve zpracovatelském průmyslu a po odpočtu slo�ené daňové zaměstnanecké kvóty relace 
čistých minimálních a průměrných mezd �edesátiprocentní hranici překračuje1); čistá 
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minimální mzda převy�uje sociální příjmové minimum uplatňované u jednotlivce o cca 80 a� 
150 %: 

 

T a b u l k a   9.1 Charakteristiky mezd a �ivotního minima v SRN, Francii a Portugalsku 
stát rok PMh

1) PMč
2) MMh

3) MMč
2) �M1

4) slo�ená daňová 
   kvóta  zaměstnanců1) 

   průměr minimum 
Německo  1996 5 030 2 902 3 147 1 992 1 118 42,3 36,7
(DEM)  100,0 57,7 62,6 39,6 22,2   
   100,0 108,4 68,6 38,5   
   178,2 100,0   
     
Francie 1999 11 358 8 212 6 796 5 199 2 552 27,7 23,5
(FF)  100,0 72,3 59,8 45,8 22,5   
   100,0 82,8 63,3 31,1   
   203,7 100,0   
Portugalsko  1999 121 605 99 473 71 571 63 054 25 000 18,2 11,9
(PTE)  100,0 81,8 58,8 51,9 20,6   
   100,0 72,0 63,4 25,1   
   252,2 100,0   

 
Prameny: a) OECD: Tax Benefit Position of Employees 1997; b) OECD: Taxing Wages 1999/2000; c) Eurostat 
Yearbook 2001; d) MISSOC: Mindest sicherung in den Migliedstaaten de EU und der EWR; e) Eurostat: 
Minimum Wages 1997 
Symboly: PM - průměrná mzda, MM - minimální mzda, �M1 - sociální příjmové minimum jednotlivce, h- hrubé, 
č-� čisté příjmy 
Poznámky a vysvětlivky: 1) Německo-pramen a); Francie, Portugalsko - pramen b); 2) Vlastní výpočet podle 
slo�ené daňové kvóty zaměstnanců;  3) Německo - pramen e);  minimální mzda nekvalifikovaného dělníka ve 
stavebnictví; Francie, Portugalsko - pramen c); 4) pramen d). 

  
Údaje naznačují, �e úrovně minimálních mezd jsou relativně i absolutně stanoveny 

tak, aby vytvářely značný odstup od příjmových minim sociální ochrany. Úroveň minimálních 
mezd byla v těchto státech obvykle zhruba na úrovni minimálních sociálních příjmů 
(�ivotního minima) čtyřčlenné domácnosti. Za bě�ně existujících situací je tedy motivace 
k získání pracovního příjmu značně intenzivní; sociální parazitismus tak mů�e být do 
velmi vysoké míry potlačován. Příjemce pracovních příjmů (při zaměstnání na plný 
časový fond) na úrovni mzdového minima prakticky nemů�e být současně příjemcem 
sociálních dávek odvozovaných od minimálních sociálních příjmů.  

V České republice byly vztahy úrovní minimální mzdy a �ivotního minima po celá 
devadesátá léta silně deformované. Působily k tomu jednak objektivní (�historické�), jednak 
subjektivně.politické faktory. Objektivně byla příčinou obecně nízká úroveň mezd, která 
stlačovala i úroveň minimální mzdy. Úroveň �ivotního minima jednotlivce prakticky po celé 
období přesahovala minimální mzdu. Podstatněj�ím faktorem byla politika zaostávání 
minimální mzdy a umrtvování jejích funkcí uplatňována do roku 1998. Pohyb nominální 
úrovně minimální mzdy značně zaostával za dynamikou mzdové hladiny, relace k průměrné 
(střední) mzdové úrovni se zásadním způsobem sní�ila (z relace cca 53 % průměru v roce 
1991 na cca 23 % v roce 1998), klesala reálná kupní síla čité minimální mzdy. Sociální dávky 
na úrovni �ivotního minima jednotlivce úroveň čisté minimální mzdy výrazně převý�ily (v 
roce 1998 o 1 111 Kč, tj. o téměř 50 %; (podrobněji viz tab. 9.2). Rizika pasti chudoby a 
tendence k sociální nezaměstnanosti a parazitismu sílily. Příjemce pracovního příjmu na 
úrovni minimální mzdy se stával (mohl se stát) soubě�ně příjemcem dávek sociální 
potřebnosti; sociální dávky se tak de facto staly subvencemi zaměstnavatelům na nízké mzdy. 
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Narůstal tlak na dovoz zahraniční pracovní síly ochotné nízké mzdy akceptovat; to znamenalo 
vznik mzdově-sociálního dumpingu a mzdové diskriminace cizinců.   

  



 

 106

T a b u l k a 9.2  Charakteristiky vztahů minimální mzdy, �ivotního minima jednočlenné domácnosti a průměrné mzdy v národním  
hospodářství v období 1991 a� 2000  

 
ř. období minimální mzda1) průměrná mzda   

nár.hosp. 
�ivotní 
min. 

v z t a h y reálná kupní síla 

  Kč/měs Kč/měs jednotl. 1) MMč  a �M1 MMh   a  PMh 
  hrubá čistá hrubá čistá Kč/měs MMč : 

�M1 

MMč-�M1 MMh  : 
PMh 

MMh-PMh 

MMh MMč ISP 

  MMh MMč PMh PMč �M1 % abs. % abs. % % % 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1991 2000 1638 3 792 3087 1700 96,4 -62 52,8 -1792 100,0 100,0 100,0 
2 1993 2200 1802 5817 4613 1960 91,9 -158 37,7 -3617 81,9 82,0 134,2 
3 1996 2500 2188 9676 7538 2890 75,7 -702 25,8 -7176 71,4 76,3 175,1 
4 1998 2650 2319 11693 9144 3430 67,6 -1111 22,7 -9043 62,9 67,3 210,5 
5 1999 3600 3114 12655 9922 3430 90,8 -316 26,4 -9055 83,7 88,5 214,9 
6 2000 4500 3783 13491 10577 3770 100,4 ´+13 33,4 -8991 100,7 104,6 223,3 
7 index   2000/1991 2,250 2,310 3,558 3,426 2,412 1,041 . 0,633 5,032 1,007 1,046 2,233 
8 index   1998/1991 1,325 1,416 3,084 2,962 2,018 0,701 . 0,430 5,046 0,629 0,673 2,015 
9 index   1998/1996 1,060 1,060 1,208 1,213 1,187 0,893 . 0,880 1,260 0,881 0,882 1,202 

10 index   2000/1998  1,698 1,631 1,154 1,150 1,099 1,485 . 1,471 0,994 1,600 1,552 1,061 

Prameny: a) VÚPSV: Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990-2000; b) MPSV: Vývoj hlavních ukazatelů �ivotní úrovně v letech 
1990-2000; c) Hir�l: Vývoj �ivotního minima a minimální mzdy v České republice v letech 1991-2000. Sondy 2000 

Poznámky a vysvětlivky: 1) Stav koncem roku   
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Revitalizace minimální mzdy uplatňovaná v posledních letech je podstatnou slo�kou 
politiky směřující ke zvý�ení motivace k legální pracovní výdělečné činnosti a k tlumení 
orientace na zneu�ívání podpor a sociálních dávek. 

Výhled na rok 2002 naznačuje, �e kupní síla čisté minimální mzdy mů�e být o cca 15 
% vy��í ne� kupní síla sociálních dávek na úrovni �ivotního minima jednotlivce; přitom relaci 
hrubé minimální mzdy ke hrubé průměrné mzdě lze pro rok 2002 odhadnout v rozmezí 35 - 
37 % (je tedy nadále výrazně ni��í ne� v členských státech EU); rozdíl čistých minimálních 
mezd od minimálních sociálně ochranných příjmů (a tedy intenzita motivace k práci) je tedy 
v členských státech EU dosud podstatně vět�í ne� stav dosa�ený v ČR v současné době. 

V nejbli��ích letech (minimálně v průběhu tohoto desetiletí) je základním 
úkolem politiky v oblasti minimálních příjmových veličin - v zájmu zvy�ování motivace 
k legální pracovní činnosti - zvět�ovat odstup minimální mzdy od �ivotního minima 
jednotlivce, a to při zaji�ťování dostatečného odstupu minimální mzdy od průměrné 
(střední) mzdové úrovně2). Jde o dal�í postupnou etapu politiky �normalizace�, resp. 
přesněji �europeizace� vztahů pracovního a sociálního příjmového minima. 

Dále uvedená analýza směřuje k vymezení mo�ných trajekcí praktického 
uplatnění revidované úrovně �ivotního minima při současném zaji�ťování cíle dále 
zvět�ovat odstup pracovního příjmového minima od příjmového minima sociálního 
(�ivotního). 
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9.2  Vztahy, podmínky, trajekce 
9.2.1  Analýzy v předchozích kapitolách vyúsťují v orientační úrovně minimálních 

výdajových standardů, které tvoří bázi (toleranční pásmo) revidované úrovně �ivotního 
minima. Orientační úrovně a jejich relace k dosavadním částkám �ivotního minima (úroveň 
roku 2000) jsou uvedeny v přehledu v tabulce 9.3.   

Z přehledu  se předev�ím potvrzuje, �e minimální výdajové standardy u domácností 
jedno- a dvoučlenných jsou vy��í ne� dosavadní částky �ivotního minima; u domácností tří- a 
čtyřčlenných naopak částky �M přesahují minimální výdajové standardy (a to se zvy�ujícím 
se počtem osob stále intenzivněji).  

Zřejmé jsou tyto dal�í souvislosti: 
a) praktická revize �ivotního minima se reálně mů�e orientovat na dolní hranici 

úrovně minimálních výdajových standardů nebo - nejvý�e - na hodnoty uvnitř tolerančního 
pásma (minimaxu) blízké této dolní hranici. Limitující hodnotou je zvý�ení částky �ivotního 
minima u jednočlenné domácnosti; přijatelná míra zvý�ení je dále limitována úrovní a 
pohybem minimální mzdy (analýza v dal�í části textu);  

b) pokud se praktická revize �ivotního minima bude orientovat na dolní hranice 
minimálních výdajových standardů, pak u významné části příjemců dávek sociální 
potřebnosti (u tří- a vícečlenných domácností) dojde k relativně značnému sní�ení těchto 
dávek (lze odhadnout zhruba v rozmezí 10 a� 35 % dosud poskytované úrovně). Zmírnění 
tohoto dopadu je mo�né jen při zvý�ení minima u jednočlenné domácnosti ve vět�í míře ne� 
odpovídá dolní hranici minimálního výdajového standardu (je� je vázána na limity minimální 
mzdy); jiné ře�ení spočívající v postupných změnách křivky odstupňování částek �ivotního 
minima podle velikostních typů domácností při valorizačních krocích je velmi obtí�ně 
realizovatelné pro slo�itost technického postupu a, pravděpodobně, i právní úpravy. 

Z naznačených souvislostí je zřejmé, �e praktická revize úrovně a struktury 
�ivotního minima vy�aduje komplexněj�í propracování vztahů, podmínek a postupů 
(trajekcí) minimálních příjmových veličin a jejich vzájemně koordinovanou realizaci. 

9.2.2  Existuje značný počet faktorů ovlivňujících vazby mezi minimální mzdou a 
�ivotním minimem jednotlivce; základní jsou: 

a) podíl hrubé minimální mzdy na hrubé průměrné mzdě; v současném období 
mů�e být relace v ČR buď konstantní (tzn. relativní pohyb obou veličin je shodný) nebo 
rostoucí (minimální mzda roste rychleji ne� průměrná mzda); 
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T a b u l k a 9.3  Porovnání  orientačních hodnot minimálních výdajových standardů a 
částek platného �ivotního minima (úroveň roku 2000) 
ř. charakteristiky minimálních výdajových velikostní typy domácností 
 standardů1) a částek uplatněného �M  1 2 3 4 5+4) 

 (rok 2000)      
a b c d e f g 
 minimální výdajové standardy1)      
 horní hranice      

1 osobní potřeby2) 3 081 5 510 6 186 8 095 9 240
2 společné potřeby3) 1 888 2 721 2 885 3 197 3 425
3 celkem 4 969 8 231 9 071 11 292 12 665
 dolní hranice   

4 osobní potřeby2) 2 607 4 675 5 244 6 868 7 805
5 společné potřeby3) 1 506 2 169 2 310 2 563 2 748
6 celkem 4 113 6 844 7 554 9 431 10 553
 částky �M (1. 4 .2000)5)   

7 osobní potřeby2) 2 190 4 380 6 490 8 800 10 580
8 společné potřeby3) 1 580 2 060 2 560 2 560 2 870
9 celkem 3 770 6 440 9 050 11 360 13 450
 rozdíly ±±±± MS - �M   
 horní hranice MS   

10 absolutně Kč (ř.3 � ř.9) +1 199 +1 791 +21 -68 -785
11 relativně (%;  MS/�M) +31,8 +27,8 +0,2 -0,6 -5,8

 dolní hranice MS   
12 absolutně Kč (ř.6 � ř.9) +343 +404 -1 496 -1 929 -2 897
13 relativně (%;  MS/�M) +9,1 +5,9 -16,5 -17,0 -21,5

Poznámky a vysvětlivky: 1) Minimální výdajové standardy � základ úrovně revidovaného �ivotního minima;2) 
Hodnoty převzaty z tabulky 7.2; 3)  Hodnoty převzaty z tabulky 7.6; 4)  Hodnoty pro pětičlennou domácnost; 5)  
Standardní hodnoty �ivotního minima (viz tabulky 2.1 a� 2.11, 3.1 a dal�í). 

 
b) dynamika růstu průměrných nominálních mezd; tento růst přibli�ně odrá�í 

jednak hospodářský růst, jednak pohyb spotřebitelských cen. S tímto faktorem souvisí dva 
subfaktory 

 - pohyb (růst) spotřebitelských cen 
 -  pohyb (růst) reálné kupní síly mezd (průměrné reálné mzdy); 
  c)  míra (index) odstupu čisté minimální mzdy od částky �ivotního minima 

jednotlivce (recipročně podíl částky �ivotního minima na čisté minimální mzdě); hodnota 
indexu mů�e při přechodu na revidovanou úroveň �ivotního minima jednotlivce: 

- buď zůstat stálá; vzhledem k dosa�enému odstupu (v roce 2002 - 15 %) jde o 
minimální je�tě přijatelnou, ale spí�e nouzovou situaci, 

-  nebo se zvět�ovat; to s ohledem na dosa�ený výchozí stav odstupu čisté minimální 
mzdy od �ivotního minima jednotlivce je �ádoucí postup; 

d) úroveň revidovaného �ivotního minima; ta se mů�e pohybovat na dolní hranici 
zji�těného minimálního výdajového standardu nebo tuto hranici mírně překračovat 
(kalkulačně lze za mo�né maximum vzít čtvrtinu rozmezí mezi minimem a maximem 
výdajového standardu); 

e) míra valorizace �ivotního minima; realizuje se na úrovni růstu (indexu) 
spotřebitelských cen; 

f) křivka odstupňování částek revidovaného �ivotního minima podle 
velikostních typů domácností. Za nejvhodněj�í (a prakticky jediné jednodu�e realizovatelné) 
ře�ení lze pokládat jednorázové uplatnění nové redukované křivky odstupňování; její 
postupné naplňování je komplikovaný a zřejmě jen nouzový postup. 
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Z rozsáhlého počtu kombinací těchto faktorů lze testovat jako základní scénáře dvě 
varianty podmínek realizace revidovaného �ivotního minima; v rámci těchto variant lze 
doplňkově testovat alternativy umo�ňující charakterizovat konkrétněj�í mo�nosti vývoje. 

Varianta I modeluje relativně nejvhodněj�í vývoj, varianta II méně příznivou 
situaci pro uskutečnění revize �M. 

 
9.2.3  Varianta I vychází z těchto základních podmínek vývoje v průběhu let 2002 

a� 2005 
-  podíl hrubé minimální mzdy na hrubé průměrné mzdě vzroste o cca 2 proc. body 

ročně a dosáhne v roce 2005 cca 42 %; dále se předpokládá fixace této relativní úrovně, a to 
minimálně do roku 2010,  

- růst průměrné hrubé nominální  mzdy, spotřebitelských cen a reálné mzdy zůstane 
zhruba shodný, jako byl dosa�en v letech 2000 a 2001, tj.: 
 index 
 meziročně 2005/2001 
průměrná hrubá nominální mzda 1,075 1,242 
spotřebitelské ceny 1,037 1,115 
reálná mzda 1,036 1,112 

 
-  směrná úroveň revidovaného �ivotního minima jednotlivce je na úrovni čtvrtiny 

rozmezí mezi dolní a horní hranicí minimálních výdajových standardů, tj. na úrovni roku 
2000 činí 4 327 Kč/měs a převy�uje úroveň dosavadního �ivotního minima jednotlivce o 14,8 

% (
3770
4327 ). 

V přehledu v tabulce 9.4 jsou uvedeny modelové vztahy, které z uvedených 
podmínek varianty I vyplývají pro období 2000 a� 2006. Z řádku 12 je zřejmé, �e pokud by 
měl být zachován odstup minimální mzdy od �ivotního minima cca 15 %, mohl by být 
přechod realizován ji� v roce 2004, co� je ov�em málo pravděpodobné s ohledem na termíny 
legislativní a organizační přípravy. Reálněj�í termín je rok 2005; předstih čisté minimální 
mzdy by byl okolo 25 %, přičem� kalkulační úroveň �ivotního minima jednotlivce by se 
meziročně (mezi rokem 2004 a 2005) zvý�ila o cca 800 a� 900 Kč (o 18 a� 20 %). Pokud by 
se podíl hrubé minimální mzdy ustálil na cca 42 % a ostatní podmínky zůstaly zachovány, pak 
by se v roce 2010 odstup čistého mzdového minima a �ivotního minima jednotlivce 
pohyboval mezi 40 a� 50 % (v závislosti na vývoji souhrnné daňové kvóty příjmů fyzických 
osob).    

