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Abstrakt 

Cílem monografie bylo na základě rozboru dat šetření SILC doplněné kvalitativními 
technikami zkoumat rizika chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení u 
českých rodin vychovávajících děti a změnu v období 2008 až 2013. 

Celkově se situace a vývoj ukazuji jako poněkud rozporné. Lze souběžně sledovat 
převažující pozitivní trendy, na druhé straně se vynořují a prohlubují určité specifické 
problémy. Pozitivní je pokles rizika chudoby, na míru nejnižší v zemích EU, i v 
domácnostech, které byly a nadále jsou více tímto rizikem ohrožené než ostatní - v 
domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou či v neúplných domácnostech. Riziko 
chudoby je důsledkem souhry více faktorů, když naprosto nejvýznamnější je pozice na 
trhu práce (ovšem ta je ovlivněná dalšími faktory, jako je vzdělání, věk, zdravotní stav, 
počet dětí, úplnost domácnosti). Jako narůstající problém se ukazuje být tzv. "tvrdá 
chudoba" (tj. pokles příjmu domácností pod úroveň životního minima po úhradě 
nákladů na bydlení, kdy tedy nestačí příjmy na úhradu základních potřeb jednotlivců). 
Efektivita transferů (bez vlivu důchodových dávek) při eliminaci chudoby v populaci 
celkem je v ČR výrazně nad průměrem zemí EU 28. Ve srovnání s rokem 2008 poklesla 
však efektivnost sociálních transferů při eliminaci rizika chudoby o 6 p. b. Sonda do 
subjektivního vnímání chudoby a materiální deprivace rodinami, které vychovávají děti, 
ukázala, že málo zajištěná a přitom podstatná pro přerušení cyklu deprivace (chudoby) 
a rozvoj dětí je oblast nákladů na vzdělání dětí, včetně dopravy do školy či účasti na 
volnočasových aktivitách. 

Klíčová slova: chudoba; materiální deprivace; sociální vyloučení; cyklus znevýhodnění/ 
deprivace  

 

 

Abstract 

The aim of the study was to analyse the risks of poverty, material deprivation and 
social exclusion in the Czech families rising children and the change between 2008 and 
2013, based on the data SILC supplemented with qualitative techniques.  

Overall situation and the trends appear to be contradictory, to some extent. One the 
one hand the positive development is evident, on the other hand some specific 
problems emerge of deepen.  The risk of poverty dropped, to the lowest level in the 
EU, in particular in households which are more affected by the risk like those with low 
work intensity of incomplete households. The risk of poverty is due to the interplay of 
several factors when the labour market position of parents is the most important (it is 
of course influenced by other factors like education, age, health status, number of 
children, completeness of the family).  

On the other hand, hard poverty appears to be a problem (this is income lower than 
the living minimum after housing costs) when incomes are not sufficient to cover the 
basic need of the households. Effectiveness of social transfers (when pensions are not 
taken into account) is in the Czech Republic clearly above the EU 28 average. But 
when compared to 2008 it dropped by 6 percentage points. The explorations of the 
subjective perceptions of poverty and material deprivation in families raising children 
documented that not much covered but substantially important for breaking the cycle 
of disadvantage and their development are the expenditure on children´s education, 
transport to school, leisure activities. 

Key words: poverty; material deprivation; social exclusion; cycle of disadvantage/ 
deprivation 
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Úvod 

Cíl monografie a přístup k rozboru 

V této monografii se zaměřujeme na rozbor chudoby, sociálního vyloučení a 
materiální deprivace domácností v České republice, s důrazem na domácnosti vycho-
vávající děti, v porovnání situace v těchto domácnostech s ostatními domácnostmi. 
Navazujeme na dřívější publikace  „Příjmová chudoba a materiální deprivace v České 
republice s důrazem na situací dětí podle výsledků šetření SILC“ (2008), na publikaci  
„Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice“ (2011), na 
publikaci  „Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů 
EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy” (2012). 

Náš přístup k rozboru problému chudoby a sociálního vyloučení dětí a domác-
ností vychovávajících děti vychází z konceptu sociálního vyloučení jako vícedimenzio-
nální deprivace, který je dynamický (cyklus deprivace), což v případě dětí implikuje 
rizika setrvalé chudoby či jiných negativních důsledků jejich chudoby a deprivace v 
dětství. Tento fenomén nahlížíme v souvislosti s konceptem sociálních investic. 

Tento koncept totiž klade důraz na přerušení cyklu znevýhodnění zejména 
v případě dětí a na roli investic do dětí při dosahování tohoto záměru. Znamená to, že 
naše pozornost je věnována souvislostem indikátorů chudoby a sociálního vyloučení 
a chudoby nejen s efektivitou dávkových systémů ve vztahu k domácnostem s dětmi, 
ale také souvislostem s přístupem rodin k zaměstnání, k rané předškolní péči a 
výchově, přístupem k bydlení (zvláště jde o jeho finanční dostupnost). 

Druhým akcentem je snaha o jemnější rozlišení významných aspektů subjek-
tivní dimenze materiální deprivace a sociálního vyloučení, zejména v rodinách s dětmi. 
Je to významné z toho důvodu, že subjektivní dimenze deprivace ukazuje, co reálně 
děti a dospělí v rodinách ohrožených sociálním vyloučením prožívají (dopady deprivace 
a vyloučení) a jak se v důsledku toho formují jejich životní strategie. To může naznačit 
potřeby intervencí v různých oblastech. Snažíme se proto specifikovat význam 
jednotlivých indikátorů materiální deprivace používaných v rámci šetření SILC, jednak 
se také snažíme ukázat na další subjektivně významné dimenze sociálního vyloučení 
a deprivace, která šetření SILC nezachycuje, ale které pokládáme za významné právě 
s ohledem na cyklus deprivace dětí. 

Obecná východiska 

Problém chudoby dětí je sledován s velkou pozorností už tradičně, což má vice 
důvodů. Protože děti nejsou schopné převzít plnou odpovědnost za podmínky, ve 
kterých žijí, jsou závislé na jiných, kteří se o ně starají, představuje jejich zjevná 
zranitelnost mocný morální argument ke kolektivní akci v zájmu pomoci dětem. 
Zkušenosti také ukazují, že zkušenost s chudobou v dětství implikuje rizika chudoby v 
pozdějším životě a mezigenerační přenos chudoby (srovnej Goodin 1988, Bradbury et 
al. 2001). Data Eurostatu dlouhodobě dokumentují ve většině zemí (rovněž v České 
republice) setrvale vyšší míru rizika a sociálního vyloučení dětí ve srovnání s ostatní 
populací. 

Je také zjevné, že děti představují budoucnost země. V souvislosti s tím bývají 
diskutovány dva aspekty: jednak otázka nákladů na děti a spojená rizika chudoby 
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a deprivace rodin s dětmi a dopady těchto nákladů na reprodukční chování. Vedle toho 
jde o kvalitu života dětí a předpokladů pro jejich všestranný rozvoj, pro jejich lidský 
a sociální kapitál a schopnost v budoucnu přispět k rozvoji ekonomiky a společnosti. 
Tyto úvahy se stále naléhavěji vrací v kontextu stárnutí populace a očekávané 
destabilizace důchodových systémů. 

V poslední době je celkový vývoj sociálního státu přehodnocován ve světle 
ekonomických tlaků, stárnutí populace a nových realit, jako je vysoká zaměstnanost 
žen, dynamický trh práce, a další. V souvislosti s potřebou modernizace sociálního 
státu se postupně do popředí zájmu dostává nové paradigma sociálních investic 
(Giddens 1998, Esping-Andersen et al. 2002, Taylor-Gooby 2008, Morel et al. 2012), 
které je ve svých základech silně ovlivněno principy sociální spravedlnosti podle Johna 
Rawlse (1971) - rovnost v příležitostech a Amartyi Sena (zejm. 1992) - akcent na 
capabilities. Toto paradigma se vyznačuje následujícími rysy: 

• chápe sociální politiku (sociální investice) jako produktivní faktor, základní podmínku 
pro ekonomický růst, 

 

• klade důraz spíše na prevenci než nápravu, 
 

• usiluje o rozvoj lidského kapitálu, 
 

• klade důraz na rané vzdělávání a péči o děti, vzdělávání včetně celoživotního 
vzdělávání, aktivní politiku na trhu práce a zaměstnanost žen, 

 

• usiluje o minimalizaci polarizace v příležitostech, 
 

• usiluje o minimalizaci mezigeneračního přenosu chudoby. 
 

Toto paradigma je v současné situaci vnímáno jako klíčové rovněž Evropskou 
komisí, která položila velký důraz právě na agendu investic do dětí, s cílem přerušit 
cyklus deprivace u dětí, podpořit rovné příležitosti při rozvoji lidského kapitálu 
(EC 2013a, EC 2013b). 

Uvedené souvislosti vedou pak ke zkoumání širšího kontextu rizik chudoby, 
materiální deprivace a sociálního vyloučení dětí, jako jsou: podmínky bydlení, přístup 
k ranému vzdělávání a péči, přístup rodin s dětmi k zaměstnání. Snažíme se tyto 
okolnosti postihnout, nakolik to dostupná data umožňují. 

Zdroje dat 

V rozborech vycházíme zejména z dat šetření „Životní podmínky 2008 a 2013“ 
které provádí každoročně ČSÚ jakožto národní modul šetření EU-SILC (European Union 
- Statistics on Income and Living Conditions) podle novelizace Nařízení (EC) 1177/2003 
a navazujících prováděcích nařízení Evropské komise. Účelem šetření je získávat 
reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácností, údaje 
o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácností předměty 
dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých 
osob žijících v domácnosti. V šetření jsou zjišťovány jednak údaje za celou domácnost, 
a vedle toho údaje za jednotlivé osoby starší 16 let (subjektivní položky týkající se 
materiální deprivace). Zjištění jsou vztažena na všechny osoby v dané domácnosti. 

Výběrový plán je založen na náhodném dvoustupňovém výběru pro každý kraj 
nezávisle tak, aby celkový počet vybraných bytů byl úměrný velikosti jednotlivých 
krajů. V roce 2008 bylo vyšetřeno 11 294 domácností, v roce 2013 pak 8 275 
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domácností. Bližší metodologické vysvětlivky jsou k dispozici na stránkách Českého 
statistického úřadu (ČSÚ 2014a - http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/1600 
21-14). Počty vyšetřených domácností v případě vysokého počtu kategorií v rámci 
určitého třídícího znaku (například v případě krajů, kterých je 14) nebo v případě, kdy 
jsou četnosti určité kategorie určitého znaku nízké (jde například o kategorii osob 
žijících v domácnostech se 4 a více dětmi), či kombinace obojího (se ovšem snižují, 
což může rovněž snižovat reliabilitu/statistickou spolehlivost dat: je tomu tak zejména 
v případě třídění podle krajů či zmíněné kategorie domácností se 4 a více dětmi. 
V těchto případech doporučujeme zjištění posuzovat spíše podle celkové tendence než 
podle přesných čísel). 

V této monografii jsme, jak už bylo řečeno, pracovali s individuálními anonymi-
zovanými daty šetření SILC, přičemž jsme soubory za domácnosti a za jednotlivce 
spojili, tedy jsme každému jednotlivci, včetně dětí, přiřadili charakteristiky domácnosti, 
ve které žije. Údaje o příjmech domácností a nákladech na bydlení, a tedy i údaje o 
riziku příjmové chudoby se v daném šetření vztahují vždy k údajům za předchozí rok. 
Údaje o subjektivních názorech - materiální deprivaci, osobních charakteristikách a 
charakteristikách domácností včetně pozice na trhu práce se vztahují k situaci v době 
šetření. 

Vedle toho pracujeme s kvalitativními daty, která byla získána v programu 
rozhovorů v průběhu druhé poloviny roku 2013 na úřadech práce ve vybraných lokali-
tách České republiky, jednak se jednalo o rozhovory s klienty a jednak s pracovníky 
úřadů práce. 

Monografie je členěna do dvou částí. V první, hlavní části členěné do sedmi 
kapitol, sledujeme vývoj v oblasti rizika chudoby, materiální deprivace a sociálního 
vyloučení v letech 2008-2013 s důrazem na situaci dětí podle různých hledisek. Zejmé-
na přitom posuzujeme význam a distribuci jednotlivých položek materiální deprivace, 
podobně také posuzujeme faktory rizika chudoby. V souvislosti s naznačeným přístu-
pem k riziku chudoby a sociálního vyloučení hodnotíme efektivnost sociálních transferů 
při eliminaci chudoby, roli finanční dostupnosti bydlení (náklady na bydlení) pro riziko 
chudoby, roli a využití institucionální péče o děti pro domácnosti s dětmi a souvislost 
s riziky chudoby, deprivace a sociálního vyloučení. Věnujeme se mezinárodnímu 
srovnání vybraných aspektů rizika chudoby v domácnostech s dětmi. 

V druhé části se zaměřujeme na vybrané aspekty rizika chudoby a sociálního 
vyloučení v rodinách vychovávajících děti tak, jak je subjektivně tyto rodiny vnímají. 

Vývoj ekonomiky, příjmů, trh práce v letech 2008-2013 v České republice 
(základní údaje) 

Vývoj ekonomiky v letech 2008 až 2013 ukazuje na výrazný pokles HDP v roce 
2009, růst přes 2 % v roce 2010 až 2011 a mírný pokles 2012 až 2013. Na tento 
vývoj reagoval trh práce růstem nezaměstnanosti s jistým zpožděním a její setrvalostí 
v důsledku konkurenčního efektu, úsporných opatření a strukturálních změn v důsledku 
krize, ke kterým docházelo v celém období. Reálné mzdy sice ještě do roku 2011 
mírně rostly, ale v letech 2012 a 2013 pak klesaly. V důsledku toho se mírně zvýšil 
poměr průměrného důchodu k průměrné čisté mzdě. Míra inflace byla oproti roku 
2008 v celém období výrazně nižší (srovnej tabulku č. 1). 
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Tabulka č. 1 Vybrané makroekonomické údaje 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
HDP %, r/r, reálně 2,7 -4,8 2,3 2,0 -0,8 -0,7 
počet zaměstnaných 
s jediným nebo hl. zam. %, r/r 1,6 -1,4 -1,0 -0,3 0,4 1,0 

obecná míra 
nezaměstnanosti %, průměr 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 

míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti %, průměr 2,2 2,0 3,0 2,7 3,0 3,0 

míra reg. nezam. podle 
stávající metodiky %, průměr 5,44 7,98 9,01 8,57 8,60 . 

podíl nezaměstnaných 
osob %, průměr 4,11 6,10 6,96 6,70 6,76 7,68 

průměrná hrubá nominální 
mzda 1) %, r/r 7,8 3,3 2,2 2,5 2,5 0,0 

průměrné reálné mzdy 1) %, r/r 1,4 2,3 0,7 0,6 -0,8 -1,4 
průměrný starob. důchod/ 
průměrná mzda % 40,2 41,6 41,2 42,0 41,6 42,3 

míra inflace %, r/r, průměr 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 
míra inflace %, r/r, prosinec 3,6 1,0 2,3 2,4 2,4 1,4 

Poznámky: r/r meziroční změna;  . údaj není k dispozici; * stav ke konci období 
1) přepočtené počty, celé národní hospodářství 

Zdroj: ČSÚ 2014b 

 

Vývoj ekonomiky přinesl jednak růst nezaměstnanosti, jednak zpomalení růstu 
nominálních a pokles reálných mezd letech 2012 a 2013. Souběžně docházelo v dů-
sledku úsporných opatření k omezování některých sociálních příjmů či zpomalování 
jejich valorizace. To vše se odrazilo ve vývoji celkových reálných čistých příjmů 
obyvatel. 

Tabulka č. 2 Vývoj reálných příjmů obyvatel (v %, čistý příjem na osobu) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
domácnosti zaměstnanců 
celkem       

meziročně 102,4 102,9 100,5 97,0 100,3 97,7 
rok 1992=100 163,5 168,2 169,1 164,0 164,5 160,8 
domácnosti zaměstnanců  
s dětmi       

meziročně 103,2 102,1 101,7 97,0 99,5 98,0 
rok 1992=100 153,8 156,9 159,7 154,8 154,0 151,0 
domácnosti zaměstnanců 
bez dětí       

meziročně 101,5 104,5 100,4 97,1 100,3 98,8 
rok 1992=100 163,7 171,2 171,7 166,7 167,3 165,3 
domácnosti SVČ       
meziročně 106,5 101,2 97,0 98,2 104,5 94,2 
rok 1992=100 166,8 168,9 163,9 160,9 168,2 158,4 
domácnosti důchodců       
meziročně 97,9 104,1 102,8 103,8 96,7 100,7 
rok 1992=100 136,6 142,4 146,0 151,6 146,7 147,7 

Zdroj: MPSV 2014, podle Statistik rodinných účtů (ČSÚ) 
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Celkově lze sledovat kolísavý meziroční vývoj reálných příjmů, patrný u všech 
hlavních skupin populace. V případě domácností zaměstnanců v posledních třech 
letech došlo k poklesu reálných příjmů, markantní je zejména v případě zaměstnanců 
s dětmi (srovnej tabulku U2). Pokud použijeme bázický index vývoje reálných příjmů, 
který vychází z báze v roce 1992 (100), pak je patrné, že v celém období 2008 až 2013 
reálně příjmy zaměstnanců mírně poklesly (v procentních bodech proti roku 1992 ze 
163,5 na 160,8), reálné příjmy zaměstnanců s dětmi poklesly rovněž (ze 153,8 na 
151,0), poklesly také příjmy v domácnostech SVČ (ze 166,8 na 158,4). Naproti tomu 
mírně narostly reálné příjmy v domácnostech zaměstnanců bez dětí a zejména pak 
v domácnostech důchodců (ze 136,6 na 147,7). 

Podobně rozbor ČSÚ ukazuje, že v období 2008 až 2013 se hranice chudoby 
zvýšila nominálně ze 101 083 na 116 093 Kč, avšak reálné čisté roční příjmy na osobu 
v podstatě stagnovaly (Šustová, 2014:32), což lze návazně vztáhnout i na hranici 
chudoby. Okolnost, že hranice chudoby reálně stagnovala, avšak reálně rostly příjmy 
důchodců, se (jak dále uvidíme) pozitivně projevila v poklesu rizika chudoby důchodců. 
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Chudoba, deprivace a sociální vyloučení  
podle dat SILC 
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1. Struktura a příjmy domácností v České repub-
lice 

V této části chceme představit strukturu populace v ČR tak, jak ji zachycují data 
SILC, a její vývoj v období 2008 až 2013. Vedle toho sledujeme vývoj průměrných 
příjmů na spotřební jednotku v jednotlivých kategoriích populace. 

Tato výchozí informace umožňuje hodnotit data o riziku chudoby a sociálního 
vyloučení v jednotlivých kategoriích populace v kontextu: pokud totiž dochází k vyšší 
koncentraci rizika chudoby a sociálního vyloučení v určitých méně početných kategori-
ích populace, jejich znevýhodnění vzhledem k hlavnímu proudu společnosti může být 
značné, avšak celková míra rizika chudoby a sociálního vyloučení může zůstávat nízká 
- to je právě příznačné pro situaci v České republice. 