Z alternativních scénářů v této variantě je důle�itý ten, při kterém se od kalkulační 
hodnoty revidovaného �ivotního minima jednotlivce v roce 2005 (5 249 Kč/měs) odvodí dolní 
limit podílu minimální mzdy od průměrné mzdy, který je�tě vyhovuje podmínce odstupu čisté 
minimální mzdy od �ivotního minima alespoň o 15 %. Za jinak stejných podmínek (tj. shodné 
dynamiky průměrných nominálních mezd a shodné úrovně souhrnného zdanění hrubé 
minimální mzdy tj.  18,78 %) by limitní podíl hrubé minimální mzdy na průměrné hrubé 
mzdě činil v roce 2005 38,2 % (absolutně 7 422 Kč/měs oproti 8 139 Kč/měs při 
čtyřicetidvouprocentním podílu HMM na HPM). Úroveň čisté minimální mzdy by byla 6 028 

Kč, při po�adovaném odstupu od revidovaného �ivotního minima jednotlivce o 15 % (
5249
6022 ). 

Podíl HMM na HPM v roce 2005 38,2 by vy�adoval v letech 2003 a� 2005 ročně zvý�ení 
podílu mzdového minima o cca 0,6 proc. bodu od roku 2002  (v roce 2003 by to znamenalo 
zvý�ení na podíl cca 37,1,  tj.  absolutně  na  6 221 Kč/měs). 
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T a b u l k a  9.4   Model vztahů v úvahové variantě I mezi průměrnou nominální mzdou, 
minimální mzdou a dosavadním a revidovaným �ivotním minimem v období 2000 a� 
2010 
ř. charakteristiky rok5) 

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2010 
a b c d e f g h I 
1 průměrná hrubá nominální mzda (HPM)1) 13 490 15 599 16 769 18 027 19 379 20 832 27 811
2 hrubá minimální mzda  (HMM)1) 4  500 5 700 6 373 7 213 8139 8750 11 681
3 podíl HMM na HPM (%) 33,4 36,5 38,0 40,0 42,0 42,0 42,0
4 slo�ená daňová kvóta HMM       % 15,93 17,28 17,78 18,28 18,78 19,28 20,00
5  absol.1) 717 985 1 133 1 319 1 529 1 687 2 336
6 čistá minimální mzda (ČMM)1) 3 783 4715 5240 5 894 6 610 7 063 9 345
7 index spotřebitelských cen (ISC)2) 1,039 1,085 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037
8 �ivotní minimum jednotlivce (�M)1),3) 3 770 4100 4 252 4 409 4 572 4 741 5 481
9 index ČMM/ �MJ (ř.6 : ř.9) 0,997 1,150 1,232 1,337 1,446 1,490 1,705
1 revidované �iv. min. jednotlivce (R�MJ)1),4) (4327) (4707) 4 881 5 062 5 249 5 436 6 284

11 index R�MJ/�MJ (ř.10 : ř. 8)  1,148 1,148 1,148 1,148 1,148 1,148 1,148
12 index ČMM/R�MJ (ř.6 : ř.10) 0,874 0,998 1,074 1,164 1,259 1,299 1,487

Poznámky a vysvětlivky: 1) Kč měsíčně; 2)  Řetězové indexy; 3) Dosavadní konstrukce; 4) Úroveň revidovaného 
�ivotního minima jednotlivce je o cca 5% nad úroveň minimální hranice standardů vydání; 5)  2000 skutečnost, 
2002 očekávaná skutečnost, 2003 a� 2010 předpoklad. 

 
9.2.4  Varianta II vychází z těchto předpokladů: 
- podíl hrubé minimální mzdy zůstane fixní na úrovni roku 2002 (tj. cca 36,5 %), 
- růst průměrné hrubé minimální mzdy, spotřebitelských cen a reálné mzdy se oproti 

variantě I . v souladu s předpokládaným sní�ením hospodářského růstu v nastávajícím období  
sní�í, a to takto: 

 sní�ení proti var. I index 
 ročně o proc. body meziročně 2005/2002 
průměrná hrubá minimální mzda 2 1,055 1,174 
spotřebitelské ceny 0,7 1,030 1,093 
reálná mzda 1,2 1,024 1,074 
 

- směrná úroveň revidovaného �ivotního minima jednotlivce je na úrovni dolní 
hranice minimálního výdajového standardu a převy�uje úroveň (v roce 2000) dosavadního 

�ivotního minima jednotlivce o 9,1 %  (
3770
4113 ). 

Modelové vztahy, které z těchto podmínek vyplývají pro postup revize �ivotního 
minima, jsou uvedeny v přehledu v tabulce 9.5. Je zřejmé (viz řádek 12 tabulky), �e 
podmínka alespoň takového odstupu čisté minimální mzdy od revidovaného �ivotního 
minima by nebyla v roce 2005 splněna; lze - ceteris paribus - předpokládat v roce 2006 nebo 
2007). Existuje několik modalit postupu: 

a) odsunout realizaci revize �M (zřejmě a� na rok 2007), 
b) realizovat revizi �ivotního minima v roce 2005, přičem� by úroveň revidovaných 

částek byla v tomto roce stanovena jako subminimální a nově vymezená valorizační 
podmínka by umo�ňovala (pravděpodobně jen na dočasné období) zvy�ovat částky  �ivotního 
minima rychleji, ne� odpovídá indexu spotřebitelských cen. 

Tato modalita v modelové situaci uvedené v tab. 9.5 znamená, �e revidované �ivotní 
minimum jednotlivce by mohlo mít v roce 2005 hodnotu 4 740 Kč/měs a bylo by o 148 Kč 
ni��í ne� by odpovídalo jeho hodnotě odvozené z dolní hranice minimálního standardu výdajů 
odvozených z analýzy SRÚ za rok 2000; obdobné procento sní�ení by se týkalo i částek 
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�ivotního minima v�ech velikostních typů domácnosti. Handicap by bylo mo�no ztlumit 
zhruba za 3 roky, v nich� by probíhala zvýhodněná valorizace. 

Orientační hodnoty předstihu úrovně čisté minimální mzdy oproti částkám 
revidovaného �ivotního minima na úrovni roku 2010 by se v obou modalitách postupu 
realizace varianty měly pohybovat okolo 25 %. 

 
T a b u l k a  9.5  Model vztahů v úvahové variantě II mezi průměrnou nominální mzdou, 
minimální mzdou a dosavadním a revidovaným �ivotním minimem v období 2000 a� 
2010 
ř. charakteristiky rok5) 

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2010 
a b c d e f g h I 
1 Průměrná hrubá nominální mzda (HPM)1) 13 490 15 599 16 457 17 362 18 317 19 324 23 939
2 Podíl HMM na HPM, % 33,4 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5
3 Hrubá minimální mzda (HMM)1) 4 500 5 700 6 007 6 337 6 686 7 053 8 734
4 Slo�ená daňová kvóta HMM       % 15,93 17,28 17,68 18,08 18,48 18,88 20,00
5  absol.1) 717 985 1 062 1 146 1 236 1 331 1 747
6 Čistá minimální mzda (ČMM)1) 3 783 4 715 4 945 5 191 5 450 5 722 6 987
7 Index spotřebitelských cen (ISC)2) 1,039 1,085 1,030 1,030 1,030 1,030 1,126
8 �ivotní minimum jednotlivce (�M)1),2) 3 770 4 100 4 223 4 350 4 480 4 615 5 196
9 Index ČMM/ �MJ (ř.6 : ř.8) 1,003 1,150 1,171 1,193 1,217 1,240 1,345

10 Revidované �iv. min. jednotlivce (R�MJ)1),3) (4113) (4473) 4 607 4 746 4 888 5 035 5 669
11 Index R�MJ/�MJ (ř.10 : ř. 8)  1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091
12 Index ČMM/R�MJ (ř.6 : ř.10) 0,920 1,054 1,073 1,094 1,115 1,136 1,232

Poznámky a vysvětlivky: 1) Kč měsíčně; 2) Dosavadní konstrukce;3) Úroveň revidovaného �ivotního minima 
jednotlivce je na úrovni minimální hranice standardů vydání; 5)  2000 skutečnost, 2002 očekávaná skutečnost, 
2003 a� 2010 předpoklad. 

 
Alternativní scénář v této variantě spočívá ve stanovení podílu hrubé minimální 

mzdy na průměrné hrubé mzdě, který by (v roce 2005) umo�ňoval zachovat revidovanou 
úroveň �ivotního minima při 15ti procentním odstupu čistého mzdového minima. Zpětný 
propočet naznačuje, �e by v roce 2005 měl být podíl hrubé minimální mzdy na mzdovém 
průměru 37,6 a� 37,7 % (ročně by se v letech 2003 a 2005 měl podíl zvy�ovat o cca 0,4 proc. 
bodu). Hrubá minimální mzda by měla v roce 2005 činit 6 895 Kč/měs (v roce 2003 6 073 
Kč/měs) a ČMM 5 621 Kč (resp. 5000 Kč v roce 1993). 

9.2.5  Z analýzy modelových situací vymezujících krajní hranice podmínek revize 
�ivotního minima z hlediska vztahů k minimální mzdě, a tedy  nejdůle�itěj�í oblasti motivace 
k práci lze formulovat tyto základní poznatky: 

(1) V �ir�ích politických, národohospodářských, sociálních a právních souvislostech 
lze za nejvhodněj�í termín revize �ivotního minima pokládat počátek roku 2005. 

(2) Krátkodobě nejvýznamněj�í faktor umo�ňující zvět�it odstup čisté minimální 
mzdy od �ivotního minima jednotlivce je určité, ekonomicky i sociálně přijatelné zvý�ení 
podílu hrubé minimální mzdy na průměrné mzdové úrovni. Účelné by bylo ověřit a realizovat 
v letech 2003 a� 2005 postupné zvý�ení podílu HMM na hodnoty okolo 40 % HPM; hodnoty 
nad 42 % lze předbě�ně pova�ovat za rizikové a je zcela nezbytné je podrobně analyzovat 
s ohledem na mo�né negativní působení v hospodářských, sociálních a mzdových vztazích. 

Určitý potenciál zvět�ení odstupu spočívá ve sní�ení daňového zatí�ení (sní�ení 
prosté, popř. slo�ené daňové kvóty) hrubé minimální mzdy. Jde o postupy, které v současné 
době pou�ívají některé státy EU v Národních akčních plánech boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení. 

(3)  Dlouhodobě působícím faktorem vytvářejícím vět�í odstup čisté minimální mzdy 
od �ivotního minima jsou rozdílné dynamiky obou veličin. Určující pro pohyb (valorizaci) 



 

113  

minimální mzdy je pohyb nominální mzdové hladiny (to platí jak při konstantním podílu 
HMM na HPM, tak při růstu tohoto podílu; sni�ování podílu se nepředpokládá). Valorizační 
pohyb částek �ivotního minima je závislý na indexu spotřebitelských cen; čím je vět�í 
předstih mzdového nominálu před růstem hladiny spotřebitelských cen (a tedy růst reálné 
kupní síly mezd), tím rychleji a výrazněji se relace ČMM a částek �M rozevírají. Souhrnně 
jde tedy o míru růstu průměrné reálné mzdy, která je sama podmíněna předev�ím 
hospodářským růstem a má dal�í �ir�í souvislosti (které jsou za rámcem této studie),  

(4) Dlouhodobě působícím faktorem korigujícím míry předstihu čisté minimální 
mzdy před částkami �ivotního minima je zdanění (slo�ená daňová kvóta) minimální mzdy. 
Jde zřejmě o faktor, který vede ke sní�ení dynamiky pohybu čisté minimální mzdy oproti 
hrubé minimální mzdě (daňová kvóta se během času mírně zvy�uje); jeho prognóza je - 
vzhledem ke vzorci slo�ené daňové kvóty - poměrně málo přesná. 

Souhrnně lze vycházet z toho, �e aplikace naznačených praktických postupů revize 
�ivotního minima by znamenala určitý pokrok v realizaci zásady, �e příjemce minimální 
mzdy nemá být objektem dávek sociální potřebnosti; motivace k práci by zesílila (resp. 
postupně zesilovala), a to při zaji�tění rovné sociální ochrany v�ech osob bez rozli�ení 
velikostního typu domácností a slo�ení osob v nich �ijících. 
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Kapitola 10. Vícestupňové �ivotní minimum 
 

10.1 Základní souvislosti 
Motivaci k různým formám �ivotní aktivity příjemců dávek sociální potřebnosti je 

mo�né realizovat více způsoby. V oblasti příjmů lze - vedle motivace dané odstupem čisté 
minimální mzdy od �ivotního minima jednotlivce (jak plyne z předchozího textu bude v ČR 
tato motivace po značně dlouhou dobu relativně malá, přičem� s plnou intenzitou působí jen 
při pracovním úvazku na plnou pracovní dobu) - příjemce dávek sociální potřebnosti 
podněcovat k pracovní, popř. �ir�í �ivotní aktivitě prostřednictvím tzv. �vícestupňového 
�ivotního minima�. 

Uplatnění �vícestupňového �ivotního minima� jednak umo�ňuje příjmově 
ocenit (podněcovat) i �ir�í paletu �ivotních aktivit (nad rámec nejvýznamněj�í aktivity, 
tj. vykonávání pracovní činnosti), jednak motivuje i převzetí krat�ích, resp. dočasných 
pracovních úvazků; mů�e být - popř. v kombinaci s administrativními zásahy i 
prostředkem k omezování nelegální práce. 

Princip vícestupňového �ivotního minima spočívá ve stanovení takových 
aktivizačních podmínek pro vymezení jeho úrovně, �e se vytváří - podle míry plnění 
těchto podmínek (tj. podle úrovně aktivity) uchazečů o dávky (příjemců dávek) několik 
hladin (úrovní) částek �ivotního minima (hranic sociální potřebnosti) a z nich 
odvozených dávek sociální potřebnosti; obvykle jde o tři úrovně. 

Střední úroveň představují částky �ivotního minima, které byly odvozeny 
v předchozích analýzách; lze je charakterizovat jako �základní �ivotní minimum�. 
Odvozovat dávky sociální potřebnosti od této úrovně �ivotního minima (resp. doplňovat 
dávkami příjem klienta do této vý�e při přechodu na obligatornost nároku) závisí na splnění 
podmínek vy�adujících určitou aktivitu klienta. 

Horní (vy��í ne� střední) úroveň směrných částek �ivotního minima, resp. dávek 
sociální potřebnosti je (při plnění podmínek vy�adovaných pro základní, střední úroveň) 
podmíněna určitou, různě vymezenou mírou pracovní činnosti a příjmů z nich plynoucích 
(často jsou tyto příjmy definovány jako příjmy ze závislé činnosti, a to zejména s ohledem na 
jednoduchost jejich zji�ťování). Část těchto pracovních příjmů (opět vymezená různým 
způsobem) není zahrnována do rozhodných vlastních příjmů ,kterými se omezuje vý�e dávek 
do hranice �ivotního minima, popř. nezbytných nákladů (výdajů); vytváří se tak  �bonus�, 
který zvy�uje hranici sociální potřebnosti. 

Třetí � ni��í ne� základní úroveň částek �ivotního minima a od  nich odvozených 
(eventuálně obligatorně stanovených) dávek sociální potřebnosti - ni��ích ne� je střední 
úroveň, je dána úrovní částek existenčního minima. Dávky sociální potřebnosti jsou 
poskytovány do této úrovně v situacích, kdy klient neplní podmínky stanovené pro 
poskytování dávek na střední, základní úrovni. 

Vícestupňové �ivotní minimum je v souladu s trendy, které se prosazují v systémech 
směřujících  k útlumu chudoby a sociálního vyloučení. Jde zejména o: 

•  propojování příjmů ze sociálních  dávek a pracovní činnosti (zaměstnání) 
v zájmu motivace k práci; hranice příjmové ochrany při pracovní aktivitě jsou vy��í, 

•  bez podmínek poskytovaného minimálního sociálního příjmu, který 
představuje na jedné straně sní�ení příjmů oproti základní úrovni částek �ivotního minima 
(jako důsledek neplnění podmínek, které jsou po�adovány) a na druhé straně garanci 
minimálního sociálního příjmu, který je poskytován ve smyslu po�adavku Evropské sociální 
charty. 

Tyto tendence se konkrétně (v různých variacích) prosazují:  
•  v opatřeních, které jednotlivé členské státy EU uplatňují v Národních akčních 

plánech boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 
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•  v revizích (reformách) systémů minimálních sociálních příjmových veličin 
(částek �ivotního minima); to byl např. postup revize uskutečněné v letech 1997-1998 ve 
Slovenské republice. 

 
10.2 Základy konstrukce vícestupňového �ivotního minima 

10.2.1 V současné době je v ČR stanovena pro uplatnění základní úrovně �ivotního 
minima jako směrné hodnoty pro určování dávek sociální potřebnosti řada podmínek, které 
musí klient splňovat, aby byl pova�ován za sociálně potřebného. Jde zejména o skutečnosti  
týkající se osob nezaměstnaných (klient musí být veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, 
popř. být zaměstnán nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, nesmí být vyloučen 
z poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání proto, �e bez vá�ných osobních 
nebo rodinných důvodů odmítne nastoupit do nabídnutých zaměstnání). 

Existují návrhy na dal�í roz�íření a zpřesnění těchto podmínek stanovených zákonem 
(prokázat vlastní snahu o zvý�ení příjmu prací, prodej nebo jiné příjmové vyu�ití movitého a 
nemovitého majetku aj.). Zvá�it by bylo mo�né uplatnění dal�ích podmínek. Např. v zákonné 
úpravě sociální pomoci ve Slovenské republice (§ 7 zákona č.195/1998 Z.z.) jsou jako dal�í 
podmínky stanoveny - účast na vykonávání men�ích obecných slu�eb organizovaných obcí, 
plnění vy�ivovacích povinností vůči nezaopatřeným dětem, popř. plnění dal�ích podmínek 
péče o děti. 

 
10.2.2 Vy��í úroveň směrných (popř. obligatorních) částek �ivotního minima a z nich 

odvozovaných dávek sociální potřebnosti zvýhodňující příjmy ze závislé činnosti lze 
realizovat několika postupy 

za prvé tak, �e do vlastních příjmů klienta, které jsou posuzovány jako rozhodné pro  
úroveň dávek sociální potřebnosti se příjmy ze závislé činnosti započítávají jen z části, 

za druhé tak, �e se částka �ivotního minima osoby, která má příjem ze závislé 
činnosti, zvý�í o určité procento, 

za třetí tak, �e se postupuje podle prvního způsobu a současně se stanoví limit 
rozsahu příjmů ze závislé činnosti, které se započítávají zvýhodněným způsobem. Limit 
příjmů mů�e být vymezen například jako podíl na minimální mzdě nebo na částce �ivotního 
minima.  

 První postup se navrhuje v novele zákona č.482/91 o sociální potřebnosti. Navrhuje 
se, aby se hranice příjmů pro stanovení sociální potřebnosti (tj.částka �ivotního minima)  
zvy�ovala v rozsahu 30 % příjmů ze závislé činnosti (tzn., �e 70 % se započítává do  
rozhodných příjmů, které sni�ují úroveň dávek sociální potřebnosti). 

Ře�ení znamená, �e limitní hodnoty čistých příjmů ze závislé činnosti se mohou, na 
úrovni roku 2002, pohybovat okolo 5 700 Kč/měsíčně, z toho 30 % (tj.cca 1 700 Kč) je částka 
�bonusu� - zvý�ení částky  �ivotního minima  (hrubá úroveň těchto příjmů  se pohybuje okolo  
7 000 Kč. Struktura příjmů by v roce 2002 (při částce �ivotního minima jednotlivce 4 100 Kč 
měsíčně) byla tato (Kč/měs., zaokrouhleno na 100 Kč): 
 hrubý čistý
příjem ze závislé činnosti 7 100 5 700
z toho  
- zahrnuto do tzv. rozhodného příjmu 5 000 4 000
- �bonus� zvy�ující hranici sociální potřebnosti  2 100 1 700
dávka sociální potřebnosti - 100
příjem celkem 7 100 5 800

 
Ve srovnání s minimální mzdou roku 2002 (5700 Kč měsíčně) je tento příjem vy��í 

v hrubé úrovni příjmů o cca 1 400 Kč/měs. v čistých příjmech o 1 100 Kč. 
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Z příkladu plyne, �e tato konstrukce vede, s ohledem na těsnost vztahů minimální 
mzdy a �ivotního minima, k nedostatečné motivaci přijetí plného pracovního úvazku se 
mzdou na úrovni okolo minimální mzdy. Aby byla zachována určitá rovnováha, neměl by 
podíl �bonusu� přesahovat 15 % příjmů ze závislé činnosti, tj. měl by být v relaci s přesahem 
čisté minimální mzdy nad částkou �ivotního minima. 

Uplatnění principu započítávání 30% pracovního příjmu mů�e vést ke spekulacím 
spočívajícím v nalezení nejvhodněj�í kombinace úrovně pracovního příjmu a dávek sociální 
potřebnosti maximalizující celkový příjem; vy��í růst pracovního příjmu není motivující.  

 Druhý přístup byl pou�it při reformě �ivotního minima ve Slovenské republice. 
Bonus za příjem ze závislé činnosti - bez vazby na jeho velikosti - je definován jako 1,2 
násobek �ivotního minima jednotlivce (na úrovni roku 2002 by to v ČR znamenalo 4 920 
Kč/měs.). Princip prakticky znamená, �e velikost příjmu ze závislé činnosti se mů�e 
pohybovat od nepatrného rozsahu a� do uvedeného limitu; i malý rozsah příjmů z pracovní 
činnosti znamená zvý�ení dávkou sociální potřebnosti stanoveným indexem. Motivační 
impuls tohoto postupu  je �bodový�, tzn. bonus se s růstem  příjmů z pracovní činnosti 
nemění; růst pracovních příjmů tedy není motivován. 

Třetímu způsobu bonifikace pracovní činnosti se blí�í principy souběhu zařazení a 
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a výkonu pracovní činnosti na základě pracovního a 
slu�ebního poměru nebo prací konaných mimo pracovní poměr (podle návrhu zákona 
v zaměstnanosti). Princip spočívá v tom, �e měsíční výdělek (měsíční odměna, resp. průměrná 
odměna), který je ni��í ne�  polovina minimální mzdy (při výkonu činnosti na základě 
pracovního nebo slu�ebního poměru při současné podmínce krat�í ne� poloviny pracovní 
doby), není v rozporu se zařazením a vedením klienta v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
 
10.2.3 Vzájemné prolínání dávek sociální potřebnosti sociálních a pracovních příjmů je 
podnětná koncepce motivování a aktivizace osob, jejich� vlastní příjmy se pohybují na 
hranicích chudoby. Je zřejmé, �e bude nezbytné získávat po určitou dobu  zku�enosti 
s vhodnými způsoby a technikami souběhu dávek a pracovních příjmů. 
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Oddíl II. 
 

Existenční minimum 
 

Analýza obsa�ená v tomto oddíle se týká existenčního minima a navazuje ve v�ech 
základních souvislostech na rozbory uvedené v předchozích kapitolách zaměřených na revizi 
úrovně, konstrukce a fungování �ivotního minima. Proto lze rozbory orientované na 
vymezení, konstrukci a uplatňování existenčního minima shrnout do následující kapitoly. 

 
 

Kapitola 11. Vymezení, konstrukce a uplatňování existenčního minima 
 

11.1  Kvalitativní a kvantitativní vymezení existenčního minima. 
Ji� počátkem 90. let, kdy do�lo k vytvoření koncepce dosud platné sociální politiky, 

byly posuzovány mo�nosti vymezení pouze takové vý�e příjmu, která umo�ňuje příjemci 
uspokojení základních materiálních potřeb, mezi které patří vý�iva, o�acení, ochrana zdraví, 
osobní hygiena a obydlí/přístře�í na jejich minimální úrovni. Terminologicky se pro tuto vý�i 
příjmu ustálil název existenční minimum. Počátkem 90. let bylo existenční minimum 
vymezeno pouze kvalitativně vzhledem k jeho nejasným funkcím v systému sociální 
ochrany, k jeho kvantitativnímu vymezení nedo�lo, a tím také nemohlo být uplatňováno 
v sociální praxi. V současné době jsou v�ak na sociální politiku kladeny nové nároky a cíle, 
mimo jiné vytvořit takovou sociální ochranu obyvatelstva, která umo�ní v�em garanci zdrojů 
nezbytných k lidsky důstojnému �ivotu, ale přitom soubě�ně zajistí motivaci příjemců 
sociálních dávek  ke vstupu do zaměstnání  tím, �e přijetí zaměstnání vyústí ve zvý�ení 
příjmů.  

Významným impulsem pro kvantitativní vymezení existenčního minima se stala 
koncem 90. let ratifikace Evropské sociální charty. Tímto aktem, ke kterému do�lo v roce 
1999, se Česká republika zavázala k záruce (garanci) zdrojů, které jsou nezbytné k lidsky 
důstojnému �ivotu. Evropská sociální charta (dále: ESCH) tvoří spolu s Konvencí na ochranu 
lidských práv a základních svobod základní dokumenty, které přijala Rada Evropy na ochranu 
v�eobecných lidských práv. Pojem zaručený (garantovaný) příjem je nepřímo odvozován 
z článku 13 ESCH, který ukládá smluvním stranám zajistit v�em právo na sociální a lékařskou 
pomoc.1) Tento článek je součástí tzv. �tvrdého jádra� ESCH, tzn. článků, které jsou povinny 
smluvní strany (tj. členské země Rady Evropy, které ratifikovaly ESCH) plnit2). 

I kdy� ESCH neukládá formu záruky zdrojů nezbytných k lidsky důstojnému �ivotu, 
tj. formu  peně�itých či věcných dávek (s mo�ností kombinace obou forem), nejroz�ířeněj�í 
formou těchto zdrojů je ve vět�ině smluvních stran (tj. členských zemí Rady Evropy, které 
ratifikovaly ESCH)  zaručený (garantovaný) příjem, který: �se ji� stal pro ty země, které jej 
přijaly výrazem přijetí závazku, �e zajistí - jako princip a cíl své politiky - slu�nou minimální 
úroveň prostředků pro ty, kteří jsou potřební3)�. 

Pokud se týká vý�e zaručeného příjmu, tak ze znění článku 13, odstavec 1 vyplývá: 
smluvní strany se zavazují, �e ka�dý, kdo je bez přiměřených prostředků (�adequate 
resources�) a není schopen si je zajistit vlastním úsilím nebo z jiných zdrojů - předev�ím ze 
systému sociálního poji�tění - má právo na přiměřenou pomoc (�adequate assistance�) a 
v případě nemoci na péči odpovídající jeho stavu. Pojem "přiměřené prostředky" není v 
dokumentech Rady Evropy přesně definován, av�ak Výbor pro sociální práva Rady Evropy 
vztahuje tento pojem na: "�osoby, které nemají dostatek přiměřených prostředků k tomu, aby 
vedly důstojný �ivot, neboli, aby uspokojovaly základní potřeby přiměřeným způsobem4)". 
Vý�e zaručeného příjmu je tedy odvozována od  zdrojů nezbytných k lidsky důstojnému 
�ivotu. 
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 Sociální pomoc mů�e být poskytována formou peně�itých nebo věcných dávek (ve 
formě výrobků nebo slu�eb), případně i kombinovaně. Pro peně�ní zaji�tění sociální pomoci, 
jejím� cílem je garance prostředků nezbytných k lidsky důstojnému �ivotu, je nezbytné  
stanovit takovou finanční částku existenčního minima, která umo�ní vytvořit sociální ochranu 
spočívající v krytí nejnutněj�ích hmotných potřeb. 

Stanovení existenčního minima ve formě peně�ité částky dále vyplývá z 
v�eobecného trendu prosazujícího se v celé řadě evropských zemí, který směřuje k 
podněcování a motivaci osob, jim� jsou poskytovány sociální dávky z důvodu  příjmové 
nedostatečnosti, k pracovní aktivitě. Cílem podněcování a motivace k pracovní aktivitě je 
zajistit, aby osoby, které do okruhu příjemců sociálních dávek nepatří nebo patřit nemusí, 
byly z tohoto okruhu vytěsněny a (znovu) získaly sociální nezávislost  tím, �e přijetí 
zaměstnání vyústí ve zvý�ení jejich příjmu. Jestli�e byla dosud praxe sociální politiky v 
evropských zemích zaměřena na garanci minimálního příjmu jako mo�nost "poslední 
pomoci" a s ohledem na zamezení zneu�ívání dávek byla velmi restriktivní co se týče 
souběhu sociálních dávek a pracovních příjmů, dochází nyní k obratu a nový trend směřuje 
k jejich prolínání. V souladu s tímto evropským trendem má svoji logiku návrh na systém 
�vícestupňového �ivotního minima� pro českou sociální praxi, v něm� příjem na úrovni 
existenčního minima má funkci nejni��ího poskytovaného příjmu zaji�ťujícího pouze 
nezbytné zdroje k lidsky důstojnému �ivotu.  Existenční minimum v�ak musí respektovat tyto 
principy: 

•  Univerzálnost, tj. poskytování  dávky na úrovni existenčního minima 
nej�ir�ímu okruhu těch, kteří se ocitnou bez dostatečných prostředků na území státu (tzn. 
nejen občané, ale také v�ichni rezidenti, případně uprchlíci a �adatelé o azyl). Zásada 
univerzálnosti vychází z přiznání práva na lidskou důstojnost bez ohledu na původ, národnost 
nebo postavení osob na území státu.  

•  Bezpodmínečnost, tj.  poskytování dávek na úrovni existenčního minima bez 
dal�ích podmínek a předpokladů kladených na příjemce (mimo nedostatečnost prostředků) 
včetně ochrany těchto dávek před jejich odebráním např. v situaci zadlu�ení, bankrotu, 
rozvodu nebo dal�í nepříznivé �ivotní situace příjemce. 

•  Nárokovost, tj. stanovení  obligatorního zákonného nároku na dávky na úrovni 
existenčního  minima a jejich nepodkročitelnost, přičem� zákonný nárok je dán právem 
odvolat se k nezávislému soudu a zakládá garanci minimálních zdrojů k lidsky důstojnému 
�ivotu ze zákona v�em, kteří jsou potřební. 

•  Přiměřenost, tj. pokrytí základních �ivotních potřeb k zaji�tění lidské 
důstojnosti příjemce přiměřeně k cenovým (popř. dal�ím) podmínkám. 

 
11.2   Konkrétní kvantifikace existenčního minima 

11.2.1 Kvantifikace úrovně existenčního minima je velmi obtí�ná. Východiskem pro 
stanovení kvantitativní úrovně příjmů na úrovni existenčního minima je jeho kvalitativní 
vymezení odvozené od teze, �e existenční minimum tvoří nejni��í úroveň "víceúrovňového 
�ivotního minima" a jeho posláním je krýt základní materiální potřeby (viz kap. 10). Mo�nost 
vyčíslení existenčního minima pak vyplývá ze skutečnosti, �e hodnoty vydání a příjmů, které 
tvoří základní prvky existenčního minima, se pohybují v subminimálních úrovních. 
Pravděpodobně vět�í riziko chybného vyčíslení existenčního minima existuje při pou�ití 
souhrnného arbitrá�ního odhadu5). Přesněj�í je postup, který je zalo�en na analýze  hodnot 
dolních (minimálních) hranic revidovaného �ivotního minima  (viz kapitoly 7 a� 9).  
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11.2.2 Základní vyčíslení existenčního minima se v této analýze orientuje na 
jednočlennou domácnost (samostatně �ijící dospělou osobu). Postup případného odvození 
existenčního minima pro vícečlenné domácnosti je tezovitě uveden v odst.3. 

Úroveň existenčního minima nemů�e mít příli� velký odstup od dolní (minimální) 
hranice �ivotního minima, co� je dáno těmito skutečnostmi: 

a) Dolní hranice příjmového modulu kryjícího minimální výdaje na vý�ivu jsou 
odvozeny z optimalizačního propočtu minimálního objemu spotřebitelských cen na tr�ní 
získání potravin zaji�ťujících lékařsky doporučené dávky. Tyto příjmově-výdajové částky lze 
i pro existenční minimum pokládat za nepodkročitelné; znamenalo by to podlimitní saturaci 
nezbytnými vý�ivovými komponenty, a tedy ohro�ení zdraví. Minimální částka na vý�ivu 
dospělých osob podle optimalizačního propočtu činí 1 426 Kč měsíčně6). 

b) Vět�í rozdíl mezi úrovní dolních (minimálních) hranic revidovaného �ivotního 
minima a existenčního minima existuje v příjmově-výdajovém bloku �ostatní výrobky a 
slu�by�, neboť na úrovni �ivotního minima obsahuje tento blok příjmově-výdajové moduly 
v�ech spotřebních okruhů, zatímco na úrovni existenčního minima se počet těchto okruhů 
sni�uje pouze na nezbytné oblasti, tj. o�acení, ochranu zdraví a osobní hygienu. Podrobněj�í 
analýza empirických dat na podkladě statistiky rodinných účtů 2000 vede k výsledkům 
uvedeným v tab. 11.1.  

 
T a b u l k a 11.1 Moduly příjmově - výdajového bloku "ostatní výrobky a slu�by" a 
jejich vyčíslení v rámci bě�ných výdajů nízkopříjmových domácností, dolní hranice 
�ivotního minima a existenčního minima � úroveň roku 2000 (Kč za měsíc)   

moduly příjmově - 
výdajového bloku 
"ostatní výrobky a 

slu�by� 

bě�né výdaje 
nízkopříjmových 

domácností 

dolní hranice �ivotního 
minima 

existenční minimum 

 A1 R2 A1 R2 A1 R2 

03 odívání 372 21,5 % 292 21,5 % 292 54,8 %
05 bytové vybavení 160 9,2  % 126 9,3 % 0 0,0 %
06 ochrana zdraví 95 5,9  % 75 5,5 % 75 14,1 %
07 doprava 264 15,2 % 207 15,2 % 0 0,0 %
08 po�ta, telefon 237 13,7 % 186 13,7 % 0 0,0 %
09 kultura, rekreace 372 21,5 % 292 21,5 % 0 0,0 %
10 vzdělání 12 0,7 % 9 0,7 % 0 0,0 %
12 ostatní výrobky 211 12,2 % 166 12,2 % 166 31,1 %
nespotřeb.výdaje 10 0,6 % 8 0,6 % 0 0,00 %
celkem 1 733 100,0 % 1 361 100,0 % 533 100,0 %

Poznámky: 1 absolutní vý�e , 2 relativní vý�e 
 

Při redukci příjmově-výdajových modulů z původních osmi7) na tři moduly, které 
kryjí základní, nezbytné potřeby (tj. pouze odívání, ochrana zdraví a tzv. ostatní výrobky 
zahrnující výdaje na osobní hygienu) činí vydání 533 Kč měsíčně, tj. 39 % souhrnné dolní 
hranice �ivotního minima. Tuto hodnotu (resp. podíl) lze označit za dolní (nejni��í) mo�nou 
úroveň. Pokud by úroveň existenčního minima měla krýt alespoň v nejomezeněj�í úrovni i 
dal�í spotřební okruhy, lze tuto úroveň arbitrá�ně odhadnout na zhruba polovinu dolní hranice 
revidovaného �ivotního minima, tj. 680 Kč měsíčně, viz tab. 11.2.  
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T a b u l k a 11.2  Vyčíslení příjmově-výdajového bloku �ostatní výrobky a slu�by� v 
existenčním minimu a relace  k dolní hranici �ivotního minima - úroveň roku 2000  (Kč 
za měsíc) 
varianty existenčního minima v relaci k dolní hranici �ivotního minima Kč relace k dolní hranici 

�ivotního minima 
�ivotní minimum - úroveň vydání na jeho dolní hranici   1 361 100,0 %
existenční minimum - redukce na tři základní moduly 533 39,2 %
existenční minimum - redukce na 0,5 dolní hranice �ivotního minima   680 50,0 %

 
Pokud jde o příjmově-výdajový blok bydlení, je vhodné stanovit orientační hodnoty 

existenčního minima, která vychází z těchto souvislostí:  
•  při sociální ochraně na úrovni existenčního minima jde věcně o zaji�tění 

přístře�í (provizorní, dočasné ubytování) vyznačujícího se omezenou  vybaveností, men�ím 
prostorem, pou�íváním částí zařízení a prostor společně s dal�ími osobami apod. Často je 
bydlení ve formě přístře�í poskytováno naturálně, 

•  náklady na bydlení jsou značně diferencované podle velikosti obcí, a forem 
bydlení a mohou být proto vyu�ity pro odhad nákladů existenčního minima jen značně 
omezeně. Arbitrá�ní odhad  nákladů existenčního minima na přístře�í se v horní úrovni mů�e 
pohybovat okolo střední hodnoty dolní hranice nákladů na bydlení jednočlenné domácnosti ve 
v�ech vlastnických formách  bydlení a velikosti obcí (vyčíslené v revidovaném �ivotním 
minimu); dolní úroveň existenčního minima lze odhadnout zhruba  na 90% této hodnoty. 
Absolutně to znamená 1 370 Kč resp. 1 233 Kč měsíčně. 