 

Tabulka č. 1.1 Struktura a příjmy populace podle věku, pohlaví a počtu dětí 
v domácnostech 

 2008 2013 2013 2008 2013 
hranice chudoby v Kč/spotř. jedn. a rok    101 083 116 093 

osoby celkem 
struktura v % osoby 

v riziku 
chudoby 

průměrný příjem 

celkem celkem v Kč/spotř. jedn. a rok1 

100 100 100 188 904 218 661 

pohlaví 
muži 48,8 49,1 44,2 193 472 224 300 
ženy 51,2 50,9 55,8 184 552 213 224 

věk 

0 - 2 3,0 3,0 2,6 183 785 223 753 
3 - 5 3,0 3,5 4,1 186 266 210 144 
0-5 6,0 6,5 6,7 185 012 216 401 
6 - 11 5,3 5,9 7,7 180 771 215 615 
12 - 17 6,9 5,3 9,0 162 840 185 955 
do 17 let 18,2 17,8 23,4 175 363 207 015 
nezaopatř. os. 18-26 4,3 4,5 4,4 193 042 207 770 
18 - 24  9,1 8,3 11,1 188 347 203 965 
25 - 49 36,7 36,8 34,5 202 972 234 095 
50 - 64 21,6 20,3 19,7 202 521 232 497 
65 a vice let 14,4 16,7 11,3 150 091 187 663 

věk nejmladší 
osoby 
v domácnosti 

0 - 2 11,1 10,8 9,9 180 792 218 423 
3 – 5 8,3 9,8 10,1 185 300 210 764 
0 - 5 19,5 20,6 20,0 182 718 214 744 
6 - 11 11,7 12,3 17,0 182 650 214 994 
12 - 17 12,9 10,1 16,6 173 818 190 119 
nad 18 let 55,9 57,0 46,4 195 863 225 893 

                                          
1  Český statistický úřad používá v souladu s metodikou Eurostatu koncept ‚spotřební jednotky‘ (SJ), jenž 

nahrazuje ‚osobu v domácnosti‘. Tzv. spotřební jednotka bere v úvahu úsporu z množství z hlediska 
výdajů, a proto i potřebných příjmů domácnosti tak, že při stanovení počtu SJ v domácnosti jen první 
dospělá osoba v domácnosti má váhu 1, další dospělá osoba má váhu 0.5 a děti mají váhu 0.3.   
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pokračování tabulky 

 2008 2013 2013 2008 2013 

osoby celkem 
struktura v % osoby 

v riziku 
chudoby 

průměrný příjem 

celkem celkem v Kč/spotř. jedn. a rok 

počet dětí 

0 47,9 48,8 41,7 194 716 226 445 
1 21,7 21,2 20,3 197 672 206 486 
2 24,6 23,8 25,0 178 692 225 621 
3 4,8 4,8 6,4 158 350 195 217 
4 a více 1,0 1,5 6,6 119 039 136 533 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty; pozn.: údaje kurzívou pro specifické kategorie, nezapočítávají se 
do součtu do 100% 

Z hlediska věkové struktury je třeba upozornit na to, že osoby do 18 let 
představují asi 18 % populace a jejich podíl v průběhu pěti let klesl o 0,4 procentního 
bodu (p.b.). Naopak narůstá počet osob nad 65 let: o 2,3 p.b., na 16,7 % během let 
2008 až 2013. Skoro polovina české populace žije v domácnostech bez dětí, více než 
polovina v domácnostech s dětmi. Jen něco málo přes 6 % osob žije v domácnostech 
se třemi a více dětmi (srovnej tabulku č. 1.1). 

Pokud jde o strukturu osob v riziku chudoby, 56 % představují ženy proti 44 % 
mužů. V rodinách s dětmi žije přes 62 % osob v riziku chudoby, 13 % v rodinách se 
třemi a více dětmi. Skoro 24 % osob v riziku chudoby přitom jsou osoby do 18 let. 

Průměrné příjmy osob do 18 let přepočtené na spotřební jednotku jsou mírně 
pod průměrem příjmů na osoby celkem. Ovšem největší propad průměrných příjmů 
oproti celkovým průměrným příjmům je zaznamenán v kategorii osob 12 až 17 let, 
v roce 2013 je tento propad větší než propad ve skupině nad 65 let a relativní pozice 
této kategorie se za posledních pět let zhoršila. Nejvýraznější propad je zaznamenán 
v případě osob v domácnostech se 4 a více dětmi, jejichž průměrné příjmy se dost 
přibližují hranici chudoby (těchto osob je v populaci ovšem jen 1,5 %). 
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Tabulka č. 1.2 Struktura a příjmy populace podle typu domácnosti - 
demografické kategorie (podle EU)  

osoby 
struktura v % 2013 

v riziku 
chudoby  

průměrný příjem 
v Kč/spotř. jed. a rok 

2008 2013 2008 2013 

typ domácnosti 
- demografické 
kategorie 
(podle EU) 

jednotlivec, mladší 65 let 5,1 5,9 11,3 176 792 212 614 
jednotlivec, 65 let a více 4,8 5,7 8,4 123 417 156 301 
dvojice dospělých, oba mladší 
65 let 13,5 13,7 10,0 224 598 254 846 

dvojice dospělých, aspoň jeden 
65 let a více 9,6 11,0 2,9 158 508 199 962 

ostatní domácnosti bez dětí  13,9 12,7 7,8 225 551 260 001 
dvojice dospělých s 1 dítětem  12,4 12,8 12,7 205 609 232 748 
dvojice dospělých se 2 dětmi  20,5 19,3 14,4 185 753 215 189 
dvojice dospělých se 3 a více 
dětmi  5,1 5,2 8,3 152 479 187 868 

jeden dospělý (bez partnera, 
nemusí být rodič) s aspoň 
jedním dítětem  

4,5 4,0 12,8 119 881 159 592 

ostatní domácnosti s dětmi2 10,5 9,7 11,3 191 375 203 448 

 celkem 100 100 100 188 904 218 661 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

Z hlediska typu domácnosti je nejčetnějším typem (skoro 20 % populace) 
nadále dvojice dospělých se dvěma dětmi, snižuje se ovšem počet osob v domácnos-
tech s více než jedním dítětem a roste počet osob v domácnostech s jedním dítětem a 
v domácnostech jednotlivců (srovnej tabulku č. 1.2). 

Stojí za pozornost, že v neúplných domácnostech s dětmi žije skoro 13 % osob 
v riziku chudoby, ačkoliv v populaci je jich jen 4 %. Výraznější propad průměrných 
příjmů je pak patrný v neúplných domácnostech s dětmi (je jich jen 4 % v populaci) a 
domácnostech jednotlivců nad 65 let (asi 6 % populace), asi na stejné úrovni, přičemž 
se pozice neúplných domácností s dětmi v posledních pěti letech relativně zlepšila. 
Propad je též relativně větší v případě domácností se třemi a více dětmi. 

                                          
2  Může se jednat například o tři či více dospělých a dítě/děti: případ, kdy osamělý rodič s dítětem/dětmi 

žije u rodičů či jiných příbuzných a společně s nimi hospodaří, anebo v úplné rodině s dětmi žije další 
dospělá osoba či osoby (sourozenec) apod. 
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Tabulka č. 1.3 Struktura a příjmy populace podle typu domácnosti OECD, 
vzdělání domácnosti, pracovní intenzity a typu nájemného  

osoby 
struktura v % 2013 

v riziku 
chudoby  

průměrný příjem 
v Kč/spotř. jed. a rok 

2008 2013 2008 2013 

domácnost -
postavení na 
trhu práce 
(podle OECD) 

plně zaměstnaná 57,1 56,0 20,3 218 639 252 926 
nezaměstnaná 11,1 10,4 41,6 117 998 144 481 
částečně zaměstnaná 21,8 21,8 29,6 172 096 178 087 
důchodci 10,0 11,8 8,6 134 554 162 731 

vzdělání 
domácnosti 

nízké 6,5 5,7 20,4 122 762 142 071 
střední 76,7 73,8 75,2 180 934 203 359 
vysoké 16,8 20,5 4,5 250 800 294 858 

pracovní 
intenzita 
domácnosti 
(dom. s osobami 
20-49) 

velmi nízká 5,0 6,5 35,3 97 540 129 948 

vyšší   75,4 52,4 n.d. 234 084 

nevztahuje se  18,1 12,3 n.d. 186 196 

typ nájemného 

vlastní bydlení 75,8 80,1 63,1 195 978 224 805 
tržní 5,0 16,0 31,4 173 732 195 823 
regulované/snížené 16,2 0,8 1,5 167 568 195 021 
neplatí nájem 3,0 3,1 4,0 150 649 183 435 

celkem 100,0 100,0 100,0 188 904 218 661 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

V české populaci je 56 % osob žijících v plně zaměstnaných domácnostech, 
22 % částečně zaměstnaných, přes 10 % nezaměstnaných domácnostech a 12 % 
domácností důchodců podle klasifikace OECD (viz vysvětlivky). Netřeba připomínat, že 
počet domácností důchodců roste (srovnej tabulku č. 1.3).  

Zajímavé a významné je zjištění, že počet osob v nezaměstnaných domácnos-
tech během pěti let poklesl bez ohledu na krizi a nárůst nezaměstnanosti. Lze to patrně 
přičítat efektu dodatečného dělníka souběžně s flexibilizací trhu práce: se zhoršením 
situace na trhu práce a se ztrátou zaměstnání či snížením příjmů živitelů se zapojí na 
trhu práce další pracovníci (potvrzují to data o souběžném růstu míry nezaměstnanosti 
i míry zaměstnanosti). 

Počet osob v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou (osoby 20-49 let) 
je 6,5 % populace, necelých 6 % populace žije v domácnostech s nízkým vzděláním 
a jejich počet relativně klesá. 

To jsou z hlediska rizika chudoby a sociálního vyloučení pozitivní trendy, protože 
propad průměrných příjmů je velice výrazný (blízko hranice chudoby) právě v případě 
osob v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou a domácností s nízkým 
vzděláním podobně jako nezaměstnaných domácností. Avšak počet sob v těchto 
domácnostech stagnuje či klesá. 

Výrazně největší část osob v riziku chudoby žije v nezaměstnaných domácnos-
tech: 42 %, pak v částečně nezaměstnaných domácnostech (30 %). V plně zaměstna-
ných domácnostech žije 20 % osob v riziku chudoby. Jen asi 8 % osob v riziku 
chudoby žije v domácnostech důchodců. Přes 20 % osob v riziku chudoby žije v do-
mácnostech s nízkým vzděláním a 35 % osob v domácnostech s velmi nízkou pracovní 
intenzitou, ačkoliv jde o méně četné typy domácností (žije v nich kolem 6 % osob). 
Skoro třetina osob v riziku chudoby žije v domácnostech, jež bydlí v nájemních bytech 
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s tržním nájemným (ačkoliv je takových asi 16 % v populaci). Stále většina (63 %) 
osob v riziku chudoby žije ve vlastním bytě. 

Pokud bychom blíže charakterizovali osoby v plně zaměstnaných domácnostech 
v riziku chudoby, jedná se v 47 % případů o muže a 53 % případů o ženy. Věková 
skladba odpovídá věkové struktuře osob v riziku chudoby celkem s tím rozdílem, že ve 
věku 25-49 let (střední věk) je plných 45 % těchto osob, proti 34 % v celém souboru 
a nad 65 let jen 1%. Pouze 2,4 % (proti 20,4 % v celku souboru) představují osoby 
žijící v domácnostech s nízkým vzděláním, 89,5 % osoby žijící v domácnostech se 
středním vzděláním a 8,1 % osoby žijící v domácnostech s vysokým vzděláním (proti 
75,2 % a 4,5 % v celku souboru).  Přes 60 % osob žije v domácnostech s dětmi, silně 
je zastoupena zejména skupina úplných domácností se dvěma dětmi (26,4 %), o něco 
méně než v celku souboru jsou zastoupeny úplné rodiny se třemi a více dětmi a 
neúplné rodiny s dětmi. Domácnosti jednotlivců bez dětí představují asi 17 %. 
Zastoupení rodin s dětmi je vcelku podobné jako v celém souboru osob ohrožených 
chudobou. Poněkud překvapuje nízký podíl osob v domácnostech s nízkým vzděláním, 
a naopak vysoký podíl osob se středním vzděláním či vysokoškolským vzděláním: 
naznačuje to ovšem, že v těchto případech mohou být dosažitelná jen místa s nízkou 
kvalifikací a málo placená.    

 

Tabulka č. 1.4 Struktura a příjmy populace podle typu bydliště a krajů 

osoby 
struktura v % 2013 

v riziku 
chudoby  

průměrný příjem 
v Kč/spotř. jed. a rok 

2008 2013 2008 2013 

typ bydliště 

Praha 11,6 11,7 6,1 242 761 273 183 
krajská města 15,0 14,2 13,8 186 540 228 252 
městské obce 38,9 37,7 41,6 181 754 205 517 
venkovské obce 34,4 36,4 38,6 179 851 210 959 

kraj 

Praha 11,6 11,7 6,1 242 761 273 183 
Středočeský 11,5 12,2 6,9 204 840 245 233 
Jihočeský 6,1 6,1 5,8 185 269 213 608 
Plzeňský 5,4 5,5 3,4 192 568 219 082 
Karlovarský 3,0 2,9 3,6 171 333 209 316 
Ústecký 8,0 7,8 12,4 179 904 185 138 
Liberecký 4,2 4,2 4,8 178 663 209 158 
Královéhradecký 5,3 5,3 5,1 179 597 212 121 
Pardubický 4,9 4,9 4,7 178 108 196 99 
Vysočina 5,0 4,9 4,1 182 457 217 412 
Jihomoravský 11,0 11,1 8,2 178 360 222 901 
Olomoucký 6,2 6,1 8,4 171 825 204 648 
Zlínský 5,7 5,6 5,6 178 371 203 232 
Moravskoslezský 12,1 11,8 20,9 170 389 190 281 

celkem 100,0 100,0 100,0 188 904 218 661 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Velká část české populace žije v městských obcích mimo Prahu nebo krajských 
měst a ve venkovských obcích: skoro tři čtvrtiny (srovnej tabulku č. 1.4). 

Průměrné příjmy jsou v těchto obcích oproti Praze výrazně nižší. Výrazně nižší 
jsou průměrné příjmy v Ústeckém a v Moravskoslezském kraji. 
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Skoro 42 % osob v riziku chudoby žije v městech mimo Prahu a krajská města, 
skoro 39 % ve venkovských obcích. Naopak, jen 6 % žije v Praze. Celá třetina osob 
v riziku chudoby žije ve dvou krajích: v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji. 

Rámeček: vysvětlivky vybraných použitých definic a termínů 

Míra rizika chudoby - podíl osob s celkovými příjmy nižšími než 60 % příjmového 
mediánu 

Mezera chudoby (relativní propad příjmů) - rozdíl mezi průměrným příjmem 
osob pod hranicí chudoby a stanovenou hranicí chudoby (vyjadřuje se v % z této 
hranice) 

Druh domácnosti podle pracovní aktivity: 

• pracující, aspoň jeden člen domácnosti je ekonomicky aktivní (zaměstnaný) 

• nepracující - nezaměstnané, domácnost bez ekonomicky aktivního (tj. 
zaměstnaného) člena a aspoň jeden člen je nezaměstnaný 

• nepracující důchodci, domácnost bez ekonomicky aktivního člena (tj. zaměst-
naného) nebo nezaměstnaného a aspoň jeden člen je nepracující důchodce 

• nepracující - ostatní neaktivní, domácnost bez ekonomicky aktivního člena 
(zaměstnaného) 

 

Druh domácnosti - typ EU 

• jednotlivec, mladší 65 let 

• jednotlivec, 65 let a více 

• dvojice dospělých *), oba mladší 65 let 

• dvojice dospělých *), aspoň jeden 65 let a více 

• ostatní domácnosti bez dětí *) 

• dvojice dospělých s 1 dítětem *) 

• dvojice dospělých se 2 dětmi *) 

• dvojice dospělých se 3 a více dětmi *) 

• jeden dospělý (bez partnera, nemusí být rodič) s aspoň jedním dítětem *) 

• ostatní domácnosti s dětmi *) 
*) dítě = závislé děti do 16 let a dále děti ve věku 16-24 let, pokud v době šetření nepracovaly nebo 
nebyly nezaměstnané a žily v domácnosti s alespoň jedním svým rodičem 

dvojice dospělých = jakékoliv 2 osoby, které nejsou závislými dětmi, přičemž nemusí být rodiči ani 
partnery 
 

Druh domácnosti podle vzdělání: 

• vysoká úroveň, aspoň jeden z partnerů vysokoškolské vzdělání 

• střední úroveň, aspoň jeden z partnerů úplné středoškolské vzdělání 

• nízká úroveň, oba partneři základní vzdělání/bez vzdělání 
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2. Míra rizika chudoby, propad příjmů chudých 
k hranici chudoby, hmotná nouze a efektivnost 
sociálních transferů 

2.1 Míra rizika chudoby (podle 60 % mediánového 
příjmu) 

V průběhu let 2008 až 2013 míra rizika chudoby poklesla o 0,5 procentního 
bodu, což je překvapivě pozitivní výsledek. Riziko chudoby je dokonce v roce 2013 
nejnižší v EU. Přitom míra rizika chudoby od roku 2008 po tři roky stagnovala a 
narostla v letech 2011 a 2012 na 9,8 % a 9,6 %, v roce 2013 klesla na 8,6 %, o celý 
procentní bod (srovnej tabulku č. 2.1). 

Tabulka č. 2.1 Osoby v riziku chudoby v procentech(hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu)  

osoby 2008 2013 
celkem 9,1 8,6 

pohlaví 
muži 8,0 7,7 
ženy 10,1 9,4 

věk 

0-2 10,7 7,8 
3-5 12,1 8,8 
0-5 11,3 8,3 
6-11 11,4 11,2 
12-17 16,2 14,5 
do 17 let 13,2 11,3 
nezaopatř. osoba 18-26 let 9,7 8,5 
18-24  11,6 11,4 
25-49 8,3 8,1 
50-64 6,8 8,3 
65 a více let 7,4 5,8 

věk nejmladší 
osoby v domácnosti 

0-2 10,7 7,8 
3-5 12,1 8,8 
0-5 11,3 8,7 
6-11 10,1 13,0 
12-17 12,7 12,9 
nad 18 let 7,1 7,0 

počet dětí 

0 7,0 7,4 
1 8,9 8,2 
2 10,4 9,0 
3 17,5 11,6 
4 a více 44,0 37,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

U mužů byl pokles rizika chudoby poněkud nižší než u žen a rozdíl mezi muži 
a ženami v míře rizika chudoby se tak snížil. K poklesu došlo pak zejména u dětí (osob 
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do 18 let) o 1,9 procentního bodu (p.b.), stejně tak u nezaopatřených osob ve věku 18 
až 26 let (o 1,2 p.b.) a u seniorů nad 65 let (o 1,6 p.b.), kde ovšem už tak bylo riziko 
chudoby nízké. Pokles je patrný zejména u osob v domácnostech, kde je věk nejmladší 
osoby do 6 let (o 3 p.b.) a v domácnostech se třemi dětmi (o 6 p.b.). Podobný pokles 
(o 6 p.b.) je patrný v případě osob žijících v domácnostech se 4 a více dětmi. 
Vysvětlení může spočívat (jak uvádíme dále) v dočasném efektu krize, kdy došlo 
k poklesu rizika chudoby před transfery v důsledku zpomaleného vývoje mezd a 
celkových příjmů domácností, tedy nízkopříjmové domácnosti byly v menším odstupu 
vůči mediánovým příjmům. Dalším vysvětlením může být určitá nepřesnost zjištění 
v důsledku výběrové chyby (nízká četnost specifických kategorií ve vzorku).  