 
11.2.3 Souhrnně lze úroveň  existenčního minima odhadnout v tolerancích 

uvedených v tab. 11.3 
 

T a b u l k a  11.3   Hranice existenčního minima v členění podle bloků vydání na úrovni 
roku 2000 (Kč za měsíc)  

hranice existenčního minima v Kč blok vydání  
horní dolní 

vý�iva 1 426 1426 
bydlení 1 370 1 233 
ostatní výrobky a slu�by 680 533 
celkem 3 476 3 192 
dolní hranice �ivotního minima 4 113 4 113 
relace k dolní hranici �ivotního minima 84,51% 77,61% 

 
Oproti dolní (minimální) úrovni revidovaného �ivotního minima, která v roce 2000 

na základě analýzy statistiky rodinných účtů činila 4 113 Kč, se existenční minimum 
jednočlenné domácnosti pohybuje zhruba mezi 78 a� 85 %. 

Za střední, směrnou hodnotu lze pova�ovat hodnotu 3 334 Kč měsíčně (1 426 Kč 
vý�iva, 1 302 Kč bydlení, 606 Kč ostatní výrobky a slu�by), která představuje 81,1 % 
dolní hodnoty revidovaného �ivotního minima (na úrovni roku 2000); zaokrouhleno � 
podíl   činí  cca  80 % a  směrná  hodnota  existenčního minima jednočlenné domácnosti  
3 300 Kč měsíčně. 

11.2.4  Střední hodnota existenčního minima jednočlenné domácnosti (3 336 
Kč/měs.) je rovně� ni��í (o 12,5 %)  ne� �ivotní minimum uplatňované od 1.4.2000 (3 770 
Kč). Při členění úhrnu existenčního minima na slo�ku (částku) kryjící osobní potřeby a slo�ku 
(částku) tzv. společných potřeb domácnosti podle metodiky (struktury) dosavadního �ivotního 
minima (z výdajového bloku �ostatní výrobky a slu�by� se do částky kryjící osobní potřeby 
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k výdajovému bloku �vý�ivy� přiřadí 90 % a do částky na společné potřeby  k bloku 
�bydlení� 10 %) jsou vztahy k částkám �ivotního minima uvedeny na tabulce 11.5. 

 
T a b u l k a 11.5  Porovnání střední směrné hodnoty existenčního minima a platného 
�ivotního minima na úrovni roku 2000 (Kč za měsíc) 
částky existenčního/�ivotního existenční minimum �ivotní minimum relace existenčního a 

minima �ivotního minima 
částka na osobní potřeby  1 971 (1 950) 2 190 90,0 (89,0)
částka na společné potřeby  13 6 3(1 350) 1 580 86,3 (85,4)
celkem 3 334 (3 300) 3 770 87,5 (87,5)

Poznámka: Hodnoty v závorkách charakterizují zaokrouhlenou směrnou hodnotu existenčního minima 
 

11.3   Principy uplatňování existenčního minima 
Praktické uplatňování existenčního minima by mělo vycházet z těchto zásad: 
•  Absolutní (�vstupní�) peně�ní úroveň existenčního minima jednočlenné 

domácnosti, tj. dospělé osoby  (souhrnně a v členění na částky na osobní potřeby a  společné 
potřeby) stanovit časově shodně s uplatněním revidovaného �ivotního minima 
(pravděpodobně v roce 2005), přičem� vstupní hodnotu existenčního minima odvodit od dolní 
(minimální) hranice revidovaného �ivotního minima; v souhrnu částek na osobní potřeby 
(součet  výdajových bloků �vý�iva�  a �ostatní výrobky a slu�by�) a na bydlení vycházet 
z podílu  80 % revidovaného �ivotního minima (jeho dolní hranice). 

•  Vstupní úroveň existenčního minima valorizovat podle vývoje hladiny 
spotřebitelských cen (popř. pohybu �ivotních nákladů nízkopříjmových domácností), a to - 
zřejmě nejlépe  v pevných (ročních) intervalech na základě stejných pravidel, jako bude 
probíhat valorizace �ivotního minima  

•  Při aplikaci existenčního minima jako zaručeného garantovaného příjmu (v 
pojetí ESCH) se existenční minimum druhé dospělé osoby odvozuje z hodnoty existenčního 
minima první osoby a koeficientu stanoveného v soustavě �ivotního minima pro druhou 
osobu (viz kap. 8). 

•  Při aplikaci existenčního minima  jako součásti vícestupňového �ivotního 
minima, tj. v případě vyu�ití existenčního minima jako sankčního opatření, kdy dospělá osoba 
(osoby) nesplní stanovené podmínky, jsou u dětí v�dy pou�ity absolutní částky �ivotního 
minima. Existenční minimum u druhé dospělé osoby se pou�ije jen pokud tato osoba (osobně) 
nesplnila podmínky pro uplatnění �ivotního minima. 

•  Při vyu�ití existenčního minima jako sankčního opatření ve vícestupňovém 
minimu   stanovit  pevná pravidla a podmínky  pro sní�ení sociálních dávek na vý�i 
existenčního minima (např.: osoba nemá nárok na sociální dávky ve vý�i �ivotního minima, 
pokud nehledá zaměstnání, byla vyřazena z evidence nezaměstnaných, proto�e neprojevuje 
součinnost s úřadem práce, neplní vy�ivovací povinnosti apod.). Na druhé straně bude 
pozitivním dopadem přijetí principu bezpodmínečnosti poskytování existenčního minima ta 
okolnost, �e osoby, které nejsou dostatečně sociálně kompetentní k tomu, aby se registrovaly 
na úřadu práce a případně zde projevovaly součinnost (např. řada posti�ených osob), budou 
mít ze zákona nárok na existenční minimum. 
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Poznámky a vysvětlivky 
 

Ke kapitole 1 
1) Metodika ČSÚ uvádí tyto charakteristiky: 
Sociální skupina domácnosti se určuje podle sociální příslu�nosti osoby v čele 

domácnosti, bez ohledu na ekonomickou aktivitu ostatních členů. Osobou v čele je v úplných 
rodinách v�dy mu�, v neúplných rodinách vět�inou rodič (je-li ekonomicky aktivní, 
v opačném případě mů�e být osobou v čele ekonomicky aktivní dítě). V nerodinných 
domácnostech se za osobu v čele domácnosti pova�uje osoba s vy��ím příjmem. 

Do skupiny zaměstnanců se zařazují osoby v pracovním poměru, tj. dělníci a ostatní 
zaměstnanci, a to ve v�ech oborech kromě zemědělství. Vlastnický sektor jejich 
zaměstnavatele přitom není rozhodující. Dále sem patří i společníci s.r.o. (příp. komanditisté 
komanditních společností), jestli�e jsou zaměstnaní ve vlastním podniku na základě pracovní 
smlouvy a pobírají mzdu. 

Skupina zemědělců zahrnuje osoby vykonávající pracovní činnost v zemědělské 
výrobě, tj. členy zemědělských dru�stev, dělníky a ostatní zaměstnance různých typů 
zemědělských podniků a samostatně hospodařící rolníky. Podle metodiky statistiky rodinných 
účtů nejsou za zemědělce pova�ováni zaměstnanci zemědělských podniků, kteří nepracují 
přímo v zemědělské výrobě (řemeslníci, administrativní pracovníci apod.). 

Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely statistiky rodinných účtů pova�ují 
osoby, které se zabývají podnikáním, s výjimkou osob soukromě podnikajících v zemědělství. 
Jsou to osoby, které na základě �ivnostenského oprávnění samy nebo s určitým počtem 
pracovníků provozují výrobní a obchodní činnosti či poskytují různé slu�by, dále osoby 
vykonávající nezávislé povolání (lékaři, advokáti) a osoby provozující uměleckou nebo jinou 
tvůrčí činnost. 

2) V textu se pou�ívá termín �přednosta domácnosti� v obsahově shodném pojetí jako 
�osoba v čele domácnosti;� jde o zkratku. 

3) Přes řadu výhrad vůči metodice zji�ťování statistiky rodinných účtů a jejich 
výsledků (nezachycení dolních a horních příjmových pozic rizika stereotypu zji�ťování 
předev�ím setrváním domácnosti v souboru aj.) odrá�í soubor modální poměry příjmů, vydání 
a spotřebních zvyklostí českých domácností s přijatelnou spolehlivostí. 

 
 

Ke kapitole 2 
1) Rozbor za jednočlenné domácnosti je relativně podrobněj�í ne� za dal�í � 

vícečlenné domácnosti. Obsahuje některé okruhy problémů společně v�em velikostním typům 
domácností (např. problematiku závazků vůči peně�ním ústavům v oblasti poji�tění popř. 
půjček). 

 
Ke kapitole 4 

1) Údaje o pořizovacích cenách nové bytové výstavby mají omezenou vypovídací 
schopnost, neboť ve zdrojových údajích nejsou v�dy zakalkulovány např. náklady na pořízení 
a zainvestování pozemku, náklady na projekt, či náklady spojené s financováním výstavby. 

2) Nabídková cena za standardní byt I. kategorie, 68 m2 podlahové plochy, 
s opotřebením cca 30 % dle KISEB-monitoringu cen IRI k 15.5.2001 

3)  Toto nájemné je uplatňováno v domech postavených s účastí veřejných 
prostředků, v bytech ve vlastnictví právnických osob tvořených bývalými nájemníky a 
v bytech bývalých stavebních bytových dru�stev. 
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4) Údaj je teoretickou konstrukcí vycházející z aplikace koeficientů, prostřednictvím 
nich� je prováděna deregulace nájemného, a tudí� není shodný s údajem, který vychází 
z �etření spotřebitelských cen ČSÚ. 

5) K porovnání slou�í tzv. nákladové nájemné, které je kalkulováno na minimální 
úrovni jako 2,8 % z reprodukční pořizovací ceny nemovitosti. 

6)  Zdroj: Tlapáková, Karfík: Monitoring tr�ního nájemného v Praze � rok 2000; 
listopad 2000. 

7)  Teoretická konstrukce podle analýz MMR.. 
8) Analýza vydání domácností na bydlení podle údajů SRÚ 2000 vychází proto jen 

z údajů o nájemním bydlení. 
9) V analýze uvedené v kapitole 4.3.4 se prokazuje, �e u domácností jednotlivých 

velikostních typů (jedno a� pěti a vícečlenných) se vydání ve výdajově spotřebním bloku 
bydlení u nízkopříjmových domácností (1.kvintil příjmového rozlo�ení domácnosti daného 
velikostního typu) pohybují zhruba mezi 80 a� 90% těchto vydání u domácnosti 
s průměrnými (středními) příjmy. 

10) Orientační charakter mají tyto údaje vzhledem k tomu, �e jsou ovlivňovány 
komplexem v�ech v této kapitole analyzovaných faktorů. 

11) Normativní velikost bytu je např. v SRN pro účely vý�e příspěvku na bydlení 
stanovena pro jednočlennou domácnost 48 m2, dvoučlennou 62m2  a zvy�uje se o dal�ích 12 
m2  na ka�dého dal�ího člena domácnosti. 

V České republice  se při dosavadních úvahách o příspěvku na nájemné (na bydlení) 
uva�uje v těchto maximálních celkových plochách bytů (jde o nájemní byty): 

 
      počet osob v domácnosti                  plocha  v m2 

1 40 

2 55 

3 70 

4 70 

5 85 

Ke kapitole 5 
1) Naturální získávání potravin a nápojů má své náklady, a to jednak peně�ní vydání 

spojená s nákupem prostředků pro domácí hospodářství (nástrojů, sadby, zvířat, krmení atd.), 
jednak dané pracovním  vkladem osob �ijících v domácnostech. 

2) Orientační charakter naznačených tendencí relativního poklesu plyne zejména ze 
změn metodiky zji�ťování a třídění údajů o vydáních domácností ve statistice rodinných účtů; 
viz té� pozn. u tabulky 5.1. 

3)  Potraviny, nápoje, tabák 
4)  Hlub�í rozbor příčin pomalej�ího vzestupu  spotřebitelských cen potravinářských 

komodit je za rámcem zaměření této studie; nesporně se v něm odrá�í dobrá úroveň 
zásobování trhu potravinami a existence konkurenčního prostředí prakticky u v�ech komodit. 

5) Nákup potravin, nápojů (a tabáku) a jejich úprava a konzumace v domácnosti 
představuje rozhodující slo�ku peně�ního i celkového krytí vý�ivových potřeb. Naznačují to 
předev�ím údaje o struktuře vydání (vydání ve veřejném stravování se  u zaměstnaneckých 
domácností s průměrnou příjmovou úrovní v současné době rok 2000 pohybují okolo 15 % 
celkových ČPV na vý�ivu); rovně� ve váhovém schématu pro výpočet indexů 
spotřebitelských cen uplatňovaném od roku 1995 do konce roku 2000 činila váha potravin, 
nápojů a tabáku u domácností celkem 32,7 %, u domácností zaměstnanců 30,9 % a váhu 

restauračního, závodního a �kolního stravování 5,6%, resp. 5,7% (tj. podíl 14,6, 





3,38

6,5   , 
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resp. 15,6  





6,36

7,5  ; na celkovém podílu peně�ní slo�ky  krytí vý�ivových potřeb). Ve 

váhovém schématu uplatněném od roku 2001 se poměr mění ve prospěch veřejného 
stravování: 

domácnosti celkem        
potraviny, nápoje, tabák                27,7                      

stravovací slu�by                             7,1      







= 4,20
8,34

1,7                                                    

celkem                                           34,8 ;      
                                                            
zaměstnanci 
potraviny, nápoje, tabák                26,5 

stravovací slu�by                             8,0          







= 2,23
5,34

0,8
 

celkem                                           34,5  
 
6) Při základu roku 1990 činí index vzestupu cen bydlení 7,18 (tj. průměrný roční růst 

20%).Podrobněj�í charakteristiky vývoje, struktury a diferenciace vydání na  bydlení viz 
kapitola  4. 

7) Ku�iak, Ku�iak: Vývoj vý�ivy a spotřeby potravin v domácnostech, Praha, 1998 
8) Star�í charakter dat nepředstavuje zásadní překá�ku pro závěr o aktuálním 

charakteru naplňování doporučených vý�ivových potřeb v českých  domácnostech; vývojové 
změny jsou relativně pomalé. 

9)  Lineární extrapolace viz příloha 7, sv. 2a. 
10) Působí i dal�í faktory, včetně nahodilých (např. vliv rozsahu domácností, které 

jsou v �etření). 
11) Normativní moduly vybraných typů osob (Kč měsíčně) jsou 
 do 6 let       od 6 do 10 let od 10 do 15 let       od 15 do 26 let       dospělý 
   1156  1411                    1520     1610                 1425          
koef.      0,811            0,990                      1,067                      1,130                1,000 
 
 

Ke kapitole 7 
1) Mimo vydání na bydlení 
2) Tato úroveň bě�ných vydání je (shrnuto z tabulek 2.1 a� 2.11) charakterizována u  
domácností ekon. aktivních přednostů  a velikostních typů těmito údaji: 

 velikostní typ domácnosti 
 1 2 3 4 
aritmetický průměr     
vydání na vý�ivu 1 818 3 207 3 595 4 618 
            na ostatní výrobky a slu�by 1 733 3 180 3 570 4 437 
celkem 3 551 6 387 7 165 9 055 
medián   
vydání na vý�ivu 1 560 3 075 3 377 4 288 
            na ostatní výrobky a slu�by 1 965 3 568 4 124 4 485 
celkem 3 525 6 643 7 501 8 773 

 
Hodnoty vydání nízkopříjmových domácností přesahují úroveň výdajových minim 

v jejich horní hranici o cca 5 a� 15 % a v dolní hranici o zhruba 20 a� 35 %. 
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3) Při pou�ití horních hranic by se poměr výdajových minim mezi čtyř- a 
jednočlennou  

domácností změnil z hodnoty cca 2,6 na hodnotu 3,1 (8502:2743); vícečlenné 
domácnosti by tak byly v sociální ochraně zvýhodněny. 