Stále stojí za pozornost, že je riziko chudoby vyšší zejména u dětí ve věku 
12 až 18 let (14,5 %), stejně jako pro členy těch domácností, ve kterých je věk 
nejmladšího dítěte mezi 6 až 18 lety (kolem 13 %), a v případě osob žijících 
v domácnostech se čtyřmi a více dětmi. Riziko chudoby nezaopatřených osob (dětí) ve 
věku 18-26 let se pohybuje kolem průměru za osoby celkem, je tak nižší než v případě 
osob do 18 let. 

 

Tabulka č. 2.2 Osoby v riziku chudoby v procentech (hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu)  

typ domácnosti  - demografické kategorie 2008 2013 
jednotlivec, mladší 65 let 19,3 16,5 
jednotlivec, 65 let a více 17,9 12,8 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 5,6 6,2 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let a vice 2,7 2,3 
ostatní domácnosti bez dětí  2,1 5,3 
dvojice dospělých s 1 dítětem  6,5 8,5 
dvojice dospělých se 2 dětmi  7,5 6,4 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  22,2 13,8 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí být rodič) s aspoň jedním 
dítětem  40,8 27,8 

ostatní domácnosti s dětmi  5,5 10,0 
celkem 9,1 8,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Podstatné je přitom, že pokles rizika chudoby mezi lety 2008 až 2013 nastal 
u osob v domácnostech, které byly a nadále jsou více tímto rizikem ohrožené než 
ostatní: u jednotlivců mladších 65 let pokles na 16,5 % (o 2,8 p.b.), u jednotlivců 
nad 65 let pokles na 12,8 % (o 5,1 p.b.). Zejména pak v domácnostech se třemi a 
více dětmi to byl pokles na 13,8 % (o 8,4 p.b.) a v neúplných domácností s dětmi 
pokles na 27,8 % (o 13 p.b.)! (srovnej tabulku č. 2.2). Vysvětlením poklesu ve specific-
kých kategoriích domácností s dětmi může být okolnost, že se v těchto domácnostech 
projevil výrazněji dopad zvýšené slevy na dani na děti a méně pak pokles sociálních 
dávek (nebyl v případě dávek na děti tak výrazný).  

Naopak došlo skoro k dvojnásobnému růstu rizika chudoby u ostatních 
domácností s dětmi z 5,5 % na 10 %. Nejvyšší je toto riziko nadále u osob v neúplných 
domácnostech s dětmi, domácnostech jednotlivců a domácnostech se třemi a více 
dětmi. 
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Podobně došlo ke snížení rizika chudoby u dalších ohrožených kategorií osob, 
jako jsou osoby v domácnostech nezaměstnaných (o 1 p.b. na 34,3 %), osob 
v domácnostech s nízkým vzděláním (o 2,6 p.b. na 30,7 %) a osob v domácnostech 
s neregulovaným/tržním nájemným (o 4,3 p.b. na 16,9 %). Vysoké je nadále riziko 
chudoby v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou (46,8 %).3 (srovnej tabulku č. 
2.3) 

Osoby žijící v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou, nezaměstna-
ných (nikdo nepracuje a některý člen je nezaměstnaný), v domácnostech s nízkým 
vzděláním (nikdo nemá střední úplné vzdělání) jsou vedle domácností se čtyřmi a více 
dětmi a neúplnými domácnostmi s dětmi nejvíce ohrožené. Rozdíly oproti obecné míře 
rizika chudoby jsou trojnásobné až pětinásobné. Lze tedy hovořit sice o obecně nízké 
míře rizika chudoby, ale o její výrazné koncentraci do těchto skupin. 

 

Tabulka č. 2.3 Osoby v riziku chudoby v procentech (hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu)  

osoby 2008 2013 

domácnost  

plně zaměstnaná 3,1 3,1 
nezaměstnaná 35,1 34,3 
částečně zaměstnaná 11,5 11,7 
důchodci 9,0 6,2 

vzdělání domácnosti 
nízké 33,3 30,7 
střední 8,3 8,8 
vysoké 3,3 1,9 

pracovní intenzita domácnosti 
(určena podle osob 20-49) 

velmi nízká 55,7 
(nulová pi) 46,8 

vyšší  n.a. 6,0 
nevztahuje se n.a. 5,8 

typ nájemného 

vlastní bydlení 6,9 6,8 
tržní/neregulované 21,2 16,9 
regulované 16,1 16,8 
neplatí nájem 16,3 11,2 

celkem  9,1 8,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Z regionálního pohledu se snížilo riziko chudoby v hlavním městě, zatímco se 
poněkud zvýšilo ve vesnických obcích na 9,1 % a zhruba se vyrovnává se situací 
ve městech ČR. Situace v krajích pak ukazuje divergentní vývoj. Zejména se nezlepšila 
oproti celkovému pozitivnímu vývoji situace ve dvou problémových krajích, naopak se 
zhoršila - a to v kraji Ústeckém a Moravskoslezském, kde je riziko chudoby 13,6 % 
a 15,3 % (srovnej tabulku č. 2.4). 

                                          
3  Srovnání s rokem 2008 není korektní, neboť v datech SILC 2008 není proměnná definována, lze ji pouze 

aproximovat pro domácnosti s nulovou pracovní intenzitou. 
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Tabulka č. 2.4 Osoby v riziku chudoby v procentech (hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu)  

osoby 2008 2013 

typ bydliště 

Praha 6,1 4,4 
krajské město 10,8 8,3 
město 10,6 9,5 
vesnické obce 7,5 9,1 

kraj 

Praha 6,1 4,4 
Středočeský 7,4 4,8 
Jihočeský 6,1 8,2 
Plzeňský 5,5 5,4 
Karlovarský 12,0 10,8 
Ústecký 13,4 13,6 
Liberecký 7,1 9,9 
Královéhradecký 7,8 8,3 
Pardubický 5,4 8,3 
Vysočina 6,1 7,2 
Jihomoravský 10,3 6,3 
Olomoucký 13,1 11,9 
Zlínský 8,3 8,5 
Moravskoslezský 14,1 15,3 

celkem 9,1 8,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Výrazné zlepšení naopak zaznamenal kraj Jihomoravský, mírné zlepšení 
Olomoucký a Karlovarský kraj, což jsou dva rovněž spíše problémové kraje.4 

2.2 Mezera chudoby (propad příjmů chudých proti 
hranici chudoby) 

Zatímco počet osob v riziku chudoby indikuje rozsah rizika chudoby v populaci, 
mezera chudoby (tj. propad příjmů osob, které jsou v riziku chudoby vůči hranici 
chudoby) indikuje intenzitu tohoto rizika. Je měřena mediánovou hodnotou tohoto 
propadu v procentech. 

V průběhu let 2008 až 2013 se mezera chudoby zúžila na 16,7 % tj. o 1,8 p.b., 
přičemž u mužů výrazně poklesla (o 3,5 p.b. na 17,8 %), zatímco v případě žen 
narostla o 1 p.b. na 16,1 %, ale stále je nižší o 1,7 p.b. než u mužů. 

Pokles byl zaznamenán zejména v případě dětí (osob do 18 let), a to o 2,2 p.b., 
na 19,8 %, stále je však nad rozsahem celkové mezery chudoby. Podobně se zúžila 
mezera chudoby o 3 p.b. na 17,1 % u osob ve věku 25-49 let, na rozdíl od skupin             
18-25 a nad 65 let, kde naopak mezera chudoby mírně narostla. Celkově došlo ke 
snížení rozdílů mezi různými kategoriemi populace, pokud jde o rozsah mezery 
chudoby (srovnej tabulku č. 2.5). 

                                          
4  Údaje za kraje mohou být ovšem zatíženy určitou výběrovou chybou (viz sekce výše).  
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Tabulka č. 2.5 Mezera chudoby u osob v riziku chudoby (hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu) v % hranice chudoby  

osoby 2008 2013 
celkem 18,5 16,7 

pohlaví 
muži 21,3 17,8 
ženy 15,1 16,1 

věk 

0-2 20,0 28,0 
3-5 22,0 28,0 
0-5 20,0 28,0 
6-11 19,0 28,0 
12-17 24,0 17,0 
do 17 let 21,4 19,8 
nezaopatř. osoby 18-26  12,0 17,6 
18-24  14,4 18,2 
25-49 20,1 17,1 
50-64 17,2 17,5 
65 a více 7,9 8,3 

věk nejmladší 
osoby v domácnosti 

0-2 22,0 31,3 
3-5 31,3 27,5 
0-5 23,0 28,0 
6-11 18,7 19,8 
12-17 19,1 16,2 
nad 18 let 14,3 15,5 

počet dětí 

0 14,7 14,8 
1 15,0 16,6 
2 22,8 18,3 
3 18,3 13,1 
4 + 0,39 0,23 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Za pozornost ovšem stojí vyšší rozsah mezery chudoby osob v domácnostech, 
kde věk nejmladší osoby v domácnosti je nižší než 6 let (tedy jsou zde děti 
předškolního věku). Podobně narostla mezera chudoby v případě dětí 6 až 11 let (o 9 
p.b. na 28 %), oproti poklesu o 6 p.b. v případě dětí 12-17 (do 18) let (na 17 %).  

Mezera chudoby narostla také výrazně v neúplných domácnostech s dětmi: a to 
dokonce o 8,4 p.b. na 28,3 %, podobně narostla v ostatních domácnostech s dětmi. 
Naopak poklesla o 9,4 p.b. v úplných domácnostech se třemi a více dětmi, na 19 % 
hranice chudoby pro tyto domácnosti (srovnej tabulku č. 2.6). Vysvětlením divergence 
vývoje v zmíněných typech domácností může být vyšší závislost neúplných domácností 
s dětmi na sociálních dávkách (jež spíše klesaly), zatímco v domácnostech, kde je více 
dospělých, se pozitivně mohl projevit dopad vyšší daňové slevy na děti. 
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Tabulka č. 2.6 Mezera chudoby u osob v riziku chudoby (hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu) v % hranice chudoby  

typ domácnosti - demografické kategorie 2008 2013 
jednotlivec, mladší 65 let 21,7 19,0 
jednotlivec, 65 let a více 7,0 6,8 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 21,6 17,6 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let a vice 16,7 15,6 
ostatní domácnosti bez dětí  22,1 15,5 
dvojice dospělých s 1 dítětem  15,0 19,7 
dvojice dospělých se 2 dětmi  15,9 15,4 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  28,4 19,0 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí být rodič) s aspoň 
jedním dítětem  19,9 28,3 

ostatní domácnosti s dětmi  12,2 16,6 
celkem 18,5 16,7 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Zatímco se mezera chudoby zúžila v plně zaměstnaných domácnostech a do-
mácnostech důchodců, narostla v částečně nezaměstnaných domácnostech. Nadále 
zůstává velmi vysoká v domácnostech nezaměstnaných (31,3 %) a podobně narostla 
v domácnostech s nízkým vzděláním (na 27,2 %, o 4 p.b.), stejně jako v domácnos-
tech s tržním nájemným (na 27,2 %, o 5,8 p.b.), (srovnej tabulku č. 2.7). 

 

Tabulka č. 2.7 Mezera chudoby u osob v riziku chudoby (hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu) v % hranice chudoby  

osoby 2008 2013 

domácnost  

plně zaměstnaná 12,6 11,8 
nezaměstnaná 31,6 31,3 
částečně zaměstnaná 13,3 15,5 
důchodci 7,1 6,8 

vzdělání domácnosti 
nízké 23,1 27,2 
střední 16,0 15,5 
vysoké 23,2 7,7 

pracovní intenzita 
domácnosti (osoby 20-49 
let) 

velmi nízká 33,5 
(nulová) 32,8 

vyšší  n.a. 14,5 
nevztahuje se n.a. 7,7 

typ nájemného 

vlastní bydlení 16,3 15,4 
tržní/neregulované 21,4 27,2 
regulované 19,2 14,4 
neplatí nájem 18,5 21,1 

celkem 18,5 16,7 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Značný nárůst, i aktuální vysokou úroveň vykazuje mezera chudoby u osob 
ohrožených rizikem chudoby v kraji Středočeském, Jihočeském a Zlínském - to 
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naznačuje, že i nižší rozsah rizika chudoby může být doprovázen vysokou intenzitou 
chudoby: záleží totiž hlavně na struktuře populace ohrožené chudobou a dalších 
faktorech, nakolik příjmy domácností poklesnou pod hranici chudoby (srovnej tabulku 
č. 2.8). Určitou roli zde může ovšem hrát i nepřesnost zjištění v důsledku výběrové 
chyby.  

 

Tabulka č. 2.8 Mezera chudoby u osob v riziku chudoby (hranice 60 % mediánu 
ekvivalizovaného příjmu) v % hranice chudoby  

osoby 2008 2013 

typ bydliště 

Praha 19,1 10,3 
krajské město 23,2 18,4 
město 18,2 17,5 
vesnické obce 15,5 15,9 

kraj 

Praha 19,1 10,3 
Středočeský 14,8 32,2 
Jihočeský 8,2 28,4 
Plzeňský 22,1 11,6 
Karlovarský 15,1 18,0 
Ústecký 24,8 17,3 
Liberecký 19,9 17,3 
Královéhradecký 19,4 13,1 
Pardubický 9,1 9,9 
Vysočina 13,9 13,7 
Jihomoravský 13,4 9,0 
Olomoucký 13,2 15,4 
Zlínský 23,6 27,6 
Moravskoslezský 18,5 18,4 

celkem 18,5 16,7 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

2.3 Osoby v riziku chudoby (podle hranice 70 % 
mediánu ekvivalizovaného příjmu) 

V této subkapitole věnujeme pozornost rozsahu rizika chudoby podle hranice 
70 % mediánu ekvivalizovaného příjmu. Důvodem je ta okolnost, že osoby mezi 60-
70 % mediánu nejsou sice podle hranice chudoby EU pokládány za ohrožené rizikem 
chudoby, avšak představují potenciálně ohrožené a jejich rostoucí počet může 
signalizovat vyšší rizika nárůstu chudoby, stejně jako citlivost na zvýšený vliv/dopad 
souhry nepříznivých okolností na jejich příjmy v budoucnu. 

Riziko chudoby podle hranice 70 % mediánového příjmu se mezi lety 2008 
až 2013 jen velmi mírně snížilo, a to o 0,7 p.b. na 15,8 %. Nadále zůstává vyšší v 
případě žen (18 %) proti mužům (13,6 %). Vysoké je také v případě dětí ve věku 6 až 
11 let (20,5 %) a dětí ve věku 12-18 let (24,4 %). Na podobně vysoké úrovni 21 až 
23 % je rovněž v případě osob, které žijí v domácnostech, kde je nejmladší osoba ve 
věku 6 až 18 let (srovnej tabulku č. 2.9). 
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Tabulka č. 2.9 Osoby v riziku chudoby v procentech (podle hranice 70 % 
mediánu ekvivalizovaného příjmu)  

osoby 2008 2013 
celkem 16,5 15,8 

pohlaví 
muži 14,0 13,6 
ženy 18,8 18,0 

věk 

0-2 17,0 14,1 
3-5 19,2 16,9 
0-5 18,1 15,6 
6-11 18,5 20,5 
12-17 26,3 24,4 
do 17 let 21,3 19,9 
nezaopatř. osoby 18-26 let 18,1 16,7 
18-24  19,3 19,3 
25-49 13,7 14,2 
50-64 12,4 13,0 
65 a více 21,9 16,7 

věk nejmladší 
osoby v domácnosti 

0-2 17,4 15,2 
3-5 18,4 16,0 
0-5 17,9 15,6 
6-11 17,6 21,3 
12-17 22,7 22,9 
nad 18 let 14,4 13,5 

počet dětí 

0 14,5 13,9 
1 14,6 14,8 
2 17,2 16,7 
3 33,2 26,5 
4 a více 53,2 41,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Výrazně vyšší je riziko chudoby (70 % mediánu) v případě osob v domácnos-
tech, kde jsou 3 děti (26,5 %) a zejména čtyři a více dětí (41,6 %), i když tato rizika 
poklesla proti roku 2008 o 6-8 p.b. (srovnej tabulku č. 29). 

Výrazně vyšší riziko chudoby - i když se mezi lety 2008 až 2013 snížilo - je 
zjištěno v případě jednotlivců mladších 65 let (25,9 %), jednotlivců starších 65 let 
(40,6 %), úplných domácností se třemi a více dětmi (29,3 %) a konečně neúplných 
domácností s dětmi (41,8 %) (srovnej tabulku č. 2.10). 
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Tabulka č. 2.10 Osoby v riziku chudoby v procentech (podle hranice 70 % 
mediánu ekvivalizovaného příjmu)  

typ domácnosti - demografické kategorie 2008 2013 
jednotlivec, mladší 65 let 30,3 25,9 
jednotlivec, 65 let a více 51,5 40,6 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 9,0 10,0 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let a více 7,8 4,1 
ostatní domácnosti bez dětí  4,4 8,4 
dvojice dospělých s 1 dítětem  11,4 14,6 
dvojice dospělých se 2 dětmi  14,2 13,2 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  37,3 29,3 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí být rodič) s aspoň jedním dítětem  56,1 41,8 
ostatní domácnosti s dětmi  11,1 15,9 
celkem 16,5 15,8 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Nejvyšší je ovšem riziko chudoby podle hranice 70 % mediánového příjmu 
na spotřební jednotku v případě domácností s velmi nízkou pracovní intenzitou 
(56,5 %), domácností s nízkým vzděláním (48,6 %) a nezaměstnaných domácností 
(42,9 %), i když sledujeme mezi lety 2008 až 2013 mírné zlepšení v případě těchto 
jednoznačně nejvíce ohrožených typů domácností (srovnej tabulku č. 2.11). 

Tabulka č. 2.11 Osoby v riziku chudoby v procentech (podle hranice 70 % 
mediánu ekvivalizovaného příjmu)  

osoby 2008 2013 

domácnost  

plně zaměstnaná 6,6 7,1 
nezaměstnaná 47,8 42,9 
částečně zaměstnaná 21,5 22,8 
důchodci 27,6 20,5 

vzdělání domácnosti 
nízké 52,5 48,6 
střední 16,0 16,5 
vysoké 5,1 4,2 

pracovní intenzita domácnosti 
(osoby 20-49 let) 

velmi nízká 69,1 
(nulová pi) 56,5 

vyšší   12,1 
nevztahuje se  16,8 

typ nájemného 

vlastní bydlení 13,2 13,3 
tržní/neregulované 31,9 26,5 
regulované 24,9 21,5 
neplatí nájem 29,9 25,5 

celkem 16,5 15,8 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Je rovněž patrné vyšší ohrožení osob v domácnostech, které žijí v nájemních 
bytech a hradí tržní nájemné (26,5 %) anebo nejsou plátci nájemného (25,5 %): opět 
ale i v jejich případě došlo v porovnání s rokem 2008 ke zlepšení. 
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Konečně sledujeme divergentní vývoj mezi kraji: konkrétně značné a rostoucí 
ohrožení chudobou v kraji Moravskoslezském (24,1 %) a v kraji Ústeckém (23,8 %), 
ale pozornost zaslouží i Pardubický kraj (18,7 %, kde došlo ke zvýšení rizika chudoby 
podle hranice 70 % mediánového příjmu skoro o 5 p.b.) (srovnej tabulku č. 2.12). 

 

Tabulka č. 2.12 Osoby v riziku chudoby v procentech (podle hranice 70 % 
mediánu ekvivalizovaného příjmu)  

osoby 2008 2013 

typ bydliště 

Praha 10,6 8,0 
krajské město 17,7 14,0 
město 18,8 18,7 
vesnické obce 15,3 16,1 

kraj 

Praha 10,6 8,0 
Středočeský 13,6 10,8 
Jihočeský 13,0 16,9 
Plzeňský 10,6 12,6 
Karlovarský 23,2 16,1 
Ústecký 21,8 23,8 
Liberecký 18,1 14,7 
Královéhradecký 16,4 13,8 
Pardubický 13,8 18,7 
Vysočina 12,3 13,4 
Jihomoravský 17,1 14,6 
Olomoucký 22,0 20,7 
Zlínský 16,4 16,3 
Moravskoslezský 23,1 24,1 

celkem 16,5 15,8 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

2.4 Osoby s reziduálním příjmem (po nákladech na 
bydlení) pod hranicí životního minima domácnosti 

V této subkapitole věnujeme pozornost zhodnocení podílu osob, jejichž tzv. 
reziduální příjem (tedy příjem po uhrazení nákladů na bydlení) je pod hranicí životního 
minima domácnosti. Tyto osoby můžeme považovat za ohrožené ‘tvrdou chudobou’ 
blížící se nemožnosti zajištění základních potřeb, zejména v oblasti odpovídající stravy, 
a tedy potenciálně v riziku zdravotní újmy v důsledku nedostatečnosti příjmu. 

V tomto ohledu je patrné, jak se projevily dopady rostoucích nákladů na 
bydlení: na rozdíl od klesajícího rizika chudoby, podíl osob s reziduálním příjmem pod 
životním minimem narostl z 3,8 % na 4,2 %, a to zejména v případě žen ze 3,8 na 
4,7 % (srovnej tabulku č. 2.13). 
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Tabulka č. 2.13 Osoby, jejichž reziduální příjem (po nákladech na bydlení) 
poklesl pod životní minimum v procentech  

osoby 2008 2013 
celkem 3,8 4,2 

pohlaví 
muži 3,7 3,8 
ženy 3,8 4,7 

věk 

0-2 4,7 5,4 
3-5 7,2 6,4 
0-5 5,8 5,9 
6-11 5,5 6,9 
12-17 8,0 6,1 
do 17 let 2,7 2,9 
nezaopatř. osoby 18-26 let 6,5 6,3 
18-24  4,3 5,9 
25-49 4,1 4,2 
50-64 2,4 3,8 
65 a více 1,3 1,7 

věk nejmladší 
osoby v domácnosti 

0-2 5,0 5,7 
3-5 7,5 5,1 
0-5 6,0 5,4 
6-11 4,7 6,9 
12-17 5,1 5,0 
nad 18 let 2,5 3,1 

počet dětí 

0 2,6 3,3 
1 3,5 4,6 
2 5,2 4,0 
3 6,4 4,6 
4 a více 17,3 29,7 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Podíl osob s reziduálním příjmem pod životním minimem je vyšší v případě 
osob mezi 6 až 24 lety (6-7 %) a zejména pak v případě osob v domácnostech se 4 a 
více dětmi, kde narostl na téměř 30 % (o 13 p.b.). Naopak nízký (do 2 %) je v případě 
osob nad 65 let (srovnej tabulku č. 2.13). 

Rozbor podle typu domácnosti ukazuje na vysoké ohrožení tvrdou chudobou 
(a tedy nemožností zajištění základních potřeb) v případě osob v neúplných domác-
nostech s dětmi (17,8 %, ohrožení ale pokleslo ve srovnání s rokem 2008 o 4 p.b.), 
jednotlivců do 65 let (10,4 % - ohrožení narostlo o 1,5 p.b.) a úplných rodin se třemi 
a vice dětmi (7,5 % - ohrožení pokleslo o 2,2 p.b.) (srovnej tabulku č. 2.14). 
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Tabulka č. 2.14 Osoby, jejichž reziduální příjem (po nákladech na bydlení) 
poklesl pod životní minimum v procentech  

typ domácnosti - demografické kategorie 2008 2013 
jednotlivec, mladší 65 let 8,9 10,4 
jednotlivec, 65 let a více 2,4 3,8 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 2,8 3,4 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let a vice 1,1 0,9 
ostatní domácnosti bez dětí  0,9 1,2 
dvojice dospělých s 1 dítětem  3,0 4,8 
dvojice dospělých se 2 dětmi  3,1 2,4 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  9,7 7,5 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí být rodič) s aspoň 
jedním dítětem  21,7 17,8 

ostatní domácnosti s dětmi  1,5 5,1 
celkem 3,8 4,2 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Nejvyšší riziko deprivace v zajištění základních potřeb s sebou nese velmi nízká 
pracovní intenzita (30 %), nezaměstnanost domácnosti (21,7 %) a nízké vzdělání 
(19,1 %). Význam těchto charakteristik pro diferenciaci rizika chudoby narostl. 
Výrazně více jsou stabilně ohroženy i domácnosti, které hradí neregulované (tržní) 
nájemné (14,7 %) (srovnej tabulku č. 2.15). 

Tabulka č. 2.15 Osoby, jejichž reziduální příjem (po nákladech na bydlení) 
poklesl pod životní minimum v procentech  

osoby 2008 2013 

domácnost  

plně zaměstnaná 1,0 1,0 
nezaměstnaná 21,1 21,7 
částečně zaměstnaná 3,5 5,4 
důchodci 1,2 1,8 

vzdělání domácnosti 
nízké 15,3 19,1 
střední 3,2 3,9 
vysoké 1,9 1,2 

pracovní intenzita 
domácnosti (osoby 20-49) 

velmi nízká 64,7 (nulová) 30,0 
vyšší   2,6 
nevztahuje se  1,9 

typ nájemného 

vlastní bydlení 2,1 2,1 
tržní/neregulované 14,9 14,7 
regulované 8,1 4,2 
neplatí nájem 3,7 4,2 

celkem 3,8 4,2 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Z regionálního pohledu dvojnásob vyšší je riziko ohrožení tvrdou/absolutní 
chudobou v krajských městech v porovnání s hlavním městem či vesnickými obcemi. 
Ve srovnání krajů je nejvyšší toto riziko v Moravskoslezském kraji (8,7 %) a Ústeckém 
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kraji (8,4 %) - narostlo od roku 2008 v obou těchto krajích skoro o 2 p.b. Za pozornost 
stojí i růst tohoto ohrožení v Libereckém kraji (na 6,8 %, tedy na dvojnásobek výchozí 
hodnoty). Kontrastuje proti tomu nízké riziko v krajích Pardubickém, Jihomoravském, 
Vysočina (srovnej tabulku č. 2.16). 

 
Tabulka č. 2.16 Osoby, jejichž reziduální příjem (po nákladech na bydlení) 
poklesl pod životní minimum v procentech  

osoby 2008 2013 

typ bydliště 

Praha 3,7 3,0 
krajské město 5,7 6,0 
město 4,8 4,9 
vesnické obce 1,8 3,2 

kraj 

Praha 3,7 3,0 
Středočeský 2,6 2,6 
Jihočeský 2,1 5,1 
Plzeňský 2,4 2,3 
Karlovarský 4,8 5,8 
Ústecký 6,6 8,4 
Liberecký 3,4 6,8 
Královéhradecký 3,7 3,9 
Pardubický 1,7 1,9 
Vysočina 1,8 1,9 
Jihomoravský 3,2 1,7 
Olomoucký 4,8 3,6 
Zlínský 2,3 3,2 
Moravskoslezský 6,9 8,7 

celkem 3,8 4,2 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Celkově použitý ukazatel „tvrdé chudoby“ (lidé nemají po nákladech na bydlení 
možnost zajistit zcela základní potřeby) vykazuje negativní trend a tak kontrastuje 
s příznivým vývojem rizika chudoby. Výrazně se projevuje u specifických kategorií 
populace (viz výše). Je zřejmé, že růst nákladů na bydlení ovlivňuje tento vývoj, 
stejně jako se projevila deregulace nájemného. 

2.5 Efektivnost transferů (sociálních příjmů/dávek) 
při eliminaci chudoby 

V této subkapitole sledujeme jaké procento osob (podle různých kategorií) se 
dostalo nad hranici chudoby díky efektu sociálních transferů. Přitom zde nezohledňu-
jeme efekt starobních a vdovských důchodů, protože jejich účelem v systému 
sociálního pojištění je nahrazovat chybějící pracovní příjem, tedy udržet životní 
standard, především po ukončení pracovní kariéry a nikoliv doplňovat příjem (tedy 
chránit před poklesem do pásma chudoby). Prakticky to znamená, že do příjmu před 
transfery jsou důchody již započteny. Rozbor efektivnosti transferů při eliminaci 
chudoby je určen sledováním procenta osob, které se dostanou nad hranici chudoby 
díky efektu transferů (tedy nejsou nadále pod hranicí chudoby podle příjmu včetně 
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sociálních transferů), z celkového počtu osob pod hranicí chudoby podle příjmu bez 
započtení sociálních transferů. 

Rozbor efektivnosti ukazuje ve vzájemné souvislosti tři podstatná zjištění: 
za prvé, došlo ke snížení míry rizika chudoby (jak jsme již uvedli v jiné části) 
o 0,5 procentního bodu, dokonce u některých ohrožených skupin domácností je to 
snížení výraznější (například jsou to neúplné rodiny s dětmi, rodiny s třemi a více 
dětmi). Za druhé, poklesla přitom současně efektivnost sociálních transferů při 
eliminaci rizika chudoby na 48,5 % pro všechny osoby, tedy pokles o 6 procentních 
bodů. Není to překvapivé, s ohledem na řadu opatření - omezení v oblasti sociálních 
dávek v období 2008-2012. 

Za třetí, a to je rozhodující faktor, který přispěl k poklesu míry rizika chudoby, 
je pokles rizika chudoby před transfery, na 16,7 %, to je o 3,3 procentního bodu! 
Totiž, tak nízké riziko chudoby před transfery je v rámci EU naprosto výjimečné, když 
průměr EU je kolem 26 % a nejblíže jsou nám Slovensko s 20 % a Nizozemsko 
s 20,8 % rizika chudoby před transfery.  

Tento pokles lze vysvětlit patrně souběhem více okolností: jednak je to 
pomalejší zvyšování hranice chudoby s ohledem na dopady krize a pozvolnější růst 
příjmů celkově (růst hranice chudoby, respektive stagnaci dokumentuje Šustová, 
2014). Za druhé jsou to dopady opatření v oblasti daně z příjmu, které v důsledku 
zvýšení daňových slev a dalších úprav relativně zvýhodnily nižší příjmové skupiny a 
podíl čistého příjmu k hrubému se zvýšil, s pozitivními dopady na míru rizika chudoby 
v případě (především úplných) domácností s dětmi, spíše negativními naopak v ostat-
ních domácnostech. Konečně je to vcelku slušné tempo valorizace důchodů, jejichž růst 
předstihl růst pracovních příjmů (ty jsou v příjmech před transfery zahrnuty), které 
rovněž omezily rozsah populace v riziku chudoby. Všechny uvedené okolnosti zlepšo-
valy relativní pozici nižších příjmových skupin, i když sociální dávky (krom důchodů) 
se obecně spíše snižovaly. 

Důležité bylo zejména, že výrazně pokleslo riziko chudoby před transfery u osob 
do 18 let (mj. se mohlo projevit i zvýšení daňové slevy na dítě v letech 2008 a 2012). 
To pak pomohlo i k poklesu rizika chudoby v této kategorii, byť efektivnost transferů 
se snížila. Protože efektivnost transferů je vyšší v domácnostech, kde nejmladší děti 
jsou do 11 let, pohybuje se zde riziko chudoby řádově mezi 8-9 %, avšak tam, kde 
nejmladší děti jsou nad 12 let (tj. 12-17 let), je to kolem 13. Pokud je počet dětí 
v domácnosti 3 děti, či 4 a více, výrazně roste riziko chudoby před transfery a naopak 
se snižuje efektivnost transferů (srovnej tabulku č. 2.17). 

 

 

 

 

 



2. Míra rizika chudoby, propad příjmů chudých k hranici chudoby, hmotná nouze a 
efektivnost sociálních transferů 
 
 

35 

Tabulka č. 2.17 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v 
procentech (hranice 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu), transfery krom 
starobních a vdovských důchodů 

osoby 

riziko 
chudoby před 

transfery  

riziko 
chudoby po 
transferech 

efektivnost 
transferů (% 
osob v riziku 

chudoby) 

riziko 
chudoby před 

transfery 

riziko 
chudoby po 
transferech 

efektivnost 
transferů (% 
osob v riziku 

chudoby) 
2008 2013 

celkem 20,0 9,1 54,5 16,7 8,6 48,5 

pohlaví 
muži 18,8 8,0 57,4 15,8 7,7 51,3 

ženy 21,2 10,1 52,4 17,6 9,4 46,6 

věk 

0-2 34,7 10,7 69,2 28,5 7,8 72.6 

3-5 34,3 12,1 64,7 20,8 8,8 58,0 

0-5 34,5 11,3 67,2 24,4 8,7 64,3 

6-11 26,4 11,4 56,8 20,4 11,2 45,1 

12-17 27,9 16,2 41,9 22,8 14,5 36.4 

do 17 let     29,6 13,2 54,4 22,5 11,3 49,8 
18-26 
nezaop. 18,2 9,7 46,7 14,4 8,5 41,4 

18-24  19,7 11,6 41,1 19,2 11,4 40,6 

25-49 18,6 8,3 55,4 16,2 8,1 50,0 

50-64 18,3 6,8 62,8 18,1 8,3 54,1 

65 a více 14,4 7,4 48,6 8,6 5,8 32,6 

věk nejmladší 
osoby 
v domácnosti 

0-2 35,5 10,7 69,9 30,7 7,8 74,6 

3-5 31,5 12,1 61,6 16,2 8,8 45,7 

0-5 33,8 11,3  23,8 8,3  

6-10 19,3 10,1 47,7 19,5 13,0 33,3 

11-17 21,3 12,7 40,4 18,1 12,9 28,7 

18 a více 15,0 7,1 52,7 13,3 7,0 47,4 

počet dětí 

0 15,1 7,0 53,6 13,4 7,4 44,8 

1 19,0 8,9 53,2 17,0 8,2 51,8 

2 24,5 10,4 57,6 18,4 9,0 51,1 

3 42,1 17,5 58,4 29,8 11,6 61,1 

4 a více 63,5 44,0 30,7 51,6 37,6 26,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

 V případě osob, které žijí v domácnostech se 4 a více dětmi, je mimořádně 
vysoké riziko chudoby před transfery i po transferech a nízká (v podstatě poloviční) 
efektivita transferů jak v roce 2008, tak i v roce 2013. Vysoké riziko chudoby před 
transfery je dáno především nízkým počtem pracujících osob v domácnosti vůči 
nepracujícím. Nízká efektivita transferů je důsledkem jednak okolnosti, že v jejich 
případě jsou sociální dávky často jediným zdrojem příjmů, což ovšem nestačí 
k dosažení hranice chudoby (výše životního minima je nižší než hranice chudoby podle 
Eurostatu).    
 

Efektivnost sociálních transferů je velmi nízká v případě osaměle žijících osob, 
jak ve věku ekonomicky aktivním či ve věku důchodovém a v případě neúplných 
domácností s dětmi. To pak způsobuje v případě těchto typů domácnosti vyšší riziko 
chudoby, i když riziko chudoby před transfery pokleslo výrazně a tak je konečný 
výsledek příznivější než byl v roce 2008 (srovnej tabulku č. 2.18). 



2. Míra rizika chudoby, propad příjmů chudých k hranici chudoby, hmotná nouze a 
efektivnost sociálních transferů 
 
 

 

36 

Tabulka č. 2.18 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v 
procentech (hranice 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu), transfery krom 
starobních a vdovských důchodů  

osoby podle typu 
domácnosti 

riziko 
chudoby 

před 
transfery 

riziko 
chudoby po 
transferech 

efektivnost 
transferů 
(% osob 
v riziku 

chudoby) 

riziko 
chudoby 

před 
transfery 

riziko 
chudoby po 
transferech 

efektivnost 
transferů 
(% osob 
v riziku 

chudoby) 
2008 2013 

jednotlivec, mladší 65 let 26,4 19,3 26,9 23,1 16,5 28,6 

jednotlivec, 65 let a více 21,7 17,9 17,5 14,6 12,8 12,3 
dvojice dospělých, oba 
mladší 65 let 16,8 5,6 66,7 15,2 6,2 59,2 

dvojice dospělých, aspoň 
jeden 65 let a více 12,1 2,7 77,7 6,0 2,3 61,7 

ostatní domácnosti bez 
dětí  7,9 2,1 73,4 11,7 5,3 54,7 

dvojice dospělých 
s 1 dítětem  16,0 6,5 59,4 17,2 8,5 50,6 

dvojice dospělých se 2 
dětmi  21,7 7,5 65,4 14,2 6,4 54,9 

dvojice dospělých se 3  
a více dětmi  45,6 22,2 51,3 32,4 13,8 57,4 

jeden dospělý (bez 
partnera, nemusí být 
rodič) s aspoň jedním 
dítětem  

59,6 40,8 31,5 39,3 27,8 29,3 

ostatní domácnosti s dětmi  16,0 5,5 65,6 21,3 10,0 53,1 

Celkem 20,0 9,1 54,5 16,7 8,6 48,5 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Efektivnost sociálních transferů je velmi slabá v případě nezaměstnaných 
domácností. Důvodů je více: jednak poměry náhrady podpor v nezaměstnanosti nejsou 
vysoké (tj. 65-45 % předchozího výdělku, se stropem 0,58 průměrné mzdy), za druhé 
a zejména je nízký počet nezaměstnaných, jimž vzniká nárok na podporu (tj. něco 
přes 20 %), za třetí je to struktura nezaměstnaných, když velké části z nich nevzniká 
nárok na podpory v nezaměstnanosti, protože neodpracovali potřebnou dobu 
(absolventi škol). Za čtvrté je to krátká doba poskytování podpory a konečně, ale v 
neposlední řadě, je to vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných, kteří nárok na 
podporu v nezaměstnanosti již vyčerpali. V případě částečně zaměstnaných domácností 
(kde někdo z dospělých pracuje) efektivnost sociálních transferů je velice dobrá, 
stejně jako v případě důchodců (srovnej tabulku č. 2.19). 

Vysoké je riziko chudoby v případě osob, které žijí v domácnostech s nízkým 
vzděláním a/nebo v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou, v důsledku nižší 
efektivity transferů. Rozdíly v riziku chudoby proti domácnostem s vysokým vzděláním 
či s vysokou pracovní intenzitou jsou skutečně mimořádně velké. 
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Tabulka č. 2.19 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby  v 
procentech (hranice 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu), transfery krom 
starobních a vdovských důchodů  

osoby 

riziko 
chudoby  

před 
transfery 

riziko 
chudoby po 
transferech 

efektivnost 
transferů 
(% osob 
v riziku 

chudoby) 

riziko 
chudoby před 

transfery 

riziko 
chudoby po 
transferech 

efektivnost 
transferů 
(% osob 
v riziku 

chudoby) 
2008 2013 

domácnost  

plně 
zaměstnaná 6,8 3,1 54,4 5,8 3,1 46,6 

nezaměstnaná 58,6 35,1 40,1 54,9 34,3 37,5 
částečně 
zaměstnaná 37,5 11,5 69,3 31,4 11,7 62,7 

důchodci 14,5 9,0 37,9 7,3 6,2 15,1 

vzdělání 
domácnosti 

nízké 49,6 33,3 32,3 48,4 30,7 36,6 

střední 20,3 8,3 59,1 17,7 8,8 50,3 

vysoké 7,4 3,3 55,4 4,4 1,9 56,8 

pracovní 
intenzita 
domácno-sti 
(osoby 20-49) 

velmi nízká 84,3 55,7 
(nulová) 33,9 76,9 46,8 39,1 

vyšší  n.a.  13,3 6,0 54,9 

nevztahuje se  n.a.  9,2 5,8 37,0 

celkem 20,0 9,1 54,5 16,7 8,6 48,5 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

O něco je nižší riziko chudoby v případě osob, které bydlí ve vlastním bytě/ 
domě, žijí v Praze, a to v důsledku již nižšího rizika chudoby před transfery a také 
v důsledku vyšší efektivity transferů, ve srovnání s osobami, které bydlí v nájemním 
bytě (srovnej tabulku č. 2.20). 