4) V USA a v Kanadě jsou federálně (centrálně) vyhla�ované směrné hodnoty prahů 
chudoby stanoveny za domácnosti podle počtu osob v nich �ijících bez podrobněj�ích 
charakteristik věkové (popř. dal�í) struktury osob; viz pramen [Ba�týř, 1997]. 

5) Míra této diferenciace je značná. Částky na �M na osobní potřeby se (v roce 2000)  
např. u čtyřčlenných  domácnosti li�í takto (Kč/měs.): 
neúplné domácnosti:          1 dospělý, 3 děti do 6 let:         6 990    tj.rozdíl 30%; 
                                           1 dospělý, 3 děti nad 15 let       9 120    tj.rozdíl 30%   
úplné domácnosti:              2 dospělí, 2 děti do 6 let:          7 580     
                                           2 dospělí, 2 děti nad 15 let        9 000    tj. rozdíl 19% 
 6) Např. pro dítě do 6 let by odpočitatelná polo�ka mohla  činit 500,-Kč. Tzn., �e 

hodnota souhrnné částky by se sni�ovala za ka�dé dítě do 6 let �ijící v domácnosti o tuto 
odpočitatelnou polo�ku; např. u tříčlenné úplné domácnosti by minimax činil místo 5 524 a�  
6 491 Kč jen 5 024 a� 5 991 Kč. 

 7) Koeficienty jsou vypočteny jako prosté aritmetické průměry v�ech kombinací 
dolních i horních hranic minimálních výdajových hodnot. 

 8) Jde o jinak uspořádané hodnoty uvedené v kapitole 4 (odst.4.5, tabulka 4.17 a 
4.19). 

9) Bude účelné zvá�it, zda dolní hranice minimálních výdajových standardů nemají 
mít obligatorní charakter. 

 
Ke kapitole 8 

1) Z rozsáhlé literatury k této problematice je v pramenech uveden výběr 
nejaktuálněj�ích. 

2) V metodickém materiálu ČSÚ �Příjmy a výdaje zpravodajských domácností SRÚ 
� vyu�ití spotřebních jednotek� je uvedena tato charakteristika spotřebních jednotek (SJ): 

�První pokusy � (odvození spotřebních jednotek) se týkaly spotřeby potravin, tak�e 
vznikl dvojí typ spotřebních jednotek - nutriční a ekonomické. Ukázalo se, �e ekonomické SJ 
mají podstatně �ir�í mo�nosti uplatnění a navíc lze tento přístup pou�ít i na jiné druhy 
spotřeby, ne� je spotřeba potravin, včetně celkové spotřeby nebo příjmu, tak�e dále bude řeč 
pouze o jednotkách ekonomických. 

Ekonomická spotřební jednotka vyjadřuje relativní úroveň spotřeby (nebo příjmu 
zaji�ťujícího spotřebu)) vzhledem k určitému základu. Jejím smyslem je umo�nit vzájemné 
porovnání �ivotní úrovně typů domácností s vyloučením vlivů různé demografické a sociální 
struktury. Různých konstrukcí SZU existuje (resp. existovala) celá řada; li�ily se jak v určení 
a počtu aspektů, jejich� zkreslující vliv se sna�í eliminovat, tak váhami, které přiřazují 
působení těchto aspektů. Z nich je mo�no vyjmenovat počet osob v domácnosti, jejich věk, 
pohlaví, postavení v rodině, příp. ekonomickou aktivitu, namáhavost zaměstnání aj. 

Triviálním příkladem  vyloučení vlivu   pouze jednoho  faktoru -  různého počtu 
členů  domácnosti  - je přiřazení koeficientu 1 ka�dému členu domácnosti; počet �SJ� 
v domácnosti je dán počtem členů, spotřeba na SJ je v tomto případě vlastně spotřebou na 
osobu. 

Jiným způsobem eliminace vlivu počtu osob i s přihlédnutím k podproporcionálnímu 
růstu společných výdajů je např. stanovení počtu SJ v domácnostech druhou odmocninou 
z počtu osob. Nevýhodou takto stanoveného počtu SJ je předev�ím nediferencovaný přístup 
k dospělým osobám a dětem (jejich nutná spotřeba se podstatně li�í). 
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Do roku 1998 se ve statistice rodinných účtů v ČR pou�ívalo poměrně podrobné 
stupnice spotřebních jednotek, která brala v úvahu nejen věk a pohlaví osob, ale i namáhavost 
vykonávané práce. Počet SJ pro jednotlivé typy domácností se publikoval, ale tyto jednotky 
nebyly vyu�ívány pro analytické účely, ani nebyly publikovány příslu�né přepočty 
jednotlivých ukazatelů. 

 
 

T a b u l k a   1  Stupnice spotřebních jednotek vyu�ívaná v ČR do roku 1998 
typ osoby  mu�i  �eny  

dospělí   
 - sedavé zaměstnání 0,9 0,8
 - tě�ká práce 1,0 0,9
 - velmi tě�ká práce 1,1 1,0
 - nad 65 let 0,8 0,7
děti a mladiství  
 - méně ne� 1 rok 0,4 0,4
 - 1 a� 3 roky 0,5 0,5
 - 4 a� 7 let 0,7 0,7
 - 8 a� 11 let 0,9 0,9
 - 12 a� 15 let 1,1 1,0
 - 16 a� 18 let 1,2 0,9

   
Z řady důvodů bylo od vyu�ití této stupnice SZ upu�těno (výpočet je příli� 

komplikovaný, ve stanovení koeficientů se vycházelo z příli� velké váhy spotřeby potravin, 
nelze pou�ít pro mezinárodní srovnání). 

Z prakticky uplatňovaných konstrukcí ekonomických SJ je mo�no uvést stupnice SJ 
(equivalence scale) pou�ívané OECD a EU (která pou�ívá tzv. modifikovanou stupnici 
OECD), podle kterých je ka�dému členu domácnosti přiřazena určitá váha s ohledem na 
postavení domácnosti a věk. Počet SZ na domácnost je pak dán součtem vah (koeficientů) 
přiřazených v�em jednotlivým členům domácnosti. 

 
Ta b u l k a  2  Stupnice spotřebních jednotek 

typ osoby OECD EU 
první dospělá osoba v domácnosti 1,0 1,0 
ka�dá dal�í dospělá osoba 0,7 0,5 
ka�dé dítě (13leté a mlad�í) 0,5 0,3 

 
ČSÚ začal v současné době pro data za r. 1999 pou�ívat stupnici spotřebních 

jednotek OECD, je� se pro současnou strukturu výdajů domácností v ČR zdá vhodněj�í (vět�í 
význam nutných výdajů a jejich cenová hladina) ne� stupnice zavedená v zemích EU, které 
stupnici OECD modifikovaly pro svoje podmínky. 

3) Postup rozdělení hodnot vydání uvedených ve statistice RÚ 2000 na jednotlivé 
osoby kombinuje v části I. tabulky objektivní a subjektivní přístupy. Řada analytických druhů 
vydání je objektivně určena ke spotřebě jen pro určité skupiny osob a jiné jsou z nich 
z povahy potřeby vyloučeny (např. �dámská obuv�, hračky�) a odborný odhad rozdělení 
vydání na jednotlivé osoby je relativně jednoduchý a přesný. Jiné druhy dílčích vydání 
vy�adují odborný odhad rozdělení na jednotlivé typy osob na podkladě �ir�ích informací 
(např. �léky bez receptu a dal�í léčiva�, �noviny a časopisy� aj.); vzhledem k velkému počtu 
dílčích výdajových polo�ek se nepřesnosti jednotlivých odchodů vyrovnávají. 

4) Střední hodnotou je prostý aritmetický průměr. 
5) HD,Dy= absolutní hodnota (Kč/měsíčně) souhrnného minimálního standardu vydání 

na osobní potřeby domácnosti s počtem osob v nich �ijících rovných y.   
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Ke kapitole 9 
1) Podíl minimální mzdy na hospodářské průměrné mzdě je zřejmě ni��í vzhledem ke 

skutečnosti, �e mzdy �bílých límečků�, tj. administrativy, technického personálu, pracovníků 
ve státní správě aj. jsou vy��í ne� u výrobních dělníků; průměrná hodnota mezd za úhrn 
národního hospodářství se v uvedených (ani jiných) členských státech EU statisticky 
nezji�ťují. 

2) V současné době (2001, 2002) dosahovaný vztah mezi oficiálně vykazovanou 
průměrnou (resp. střední) mzdovou úrovní za souhrn národního hospodářství a úrovní 
minimální mzdy (zhruba 0,36 vůči průměru a cca 0,38 vůči střední, mediánové hodnotě) 
naznačuje, �e je�tě existuje určitý prostor pro urychlení růstu úrovně mzdového minima oproti 
průměrné (střední) hodnotě. Tento sbli�ovací pohyb je nutno velmi podrobně  analyzovat 
s ohledem na mo�né důsledky pro odstupňování mezd, posilování tendencí k nelegálním 
pracovním vztahům a sni�ování zaměstnanosti. 

 Záměry přibli�ování minimální mzdy průměrné (střední) mzdové úrovně musí 
být posuzovány alespoň z hlediska charakteru mzdového rozlo�ení (silná a rostoucí 
pravostranná asymetrie) a z hlediska marginálních (nízkých) mzdových úrovní existujících u 
rozsáhlej�ích skupin zaměstnanců. 

 Výrazná asymetrie mzdového rozlo�ení zvy�uje průměrnou úroveň; podstatná 
část námezdních pracovníků (okolo dvou třetin) dosahuje přitom mzdu pod průměrem; levá 
strana rozlo�ení je velmi sevřená a její struktura citlivá na pohyb nízkých (nejni��ích) mezd. 
Nízké a v bě�ných statistikách nezahrnuté mzdy dosahují předev�ím skupiny zaměstnanců 
malých firem (podnikatelských subjektů) s méně ne� 20 zaměstnanci (v souhrnu jde o několik 
set tisíc zaměstnanců); tyto skupiny zaměstnanců ani jejich mzdy nejsou zahrnuty 
v celostátním statisticky vykazovaném mzdovém průměru. 

 
Ke kapitole 11 

1) Evropská sociální charta je jedinou mezinárodní úmluvou, která vedle práva na 
sociální zabezpečení zaji�ťuje také právo na sociální a lékařskou pomoc. Mezinárodní pakt o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech OSN (dále: Pakt) neuznává právo na sociální 
a lékařskou pomoc, které je uváděno v Chartě, pouze článek 11 Paktu vyzývá smluvní strany, 
aby uplatňovaly politiku rozdělování zdrojů potravin a mezinárodní spolupráce pro zaji�tění 
toho, aby měl ka�dý přiměřenou úroveň a netrpěl hladem. 

2) Článek 13 ESCH obsahuje 4 odstavce: hlavní podstatou odstavce 1 je záruka 
jednotlivce na sociální pomoc spolu s opravným prostředkem, článek 13 odstavec 2 stanoví 
podmínku vyloučení ve�keré diskriminace při uplatňování sociálních a politických práv 
příjemců pomoci a článek 13 odstavec 4 stanoví, �e příslu�níci jiných smluvních stran, kteří 
se legálně nacházejí na území jiné smluvní strany, mají takté� nárok na sociální a lékařskou 
pomoc. (článek 13, odstavec 3 je věnován sociální pomoci formou potřebné rady a osobní 
pomoci s cílem předcházet osobním a rodinným nesnázím)    

3) Zpráva Evropské komise COM (1998) ze dne 25. února 1999 o plnění Směrnice 
92/441 ze dne 4. června o společných kritériích týkajících se dostatečných prostředků a 
sociální pomoci v systémech sociální ochrany. 

4) V�eobecný úvod k Závěrům XIII-4, Výbor  pro sociální práva Rady Evropy 
5) Souhrnný arbitrá�ní odhad úrovně existenčního minima mů�e být ovlivněn zájmem 

na tom, aby mezi úrovní �ivotního a existenčního minima, byl dostatečný sankčně - motivační 
odstup. Tento jednostranný přístup mů�e vést k hodnotám existenčního minima, které 
podkračují i nejni��í přípustné limity. Arbitrá�ním způsobem byla stanovena úroveň 
sociálních dávek v případě hmotné nouze ze �subjektivních příčin� ve Slovenské republice; je 
stanovena jako 50% hodnoty �ivotního minima, které je pou�íváno tehdy, jedná-li se 
o hmotnou nouzi z tzv. �objektivních důvodů�. To, zda takto  stanovená úroveň  existenčního 
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minima není pod limitem hodnot přijatelných pro �ivotní reprodukci, by vy�adovalo zvlá�tní 
analýzu. 

6) Hodnota se udává bez odpočtu o minimální úroveň  materiálního krytí vý�ivových 
potřeb; při pou�ívání existenčního minima nepřichází prakticky v úvahu. 

7) Tj. modul odívání, bytové vybavení, ochrana zdraví, doprava, po�ta a telefon, 
kultura a rekreace, vzdělávání a tzv. ostatní výrobky zahrnující výdaje na osobní hygienu. 
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Tabulky ke kapitole 2 
 
 



T a b u l k a  II/1  Príjmy domácností jednotlivcu

cisté penežní príjmy domácnosti (v Kc za mesíc) 
k1= koeficient 
príjmové redukce 1)

1 2 3 4 5 Prumer
prumer 6700,3 8905,8 10288,9 12162,7 16935,9 10993,9 0,609
pocet prípadu 68 69 69 69 68 343 -
smerodatná odchylka 938,5 484,5 464,5 677,9 3647,1 3860,1 -
medián 6848,9 9060,2 10273,3 12183,8 15936,8 10273,3 0,667
1) k1 = Ar1/Arc1, kde Ar1= hodnota príjmu 1.kvintilu domácností a Arc1=  hodnota príjmu domácností s prumernou úrovní príjmu

T a b u l k a  II/2  Vydání domácností jednotlivcu

výdajove spotrební okruh
1 2 3 4 5 prumer

potraviny a nealkoholické nápoje 1596,1 1807,4 1737,6 1976,4 2231,4 1869,5 0,854
alkohol a tabák 217,2 296,7 349,6 455,4 499,1 363,6 0,597
verejné  stravování 356,7 461,5 435,8 493,6 675,1 484,3 0,736
ošacení a obuv 382,8 526,5 692,9 750,5 1220,7 714,2 0,536
zdraví 118,2 101,9 176,8 231,7 222,3 170,2 0,695
doprava 334,0 650,5 573,9 687,9 1323,8 713,3 0,468
pošty a telekomunikace 277,5 346,4 382,8 401,5 510,7 383,7 0,723
rekreace a kulturu 557,0 749,8 1143,7 1188,6 1597,6 1047,2 0,532
vzdelání 11,5 14,7 7,1 34,6 47,9 23,1 0,496
ostatní zboží a služby 522,4 756,9 829,9 960,2 1292,9 872,2 0,599
bytové vybavení, zarízení domácnosti, opravy 340,0 540,2 584,9 815,0 1163,1 688,3 0,494
bydlení, vodu, energie, paliva 1830,0 1908,6 2517,3 2473,0 2606,7 2267,4 0,807
vydání neklasifikovaná jako spotrební 260,5 519,8 764,7 850,9 1509,7 780,5 0,334
Cisté výdaje celkem 6803,8 8680,8 10196,8 11319,2 14901,0 10377,6 0,656
2) k2 = Ar2/Arc2, kde Ar2= hodnota vydání 1.kvintilu domácností a Arc2=  hodnota vydání domácností s prumernou úrovní príjmu

k2= koeficient 
príjmové redukce 2)

domácnosti jednotlivcu dle kvintilu cistého príjmu

domácnosti jednotlivcu dle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a  II/3  Príjmy dvouclenných domácnosti

cisté penežní príjmy domácnosti (v Kc za mesíc) 
k1= koeficient 
príjmové redukce 1)

1 2 3 4 5 prumer
prumer 11904,1 15568,6 18573,6 21753,7 28911,7 19353,3 0,615
pocet prípadu 135 136 136 136 136 679 -
smerodatná odchylka 1577,6 844,9 852,7 1092,9 6854,8 6625,7 -
medián 12172,0 15602,0 18645,2 21638,0 26415,9 18650,8 0,653
1) k1 = Ar1/Arc1, kde Ar1= hodnota príjmu 1.kvintilu domácností a Arc1=  hodnota príjmu domácností s prumernou úrovní príjmu

T a b u l k a  II/4  Výdaje dvouclenných domácností

1 2 3 4 5 prumer
potraviny a nealkoholické nápoje 2874,7 3406,6 3561,6 3786,4 3880,1 3502,8 0,821
alkohol a tabák 473,4 646,9 754,9 629,6 839,9 669,2 0,707
verejné  stravování 440,9 525,1 616,8 809,6 1027,5 684,4 0,644
ošacení a obuv 671,8 882,5 966,3 1137,1 1530,8 1038,2 0,647
zdraví 162,4 238,2 239,7 304,2 345,0 258,0 0,629
doprava 763,4 1447,6 1370,0 2466,0 3641,1 1939,3 0,394
pošty a telekomunikace 442,9 506,4 575,5 574,8 782,8 576,7 0,768
rekreace a kulturu 1089,4 1380,7 1678,5 2035,0 3004,7 1838,8 0,592
vzdelání 63,5 25,7 19,2 19,1 57,4 36,9 1,718
ostatní zboží a služby 943,2 1339,5 1462,1 1828,9 2185,4 1552,7 0,607
bytové vybavení, zarízení domácnosti, opravy 799,5 1123,6 1361,7 1832,7 2172,8 1459,0 0,548
bydlení, vodu, energie, paliva 2527,8 2640,8 2951,8 3236,1 3403,5 2952,6 0,856
vydání neklasifikovaná jako spotrební 484,5 1106,3 1390,4 2300,7 3689,8 1796,3 0,270
Cisté výdaje celkem 11737,5 15269,9 16948,4 20960,2 26560,8 18305,0 0,641
2) k2 = Ar2/Arc2, kde Ar2= hodnota vydání 1.kvintilu domácností a Arc2=  hodnota vydání domácností s prumernou úrovní príjmu

výdajove spotrební okruh k2= koeficient 
príjmové redukce 2)

dvouclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu

dvouclenné domácnosti dle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a  II/5  Príjmy tríclenných domácnosti

cisté penežní príjmy domácnosti (v Kc za mesíc) 
k1= koeficient 
príjmové redukce 1)