Konečně nízká míra rizika chudoby před i po transferech je v Praze, ve srovnání 
s jinými kraji. Naopak, vysoká je v krajích Moravskoslezském, Ústeckém i 
Olomouckém: důvodem je, že jsou v těchto krajích i vysoká rizika chudoby před 
transfery (vyšší podíl nezaměstnaných domácností, či domácností s nižším vzděláním) 
a současně i nižší efektivita transferů ve vztahu k těmto skupinám populace. 
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Tabulka č. 2.20 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v 
procentech (hranice 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu), transfery krom 
starobních a vdovských důchodů  

osoby 

riziko 
chudoby 

před 
transfery 

riziko 
chudoby 

po 
transferech 

efektivnost 
transferů (% 
osob v riziku 

chudoby) 

riziko 
chudoby 

před 
transfery 

riziko 
chudoby 

po 
transferech 

efektivnost 
transferů (% 
osob v riziku 

chudoby) 
2008 2013 

typ 
nájemného 

vlastní bydlení 17,3 6,9 60,1 14,3 6,8 52,4 

tržní 33,5 21,2 36,7 27,6 16,9 38,8 

regulované 29,3 16,1 45,1 25,6 16,8 34,4 

neplatí nájem 26,7 16,3 40,0 20,6 11,2 45,6 

typ bydliště 

Praha 9,9 6,1 38,4 6,5 4,4 32,3 

krajské město 20,3 10,8 46,8 15,6 8,3 46,8 

město 22,3 10,6 52,5 18,8 9,5 49,5 

vesnice 20,8 7,5 63,9 18,2 9,1 50,0 

kraj 

Praha 9,9 6,1 38,4 6,5 4,4 32,3 

Středočeský 16,4 7,4 54,9 11,7 4,8 59,0 

Jihočeský 16,1 6,1 62,1 17,2 8,2 53,5 

Plzeňský 14,3 5,5 61,5 13,4 5,4 59,7 

Karlovarský 28,3 12,0 57,6 18,0 10,8 40,0 

Ústecký 28,5 13,4 53,0 25,9 13,6 47,5 

Liberecký 20,6 7,1 65,5 20,0 9,9 50,5 

Královéhradecký 18,8 7,8 58,5 15,7 8,3 47,8 

Pardubický 22,5 5,4 76,0 21,0 8,3 60,5 

Vysočina 19,2 6,1 68,2 14,6 7,2 50,7 

Jihomoravský 19,4 10,3 46,9 15,4 6,3 59,1 

Olomoucký 25,5 13,1 48,6 16,5 11,9 27,9 

Zlínský 22,1 8,3 62,4 19,7 8,5 56,9 

Moravskoslezský 26,7 14,1 47,2 25,1 15,3 39,0 

celkem 20,0 9,1 54,5 16,7 8,6 48,5 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 
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3. Sociální vyloučení a materiální deprivace 

3.1 Osoby v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení 

V této části se zaměřujeme na další indikátory sociálního vyloučení a materiální 
deprivace. Nejprve se budeme zabývat složeným indikátorem sociálního vyloučení. 
Tento indikátor zahrnuje všechny osoby, které jsou buďto pod hranicí chudoby podle 
60 % mediánového příjmu a/nebo jsou velmi silně materiálně deprivovány (4 z 9 
položek podle Eurostatu) a/nebo žijí v domácnostech s velmi nízkou pracovní 
intenzitou.  

Tabulka č. 3.1 Počet osob v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení v 
procentech podle pohlaví, věku a počtu dětí v domácnosti  

osoby 2008 2013 
celkem 15,0 14,6 

pohlaví 
muži 13,1 13,1 
ženy 16,8 16,1 

věk 

0-2 14,5 13,6 
3-5 17,6 15,6 
0-5 16,0 14,7 
6-11 18,0 15,9 
12-17 21,1 18,9 
do 17 let 18,5 16,4 
nezaopatř. osoby 18-26 let 14,0 13,1 
18-24  17,5 18,5 
25-49 13,5 13,6 
50-64 15,2 16,8 
65 a více let 12,5 10,4 

věk nejmladší 
osoby v domácnosti 

0-2 15,0 14,9 
3-5 17,4 14,3 
0-5 16,0 14,6 
6-11 16,6 15,5 
12-17 16,7 18,5 
nad 18 let 13,9 13,8 

počet dětí 

0 14,3 13,9 
1 14,0 14,8 
2 14,3 16,7 
3 23,9 26,5 
4 a více 44,0 46,1 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Podíl osob v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení poklesl od roku 2008 
do roku 2013 o 0,4 p.b. na 14,6 %. Vyšší je ve věkové kategorii 12-17 let (starší děti) 
a kategorii 18-24 let, výrazně vyšší je v případě osob v domácnostech se třemi dětmi 
(26,5 %) a se čtyřmi a více dětmi (46,1 %). V případě posledně zmíněných tří 
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kategorií osob (či domácností) se riziko sociálního vyloučení zvýšilo. Znamená to, že 
dochází k poklesu celkového rizika sociálního vyloučení, ale jeho větší koncentraci a 
prohlubování v určitých kategoriích populace výše zmíněných (srovnej tabulku č. 3.1). 

 

Tabulka č. 3.2 Počet osob v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení v 
procentech podle typu domácnosti EU  

typ domácnosti - demografické kategorie  2008 2013 
jednotlivec, mladší 65 let 30,7 26,3 
jednotlivec, 65 let a více 24,5 20,1 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 13,9 15,5 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let a více 10,0 7,6 
ostatní domácnosti bez dětí  7,1 10,7 
dvojice dospělých s 1 dítětem  11,3 12,8 
dvojice dospělých se 2 dětmi  10,6 9,5 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  27,6 20,4 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí být rodič) s aspoň 
jedním dítětem  54,7 35,1 

ostatní domácnosti s dětmi  9,5 17,5 
celkem 15,0 14,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Výrazně vysoké je riziko chudoby nebo sociálního vyloučení v případě osob 
v neúplných domácnostech s dětmi (35 %), domácnostech jednotlivců do 25 let 
(26 %), úplných domácností se třemi a více dětmi a jednotlivců nad 65 let (20 %). U 
všech těchto typů domácností však riziko chudoby nebo sociálního vyloučení v průběhu 
pěti let pokleslo, někdy dokonce výrazně. Naproti tomu narostlo riziko chudoby nebo 
sociálního vyloučení v případě úplných domácností s jedním dítětem, o 1,5 p.b. (to 
není sice příliš vysoký podíl, avšak jde o četný typ domácnosti, tedy dopad na celkové 
riziko chudoby nebo sociálního vyloučení je větší) (srovnej tabulku č. 3.2). 
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Tabulka č. 3.3 Počet osob v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení v 
procentech podle typu domácnosti OECD, vzdělání, pracovní intenzity a typu 
nájemného  

osoby 2008 2013 

domácnost  

plně zaměstnaná 6,2 6,2 
nezaměstnaná 56,8 55,5 
částečně zaměstnaná 17,0 18,6 
důchodci 14,6 11,0 

vzdělání domácnosti 
nízké 45,6 53,1 
střední 14,7 14,8 
vysoké 4,7 3,5 

pracovní intenzita 
domácnosti (osoby 20-49) 

velmi nízká 100,0 85,8 
vyšší  n.a. 9,5 
nevztahuje se n.a. 10,4 

typ nájemného 

vlastní bydlení 11,8 11,5 
tržní/neregulované 31,7 29,9 
regulované 25,5 24,2 
neplatí nájem 22,1 15,7 

celkem 15,0 14,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Nejvýraznější rizika chudoby nebo sociálního vyloučení jsou zjevně podmíněna 
pozicí na trhu práce: v případě osob s velmi nízkou pracovní intenzitou je toto riziko 
85 %, v případě nezaměstnaných domácností je to 56 %, v případě osob z domácností 
s nízkým vzděláním je to 53 %. Jedná se o mimořádnou koncentraci sociálního 
vyloučení v těchto kategoriích osob a domácností. Relativně vysoké je toto riziko 
v případě osob, které platí neregulované/tržní nájemné (až 30 %) zatímco lidé ve 
vlastním bydlení jsou ohroženi podstatně méně (srovnej tabulku č. 3.3). 

Horší situace v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou v porovnání s 
‚nezaměstnanými‘ domácnostmi, je způsobena tím, že v těchto domácnostech je 
typičtější dlouhodobá nezaměstnanost či neaktivita, což znamená, že nejsou například 
k dispozici dávky v nezaměstnanosti, či jiné dávky podporující ekonomicky neaktivní, 
jako je rodičovský příspěvek, jež do jisté míry nahrazují příjem, častější je závislost na 
jiných dávkách, jako jsou dávky hmotné nouze. Při podrobnějším rozboru se pak 
ukazuje, že tyto domácnosti mají v drtivé většině pracovní intenzitu nulovou (více 
dospělých dlouhodobě nezaměstnaných v jedné domácnosti). 
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Tabulka č. 3.4 Počet osob v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení v 
procentech podle typu bydliště a kraje  

osoby 2008 2013 

typ bydliště 

Praha 10,2 10,2 
krajské město 16,5 12,8 
město 16,8 16,4 
vesnické obce 14,0 15,0 

kraj 

Praha 10,2 10,2 
Středočeský 12,4 9,9 
Jihočeský 10,1 13,5 
Plzeňský 12,4 9,3 
Karlovarský 21,9 20,2 
Ústecký 22,9 27,8 
Liberecký 15,3 15,9 
Královéhradecký 12,9 14,2 
Pardubický 11,6 11,6 
Vysočina 9,3 12,6 
Jihomoravský 14,8 10,4 
Olomoucký 19,1 16,2 
Zlínský 15,4 13,0 
Moravskoslezský 21,4 22,9 

celkem 15,0 14,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Regionální rozdíly v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení jsou výrazné 
a narůstají. Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení dosahuje 28 % v Ústeckém kraji, 
v Moravskoslezském kraji dosahuje 23 % a 20 % v Karlovarském kraji. Znevýhodnění 
Moravskoslezského a zejména Ústeckého kraje se oproti ostatním krajům od roku 2008 
prohloubilo (srovnej tabulku č. 3.4). 

 

3.2 Materiální deprivace 

3.2.1 Materiální deprivace v nejméně 4 položkách z 9 sledo-
vaných položek (silná materiální deprivace) 

V této subkapitole ukážeme míru materiální deprivace v různých kategoriích 
populace. Nejprve budeme sledovat tuto míru podle složeného indikátoru jak jej 
vymezil Eurostat, tedy deprivaci nejméně ve čtyřech ze sledovaných  položek (silná 
materiální deprivace). 
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Tabulka č. 3.5 Osoby žijící v domácnostech, kde přednosta deklaruje silnou 
materiální deprivaci (více než 4 položky z 9 položek), v %  

osoby 2008 2013 
celkem 6,8 6,6 

pohlaví 
muži 6,3 5,9 
ženy 7,3 7,2 

věk 

0-2 6,7 6,0 
3-5 6,6 7,1 
0-5 6,7 6,6 
6-11 8,5 7,3 
12-17 9,7 8,1 
do 17 let 8,3 7,3 
nezaopatř. osoby 18-26 let 4,6 5,3 
18-24  8,0 9,0 
25-49 6,5 6,3 
50-64 5,8 6,6 
65 a více let 6,4 5,3 

věk nejmladší 
osoby v domácnosti 

0-2 7,1 7,1 
3-5 7,0 6,4 
0-5 7,1 6,8 
6-11 9,0 6,7 
12-17 6,9 7,9 
nad 18 let 6,2 6,3 

počet dětí 

0 6,6 6,8 
1 7,1 5,2 
2 6,0 6,1 
3 9,5 8,3 
4 a více 15,5 22,3 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Míra silné materiální deprivace mezi lety 2008 až 2013 mírně poklesla, na 
6,6 %, přitom je v případě žen o 1,3 p.b. vyšší než v případě mužů. V případě osob do 
18 let je míra silné materiální deprivace o 1 p.b. vyšší než u populace nad 18 let, avšak 
od roku 2008 se o jeden celý procentní bod snížila. Naopak, o celý procentní bod 
narostla od roku 2008 míra silné materiální deprivace v případě mládeže mezi 18 až 
24 roky, na 9 %, což je z hlediska věkových kategorií vůbec nejvyšší míra materiální 
deprivace. Je výrazně vyšší než v případě nezaopatřených osob ve věku 18-26 let: 
vysvětlením může být okolnost, že v druhém případě jde zejména o studenty vysokých 
škol, jejichž domácnosti jsou materiálně lépe postaveny. 

Z hlediska základních demografických znaků je pak silná materiální deprivace 
výrazná zejména v případě dětí v rodinách, kde žijí 4 a více dětí: je to 22,3 % a od 
roku 2008 se jedná o nárůst o 7 p.b. (srovnej tabulku č. 3.5). 
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Tabulka č. 3.6 Osoby žijící v domácnostech, kde přednosta deklaruje silnou 
materiální deprivaci (více než 4 položky z 9 položek), v %  

typ domácnosti - demografické kategorie 2008 2013 
jednotlivec, mladší 65 let 13,1 12,2 
jednotlivec, 65 let a více 9,3 8,5 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 5,8 7,0 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let a více 5,3 4,2 
ostatní domácnosti bez dětí  3,9 5,0 
dvojice dospělých s 1 dítětem  7,6 5,6 
dvojice dospělých se 2 dětmi  4,2 3,9 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  12,0 10,4 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí být rodič) s aspoň jedním 
dítětem  21,3 13,9 

ostatní domácnosti s dětmi  4,5 8,0 
celkem 6,8 6,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 
 

Z hlediska typů domácností je silná materiální deprivace vyšší zejména 
v případě osob, které žijí v neúplných domácnostech s dětmi (14 %), v případě 
jednotlivců do 65 let (12,2 %) a domácností se třemi a více dětmi (10,4 %). Rozdíly 
mezi typy domácností se ovšem snížily, například v neúplných rodinách s dětmi je 
zaznamenán pokles silné materiální deprivace o více než 7 p.b. (srovnej tabulku č. 3.6). 

Největší vliv na silnou materiální deprivaci má opět pozice osob a domácností 
na trhu práce: v případě osob v nezaměstnaných domácnostech je míra silné 
materiální deprivace 20,7 % s tendencí růstu, naopak poklesla v případě domácností 
důchodců o 1,2 p.b. na 5,3 %. Nejvyšší je pak silná materiální deprivace osob 
z domácností s nízkým vzděláním (29,3 %) a osob v domácnostech s nízkou pracovní 
intenzitou (28,4 %), přitom v domácnostech s nízkým vzděláním jde o nárůst silné 
materiální deprivace od roku 2008 o 4,5 p.b.! (srovnej tabulku č. 3.7). 

 

Tabulka č. 3.7 Osoby žijící v domácnostech, kde přednosta deklaruje silnou 
materiální deprivaci (více než 4 položky z 9 položek), v %  

osoby 2008 2013 

domácnost  

plně zaměstnaná 3,7 3,7 
nezaměstnaná 20,0 20,7 
částečně zaměstnaná 8,3 7,9 
důchodci 6,7 5,3 

vzdělání domácnosti 
nízké 24,8 29,3 
střední 6,6 6,3 
vysoké 0,9 1,3 

pracovní intenzita 
domácnosti (osoby 20-49) 

velmi nízká 32,2 28,4 
vyšší  n.a. 5,0 
nevztahuje se n.a. 5,3 

typ nájemného 

vlastní bydlení 4,6 4,4 
tržní/neregulované 18,4 17,8 
regulované 14,1 10,4 
neplatí nájem 10,0 4,6 

celkem 6,8 6,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 
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Za pozornost stojí rovněž vysoká silná materiální deprivace v případě osob, 
které žijí v bytech s neregulovaným nájemným (18 %), jen mírně poklesla od roku 
2008. 

 
Tabulka č. 3.8 Osoby žijící v domácnostech, kde přednosta deklaruje silnou 
materiální deprivaci (více než 4 položky z 9 položek), v %  

osoby 2008 2013 

typ bydliště 
krajské město 7,7 5,1 
město 7,9 7,9 
vesnické obce 6,0 6,3 

kraj 

Praha 4,5 5,1 
Středočeský 4,7 4,3 
Jihočeský 4,4 5,7 
Plzeňský 6,3 3,2 
Karlovarský 11,9 11,7 
Ústecký 12,3 14,1 
Liberecký 8,5 3,8 
Královéhradecký 6,1 6,6 
Pardubický 3,9 3,9 
Vysočina 3,3 6,4 
Jihomoravský 6,2 4,3 
Olomoucký 6,0 7,5 
Zlínský 7,8 5,8 
Moravskoslezský 10,5 10,6 

celkem 6,8 6,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Konečně, silná materiální deprivace je v Moravskoslezském kraji, kde dosahuje 
podílu 10,6 % osob s tendencí spíše narůstat, v Karlovarském kraji dosahuje 11,7 %, 
s tendencí jen mírného poklesu, a Ústeckém kraji je mezi lety 2008 až 2013 
zaznamenán dokonce nárůst z 12,3 % osob na 14,1 % osob! (srovnej tabulku č. 3.8). 

3.2.2 Materiální deprivace podle jednotlivých položek 

V této části se budeme věnovat posouzení míry materiální deprivace podle 
jednotlivých položek. Tyto položky jsou uspořádány do tří okruhů. V první řadě se 
jedná o okruh čtyř položek, vztahujících se k bydlení, za druhé se jedná o okruh pěti 
položek, které se vztahují k uspokojení vybraných životních potřeb a konečně o čtyři 
položky, které se vztahují k vybavení domácností. Nejprve posuzujeme materiální 
deprivaci v položkách vztahujících se k důležitým potřebám domácností. 

 

Materiální deprivace ve vybraných položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám 

V této části sledujeme deprivaci osob v položkách, jež se vztahují k důležitým 
životním potřebám. Dvě položky se týkají finanční deprivace: jde jednak o schopnost 
zaplatit neočekávaný výdaj (ve výši 9,4 tis. Kč v roce 2013), (ne)schopnost zaplatit 
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v termínu dluhy během posledních 12 měsíců (nájemné, platby za teplo, elektřinu, 
plyn, vodu). Tři položky se týkají důležitých indikací životního standardu: možnost jíst 
maso (či ryby, drůbež) alespoň obden, možnost dostatečně vytápět byt, možnost 
strávit během roku alespoň týden dovolené mimo domov. 

Krom pěti položek vztahujících se k důležitým životním potřebám sleduje šetření 
SILC ještě další čtyři položky, které se týkají vybavení domácnosti. Společně s pěti již 
uvedenými položkami jsou tyto čtyři položky použity při konstrukci složeného indiká-
toru silné materiální deprivace (deprivace v případě čtyř z devíti sledovaných položek). 
Jedná se o (ne)možnost dovolit si pračku, auto, telefon, barevný televizor. 

Celkově ve třech z těchto položek téměř všechny domácnosti jsou vybaveny 
(pračkou, telefonem a barevným televizorem), deprivovaných bylo do jednoho 
procenta (2008), respektive v roce 2013 do půl procenta. Proto tyto položky zde dále 
nesledujeme. Více diferencuje českou populaci vybavenost automobilem, když v roce 
2013 celkem 9 % osob žilo v domácnostech, které si nemohly dovolit automobil, 
ačkoliv by jej chtěly. V roce 2008 to bylo celkem 11 % domácností. Tato položka byla 
do rozboru zařazena. 

Nejvyšší jsou podíly osob, které nemohou uhradit neočekávaný výdaj (41,7 %), 
a osob, které si nemohou dovolit alespoň týdenní dovolenou mimo domov (39,5 %). 
Jíst alespoň obden maso nemůže 13 % osob, 6,2 % osob si nemůže dovolit dostatečně 
otápět byt a 5,4 % osob není schopno (alespoň jednou v posledních 12 měsících) 
platit dluhy/účty spojené s bydlením (nájem, voda, elektřina, plyn) - lze je chápat jako 
osoby potenciálně ohrožené bezdomovstvím. 

Deprivace v těchto položkách (s výjimkou schopnosti splácet dluhy) je o něco 
vyšší v případě žen ve srovnání s muži, v případě věkové skupiny 18-24 let a skupiny 
nad 65 let v porovnání s ostatními věkovými skupinami. V případě osob, které žijí 
v domácnostech se třemi dětmi, v případě osob, které žijí v domácnostech se čtyřmi 
a více dětmi, je deprivace velice výrazná: 80 % neuhradí neočekávaný výdaj, 77 % 
nemůže mít týden dovolené mimo domov, 28 % nemůže jíst obden maso, 9 % 
nedostatečně otápí byt a 23 % není schopno řádně hradit dluhy spojené s bydlením! O 
něco méně vybaveny automobilem jsou ženy než muži, méně jsou vybaveny osoby ve 
věku 18-24 let (12 % bez automobilu), osoby v domácnostech se 4 a více dětmi (21 % 
bez automobilu). Domácnosti se 4 a více dětmi postrádají ve více než dvou procentech 
případů pračku. Celkově se vybavenost automobilem a telefonem od roku 2008 
zlepšila, a to i v případě zmíněných domácností (srovnej tabulky č. 3.9 a 3.10). 
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Tabulka č. 3.9 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2013), 
v %  

osoby 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo 
domov 

jeden týden 
v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávan
ý výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky-
účty 

auto 

celkem 13,1 39,5 41,7 6,2 5,4 9,0 

pohlaví 
muži 12,4 37,8 39,7 5,9 5,6 7,4 

ženy 13,9 41,1 43,7 6,5 5,3 10,6 

věk 

0-2 11,1 38,6 43,3 2,4 8,0 8,4 

3-5 11,7 35,1 45,0 3,4 8,8 9,9 

0-5 11,4 36,7 44,2 2,9 8,4 9,2 

6-11 11,0 38,2 45,3 5,7 7,0 11,2 

12-17 15,0 45,6 39,7 5,9 5,6 9,9 

do 17 let 12,4 39,9 43,7 6,5 5,3 10,1 

18-26 nezaop. 10,9 36,5 35,7 4,3 5,3 6,8 

18-24  17,0 45,7 43,3 2,4 8,0 12,2 

25-49 10,9 36,3 45,0 3,4 8,8 8,6 

50-64 14,3 36,3 44,2 2,9 8,4 8,1 

65 a více let 15,6 46,9 45,3 5,7 7,0 8,3 

věk nejmladší 
osoby v 
domácnosti 

0-2 13,5 40,9 44,8 3,2 8,6 9,2 

3–5 10,2 34,8 45,1 3,2 7,1 8,3 

0-5 12,0 38,0 44,9 3,2 7,9 8,8 

6-11 11,1 40,4 45,1 6,8 6,5 10,6 

12-17 15,6 46,2 46,4 5,5 6,8 9,1 

nad 18 let 13,6 38,6 39,0 7,3 4,1 8,8 

počet dětí 

0 14,3 39,6 40,5 7,8 4,2 9,4 

1 11,5 39,9 42,4 4,1 5,4 9,3 

2 11,1 35,7 40,3 4,7 6,6 6,8 

3 14,4 43,1 46,4 4,8 7,0 11,6 

4 a více 28,4 76,7 80,3 9,4 23,0 20,8 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Zatímco se deprivace v položkách, které se vztahují ke kvalitě bydlení v roce 
2013 v porovnání s rokem 2008 mírně snížila, v některých položkách vztahujících se 
k důležitým potřebám sledujeme naopak zhoršení. Jedná se především o obě položky 
spojené s finanční deprivací, když podíl osob neschopných splácet dluhy spojené 
s platbami za bydlení se zvýšil skoro o jeden procentní bod, a to ze 4,5 % na 5,4 % 
a podíl osob neschopných uhradit neočekávaný výdaj se zvýšil z 38 % téměř na 42 %. 
Podobně se skoro o celý procentní bod zvýšil podíl osob, které si nemohou dovolit jíst 
alespoň obden maso (na 13,1 %). Mírně se zvýšil i podíl osob deprivovaných 
ve zbývajících dvou položkách. U některých skupin je pak toto zhoršení výraznější: 
například u osob, které žijí v rodinách se čtyřmi a více dětmi, došlo ke zhoršení ve 
všech položkách. 

Lze tedy konstatovat, že zatímco vývoj ukazatelů příjmové chudoby je příznivý, 
vývoj v důležitých položkách materiální deprivace je naopak nepříznivý. Souvisí to 
s růstem životních nákladů (mj. vliv deregulace cen bydlení, zvýšení DPH). 
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Tabulka č. 3.10 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2008), 
v %  

osoby 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo 
domov 

jeden týden 
v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávan
ý výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky-
účty 

auto 

celkem 12,2 39,0 37,9 6,0 4,5 11,0 

pohlaví 
muži 11,2 37,3 36,3 5,6 4,5 10,1 

ženy 13,1 40,7 39,4 6,5 4,4 11,8 

věk 

0-2 10,0 41,6 40,8 4,1 6,9 10,6 

3-5 12,5 39,3 42,9 4,0 6,2 12,6 

0-5 11,3 40,5 41,9 4,0 6,5 11,6 

6-11 13,2 39,1 44,6 6,2 6,9 14,2 

12-17 13,1 40,2 41,5 6,3 7,7 13,6 

do 17 let 12,6 40,0 42,5 5,5 7,1 13,1 

18-26 nezaop. 10,7 33,9 31,0 5,3 2,3 7,2 

18-24  13,6 42,4 40,7 6,0 5,4 12,0 

25-49 10,6 34,8 36,7 5,2 5,1 11,0 

50-64 11,5 35,9 33,2 6,3 3,1 9,7 

65 a více let 15,5 51,2 40,6 8,4 1,0 9,5 

věk nejmladší 
osoby v 
domácnosti 

0-2 10,1 43,4 42,0 4,4 6,8 11,0 

3–5 13,9 40,5 43,9 4,3 6,9 12,9 

0-5 11,8 42,2 42,8 4,4 6,8 11,8 

6-11 13,8 38,4 43,5 6,6 7,3 13,5 

12-17 11,8 36,7 35,5 5,4 5,5 10,7 

nad 18 let 12,0 38,6 35,6 6,7 2,8 10,2 

počet dětí 

0 12,5 39,8 36,4 7,0 3,1 11,0 

1 12,1 37,7 39,4 5,7 5,6 12,4 

2 10,1 35,4 36,3 4,6 4,8 8,9 

3 15,8 48,9 46,3 5,5 8,4 13,2 

4 a více 27,4 74,7 75,0 6,5 19,0 22,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Při porovnání různých typů domácností lze sledovat nejvyšší míru materiální 
deprivace v důležitých položkách v případě domácností jednotlivců (jak ve věku 
do 65 let, tak ve věku nad 65 let) a neúplných domácností s dětmi: jednotlivci senioři 
jsou nejvíce deprivováni v možnosti jíst alespoň obden maso (22 % z nich si to nemůže 
dovolit), 55 % si nemůže dovolit týden dovolené mimo domov a 55 % nemůže uhradit 
neočekávaný výdaj, 11 % nemůže dostatečně otápět byt. Podíl jednotlivců do 65 let, 
kteří si nemohou dovolit obden jíst maso, je 18 %, 50 % nemůže uhradit neočekávaný 
výdaj, a víc než 9 % není schopno řádně platit výdaje spojené s bydlením. V případě 
neúplných domácností s dětmi je podíl osob, které si nemohou dovolit obden jíst maso, 
rovněž 18 %, 51 % si nemůže dovolit týden dovolené, 66 % nemůže uhradit neočeká-
vaný výdaj a víc než 12 % není schopno řádně platit účty spojené s bydlením (srovnej 
tabulky č. 3.11 a 3.12). Podstatně menší proti ostatním domácnostem je vybavenost 
automobilem v neúplných domácnostech s dětmi (30 % není vybaveno), v domácnos-
tech jednotlivců mladších 65 let (18,5 % není vybaveno), v případě úplných 
domácností se třemi a více dětmi a v případě jednotlivců nad 65 let (shodně skoro 
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13 % není vybaveno), když v případě domácnosti dospělých se dvěma dětmi jen 4 % 
není vybaveno automobilem. Přes 2 procenta úplných domácností se třemi a více 
dětmi postrádá pračku. Vybavenost automobilem se ovšem zlepšila od roku 2008 i 
v případě výše uvedených více deprivovaných domácností. 

 
Tabulka č. 3.11 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2013), 
v %  

typ domácnosti 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo 
domov 

jeden týden 
v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávaný 
výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky 
- účty 

auto 

jednotlivec, mladší 65 let 18,3 35,8 50,0 8,6 9,4 18,5 

jednotlivec, 65 let a více 22,4 54,9 54,9 10,7 1,4 12,7 
dvojice dospělých, oba 
mladší 65 let 12,1 28,9 36,0 6,1 5,3 8,5 

dvojice dospělých, aspoň 
jeden 65 let a více 13,1 42,4 37,0 7,8 0,6 7,3 

ostatní domácnosti bez 
dětí  11,6 42,1 37,1 8,1 3,9 5,7 

dvojice dospělých 
s 1 dítětem  10,3 37,8 41,8 4,2 7,2 9,7 

dvojice dospělých se 2 
dětmi  8,6 30,8 37,1 4,2 4,8 4,1 

dvojice dospělých se 3 a 
více dětmi  15,9 46,5 48,4 3,7 8,2 12,9 

jeden dospělý (bez 
partnera, nemusí být 
rodič) s aspoň jedním 
dítětem  

17,8 50,5 65,8 8,9 12,2 29,9 

ostatní domácnosti 
s dětmi  17,6 52,2 44,2 4,8 7,8 6,6 

celkem 13,1 39,5 41,7 6,2 5,4 9,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

V porovnání s rokem 2008 se o něco zmírnila deprivace v neúplných 
domácnostech s dětmi ve všech položkách, podobně se zmírnila i v případě úplných 
domácností se třemi a více dětmi. U ostatních typů domácností naopak sledujeme 
v některých položkách spíše zhoršení, nejčastěji se týká menší schopnosti hradit dluhy 
spojené s náklady na bydlení (srovnej tabulky č. 3.11 a 3.12). 
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Tabulka č. 3.12 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2008), 
v %  

typ domácnosti 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo 
domov 

jeden týden 
v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávaný 
výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky 
- účty 

auto 

jednotlivec, mladší 65 let 18,2 37,6 47,8 9,5 6,0 21,4 

jednotlivec, 65 let a více 22,0 62,3 57,0 10,1 0,6 11,1 
dvojice dospělých, oba 
mladší 65 let 9,7 28,2 29,2 6,2 3,5 10,3 

dvojice dospělých, aspoň 
jeden 65 let a více 12,1 45,2 34,1 8,2 1,3 9,9 

ostatní domácnosti bez 
dětí  9,2 37,2 31,4 4,0 2,5 7,0 

dvojice dospělých  
s 1 dítětem  10,7 31,7 37,0 5,9 5,6 12,6 

dvojice dospělých  
se 2 dětmi  8,9 31,3 33,4 3,5 3,5 6,3 

dvojice dospělých  
se 3 a více dětmi  18,3 51,0 50,5 5,0 10,6 13,4 

jeden dospělý (bez 
partnera, nemusí být 
rodič) s aspoň jedním 
dítětem  

21,5 60,9 68,9 14,4 13,2 40,6 

ostatní domácnosti  
s dětmi  13,1 48,7 38,3 5,1 5,9 6,5 

celkem 12,2 39,0 37,9 6,0 4,5 11,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Nejvýraznější deprivaci v důležitých životních potřebách sledujeme opět 
v souvislosti s charakteristikami, které určují pozici domácností na trhu práce a podle 
typu bydlení (srovnej tabulky č. 3.13 a 3.14). 

Celá čtvrtina osob, které žijí v nezaměstnaných domácnostech, si nemůže 
dovolit jíst maso alespoň obden, 64 % si nemůže dovolit dovolenou, 65 % není 
schopno uhradit neočekávaný výdaj, 11 % nemůže otápět byt, 15 % není schopno 
řádně splácet dluhy spojené s bydlením. V případě osob žijících v domácnostech 
s velmi nízkou pracovní intenzitou jsou tyto hodnoty ještě horší: třetina si nemůže 
dovolit jíst maso alespoň obden, 72 % si nemůže dovolit dovolenou, 74 % není 
schopno uhradit neočekávaný výdaj, 12 % nemůže otápět byt, 24 % není schopno 
řádně splácet dluhy spojené s bydlením. 

V případě osob žijících v domácnostech s nízkým vzděláním jsou tyto hodnoty 
velice podobné: třetina si nemůže dovolit jíst maso alespoň obden, 78 % si nemůže 
dovolit dovolenou, 75 % není schopno uhradit neočekávaný výdaj, 17 % nemůže 
otápět byt, 20 % není schopno řádně splácet dluhy spojené s bydlením. 

Znatelně horší jsou tyto hodnoty také v případě osob, jež žijí v domácnostech 
s neregulovaným nájemným: 21 % si nemůže dovolit jíst maso alespoň obden, 51 % 
si nemůže dovolit dovolenou, 63 % není schopno uhradit neočekávaný výdaj, 12 % 
nemůže otápět byt, 14 % není schopno řádně splácet dluhy spojené s bydlením.  

Mnohem vyšší podíl domácností nevybavených automobilem je zjištěn v případě 
osob žijících v nezaměstnaných domácnostech (27,5 %), domácnostech s velmi nízkou 
pracovní intenzitou (35 %) a v domácnostech s nízkým vzděláním (33 %). Konečně je 
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to asi čtvrtina osob žijících v domácnostech v nájemním bydlení, zatímco v případě 
osob ve vlastním bydlení je to jen 6 %. 

 

Tabulka č. 3.13 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2013), 
v %  

osoby 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo domov 
jeden týden 

v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávaný 
výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky 
auto 

domácnost  

plně 
zaměstnaná 8,9 31,4 34,6 4,4 4,1 5,6 

nezaměstnaná 25,1 63,5 64,8 11,2 15,2 27,5 
částečně 
zaměstnaná 16,3 43,9 48,0 6,7 6,6 9,4 

důchodci 16,9 48,4 43,2 9,3 0,9 8,5 

vzdělání 
domácnosti 

nízké 33,2 78,3 74,6 16,7 20,4 32,9 

střední 14,3 43,3 45,8 6,6 5,2 8,9 

vysoké 3,5 14,9 17,9 1,6 2,1 2,9 

pracovní 
intenzita 
domácnosti 
(osoby 20-49) 

velmi nízká 33,1 71,9 73,5 12,2 23,6 35,0 

vyšší  11,0 35,6 39,2 5,0 4,9 6,9 

nevztahuje se 15,0 43,9 40,9 8,9 1,2 8,8 

typ nájemného 

vlastní bydlení 11,7 36,8 37,2 5,0 3,8 5,9 

tržní 20,9 51,2 63,1 11,7 14,2 24,0 

regulované 10,0 54,8 57,9 3,3 6,7 26,7 

neplatí nájem 11,7 43,9 44,9 8,4 2,5 8,3 

celkem 13,1 39,5 41,7 6,2 5,4 9,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Zatímco u domácností důchodců nedošlo v porovnání s rokem 2008 ke zhoršení 
hodnot indikátorů deprivace, v případě ostatních domácností k tomu došlo, nejvýraz-
nější to bylo u domácností nezaměstnaných a domácností s nízkým vzděláním: 
například v případě osob v nezaměstnaných domácnostech narostl podíl těch, kdo 
nejsou schopni řádně hradit náklady spojené s bydlením z 10 % na 15 %. V domác-
nostech s nízkým vzděláním se znatelně zhoršily všechny indikátory. Celkové zhoršení 
sledujeme však i v případě částečně zaměstnaných domácností a v případě domácností 
se střední úrovní vzdělání. 
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Tabulka č. 3.14 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2008), 
v %  

osoby 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo domov 
jeden týden 

v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávaný 
výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky 
auto 

domácnost  

plně 
zaměstnaná 8,2 29,8 30,1 4,2 3,4 6,8 

nezaměstnaná 25,2 63,3 60,7 12,7 10,0 29,5 
částečně 
zaměstnaná 13,6 44,3 44,4 6,2 6,4 13,3 

důchodci 16,9 53,7 43,2 9,0 0,4 9,4 

vzdělání 
domácnosti 

nízké 31,7 77,7 74,2 13,1 14,1 31,9 

střední 12,3 41,4 39,9 6,2 4,4 10,8 

vysoké 3,8 13,4 14,8 2,4 1,2 3,9 

pracovní 
intenzita 
domácnosti 
(osoby 20-49) 

velmi nízká 33,2 79,4 77,3 16,0 17,6 46,8 

vyšší  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

nevztahuje se n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

typ nájemného 

vlastní bydlení 10,2 36,5 33,2 5,4 3,1 8,1 

tržní 20,7 51,2 57,2 8,2 14,4 24,2 

regulované 19,2 47,5 55,2 8,6 7,9 20,8 

neplatí nájem 15,8 44,1 42,0 5,9 5,1 10,5 

celkem 12,2 39,0 37,9 6,0 4,5 11,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

V porovnání podle typu sídla je patrná o něco vyšší míra deprivace ve všech 
sledovaných položkách v městech mimo hlavní město Prahu a krajská města (s 
výjimkou vyššího podílu osob neschopných splácet řádně dluhy spojené s bydlením) a 
do jisté míry i ve venkovských obcích v porovnání s Prahou a krajskými městy. Situace 
se přitom od roku 2008 v těchto typech sídel spíše zhoršovala, v Praze se zhoršila 
situace právě ve zmíněné položce schopnost splácet dluhy a v položce vytápění bytu, 
zatímco v ostatních položkách se spíše zlepšila (srovnej tabulku č. 3.15 a 3.16). 
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Tabulka č. 3.15 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2013), 
v %  

osoby 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo 
domov 

jeden týden 
v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávaný 
výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky 
auto 

typ bydliště 

Praha 7,9 21,9 31,3 5,8 6,6 10,7 

krajské město 9,3 28,0 34,7 4,1 4,6 9,7 

město 15,8 42,6 46,6 6,9 5,6 11,2 

vesnice 13,6 46,4 42,7 6,4 5,2 5,9 

kraj 

Praha 7,9 21,9 31,3 5,8 6,6 10,7 

Středočeský 12,6 39,1 41,8 6,5 4,5 4,0 

Jihočeský 8,8 43,7 41,4 3,2 6,6 5,9 

Plzeňský 8,1 40,0 36,2 2,4 2,8 5,1 

Karlovarský 14,7 36,6 46,2 8,2 6,6 13,0 

Ústecký 24,4 48,5 49,1 12,5 9,9 15,8 

Liberecký 11,8 26,1 43,9 5,3 1,7 10,4 

Královéhradecký 10,6 38,2 38,0 7,8 6,5 5,4 

Pardubický 15,0 47,7 48,8 2,9 2,9 5,8 

Vysočina 13,9 37,1 32,7 8,2 4,4 5,7 

Jihomoravský 12,1 32,9 38,5 5,1 3,0 7,6 

Olomoucký 9,7 48,8 45,8 7,1 7,5 8,9 

Zlínský 12,5 46,9 37,1 5,2 5,9 9,3 

Moravskoslezský 19,1 50,5 53,4 6,0 5,9 15,9 

celkem 13,1 39,5 41,7 6,2 5,4 9,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Porovnání mezi jednotlivými kraji ukazuje na mimořádně horší situaci v Ústec-
kém kraji v porovnání s ostatními kraji: skoro čtvrtina osob si nemůže dovolit jíst maso 
alespoň obden, 48 % si nemůže dovolit dovolenou, 49 % není schopno uhradit 
neočekávaný výdaj, skoro 13 % nemůže řádně otápět byt, skoro 10 % není schopno 
řádně splácet dluhy spojené s bydlením.  