1 2 3 4 5 prumer
prumer 12968,9 16331,0 19621,2 22749,4 32019,3 20733,2 0,626
pocet prípadu 100 101 100 101 100 502 -
smerodatná odchylka 1433,6 905,3 917,2 1229,6 7833,5 7456,1 -
medián 13388,0 16296,8 19784,6 22505,3 29571,4 19784,6 0,677
1) k1 = Ar1/Arc1, kde Ar1= hodnota príjmu 1.kvintilu domácností a Arc1=  hodnota príjmu domácností s prumernou úrovní príjmu

T a b u l k a  II/6 Vydání tríclenných domácností

1 2 3 4 5 prumer
potraviny a nealkoholické nápoje 3176,0 3543,8 3613,4 4142,7 4344,8 3764,5 0,844
alkohol a tabák 332,2 463,8 546,7 521,3 694,9 511,7 0,649
verejné  stravování 528,3 635,0 1000,1 1043,9 1273,0 895,8 0,590
ošacení a obuv 749,0 1120,3 1400,3 1650,9 2265,2 1436,9 0,521
zdraví 169,1 214,2 229,4 259,8 398,8 254,2 0,665
doprava 967,7 1716,6 2115,8 2170,2 4654,1 2323,4 0,416
pošty a telekomunikace 521,0 644,1 685,9 690,0 896,9 687,5 0,758
rekreace a kulturu 1080,3 1525,8 2211,1 2506,4 3385,3 2141,3 0,504
vzdelání 61,9 101,4 137,3 169,2 219,8 137,9 0,449
ostatní zboží a služby 1167,2 1496,3 1722,9 2031,6 2409,7 1765,5 0,661
bytové vybavení, zarízení domácnosti, opravy 710,4 1174,0 1683,2 1394,9 2090,5 1410,1 0,504
bydlení, vodu, energie, paliva 2742,8 2713,0 3013,5 2996,3 3679,9 3028,4 0,906
vydání neklasifikovaná jako spotrební 798,0 673,8 1152,1 1409,4 5124,2 1828,4 0,436
Cisté výdaje celkem 13003,9 16024,1 19514,8 20990,6 31442,0 20185,6 0,644
2) k2 = Ar2/Arc2, kde Ar2= hodnota vydání 1.kvintilu domácností a Arc2=  hodnota vydání domácností s prumernou úrovní príjmu

výdajove spotrební okruh k2= koeficient 
príjmové redukce 2)

tríclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu

tríclenné domácnosti dle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a  II/7  Príjmy ctyrclenných domácností

cisté penežní príjmy domácnosti (v Kc za mesíc) 
k1= koeficient 
príjmové redukce 1)

1 2 3 4 5 prumer
prumer 15113,4 18526,9 21763,9 25265,7 33713,9 22876,8 0,661
pocet prípadu 134 134 134 134 134 670 -
smerodatná odchylka 1733,0 936,5 969,1 1187,0 7195,9 7232,6 -
medián 6848,9 9060,2 10273,3 12183,8 15936,8 10273,3 0,667
1) k1 = Ar1/Arc1, kde Ar1= hodnota príjmu 1.kvintilu domácností a Arc1=  hodnota príjmu domácností s prumernou úrovní príjmu

T a b u l k a  II/8  Výdaje ctyrclenných domácností 

1 2 3 4 5 prumer
potraviny a nealkoholické nápoje 3800,852 4169,883 4348,635 4874,26 5452,936 4529,313 0,839
alkohol a tabák 461,75 571,519 523,4994 587,0365 728,5534 574,4717 0,804
verejné  stravování 729,7981 909,3825 1129,084 1262,867 1741,275 1154,481 0,632
ošacení a obuv 954,7938 1279,723 1509,87 1683,885 2414,791 1568,613 0,609
zdraví 206,1878 223,8671 226,465 292,9803 402,6412 270,4283 0,762
doprava 1629,565 1748,211 2097,174 3188,01 3325,896 2397,772 0,680
pošty a telekomunikace 498,8106 516,5302 713,5735 697,4176 998,0164 684,8697 0,728
rekreace a kulturu 1466,395 1944,956 2535,477 3027,739 4901,783 2775,27 0,528
vzdelání 127,1399 134,3775 186,2197 191,5382 379,3105 203,7172 0,624
ostatní zboží a služby 1465,293 1577,617 1792,72 2005,198 2781,872 1924,54 0,761
bytové vybavení, zarízení domácnosti, opravy 892,0057 1132,246 1298,795 1282,808 1752,621 1271,695 0,701
bydlení, vodu, energie, paliva 2624,182 2801,119 3065,845 3239,578 3981,227 3142,39 0,835
vydání neklasifikovaná jako spotrební 1059,652 678,4777 1284,719 1394,392 3782,864 1640,021 0,646
Cisté výdaje celkem 15916,42 17687,91 20712,08 23727,71 32643,79 22137,58 0,719
2) k2 = Ar2/Arc2, kde Ar2= hodnota vydání 1.kvintilu domácností a Arc2=  hodnota vydání domácností s prumernou úrovní príjmu

výdajove spotrební okruh k2= koeficient 
príjmové redukce 2)

ctyrclenné domácnosti podle cistého príjmu

ctyrclenné domácnosti ctyrclenné dle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a  II/9    Príjmy peti- a víceclenných domácností

1 2 3 prumer 0,719
prumer 16952,8 22675,1 31147,4 23585,1 -
pocet prípadu 46 47 46 139 -
smerodatná odchylka 2479,0 1482,2 7402,6 7390,0 -
medián 17593,2 22722,1 29764,3 22722,1 0,774
1) k1 = Ar1/Arc1, kde Ar1= hodnota príjmu 1.tercilu domácností a Arc1=  hodnota príjmu domácností s prumernou úrovní príjmu

T a b u l k a  II/10  Vydání peti- a víceclenných domácností 

1 2 3 prumer
potraviny a nealkoholické nápoje 4814,5 5644,0 5891,5 5451,4 0,883
alkohol a tabák 473,7 461,9 590,4 508,3 0,932
verejné  stravování 723,8 1157,2 1394,8 1092,4 0,663
ošacení a obuv 1009,2 1470,3 2136,9 1538,3 0,656
zdraví 167,4 215,2 354,5 245,5 0,682
doprava 1289,7 1955,9 3254,1 2165,1 0,596
pošty a telekomunikace 487,5 527,5 1060,3 690,6 0,706
rekreace a kulturu 1674,7 2450,8 4279,8 2799,2 0,598
vzdelání 138,2 216,9 411,5 255,3 0,541
ostatní zboží a služby 1291,7 1795,7 2567,9 1884,4 0,685
bytové vybavení, zarízení domácnosti, opravy 820,6 1252,3 1587,9 1220,5 0,672
bydlení, vodu, energie, paliva 2785,3 3108,5 3693,3 3195,1 0,872
vydání neklasifikovaná jako spotrební 794,6 640,8 687,9 707,3 1,123
Cisté výdaje celkem 16470,8 20897,1 27910,9 21753,4 0,757
2) k2 = Ar2/Arc2, kde Ar2= hodnota vydání 1.tercilu domácností a Arc2=  hodnota vydání domácností s prumernou úrovní príjmu

cisté penežní príjmy domácnosti (v Kc za mesíc) domácnosti podle tercilu cistého príjmu

k1= koeficient 
príjmové redukce 
1)

výdajove spotrební okruh k2= koeficient 
príjmové redukce 
2)

 domácnosti podle tercilu cistého príjmu
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                           3. ctvrtletí 2001, aritmetický prumer)

podíl podíl podíl podíl
Kc na CPP Kc na CPP Kc na CPP Kc na CPP

prumerný pocet clenu na domácnost
cisté penežní príjmy celkem (CPP) 18 385 - 19 134 - 17 262 - 19 099 -
cistá penežní vydání celkem (CPV) 17 424 - 18 187 - 16 391 - 18 106 -

A.  spotrební vydání 16 163 87,9 16 760 87,6 16 515 89,9 16 754 87,7
01  potraviny a nápoje 3 687 20,1 3 999 20,9 3 476 20,1 3 654 19,1
02  alkoholické nápoje, tabák 514 2,8 532 2,8 517 3,0 514 2,7
03  odívání a obuv 940 5,1 1 022 5,3 814 4,7 964 5,0
04  bydlení, voda, energie 3 187 17,3 2 855 14,9 3 612 20,9 3 442 18,0
05  bytové vybavení, zarízení domácnosti 1 070 5,8 1 176 6,1 905 5,2 1 093 5,7
06  zdraví 227 1,2 243 1,3 204 1,2 299 1,6
07  doprava 1 747 9,5 1 994 10,4 1 620 9,4 1 711 9,0
08  pošty a telekomunikace 600 3,3 580 3 573 3,3 648 3,4
09  rekreace, kultura, sport 1 838 10 1 847 9,7 1 707 9,9 1 986 10,4
10  vzdelání 103 0,6 105 0,5 102 0,6 101 0,5
11  stravovací a ubytovací služby 936 5,1 934 4,9 835 4,8 1 100 5,8
12  ostatní zboží a služby 1 314 7,1 1 474 7,7 1 150 6,7 1 311 6,9

B.  vydání neklasifikovaná jako spotrební 1 261 6,9 1 427 7,5 876 5,1 1 352 7,1
porízení, výstavba a rekonstrukce domu, bytu 793 4,3 798 4,2 516 3,0 908 4,8
vydání jinde neuvedená 468 2,5 629 3,3 360 2,1 444 2,3

Pramen: CSÚ
Poznámky a vysvetlivky:  1) Domácnosti prednostu všech sociálne-ekonomických skupin, tj. ekon.aktivních, duchodcu, ostatních

T a b u l k a  IV/1  Príjmy a vydání domácností celkem i podle vlastnické formy bydlení (Kc/mes na domácnost; SRÚ 

domácnosti z toho podle druhu bytu
celkem vlastní dum nájemní družstevní

2,48 2,68 2,29 2,44



                            statistika rodinných úctu, 3. ctvrtletí 2001, aritmetický prumer)

podíl podíl podíl podíl
Kc na CPP Kc na CPP Kc na CPP Kc na CPP

prumerný pocet clenu na domácnost
cisté penežní príjmy celkem (CPP) 18 385 - 19 134 - 17 262 - 19 099 -
cistá penežní vydání celkem (CPV) 17 424 - 18 187 - 16 391 - 18 106 -
nájemné z bytu 678 3,7 5 0,0 1 381 8,0 912 4,8
nájemné za hlavní bydlište 667 3,6 4 0,0 1 358 7,9 902 4,7
ostatní nájemné 11 0,1 1 0,0 22 0,1 9 0,0
bežná údržba a drobné opravy bytu 365 2,0 605 3,2 201 1,2 278 1,5
ostatní služby související s bytem 334 1,8 202 1,1 434 2,5 395 2,1
vodné a stocné 215 1,2 161 0,8 259 1,5 235 1,2
sber pevných odpadu 54 0,3 35 0,2 67 0,4 65 0,3
ostatní služby související s bytem 64 0,3 5 0,0 108 0,6 96 0,5
elektrina, teplo, plyn, paliva 1 810 9,8 2 043 10,7 1 596 9,2 1 857 9,7
elektrina 688 3,7 948 5,0 555 3,2 546 2,9
plyn ze síte 449 2,4 885 4,6 258 1,5 145 0,8
plyn v bombách 13 0,1 22 0,1 6 0,0 5 0,0
kapalná paliva 3 0,0 8 0,0 - - 1 0,0
tuhá paliva 71 0,4 170 0,9 20 0,1 14 0,1
teplo a teplá voda 587 3,2 10 0,1 758 4,4 14 0,1

Pramen:  CSÚ

Ta b u l k a  IV/2    Príjmy a bežná (provozní) vydání na bydlení domácnosti celkem (Kc/mes na domácnost,    

domácnosti z toho podle druhu bytu
celkem vlastní dum nájemní družstevní

2,48 2,68 2,29 2,44



aktivních prednostu (SRÚ 2000; souhrn domácností, aritmetický prumer)

velikostní typ druh vydání souhrn

jednoclenná nájemné a obdobná vydání 1042,8 741,0 226,4 0,0 697,7
bežná údržba a drobné opravy bytu 96,6 182,7 305,6 54,7 175,6
ostatní služby související s bytem 285,5 264,1 190,2 64,1 245,2
elektrina, plyn, teplo, voda 986,9 1344,2 1280,5 581,0 1148,9
celkem 2411,8 2532,0 2002,7 699,7 2267,4

dvouclenná nájemné a obdobná vydání 1296,8 799,3 136,0 13,9 591,1
bežná údržba a drobné opravy bytu 204,6 275,6 402,1 545,2 328,5
ostatní služby související s bytem 371,6 343,5 246,2 156,1 297,1
elektrina, plyn, teplo, voda 1527,3 1744,4 1894,3 1436,0 1735,9
celkem 3400,3 3162,6 2678,7 2151,2 2952,6

tríclenná nájemné a obdobná vydání 1343,0 901,9 159,1 13,8 664,3
bežná údržba a drobné opravy bytu 204,0 228,9 442,9 312,7 314,6
ostatní služby související s bytem 451,0 413,0 274,3 195,8 351,1
elektrina, plyn, teplo, voda 1650,3 1791,6 1747,0 1385,6 1698,4
celkem 3648,3 3335,4 2623,3 1907,9 3028,4

ctyrclenná nájemné a obdobná vydání 1452,0 852,1 117,7 1,5 581,9
bežná údržba a drobné opravy bytu 157,0 234,7 351,7 441,3 287,8
ostatní služby související s bytem 576,9 481,1 285,8 197,6 390,1
elektrina, plyn, teplo, voda 1861,2 1991,2 1890,8 1590,4 1882,6
celkem 4047,1 3559,2 2645,9 2230,7 3142,4
nájemné a obdobná vydání 1277,2 866,2 74,2 0,0 445,8
bežná údržba a drobné opravy bytu 257,8 391,3 293,1 142,8 297,9
ostatní služby související s bytem 656,3 548,2 315,0 212,6 417,5
elektrina, plyn, teplo, voda 1987,2 2030,5 2058,1 1955,4 2033,9
celkem 4178,5 3836,2 2740,5 2310,8 3195,1

Souhrn nájemné a obdobná vydání 1286,7 827,9 138,9 7,5 611,2
bežná údržba a drobné opravy bytu 171,5 245,1 376,9 388,1 289,5
ostatní služby související s bytem 430,0 393,6 264,5 176,4 335,0
elektrina, plyn, teplo, voda 1532,0 1772,0 1816,5 1434,9 1701,4
celkem 3420,2 3238,6 2596,7 2006,9 2937,1

Pramen:  CSÚ

peti- a víceclenná

T a b u l k a  IV/3  Vydání na bydlení (Kc)mes) podle vlastnické formy bydlení a velikostního typu domácnosti ekonomicky 

vlastnická forma bydlení
domácnosti nájemní družstevní v osobním 

vlastnictví
ostatní



T a b u l k a  IV/4 Bežná (provozní) vydání na nájemní bydlení (Kc/mes/domácnost) domácností ekonomicky aktivních prednostu
s cistým penežním príjmem v prvním tercilu  príjmového rozložení1) v clenení podle velikostního typu domácností
a velikosti obce  (SRÚ za rok 2000)

obce dle poctu souhrn
obyvatel jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 

víceclenná
do  4 999 pocet domácností 5 8 15 13 4 45

nájemné z bytu 679,15 853,44 951,19 904,02 889,92 884,51
ostatní služby související s bytem 127,17 228,58 249,95 246,63 343,71 239,88
elektrina, plyn, teplo, voda 935,20 1541,97 1268,13 1591,13 1713,29 1412,70
bežná údržba a drobné opravy bytu 426,47 52,72 305,31 86,11 255,60 206,12
celkem 2167,98 2676,71 2774,58 2827,89 3202,52 2743,22

5 000 - 19 999 pocet domácností 8 7 5 5 2 27
nájemné z bytu 678,18 721,23 1438,57 896,78 622,46 866,51
ostatní služby související s bytem 320,25 257,25 506,50 470,50 746,83 397,83
elektrina, plyn, teplo, voda 904,32 1236,02 1364,68 2108,20 1480,83 1341,22
bežná údržba a drobné opravy bytu 0,00 97,26 99,47 51,55 0,00 53,18
celkem 1902,75 2311,76 3409,22 3527,03 2850,13 2658,73

20 000 - 99 999 pocet domácností 21 28 18 25 0 92
nájemné z bytu 621,73 1051,13 995,58 1134,82 0,00 964,99
ostatní služby související s bytem 253,63 325,71 481,52 506,57 0,00 388,88
elektrina, plyn, teplo, voda 882,88 1420,47 1511,56 1846,48 0,00 1431,35
bežná údržba a drobné opravy bytu 3,77 57,59 84,20 48,81 0,00 48,13
celkem 1762,01 2854,90 3072,86 3536,68 0,00 2833,35

 100 000 a více pocet domácností 1 9 6 3 2 21
Nnájemné z bytu 590,00 1232,59 1611,40 1661,92 1255,00 1373,69
ostatní služby související s bytem 180,00 442,38 644,30 648,61 641,21 535,97
elektrina, plyn, teplo, voda 619,33 1319,57 1741,26 2135,94 1605,00 1550,52
bežná údržba a drobné opravy bytu 0,00 66,28 173,25 93,53 25,38 93,68
celkem 1389,33 3060,82 4170,21 4540,00 3526,58 3553,87