Podobně je horší situace i v Moravskoslezském kraji: 19 % osob si nemůže 
dovolit jíst maso alespoň obden, 51 % si nemůže dovolit dovolenou, 53 % není schop-
no uhradit neočekávaný výdaj, 6 % nemůže řádně otápět byt, 6 % není schopno řádně 
splácet dluhy spojené s bydlením. V Olomouckém kraji zachycujeme 7,5 % osob, které 
nejsou schopny řádně splácet dluhy spojené s bydlením. 

Nejmenší je vybavenost automobilem v kraji Ústeckém a Moravskoslezském 
(shodně po 16 % osob nemá automobil) a Karlovarském (13 % osob nemá automobil), 
ve Středočeském kraji jsou to jen 4 % osob. 
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Tabulka č. 3.16 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k důležitým 
potřebám (5 z 9 položek deprivace): nemůže si dovolit, není schopen (2008), 
v %  

osoby 
možnost jíst 
maso každý 
druhý den 

dovolená 
mimo 
domov 

jeden týden 
v roce 

schopnost 
uhradit 

neočekávaný 
výdaj 

dostatečné 
vytápění 

bytu 

schopnost 
splácet 

pohledávky 
auto 

typ bydliště 

Praha 9,8 26,7 32,8 3,1 3,9 8,8 

krajské město 11,3 34,3 38,9 6,2 3,8 14,3 

město 13,2 40,8 40,3 6,6 5,1 13,3 

vesnice 12,2 43,2 36,5 6,4 4,3 7,6 

kraj 

Praha 9,8 26,7 32,8 3,1 3,9 8,8 

Středočeský 11,4 36,3 34,1 5,2 3,4 6,2 

Jihočeský 9,9 42,1 32,3 4,0 3,5 6,2 

Plzeňský 9,7 42,7 34,5 8,6 1,7 8,6 

Karlovarský 23,1 47,6 44,4 10,1 6,3 15,9 

Ústecký 15,2 45,1 43,6 9,1 8,1 19,8 

Liberecký 14,4 38,9 38,0 5,8 5,3 13,6 

Královéhradecký 11,7 37,1 37,5 7,0 6,2 10,1 

Pardubický 10,5 39,6 38,3 4,3 2,3 9,9 

Vysočina 13,6 36,2 28,6 3,5 3,3 4,6 

Jihomoravský 9,0 37,2 38,6 6,4 4,1 9,4 

Olomoucký 12,4 41,3 40,6 4,9 4,3 11,9 

Zlínský 8,7 39,9 36,2 5,4 5,3 11,2 

Moravskoslezský 16,6 46,0 48,1 8,6 5,2 17,5 

celkem 12,2 39,0 37,9 6,0 4,5 11,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Od roku 2008 se situace v Ústeckém kraji ve všech položkách zhoršila, zejména 
narostl podíl osob, které nemohou jíst maso alespoň obden skoro o 10 procentních 
bodů! 

I v Moravskoslezském kraji došlo ke zhoršení ve sledovaných položkách s vý-
jimkou poklesu podílu osob, které si nemohou dovolit otápět řádně byt. Ke zlepšení ve 
většině položek došlo naopak v Karlovarském kraji, jenž se v roce 2008 jevil ze všech 
krajů jako nejproblémovější. 

 

Materiální deprivace v oblasti bydlení 

Jako základní položky deprivace v oblasti bydlení jsou sledovány položky: vlhký 
byt (zatékání střechou, vlhkost - zdi, podlahy, základy), tmavý byt (nedostatek světla), 
v bytě není koupelna, v bytě není záchod. 

Nejčetnější deprivace je zjištěna v položce vlhkost bytu: v takovém bytě žije 
v roce 2013 asi 10 % osob. V tmavém bytě žijí necelá čtyři procenta osob (3,8 %), 
koupelnu v bytě postrádá 0,5 % osob a záchod v bytě postrádá necelé jedno procento 
osob.  

Deprivace v těchto položkách je mírně výraznější u osob do 18 let, zejména 
pokud jde o vlhkost bytu (11,6 %), zejména pak u dětí do dvou let (12,9 %) a 
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nedostatek světla v bytě (4,3 %), a naopak je o něco méně výrazná u nezaopatřených 
osob ve věku 18-26 let. Podobně je deprivace v těchto položkách o něco výraznější 
v případě osob, které žijí v domácnostech, kde věk nejmladší osoby je do dvou let 
(13,5 % a 4,8 %). Deprivace v těchto dvou položkách je též vyšší v případě osob v 
domácnostech, v nichž žijí tři děti (13,1 %, 4,9 %) a zejména pak v domácnostech, 
kde žijí čtyři děti (14,3 % a 5,1 %). V těchto domácnostech s vyšším počtem dětí také 
výrazně častěji schází v bytě koupelna (3 %) a záchod (2,3 %) (srovnej tabulky č. 
3.17 a 3.18). 

Tabulka č. 3.17 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2013), v %  

osoby vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné ze 3 

položek 
celkem 10,0 3,8 0,5 0,9 9,6 

pohlaví 
muži 9,8 3,8 0,5 0,9 9,5 
ženy 10,2 3,8 0,4 0,9 9,7 

věk 

0-2 12,9 4,2 0,4 0,7 12,4 
3-5 10,7 3,9 0,2 0,4 9,3 
0-5 11,7 4,0 0,3 0,6 10,7 
6-11 11,0 4,7 0,5 0,7 10,5 
12-17 12,0 4,2 0,3 0,9 9,8 
do 17 let 11,6 4,3 0,4 0,7 10,4 
18-24  10,0 4,8 0,2 0,3 10,2 
18-26 nezaop. 8,1 4,2 0,0 0,0 9,6 
25-49 10,0 4,0 0,3 0,7 9,2 
50-64 9,6 3,4 0,7 1,3 9,2 
65 a více 8,9 2,6 0,7 1,4 9,7 

věk nejmladší 
osoby 
v domácnosti 

0-2 13,5 4,8 0,6 1,0 12,4 
3-5 10,7 3,6 - - 9,9 
0-5 12,2 4,2 0,6 0,5 11,2 
6-11 10,0 4,0 0,3 0,4 9,3 
12-17 11,1 4,1 0,1 0,9 9,1 
nad 18 let 9,0 3,5 0,6 1,2 9,1 

počet dětí 

0 9,1 3,4 0,7 1,4 9,2 
1 9,8 4,1 0,1 0,2 9,5 
2 11,0 3,4 0,2 0,4 9,8 
3 13,1 4,9 - 1,2 10,6 
4 a více 14,3 5,1 3,0 2,3 16,8 

Poznámka: sloupec deprivace v jedné ze tří položek zahrnuje zde všechny sledované čtyři položky, avšak 
položka nemá koupelnu byla sloučena s položkou nemá záchod v bytě, do jedné položky - nemá koupelnu 
a/nebo záchod v bytě s ohledem na malou četnost deklarovaných případů (postup podle metodiky 
Eurostatu) 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

V porovnání s rokem 2008 se deprivace v kvalitě bydlení o něco snížila ve všech 
položkách, zejména je to patrné v položce vlhkost bytu, která se v roce 2008 týkala 
skoro 14 % osob, v případě osob do 18 let necelých 15 %, v případě osob v domác-
nostech se třemi dětmi skoro 16 % a domácností se čtyřmi a více dětmi pak 17 %. 
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Tabulka č. 3.18 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2008), v %  

osoby vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné ze 3 

položek 
celkem 13,8 4,1 0,7 1,1 14,0 

pohlaví 
muži 14,1 4,1 0,7 1,1 14,0 
ženy 13,4 4,0 0,6 1,0 14,0 

věk 

0-2 13,1 4,7 0,5 1,4 13,7 
3-5 13,5 4,0 0,3 0,4 13,3 
0-5 13,3 4,4 0,4 0,9 13,5 
6-11 15,2 5,5 0,4 0,5 14,7 
12-17 15,6 4,0 0,4 1,0 15,2 
do 17 let 14,8 4,6 0,4 0,8 14,5 
18-24  11,9 3,6 0,2 0,5 12,7 
18-26 nezaop. 13,7 4,6 0,8 1,2 14,6 
25-49 13,9 4,3 0,5 0,8 13,9 
50-64 13,6 3,4 0,8 1,1 14,2 
65 a více 12,5 3,7 1,3 2,1 13,1 

věk nejmladší 
osoby 
v domácnosti 

0-2 13,9 5,0 0,6 1,2 13,9 
3-5 14,2 3,4 - - 14,1 
0-5 14,0 4,3 0,3 0,7 14,0 
6-11 15,3 5,1 0,3 0,6 15,2 
12-17 15,1 3,6 0,6 1,3 14,8 
nad 18 let 13,1 3,9 0,9 1,3 13,6 

počet dětí 

0 13,4 3,9 1,0 1,3 13,8 
1 13,7 4,7 0,7 1,4 14,2 
2 14,0 4,0 0,2 0,5 13,9 
3 15,8 3,6 0,6 0,6 14,9 
4 a více 17,0 4,3 - 1,4 14,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení je výraznější 
v případě osob, které žijí v domácnostech se třemi a více dětmi (14,6 %) a 
v neúplných domácnostech s dětmi (skoro 12 %). Oproti tomu například v případě 
dvojice osob nad 65 let je vlhkost v bytě zaznamenána jen v 7 % případů. V případě 
neúplných domácností s dětmi je také byt významně častěji hodnocen jako tmavý 
(7,1 %) (srovnej tabulky č. 3.19 a 3.20). 
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Tabulka č. 3.19 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2013), v %  

typ domácnosti EU vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné  

ze 3 položek 
jednotlivec, mladší 65 let 8,3 4,3 1,5 1,8 9,5 
jednotlivec, 65 let a více 8,8 3,3 1,4 2,1 10,3 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 9,0 4,4 0,9 1,5 9,0 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let 
a více 7,1 2,2 0,2 0,7 8,1 

ostatní domácnosti bez dětí  11,4 3,4 0,2 1,2 9,7 
dvojice dospělých s 1 dítětem  8,8 3,9 0,2 0,3 9,3 
dvojice dospělých se 2 dětmi  9,8 3,3 - 0,1 9,0 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  14,6 4,2 - 1,1 11,8 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí 
být rodič) s aspoň jedním dítětem  11,8 7,1 1,1 1,2 13,3 

ostatní domácnosti s dětmi  13,2 4,6 0,4 0,8 10,3 
celkem 10,0 3,8 0,5 0,9 9,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Přitom opět v porovnání s rokem 2008 je zaznamenáno zlepšení v případě 
nejvíce deprivovaných domácností: v případě domácností se třemi a více dětmi byla 
v roce 2008 vlhkost v bytě deklarována v 20 % případů a v neúplných domácnostech 
s dětmi v 18 % případů, nedostatek světla v bytě v případě neúplných domácností 
s dětmi zaznamenán ve více než 9 % případů. 

Tabulka č. 3.20 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2008), v %  

typ domácnosti EU vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné  

ze 3 položek 
jednotlivec, mladší 65 let 15,6 4,5 2,6 3,3 15,6 
jednotlivec, 65 let a více 13,6 4,4 2,6 3,8 13,5 
dvojice dospělých, oba mladší 65 let 12,5 3,1 0,7 0,6 12,2 
dvojice dospělých, aspoň jeden 65 let 
a více 11,0 3,7 0,8 1,1 12,0 

ostatní domácnosti bez dětí  15,0 3,7 0,3 0,7 15,5 
dvojice dospělých s 1 dítětem  13,0 5,7 0,5 1,1 13,8 
dvojice dospělých se 2 dětmi  12,1 3,4 0,3 0,8 12,3 
dvojice dospělých se 3 a více dětmi  20,2 3,7 0,4 0,6 17,1 
jeden dospělý (bez partnera, nemusí 
být rodič) s aspoň jedním dítětem  18,2 9,2 0,5 0,9 18,6 

ostatní domácnosti s dětmi  14,6 3,2 0,4 0,6 15,7 
celkem 13,8 4,1 0,7 1,1 14,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Deprivace v bydlení je nejvíce ovlivněna postavením domácnosti, v níž lidé žijí, 
postavením na trhu práce a také typem bydlení. Osoby, které žijí v nezaměstnaných 
domácnostech, ve více než 14 % případů žijí ve vlhkém bytě, v 7,5 % případů 
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v tmavém bytě, ve 2 % případů nemají koupelnu a skoro ve 3 % případů nemají v bytě 
záchod. 

Podobně osoby s velmi nízkou pracovní intenzitou žijí skoro v 18 % případů 
ve vlhkém bytě, v 10 % případů v tmavém bytě, ve 3 % případů nemají koupelnu 
a skoro ve 4 % případů nemají v bytě záchod. 

Osoby žijící v domácnostech s nízkým vzděláním pak žijí opět v 18 % případů 
ve vlhkém bytě, v 11 % případů v tmavém bytě, skoro ve 4 % případů nemají 
koupelnu a skoro v 6 % případů nemají v bytě záchod. 

Konečně, osoby žijící v nájemních bytech, zejména kde není nájemné 
regulováno, žijí v 17 % případů ve vlhkém bytě, skoro v 8 % případů v tmavém bytě 
(srovnej tabulky č. 3.21 a 3.22). 

 

Tabulka č. 3.21 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2013), v %  

osoby vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné ze 
3 položek 

domácnost 
OECD 

plně zaměstnaná 8,9 3,1 0,1 0,4 7,8 
nezaměstnaná 14,2 7,5 2,1 2,8 14,7 
částečně 
zaměstnaná 12,0 4,3 0,4 1,1 11,8 

důchodci 7,9 2,7 0,8 1,4 9,4 

vzdělání 
domácnosti 

nízké 18,0 11,1 3,8 5,7 18,2 
střední 10,1 3,5 0,3 0,7 9,5 
vysoké 7,4 2,7 0,2 0,2 7,5 

pracovní 
intenzita 
domácnosti 
(osoby 20-49) 

velmi nízká 17,6 10,1 3,2 3,7 17,2 
vyšší  9,9 3,5 0,2 0,6 9,1 
nevztahuje se 7,8 2,7 0,7 1,2 8,9 

typ 
nájemného 

vlastní bydlení 8,6 3,0 0,3 0,7 8,0 
tržní/neregulované 16,9 7,8 1,1 1,8 17,3 
regulované 15,9 5,6 4,0 4,0 18,0 
neplatí nájem 9,7 2,8 1,0 0,9 8,8 

celkem 10,0 3,8 0,5 0,9 9,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

V těchto nejvíce deprivovaných případech se ovšem míra deprivace v bydlení 
od roku 2008 znatelně snížila. Konkrétně, v roce 2008 žilo ve vlhkém bytě skoro 22 % 
osob v domácnostech nezaměstnaných, 28 % osob v domácnostech s velmi nízkou 
pracovní intenzitou (a skoro 13 % osob z těchto domácností žilo v tmavém bytě), 
24 % osob v domácnostech s nízkým vzděláním a také 27 % osob v nájemním bytě 
s regulovaným nájemným (a 17 % osob v bytě s neregulovaným nájemným). 

Zlepšení v dalších položkách nebyla pak příliš znatelná. 
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Tabulka č. 3.22 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2008), v %  

osoby vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné ze 
3 položek 

domácnost 
OECD 

plně zaměstnaná 11,8 3,2 0,4 0,7 12,7 
nezaměstnaná 21,6 7,6 2,2 2,6 19,6 
částečně 
zaměstnaná 16,0 4,9 0,2 0,7 15,6 

důchodci 11,1 3,2 1,5 2,3 11,8 

vzdělání 
domácnosti 

nízké 24,3 7,8 4,1 5,1 21,3 
střední 13,6 4,0 0,5 0,9 14,1 
vysoké 10,2 3,0 0,2 0,3 10,6 

pracovní 
intenzita 
domácnosti 
(osoby 20-49) 

velmi nízká 28,0 12,6 3,7 3,3 23,2 
vyšší  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
nevztahuje se n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

typ 
nájemného 

vlastní bydlení 10,8 2,9 0,4 1,0 11,2 
tržní/neregulované 17,2 9,5 0,7 1,2 19,6 
regulované 27,4 8,2 1,8 1,6 25,7 
neplatí nájem 17,0 5,1 1,3 2,9 16,0 

celkem 13,8 4,1 0,7 1,1 14,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Deprivace v bydlení je výraznější ve vesnických obcích než ve městech, 
zejména pokud jde o vlhkost bytu: přes 13 % osob ve vesnických obcích žije ve 
vlhkém bytě, proti 7-9 % ve městech. V roce 2008 to ovšem bylo 16 % a také 13 % 
žilo ve vlhkém bytě v ostatních městech mimo krajská města, zatímco v roce 2013 je 
to 9 %. Deprivace v ostatních položkách není příliš výrazná (srovnej tabulky č. 3.23 a 
3.24). 