Praha pocet domácností 12 6 6 4 0 28
nájemné z bytu 1235,58 1814,83 1631,65 2112,04 0,00 1569,79
ostatní služby související s bytem 326,11 431,68 642,81 738,00 0,00 475,44
elektrina, plyn, teplo, voda 887,91 1217,82 1376,13 1770,17 0,00 1189,26
bežná údržba a drobné opravy bytu 66,49 112,39 37,50 65,15 0,00 69,92
celkem 2516,10 3576,72 3688,08 4685,35 0,00 3304,41

souhrn pocet domácností 47 58 50 50 8 213
nájemné z bytu 793,50 1091,21 1176,79 1160,81 914,32 1055,30
ostatní služby související s bytem 268,45 333,11 453,43 462,41 518,86 384,42
elektrina, plyn, teplo, voda 887,77 1378,35 1435,16 1817,53 1628,10 1395,91
bežná údržba a drobné opravy bytu 64,03 68,72 157,14 62,77 134,15 89,50
celkem 2013,76 2871,39 3222,52 3503,52 3195,44 2925,13

Pramen:   CSÚ
Pozn.:   1) Jde o príjmové rozložení v každém velikostním typu domácnosti

velikostní typy domácností



T a b u l k a  IV/5 Bežná (provozní) vydání na vlastnické bydlen í (Kc/mes/domácnost) domácností ekonomicky aktivních prednostu
s cistým penežním príjmem v prvním tercilu  príjmového rozložení1) v clenení podle velikostního typu domácnosti
a velikosti obce (SRÚ za rok 2000)

obce dle poctu souhrn
obyvatel jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 

víceclenná
pocet domácností 15 49 35 67 14 180
nájemné z bytu 112,43 0,00 40,64 35,60 7,14 31,08
ostatní služby související s bytem 126,26 122,13 155,31 160,07 218,57 150,55
elektrina, plyn, teplo, voda 1377,34 1601,14 1554,66 1571,49 1835,11 1580,61
bežná údržba a drobné opravy bytu 239,93 282,79 538,80 225,82 126,96 295,67
celkem 1855,96 2006,06 2289,41 1992,98 2187,79 2057,91
pocet domácností 4 10 7 10 4 35
nájemné z bytu 249,81 264,36 182,43 0,00 262,50 170,57
ostatní služby související s bytem 155,06 351,64 272,46 276,11 405,44 297,91
elektrina, plyn, teplo, voda 680,10 1708,86 2033,17 1537,82 1747,52 1611,70
bežná údržba a drobné opravy bytu 11,94 127,96 318,17 308,30 121,63 203,54
celkem 1096,92 2452,82 2806,23 2122,23 2537,08 2283,72
pocet domácností 9 36 21 17 7 90
nájemné z bytu 398,65 303,65 305,79 235,88 126,29 287,05
ostatní služby související s bytem 209,72 312,73 358,47 310,69 292,21 311,12
elektrina, plyn, teplo, voda 1056,64 1750,84 1518,54 1865,23 1580,69 1635,59
bežná údržba a drobné opravy bytu 146,33 238,32 297,62 486,78 625,66 320,02
celkem 1811,34 2605,54 2480,42 2898,58 2624,85 2553,78
pocet domácností 2 1 4 6 1 14
nájemné z bytu 1138,00 0,00 226,50 177,75 524,33 340,92
ostatní služby související s bytem 268,75 324,00 316,35 380,10 505,00 350,89
elektrina, plyn, teplo, voda 1241,63 2290,00 1847,85 1928,19 2677,33 1886,51
bežná údržba a drobné opravy bytu - 335+441 50,00 0,00 18,81 44,75 0,00 31,70
celkem 2698,38 2614,00 2409,52 2530,79 3706,67 2610,02
pocet domácností 1 3 0 1 0 5
nájemné z bytu 0,00 487,33 0,00 0,00 0,00 292,40
ostatní služby související s bytem 238,50 471,92 0,00 558,33 0,00 442,52
elektrina, plyn, teplo, voda 2120,00 2583,08 0,00 983,33 0,00 2170,52
bežná údržba a drobné opravy bytu 0,00 432,67 0,00 24,83 0,00 264,57
celkem 2358,50 3975,00 0,00 1566,50 0,00 3170,00
pocet domácností 31 99 67 101 26 324
nájemné z bytu 275,79 151,89 149,66 73,88 98,40 134,67
ostatní služby související s bytem 167,02 227,26 240,84 213,93 278,16 224,23
elektrina, plyn, teplo, voda 1209,47 1703,17 1610,83 1632,96 1785,53 1621,56
bežná údržba a drobné opravy bytu 163,34 252,66 409,11 265,16 255,52 280,60
celkem 1815,63 2334,99 2410,45 2185,93 2417,61 2261,07

Pramen:  CSÚ
Pozn.:   1) Jde o príjmové rozložení v každém velikostním typu domácností

 100 000 a více

Praha

souhrn

velikostní typy domácností

do 4 999

5000 - 19 999

20 000  - 99 999



T a b u l k a  IV/6 Prumerná velikost bytu v m2, celkové výdaje na bydlení na m2, rozložení domácností podle velikosti bytu v m2,
v nájemním bydlení  domácností ekonomicky aktivních prednostu v clenení podle velikostního typu domácnosti 
a velikosti obce; (SRÚ 2000, domácnosti celkem; prumerné výdaje Kc/mes)

velikost obce celkem
podle poctu 
obyvatel

jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 
víceclenná

do 4 999 prumerná podlahová plocha bytu 55 76 77 79 79 75
celkové výdaje na bydlení na m2 38,44 38,06 38,51 39,69 42,86 39,04

5 000-19 999 prumerná podlahová plocha bytu 57 64 74 74 62 67
celkové výdaje na bydlení na m2 38,65 44,23 42,88 50,72 52,98 45,04

20 000-99 999 prumerná podlahová plocha bytu 44 65 69 70 92 64
celkové výdaje na bydlení na m2 44,51 51,40 51,60 53,56 55,07 51,33

100 000 a více prumerná podlahová plocha bytu 40 65 71 78 82 68
celkové výdaje na bydlení na m2 59,46 56,65 56,03 58,30 49,53 56,34

Praha prumerná podlahová plocha bytu 46 60 65 75 74 59
celkové výdaje na bydlení na m2 61,59 66,09 72,19 67,99 79,70 66,50

Celkem prumerná podlahová plocha bytu 47 65 71 74 78 65
celkové výdaje na bydlení na m2 51,32 52,31 51,38 54,69 53,57 52,62
cetnosti dle velikosti bytu v m2

-40 63 14 9 3 0 89
41-55 38 47 34 21 1 141
56-70 26 50 41 43 8 168
71-85 10 37 38 54 9 148

85+ 6 27 30 29 7 99
Celkem 143 175 152 150 25 645

výdaje na bydlení na m2
nájemné z bytu 22,19 19,95 18,92 19,62 16,37 19,80
ostatní služby související s bytem 6,07 5,72 6,35 7,80 8,41 6,62
elektrina, plyn, teplo, voda 21,00 23,50 23,24 25,15 25,48 23,57
bežná údržba a drobné opravy bytu 2,06 3,15 2,87 2,12 3,31 2,64
celkem 51,32 52,31 51,38 54,69 53,57 52,62

velikostní typy domácností



T a b u l k a  IV/7 Prumerná velikost bytu v m2, celkové výdaje na bydlení m2, rozložení domácností podle velikosti bytu v m2,
ve vlastnickém bydlení  domácností ekonomicky aktivních prednostu v clenení podle velikostního typu domácnosti 
a velikosti obce (údaje SRÚ 2000, domácnosti celkem; prumerné výdaje Kc/mes)

velikost obce celkem
podle poctu 
obyvatel

jednoclenná dvouclenná tríclenná ctyrclenná peti- a 
víceclenná

do 4 999 prumerná podlahová plocha bytu 74 100 95 103 115 100
celkové výdaje na bydlení na m2 22,82 24,42 25,29 21,95 22,52 23,26

5 000-19 999 prumerná podlahová plocha bytu 73 88 87 99 84 90
celkové výdaje na bydlení na m2 22,31 32,46 32,27 28,96 35,51 30,67

20 000-99 999 prumerná podlahová plocha bytu 76 85 82 96 112 88
celkové výdaje na bydlení na m2 29,16 32,88 33,73 34,37 25,50 32,43

100 000 a více prumerná podlahová plocha bytu 62 92 91 107 86 95
celkové výdaje na bydlení na m2 56,37 38,14 29,16 25,58 44,30 31,24

Praha prumerná podlahová plocha bytu 66 70 96 84 103 78
celkové výdaje na bydlení na m2 36,40 50,76 34,31 45,08 33,49 41,73

Celkem prumerná podlahová plocha bytu 73 93 90 101 109 94
celkové výdaje na bydlení na m2 27,43 28,80 29,15 26,20 25,14 27,62
cetnosti dle velikosti bytu v m2

-40 8 10 4 0 0 22
41-55 19 20 19 21 2 81
56-70 21 53 42 41 4 161
71-85 16 60 44 56 15 191

85+ 30 154 94 185 57 520
Celkem 94 297 203 303 78 975

výdaje na bydlení na m2
nájemné z bytu 3,10 1,46 1,77 1,16 0,68 1,48
ostatní služby související s bytem 2,61 2,65 3,05 2,83 2,89 2,81
elektrina, plyn, teplo, voda 17,54 20,37 19,41 18,72 18,88 19,32
bežná údržba a drobné opravy bytu 4,19 4,32 4,92 3,48 2,69 4,01
celkem 27,43 28,80 29,15 26,20 25,14 27,62

velikostní typy domácností
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T a b u l k a V/1  Vydání na výživu podle obcí a príjmových kvintilu - jednoclenné domácnosti

velikost obce výdajový blok
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 vydání na potraviny 1597,5 1846,9 1975,7 1726,7 2440,6 1827,5
vydání na alkohol a tabák 173,3 297,4 244,2 464,3 109,6 257,4
vydání na verejné stravování 297,2 470,2 442,9 185,1 292,2 369,5
vydání na blok výživy 2068,1 2614,4 2662,8 2376,2 2842,4 2454,3

5 000 - 99 000 vydání na potraviny 1568,6 1681,1 1610,2 1871,8 2229,0 1782,5
vydání na alkohol a tabák 238,8 320,4 254,3 375,8 541,4 341,4
vydání na verejné stravování 361,4 446,2 463,3 510,3 709,2 493,6
vydání na blok výživy 2168,8 2447,7 2327,8 2757,9 3479,6 2617,5

Praha, 100 000+ vydání na potraviny 1718,8 2031,3 1830,1 2107,0 2197,0 2026,3
vydání na alkohol a tabák 206,3 241,3 520,9 515,0 515,8 457,0
vydání na verejné stravování 454,2 482,0 394,7 542,4 700,8 534,3
vydání na blok výživy 2379,2 2754,6 2745,7 3164,3 3413,6 3017,6

obce - prumer vydání na potraviny 1596,1 1807,4 1737,6 1976,4 2231,4 1869,5
vydání na alkohol a tabák 217,2 296,7 349,6 455,4 499,1 363,6
vydání na verejné stravování 356,7 461,5 435,8 493,6 675,1 484,3
vydání na blok výživy 2170,0 2565,6 2522,9 2925,3 3405,6 2717,5

jednoclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/2   Naturální spotreba potravin - jednoclenné domácnosti

velikost obce naturální spotreba
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 naturální príjem potravin 809,8 734,0 902,7 1029,3 430,5 789,4
naturální príjem ostatní 163,2 279,9 152,1 239,5 100,8 208,5
potraviny získané darem 152,4 143,7 137,8 166,1 39,8 139,5
bezplatné stravování získané darem 285,9 288,5 410,6 517,3 10,6 308,9
ostatní získané darem 134,4 219,1 100,4 146,3 79,8 157,8
naturální vydání - potraviny 183,1 468,4 516,7 564,0 1200,5 462,4
naturální vydání - ostatní zboží a služby 232,7 340,0 253,5 389,9 997,7 354,9

5 000 - 99 000 naturální príjem potravin 509,7 500,9 665,0 318,9 448,9 497,2
naturální príjem ostatní 207,4 167,1 232,5 238,8 531,3 276,7
potraviny získané darem 136,8 91,1 136,1 73,2 127,4 116,0
bezplatné stravování získané darem 320,1 319,0 421,1 181,1 207,3 295,4
ostatní získané darem 187,5 108,4 211,0 135,8 351,3 203,0
naturální vydání - potraviny 97,2 269,8 217,3 329,7 615,0 297,9
naturální vydání - ostatní zboží a služby 91,8 180,8 313,0 302,0 644,0 301,2

Praha, 100 000+ naturální príjem potravin 425,1 455,9 367,3 380,2 271,7 363,1
naturální príjem ostatní 134,0 236,0 399,3 312,8 247,5 291,6
potraviny získané darem 134,4 82,7 53,9 104,7 46,9 78,3
bezplatné stravování získané darem 254,1 336,9 182,2 160,5 155,4 193,9
ostatní získané darem 87,8 201,9 180,4 230,1 166,0 187,6
naturální vydání - potraviny 188,5 115,8 207,1 286,3 356,7 256,8
naturální vydání - ostatní zboží a služby 102,1 244,4 241,5 567,7 436,1 382,5

obce - prumer naturální príjem potravin 578,0 569,5 588,1 422,1 374,6 506,6
naturální príjem ostatní 186,0 218,7 282,5 276,4 382,8 269,2
potraviny získané darem 140,6 106,9 106,5 98,6 87,9 108,1
bezplatné stravování získané darem 302,3 312,5 333,2 204,7 171,4 265,0
ostatní získané darem 160,3 164,3 185,5 184,7 255,0 189,8
naturální vydání - potraviny 132,0 304,8 252,6 331,5 551,7 314,3
naturální vydání - ostatní zboží a služby 130,4 246,7 279,3 445,7 584,4 337,2

domácnosti jednotlivcu dle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a  V/3   Naturální spotreba - domácí hospodárství - jednoclenné domácnosti

velikost obce druh naturální spotreby
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 celkem 400,3 362,6 406,0 439,2 401,1 391,6
potraviny 371,5 301,8 354,3 345,9 380,1 341,0
ostatní 28,8 60,9 51,7 93,3 21,0 400,3

5 000 - 99 000 celkem 72,8 149,5 129,3 167,7 294,1 371,5
potraviny 52,9 90,8 107,8 64,7 114,1 28,8
ostatní 19,9 58,7 21,5 103,0 180,0 72,8

Praha, 100 000+ celkem 82,7 70,3 349,9 197,8 150,9 52,9
potraviny 36,5 36,3 131,1 115,1 69,4 19,9
ostatní 46,1 34,0 218,8 82,8 81,5 82,7

obce - prumer celkem 160,8 204,5 245,4 210,5 243,0 36,5
potraviny 135,1 150,0 148,4 118,8 115,3 46,1
ostatní 25,7 54,4 96,9 91,8 127,7 160,8

domácnosti jednotlivcu dle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/4   Vydání na výživu podle obcí a príjmových kvintilu

velikost obce výdajový blok
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 vydání na potraviny 3104,1 3475,5 3451,1 3866,1 4021,2 3557,7
vydání na alkohol a tabák 500,1 721,5 647,5 485,9 899,3 635,7
vydání na verejné stravování 380,8 533,1 519,7 663,5 934,0 586,0
vydání na blok výživy 3985,0 4730,1 4618,3 5015,6 5854,5 4779,4

5 000 - 99 000 vydání na potraviny 2773,2 3329,6 3642,6 3721,6 3897,7 3476,4
vydání na alkohol a tabák 476,1 647,8 781,7 682,0 885,2 695,9
vydání na verejné stravování 493,3 514,4 664,5 891,2 1055,7 722,8
vydání na blok výživy 3742,6 4491,8 5088,8 5294,8 5838,6 4895,1

Praha, 100 000+ vydání na potraviny 2704,0 3474,1 3483,0 3817,8 3734,9 3479,2
vydání na alkohol a tabák 409,5 463,0 863,8 781,3 715,8 654,8
vydání na verejné stravování 407,3 538,1 631,4 872,5 1057,3 750,6
vydání na blok výživy 3520,8 4475,2 4978,2 5471,5 5508,0 4884,6

obce - prumer vydání na potraviny 2874,7 3406,6 3561,6 3786,4 3880,1 3502,8
vydání na alkohol a tabák 473,4 646,9 754,9 629,6 839,9 669,2
vydání na verejné stravování 440,9 525,1 616,8 809,6 1027,5 684,4
vydání na blok výživy 3789,0 4578,6 4933,3 5225,6 5747,5 4856,4

dvouclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a  V/ 5   Naturální spotreba potravin - dvouclenné domácnosti

velikost obce naturální spotreba
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 naturální príjem potravin 1223,9 1076,4 1012,1 1128,0 1033,5 1100,8
naturální príjem ostatní 220,0 213,0 319,1 239,5 621,1 300,4
potraviny získané darem 305,0 147,0 161,1 153,1 154,8 185,7
bezplatné stravování získané darem 231,2 127,5 132,0 155,7 72,4 148,4
ostatní získané darem 182,1 136,7 232,7 211,0 528,7 238,4
naturální vydání - potraviny 750,1 1037,0 1098,8 1116,6 1664,2 1097,6
naturální vydání - ostatní zboží a služby 255,6 410,1 413,5 693,3 1157,3 550,1

5 000 - 99 000 naturální príjem potravin 467,0 493,7 493,0 400,8 444,9 460,3
naturální príjem ostatní 296,5 250,4 308,1 403,8 332,3 318,7
potraviny získané darem 131,1 158,0 125,6 119,3 135,1 133,3
bezplatné stravování získané darem 237,4 149,1 100,8 128,9 122,9 146,8
ostatní získané darem 237,4 195,3 215,2 234,7 236,7 223,9
naturální vydání - potraviny 241,1 576,0 651,7 657,0 978,7 620,0
naturální vydání - ostatní zboží a služby 236,9 346,6 549,8 491,4 861,0 497,5

Praha, 100 000+ naturální príjem potravin 538,6 370,4 412,9 493,1 673,8 523,6
naturální príjem ostatní 568,8 192,4 516,1 387,8 568,6 465,4
potraviny získané darem 71,5 76,2 103,8 92,9 165,6 111,0
bezplatné stravování získané darem 352,3 248,4 130,3 137,4 266,6 233,8
ostatní získané darem 516,3 128,9 363,8 295,9 388,6 347,4
naturální vydání - potraviny 171,1 351,7 378,5 704,3 663,4 481,9
naturální vydání - ostatní zboží a služby 142,9 243,3 428,1 473,5 1076,9 558,0

obce - prumer naturální príjem potravin 736,6 693,2 633,3 666,3 649,0 675,6
naturální príjem ostatní 314,8 227,4 343,5 344,6 468,0 339,7
potraviny získané darem 180,6 141,2 132,7 126,9 148,5 145,9
bezplatné stravování získané darem 254,0 156,3 114,6 139,5 152,2 163,2
ostatní získané darem 264,0 163,1 243,3 236,0 349,0 251,1
naturální vydání - potraviny 403,1 714,2 741,0 823,1 1049,6 746,7
naturální vydání - ostatní zboží a služby 227,9 354,4 490,9 558,4 992,6 525,3

dvouclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/6   Naturální spotreba - domácí hospodárství - dvouclenné domácnosti

velikost obce druh naturální spotreby
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 celkem 725,6 878,3 805,3 847,7 898,6 828,6
potraviny 687,7 802,0 718,9 819,2 806,2 766,7
ostatní 37,9 76,3 86,4 28,5 92,4 62,0

5 000 - 99 000 celkem 157,7 241,6 359,6 321,7 282,5 275,0
potraviny 98,6 186,6 266,6 152,6 187,0 180,1
ostatní 59,1 55,1 92,9 169,1 95,5 94,9

Praha, 100 000+ celkem 167,4 109,2 331,2 354,7 421,5 296,9
potraviny 114,8 45,8 178,8 262,8 241,6 178,9
ostatní 52,5 63,5 152,4 92,0 179,9 118,0

obce - prumer celkem 352,8 459,9 486,3 508,6 467,3 455,1
potraviny 302,0 395,6 386,1 400,0 348,3 366,5
ostatní 50,8 64,3 100,2 108,6 119,0 88,6

dvouclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/7   Vydání na výživu podle obcí a príjmových kvintilu

velikost obce výdajový blok
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 vydání na potraviny 3102,3 3427,3 3617,0 3781,7 4018,6 3519,5
vydání na alkohol a tabák 287,9 431,0 565,2 601,0 567,8 471,4
vydání na verejné stravování 537,6 566,9 989,6 903,7 1179,3 785,3
vydání na blok výživy 3927,8 4425,2 5171,9 5286,4 5765,7 4776,2

5 000 - 99 000 vydání na potraviny 3133,8 3420,2 3503,0 4094,3 4113,1 3677,0
vydání na alkohol a tabák 384,1 501,2 515,2 454,5 700,9 511,2
vydání na verejné stravování 556,9 778,3 1065,1 1096,1 1256,3 959,7
vydání na blok výživy 4074,8 4699,6 5083,3 5644,8 6070,3 5147,8

Praha, 100 000+ vydání na potraviny 3522,9 4003,7 3849,6 5024,5 4864,0 4328,1
vydání na alkohol a tabák 281,7 431,8 586,4 621,3 751,2 571,5
vydání na verejné stravování 406,0 421,4 874,2 1116,5 1346,5 904,6
vydání na blok výživy 4210,6 4856,9 5310,2 6762,4 6961,7 5804,1

obce - prumer vydání na potraviny 3176,0 3543,8 3613,4 4142,7 4344,8 3764,5
vydání na alkohol a tabák 332,2 463,8 546,7 521,3 694,9 511,7
vydání na verejné stravování 528,3 635,0 1000,1 1043,9 1273,0 895,8
vydání na blok výživy 4036,5 4642,7 5160,2 5707,9 6312,7 5172,0

tríclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/8   Naturální spotreba potravin - tríclenné domácnosti

velikost obce naturální spotreba
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 naturální príjem potravin 1233,2 1275,2 1253,2 1312,7 981,3 1233,7
naturální príjem ostatní 319,4 488,9 534,8 391,3 330,6 418,6
potraviny získané darem 331,4 442,6 509,8 442,9 417,2 425,8
bezplatné stravování získané darem 434,9 303,4 465,5 318,2 211,1 365,2
ostatní získané darem 287,1 445,0 487,6 354,7 236,7 372,7
naturální vydání - potraviny 171,4 279,0 286,2 376,9 355,6 280,2
naturální vydání - ostatní zboží a služby 99,0 219,4 313,8 379,5 263,0 244,6

5 000 - 99 000 naturální príjem potravin 980,4 1046,8 1119,4 709,3 809,1 921,7
naturální príjem ostatní 567,7 396,5 350,3 570,3 447,1 470,8
potraviny získané darem 360,7 309,4 450,7 268,8 217,6 317,5
bezplatné stravování získané darem 499,0 609,1 529,5 323,4 338,6 452,6
ostatní získané darem 494,5 303,2 245,2 372,2 277,8 339,6
naturální vydání - potraviny 138,7 101,5 234,2 227,5 532,4 249,6
naturální vydání - ostatní zboží a služby 148,8 232,3 235,1 260,2 382,8 253,8

Praha, 100 000+ naturální príjem potravin 700,3 1129,9 575,5 615,6 623,1 725,1
naturální príjem ostatní 1177,4 737,9 659,5 1310,9 669,9 842,3
potraviny získané darem 137,9 479,2 155,0 152,7 166,7 221,6
bezplatné stravování získané darem 463,9 526,4 323,8 344,6 252,1 363,8
ostatní získané darem 720,6 565,1 458,4 703,9 1027,1 731,1
naturální vydání - potraviny 35,1 331,1 97,7 128,4 211,9 177,1
naturální vydání - ostatní zboží a služby 153,6 198,0 372,8 232,9 284,4 259,8

obce - prumer naturální príjem potravin 1039,8 1138,7 1049,3 868,6 777,0 974,8
naturální príjem ostatní 556,2 497,6 476,1 628,9 500,8 532,1
potraviny získané darem 318,1 388,2 408,1 301,5 234,7 330,2
bezplatné stravování získané darem 469,1 492,0 465,2 325,1 288,4 407,9
ostatní získané darem 445,3 404,0 369,9 416,5 518,1 430,7
naturální vydání - potraviny 136,9 207,2 222,7 255,7 396,6 243,8
naturální vydání - ostatní zboží a služby 130,1 220,9 290,0 290,4 329,9 252,3

tríclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a  V/9  Naturální spotreba - domácí hospodárství -tríclenné domácnosti

velikost obce druh naturální spotreby
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 celkem 499,2 573,1 325,2 588,2 446,9 488,5
potraviny 466,9 529,2 277,9 551,6 353,0 442,7
ostatní 32,3 43,9 47,3 36,6 93,9 45,8

5 000 - 99 000 celkem 193,7 221,7 244,3 315,2 422,2 282,7
potraviny 120,6 128,4 139,1 117,1 252,8 151,5
ostatní 73,1 93,3 105,1 198,0 169,3 131,2

Praha, 100 000+ celkem 555,3 297,1 297,8 725,2 -152,9 251,0
potraviny 98,4 124,2 96,7 118,2 204,3 139,7
ostatní 456,8 172,8 201,1 607,0 -357,1 111,2

Obce - prumer celkem 363,5 352,2 282,2 454,4 236,6 338,0
potraviny 252,6 258,5 176,0 242,0 253,8 236,7
ostatní 110,9 93,7 106,2 212,4 -17,2 101,4

tríclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/10   Vydání na výživu podle obcí a príjmových kvintilu

velikost obce výdajový blok 1 2 3 4 5 prumer
do 4 999 vydání na potraviny 3852,9 4283,5 4425,9 4869,2 5271,2 4421,1

vydání na alkohol a tabák 412,4 617,1 506,4 536,0 624,7 533,0
vydání na verejné stravování 699,8 893,2 1034,3 944,1 1683,4 991,2
vydání na blok výživy 4965,1 5793,8 5966,6 6349,3 7579,4 5945,3

5 000 - 99 000 vydání na potraviny 3740,0 4037,4 4279,0 4964,3 5516,3 4504,2
vydání na alkohol a tabák 509,7 538,7 565,1 617,7 848,2 612,3
vydání na verejné stravování 772,4 943,5 1200,1 1440,2 1722,6 1215,3
vydání na blok výživy 5022,1 5519,5 6044,3 7022,2 8087,1 6331,8

Praha, 100 000+ vydání na potraviny 3845,4 4180,6 4380,2 4699,1 5512,8 4787,9
vydání na alkohol a tabák 469,0 494,3 447,7 573,7 660,8 562,3
vydání na verejné stravování 665,8 847,0 1128,3 1208,3 1807,8 1312,9
vydání na blok výživy 4980,1 5521,9 5956,1 6481,0 7981,3 6663,0

obce - prumer vydání na potraviny 3800,9 4169,9 4348,6 4874,3 5452,9 4529,3
vydání na alkohol a tabák 461,8 571,5 523,5 587,0 728,6 574,5
vydání na verejné stravování 729,8 909,4 1129,1 1262,9 1741,3 1154,5
vydání na blok výživy 4992,4 5650,8 6001,2 6724,2 7922,8 6258,3

ctyrclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/11  Naturální spotreba potravin - ctyrclenné domácnosti

velikost obce naturální spotreba
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 naturální príjem potravin 1426,5 1331,5 1349,0 1138,3 1354,7 1336,6
naturální príjem ostatní 468,8 390,2 413,6 466,6 420,8 429,6
potraviny získané darem 497,4 364,8 466,7 495,8 419,1 444,3
bezplatné stravování získané darem 491,9 306,2 272,2 163,0 337,4 332,3
ostatní získané darem 414,3 350,2 230,8 377,5 354,8 347,4
naturální vydání - potraviny 190,7 186,2 144,4 215,1 429,3 217,7
naturální vydání - ostatní zboží a služby 136,2 131,2 159,0 237,2 365,6 185,7

5 000 - 99 000 naturální príjem potravin 901,5 1079,7 922,6 874,2 958,6 943,1
naturální príjem ostatní 377,9 294,4 503,5 407,4 319,6 384,6
potraviny získané darem 370,9 375,2 383,9 315,8 354,3 359,0
bezplatné stravování získané darem 360,5 454,3 415,3 351,9 371,1 389,2
ostatní získané darem 263,8 218,2 323,0 288,2 195,4 260,7
naturální vydání - potraviny 116,4 143,3 167,7 196,6 238,2 172,1
naturální vydání - ostatní zboží a služby 152,0 178,8 182,4 234,1 296,0 207,9

Praha, 100 000+ naturální príjem potravin 1073,9 964,2 637,5 994,3 908,3 902,0
naturální príjem ostatní 763,6 306,5 435,2 461,9 481,9 475,1
potraviny získané darem 269,5 232,9 180,1 335,0 307,4 279,4
bezplatné stravování získané darem 673,2 548,9 389,5 542,2 492,9 509,5
ostatní získané darem 548,4 182,7 335,0 311,9 307,8 322,8
naturální vydání - potraviny 196,8 152,9 97,1 135,1 255,1 177,6
naturální vydání - ostatní zboží a služby 452,4 124,7 172,5 139,3 384,7 258,6

obce - prumer naturální príjem potravin 1155,9 1187,9 1021,1 967,7 1042,2 1075,0
naturální príjem ostatní 453,8 341,4 459,7 435,4 399,8 418,0
potraviny získané darem 419,4 355,4 376,4 363,6 355,0 374,0
bezplatné stravování získané darem 448,3 393,5 360,5 355,1 403,4 392,2
ostatní získané darem 357,8 277,5 292,8 315,5 273,6 303,5
naturální vydání - potraviny 157,4 164,8 146,8 185,4 292,4 189,4
naturální vydání - ostatní zboží a služby 171,7 150,4 172,4 210,8 343,5 209,8

ctyrclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u  l k a  V/12  Naturální spotreba - domácí hospodárství - ctyrclenné domácnosti

velikost obce druh naturální spotreby
1 2 3 4 5 prumer

do 4 999 celkem 491,6 700,4 792,9 568,6 664,2 642,3
potraviny 437,1 660,5 610,1 479,5 598,1 560,0
ostatní 54,4 40,0 182,9 89,1 66,0 82,2

5 000 - 99 000 celkem 284,1 326,4 303,9 325,8 357,5 318,7
potraviny 170,1 250,2 123,4 206,5 233,2 194,8
ostatní 114,1 76,2 180,5 119,3 124,3 123,9

Praha, 100 000+ celkem 346,4 306,3 168,0 267,0 282,0 265,5
potraviny 131,1 182,4 67,9 117,1 107,9 113,1
ostatní 215,3 123,8 100,1 149,9 174,1 152,3

obce - prumer celkem 384,1 502,9 451,1 368,9 409,9 423,4
potraviny 288,2 439,1 284,2 249,0 283,7 308,8
ostatní 96,0 63,9 166,9 119,8 126,2 114,6

ctyrclenné domácnosti podle kvintilu cistého príjmu



T a b u l k a V/ 13  Vydání na výživu podle obcí a príjmových kvintilu - peticlenné domácnosti

velikost obce výdajový blok
1 2 3 prumer

do 4 999 vydání na potraviny 4564,8 5701,3 5740,1 5278,2
vydání na alkohol a tabák 591,5 415,9 612,4 532,7
vydání na verejné stravování 792,6 1220,8 1240,0 1062,5
vydání na blok výživy 5949,0 7338,0 7592,5 6873,5

5 000 - 99 000 vydání na potraviny 5038,9 5357,2 6065,1 5529,4
vydání na alkohol a tabák 403,6 460,4 600,7 496,3
vydání na verejné stravování 648,7 1123,4 1551,1 1146,1
vydání na blok výživy 6091,2 6941,0 8216,8 7171,9

Praha, 100 000+ vydání na potraviny 5249,7 6748,6 5717,0 5822,3
vydání na alkohol a tabák 145,9 733,6 517,9 459,3
vydání na verejné stravování 648,3 960,5 1274,6 1016,5
vydání na blok výživy 6043,9 8442,8 7509,5 7298,0

obce - prumer vydání na potraviny 4814,5 5644,0 5891,5 5451,4
vydání na alkohol a tabák 473,7 461,9 590,4 508,3
vydání na verejné stravování 723,8 1157,2 1394,8 1092,4
vydání na blok výživy 6011,9 7263,1 7876,7 7052,1

peti- a víceclenné domácnosti podle tercilu 



T a b u l k a V/14   Naturální spotreba potravin - peti- a víceclenné domácnosti

velikost obce naturální spotreba
1 2 3 prumer

do 4 999 naturální príjem potravin 1139,7 1627,8 1304,6 1359,8
naturální príjem ostatní 449,2 274,2 395,6 371,7
potraviny získané darem 368,7 334,0 394,5 362,6
bezplatné stravování získané darem 210,2 276,4 314,7 260,9
ostatní získané darem 343,9 168,3 208,1 245,3
naturální vydání - potraviny 175,9 200,7 374,6 235,4
naturální vydání - ostatní zboží a služby 142,7 62,4 254,6 141,8

5 000 - 99 000 naturální príjem potravin 1483,2 1013,2 1269,1 1244,1
naturální príjem ostatní 261,8 366,0 391,5 345,5
potraviny získané darem 749,1 520,8 360,3 526,8
bezplatné stravování získané darem 420,3 295,5 531,9 419,6
ostatní získané darem 184,8 235,2 327,4 255,1
naturální vydání - potraviny 188,7 271,4 280,4 250,9
naturální vydání - ostatní zboží a služby 97,9 118,0 186,2 137,7

Praha, 100 000+ naturální príjem potravin 1633,4 1322,0 871,5 1201,6
naturální príjem ostatní 766,2 595,7 2375,9 1483,6
potraviny získané darem 367,9 232,3 323,4 315,0
bezplatné stravování získané darem 1039,5 459,2 495,5 646,9
ostatní získané darem 723,3 401,1 2174,9 1330,6
naturální vydání - potraviny 207,5 255,4 204,5 217,4
naturální vydání - ostatní zboží a služby 342,3 50,1 466,4 332,0

obce - prumer naturální príjem potravin 1320,3 1340,2 1212,3 1291,3
naturální príjem ostatní 414,4 340,6 738,0 496,5
potraviny získané darem 509,2 404,8 365,8 426,4
bezplatné stravování získané darem 378,0 300,0 450,0 375,5
ostatní získané darem 326,4 216,6 607,2 382,2
naturální vydání - potraviny 184,1 235,4 299,9 239,8
naturální vydání - ostatní zboží a služby 147,9 85,0 258,8 163,3

peti- a víceclenné domácnosti podle tercilu



T a b u l k a  V/15   Naturální spotreba - domácí hospodárství -peti- a víceclenné domácnosti

velikost obce druh naturální spotreby
1 2 3 prumer

do 4 999 celkem 666,0 1123,3 782,9 862,6
potraviny 560,8 1017,4 595,4 736,3
ostatní 105,3 105,9 187,5 126,4

5 000 - 99 000 celkem 390,7 327,7 441,0 388,1
potraviny 313,7 197,0 376,9 297,7
ostatní 76,9 130,7 64,1 90,4

Praha, 100 000+ celkem 268,9 825,1 253,8 392,6
potraviny 226,1 630,5 52,7 239,6
ostatní 42,8 194,6 201,0 153,0

obce - prumer celkem 521,1 759,3 527,4 603,7
potraviny 433,1 635,3 396,5 489,4
ostatní 88,0 124,0 130,8 114,4

peti- a víceclenné domácnosti podle tercilu 
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