Výraznější je deprivace v bydlení v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina: přes 
16 % osob žije ve vlhkém bytě, v Karlovarském kraji dokonce též 11 % osob 
v tmavém bytě, v Kraji Vysočina je to skoro 6 %, což je dáno dlouhodobou kvalitou 
bytového fondu. 
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Tabulka č. 3.23 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2013), v %  

osoby vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné  

ze 3 položek 

typ bydliště 

Praha 7,2 4,4 0,9 1,2 7,1 
krajské město 6,7 3,3 0,4 0,8 7,0 
město 8,9 3,9 0,3 0,7 9,6 
vesnice 13,3 3,7 0,5 1,1 11,4 

kraj 

Praha 7,2 4,4 0,9 1,2 7,1 
Středočeský 11,0 4,2 0,3 1,0 13,2 
Jihočeský 8,4 2,8 0,3 0,5 10,0 
Plzeňský 4,8 2,5 0,2 0,3 3,1 
Karlovarský 16,3 11,0 0,4 0,6 12,9 
Ústecký 6,1 2,3 0,2 0,1 6,1 
Liberecký 7,2 1,7 0,1 0,6 7,8 
Královéhradecký 11,1 2,2 0,2 0,7 11,5 
Pardubický 11,9 2,3 1,7 1,9 11,4 
Vysočina 16,3 5,8 0,5 0,6 15,1 
Jihomoravský 9,3 3,6 0,3 1,2 7,3 
Olomoucký 14,4 7,5 0,6 1,8 9,2 
Zlínský 11,4 1,2 0,6 1,5 11,3 
Moravskoslezský 10,8 3,8 0,3 0,7 10,8 

celkem 10,0 3,8 0,5 0,9 9,6 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 

 

Proti roku 2008 se situace zhoršila v Karlovarském kraji, zejména pokud jde 
o podíl osob v tmavém bytě (růst ze 7 % na 11 %). Naopak výraznější zlepšení, 
zejména pokud jde o vlhkost bytu, sledujeme v Libereckém kraji, Královéhradeckém, 
Olomouckém a Moravskoslezském, kde se v roce 2008 podíly deprivovaných osob 
pohybovaly mezi 18 až 20 %, zatímco v současné době nepřesahují 12 %, vyjma 
Olomouckého kraje, kde je to přes 14 % (srovnej tabulky č. 3.23 a 3.24). 
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Tabulka č. 3.24 Materiální deprivace v položkách vztahujících se k bydlení 
(2008), v %  

osoby vlhký byt tmavý byt 
nemá 
v bytě 

koupelnu 

nemá 
v bytě 
záchod 

deprivace 
v jedné  

ze 3 položek 

typ bydliště 

Praha 9,0 5,1 0,2 0,3 9,8 
krajské město 11,7 4,1 0,3 0,3 12,5 
město 14,0 4,4 0,7 0,8 14,2 
vesnice 16,0 3,4 1,0 2,0 15,8 

kraj 

Praha 9,0 5,1 0,2 0,3 9,8 
Středočeský 12,0 2,7 0,6 1,5 12,9 
Jihočeský 11,8 2,9 0,7 0,6 12,2 
Plzeňský 10,4 2,1 0,4 0,6 11,5 
Karlovarský 15,4 7,2 0,3 0,6 17,7 
Ústecký 13,8 2,8 0,3 0,9 15,0 
Liberecký 17,5 3,9 0,6 1,7 17,5 
Královéhradecký 19,8 6,0 2,1 2,1 19,1 
Pardubický 14,0 4,6 0,0 0,2 13,8 
Vysočina 14,3 1,4 0,6 1,1 14,8 
Jihomoravský 11,5 4,9 0,6 1,1 11,8 
Olomoucký 18,2 3,5 1,9 2,0 16,7 
Zlínský 13,0 4,1 0,6 1,7 13,3 
Moravskoslezský 18,0 5,6 0,9 1,1 16,8 

celkem 13,8 4,1 0,7 1,1 14,0 

Zdroj: SILC 2008, 2013, vlastní výpočty 
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4. Vyhodnocení faktorů rizika chudoby                
a materiální deprivace 

4.1 Rozbor faktorů rizika chudoby 

Cílem této části monografie je posoudit váhu faktorů spojených s charakteristi-
kami osob a domácností pro riziko chudoby. Literatura (Duncan et al., 1997, Aber a 
Ellwood 2001 a další monografie to opakovaně potvrzují) tradičně rozeznává jako 
základní faktory (dětské) chudoby jednak výši pracovních příjmů, souvisejících 
především se zaměstnáním a nezaměstnaností, ale i s počtem odpracovaných hodin 
v rámci domácnosti, jednak demografické faktory, jako je struktura domácnosti (počet 
a věk dětí, úplnost domácností, počty členů aktivních a neaktivních) a její změny. 

Pro rozbor jsme tedy volili proměnné, které odpovídají těmto dvěma klíčovým 
faktorům a v popisném rozboru prokázaly svou relevanci. Jde především o postavení 
domácnosti na trhu práce, ale také další proměnné, jež toto postavení určují a 
současně také určují výdělkovou schopnost domácnosti (vzdělání). Zařadili jsme také 
proměnnou zdravotní stav osoby, protože ta může určovat jak výdělkovou schopnost, 
tak přístup k zaměstnání. 

Z hlediska struktury domácnosti jsme zařadili typologii domácností podle EU, 
počet dětí, věk osoby (souvisí ovšem i s pozicí na trhu práce), pohlaví osoby.  

V případě faktorů ovlivňujících riziko chudoby dětí jsme uvažovali postavení 
domácnosti na trhu práce a vzdělání domácnosti, v případě demografických faktorů 
pak typ domácnosti podle EU, počet dětí, věk dítěte a věk nejmladšího dítěte 
v domácnosti. Bylo by možné přidávat další proměnné, ale snažili jsme se jejich počet 
minimalizovat tak, aby bylo možné odkrýt ty nejpodstatnější. 

Regresní analýza, kterou jsme použili, pomáhá lépe než popisná data posoudit 
vliv specifických jednotlivých proměnných na riziko chudoby, neboť umožňuje při 
posuzování určité proměnné kontrolovat (eliminovat) vliv dalších posuzovaných pro-
měnných. V této analýze tedy při posuzování vlivu jednotlivých kategorií určité 
proměnné na riziko chudoby vždy kontrolujeme (eliminujeme) vliv jiných proměnných. 
Tím se potlačí například vliv skrytých souvislostí mezi proměnnými (například 
souvislost úrovně vzdělání a pozice domácnosti na trhu práce). 

V tomto případě využíváme logistickou binární regresi, neboť pracujeme s kate-
gorickými daty (varianty proměnných představují různé kategorie určité proměnné, 
jako je pohlaví, věk, typ domácnosti a podobně). 

Koeficienty Exp(B) porovnávají poměr šance výskytu rizika chudoby u jednotli-
vých kategorií proměnné s určitou kategorií proměnné, jež je zvolena jako referenční. 
Krom tohoto porovnání ale můžeme také přes poměr výskytu rizika chudoby u určité 
kategorie k referenční kategorii porovnat poměry rizika výskytu chudoby u různých 
kategorií určité proměnné mezi sebou. Koeficient Nagelkerke R Square udává expli-
kační sílu modelu, tedy podíl variance v datech vysvětlené pomocí modelu (1 znamená 
100 procent). Zaměřili jsme se na specifikaci vlivu různých faktorů (proměnných) na 
riziko chudoby u osob celkem a dále u dětí (osob do 18 let). 
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Osoby celkem 

Regresní analýza vlivu hlavních proměnných ukázala, že pohlaví (při kontrole 
vlivu dalších proměnných zařazených do analýzy) hraje jen malou roli (poměry rizika 
jsou skoro 1 ku 1, i když u mužů o něco menší než 1). Věk hraje o něco větší roli, 
když nejvíce ohroženou věkovou kategorií je skupina mezi 18 až 24 lety, a hned za ní 
kategorie 25-49 let a až po nich kategorie do 18 let (děti), které jsou na rozdíl od 
jiných skupin proti kategorii nad 65 let v dvou až trojnásobně vyšším riziku chudoby 
(srovnej tabulku č. 4.1).  

Počet dětí v domácnosti hraje rovněž roli: porovnání hodnot Exp(B) ukazuje, že 
rodiny, kde jsou tři děti, mají dvojnásobné riziko chudoby proti rodinám s jedním 
dítětem či dvěma dětmi. Stále je proti rodinám se třemi dětmi více než čtyřnásob vyšší 
riziko v rodinách se čtyřmi a více dětmi, tedy osminásobné proti rodinám s jedním či 
dvěma dětmi. Domácnosti bez dětí mají však (při kontrole ostatních proměnných) 
dvojnásobně vyšší riziko chudoby proti rodinám s dětmi (vyjma kategorie se čtyřmi a 
více dětmi). Rodiny se třemi dětmi se příliš neodlišují od ostatních rodin s jedním či 
dvěma dětmi, pokud jde o riziko chudoby. 

Typ domácnosti podle EU hraje rovněž značnou roli, když neúplné domácnosti 
s dětmi jsou v přibližně pěti až sedminásobně vyšším riziku chudoby proti všem typům 
domácností bez dětí, menší je rozdíl v porovnání s domácnostmi s dětmi, kde je více 
dospělých než dva (asi trojnásobně nižší riziko). V domácnostech dvou dospělých, 
z nichž alespoň jeden je nad 65 let, je proti neúplným domácnostem s dětmi riziko 
chudoby asi 50krát nižší (srovnej poměry koeficientů Exp(B)! 

Významná je úroveň vzdělání domácnosti: domácnosti s nízkou úrovní mají 
až šestkrát vyšší riziko chudoby proti domácnostem s vysokým vzděláním a zajímavé 
je, že i domácnosti se střední úrovní vzdělání mají tři až čtyřikrát vyšší riziko chudoby, 
takže jejich odstup od domácností s nízkým vzděláním není až tak velký. 

Zdravotní stav hraje roli v tom ohledu, že oproti kategorii s velice špatným 
zdravotním stavem jsou ostatní kategorie (dobrý či horší zdravotní stav) ve zhruba 
polovičním riziku nezaměstnanosti. 

Potvrzuje se opakovaně, že nejpodstatnějším faktorem je postavení domácnosti 
na trhu práce (domácnost OECD). Konkrétně oproti osobám v domácnostech důchodců 
jsou lidé v domácnostech nezaměstnaných ohroženi chudobou skoro tři až čtyřikrát 
častěji, zatímco lidé v plně zaměstnaných domácnostech asi šestkrát méně častěji, což 
znamená propastný rozdíl mezi plně zaměstnanými domácnostmi a nezaměstnanými 
domácnostmi (nikdo nepracuje) - riziko chudoby je více než 20krát vyšší. 

Shrnuto se potvrzuje, že riziko chudoby je důsledkem souhry více faktorů, když 
naprosto nejvýznamnější je pozice na trhu práce (ovšem ta je ovlivněná dalšími faktory, 
jako je vzdělání, věk, zdravotní stav, počet dětí, úplnost domácnosti). 

Přitom je zřetelné, jak je riziko chudoby koncentrované do méně početných 
kategorií populace, ale tam je výrazně vysoké: jde o nezaměstnané domácnosti, 
neúplné domácnosti s dětmi, domácnosti se 4 a více dětmi a domácnosti s nízkým 
vzděláním (srovnej tabulku č. 4.1). 
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Tabulka č. 4.1 Faktory rizika chudoby pro osoby celkem - binární logistická 
regrese. Závisle proměnná: je v riziku příjmové chudoby (osoby celkem) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
pohlaví muž (ref. žena) -0,077 0,003 857,363 1 0,000 0,926 
zdrav. stav (ref. velmi špatný)   17 378,049 5 0,000  
neuveden (os. do 16 let) -0,708 0,008 8 263,392 1 0,000 0,493 
velmi dobrý -1,081 0,009 15 423,298 1 0,000 0,339 
dobrý -0,646 0,008 7 333,791 1 0,000 0,524 
přijatelný -0,707 0,007 8 960,705 1 0,000 0,493 
špatný -0,490 0,008 3 845,929 1 0,000 0,612 
domácnost (ref. 1 dospělý)   174 125,725 6 0,000  
jednotlivec do 65 let -1,521 0,013 14 183,513 1 0,000 0,218 
jednotlivec nad 65 let -1,843 0,015 16 058,250 1 0,000 0,158 
dvojice do 65 let -2,495 0,013 39 571,851 1 0,000 0,082 
dvojice nad 65 let -3,928 0,014 80 768,333 1 0,000 0,020 
ostatní bez dětí -2,136 0,013 29 100,509 1 0,000 0,118 
dva či více dospělých s dětmi -1,035 0,005 50 764,330 1 0,000 0,355 
vzdělání domácnosti 
(ref. vysoká úroveň)   89 030,773 2 0,000  

nízká úroveň 1,741 0,006 84 306,166 1 0,000 5,703 
střední úroveň 1,254 0,005 68 201,198 1 0,000 3,506 
zaměstnanost dom. 
(ref. důchodci)   579 746,957 3 0,000  

plně zaměstnaná -1,748 0,011 25 252,366 1 0,000 0,174 
nezaměstnaná 1,260 0,010 14 478,973 1 0,000 3,526 
částečně zaměstnaná -0,408 0,011 1 411,739 1 0,000 0,665 
věk (ref. 65 a více)   30 172,640 4 0,000  
do 18 let 0,701 0,009 6 154,994 1 0,000 2,015 
18-24 let 0,979 0,009 11 646,141 1 0,000 2,663 
25-49 let 0,774 0,008 8 829,654 1 0,000 2,168 
50-64 let 0,120 0,008  207,713 1 0,000 1,127 
počet dětí v dom. 
(ref. 4 a více)   78 037,606 4 0,000  

žádné -0,791 0,013 3 799,932 1 0,000 0,453 
jedno -1,770 0,007 72 506,661 1 0,000 0,170 
dvě -1,515 0,006 56 343,759 1 0,000 0,220 
tři -1,549 0,008 39 331,125 1 0,000 0,213 

 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square Chi-square df Sig. 

4 580 645,303a 0,610 0,813 9 707 620,353 25 0,000 

Zdroj: SILC 2013, vlastní výpočty 

 

Děti 

V případě dětí nejsou tak důležité jejich individuální charakteristiky, tedy 
například jejich věk či věk nejmladšího dítěte, jako okolnosti v jakém typu domácnosti 
žijí: především je to postavení rodičů na trhu práce, typ rodinné domácnosti, vedle 
toho i úroveň vzdělání rodičů (srovnej tabulku č. 4.2). 
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Oproti dětem žijícím v domácnostech částečně zaměstnaných jsou děti žijící 
v plně zaměstnaných domácnostech v pětkrát nižším riziku chudoby, zatímco děti 
v nezaměstnaných domácnostech skoro v 19krát vyšším riziku, takže poměr rizik dětí 
v plně zaměstnaných a v nezaměstnaných domácnostech je skoro 1:95. 

Děti v neúplných domácnostech s dětmi jsou asi v dvou až třikrát vyšším riziku 
chudoby proti dětem žijícím v domácnostech, kde jsou dva či více dospělých. 

Pokud je v domácnosti jedno dítě, znamená to asi dvakrát nižší riziko chudoby 
proti dětem, které žijí v domácnosti s třemi dětmi a pětinásobně nižší riziko proti 
domácnostem s čtyřmi a více dětmi. 

Děti žijící v domácnostech se základní a střední úrovní vzdělání jsou v dvakrát 
až čtyřikrát vyšším riziku chudoby oproti dětem v domácnostech s vysokou úrovní 
vzdělání. Zajímavé a překvapivé je zjištění, že děti žijící v domácnostech se středním 
vzděláním jsou ve vyšším riziku chudoby (ovšem při kontrole ostatních proměnných 
jako je zaměstnanost, počet dětí v domácnosti a jejich věk) než děti v domácnostech 
s nízkým vzděláním. To indikuje patrně i okolnost, že v současné situaci na trhu práce 
(dopady krize) střední úroveň vzdělání už není až takovou výhodou proti základnímu 
vzdělání pro postavení na trhu práce. 

Věk dítěte a věk nejmladšího dítěte nehraje až tak podstatnou roli, ukazuje se 
však, že riziko chudoby stoupá v případě dětí ve věku 12-18 let, zejména pokud je 
v tomto věku v domácnosti více sourozenců. Jedná se o dvojnásob až trojnásob vyšší 
rizika v případě dětí, které žijí v domácnostech, kde nejmladší dítě je ve věku 12 let 
a výše. To znamená, že kumulace starších dětí v domácnosti je rizikový faktor. Věk 
dítěte sám o sobě zvyšuje riziko chudoby dětí ve věku 12-18 let proti ostatním dětem 
ani ne dvojnásobně. 

Opět se v případě dětí potvrdila klíčová role postavení jejich rodičů na trhu 
práce. Vedle toho hraje roli úroveň vzdělání domácnosti, neúplnost domácnosti (jeden 
dospělý je rizikový faktor) a věk nejmladšího dítěte (věk 12-18 je rizikový faktor) 
(srovnej tabulku č. 4.2). 
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Tabulka č. 4.2 Faktory rizika chudoby pro děti (osoby do 17 let) - binární 
logistická regrese. Závisle proměnná: je v riziku příjmové chudoby 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Domácnost (ref. 1 dospělý 
s dětmi)       

Dva či více dospělých s dětmi -0,995 0,010 9 614,715 1 0,000 0,370 
Vzdělání domácnosti 
(ref. Vysoká úroveň)   7 498,778 2 0,000  

Nízká úroveň 0,777 0,020 1 535,430 1 0,000 2,175 
Střední úroveň 1,282 0,015 6 936,763 1 0,000 3,605 
Zaměstnanost domácnosti 
(ref. Částečně zaměstnaná)   128 357,161 2 0,000  

Plně zaměstnaná -1,574 0,025 4 097,304 1 0,000 0,207 
Nezaměstnaná 2,930 0,027 11 443,187 1 0,000 18,722 
Počet dětí v dom. (ref. 4 a více)   8 960,236 3 0,000  
Jedno -1,653 0,019 7 577,130 1 0,000 0,192 
Dvě -0,942 0,018 2 861,136 1 0,000 0,390 
Tři -0,877 0,020 1 895,802 1 0,000 0,416 
Věk dítěte (ref. 12 - 17)   1 444,471 3 0,000  
0-2 -0,518 0,024 456,638 1 0,000 0,596 
3-5 -0,059 0,020 8,772 1 0,003 0,942 
6-11 -0,482 0,015 1 047,567 1 0,000 0,618 
Věk nejmladšího dítěte v dom. 
(ref. 12 - 17)   4 269,512 3 0,000  

0-2 -0,909 0,023 1 588,859 1 0,000 0,403 
3-5 -1,092 0,020 3 025,049 1 0,000 0,336 
6-11 -0,917 0,015 3 588,851 1 0,000 0,400 
 

-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square Chi-square df Sig. 

442 986,422a 0,640 0,853 506,707 8 0,000 

Zdroj: SILC 2013, vlastní výpočty 
 

4.2 Význam specifických položek materiální deprivace 

V této kapitole posuzujeme význam specifických položek materiální deprivace 
z hlediska toho, jak jsou významné pro složený indikátor silné materiální deprivace, 
a dále z hlediska jejich souvislosti s dalšími indikátory sociálního vyloučení: s rizikem 
chudoby, sociálního vyloučení a s velmi nízkou pracovní intenzitou. 

Posouzení významu specifických položek pro složený indikátor silné materiální 
deprivace je důležité z toho důvodu, že tento indikátor je metodikou Eurostatu 
konstruován jako výskyt deprivace ve 4 a více položkách současně, přičemž ale 
nevíme, které položky to vlastně jsou. Je proto potřeba ujasnit, které čtyři položky z 
devíti to bývají nejčastěji, a vedle toho, které položky nejlépe rozlišují ty, kteří jsou 
této vícenásobné deprivaci vystaveni, od těch, kteří jí vystaveni nejsou. 

Je také užitečné zhodnotit vazbu indikátoru silné materiální deprivace na další 
indikátory sociálního vyloučení a stejně tak vazbu ostatních indikátorů sociálního 
vyloučení mezi sebou. To z toho důvodu, abychom mohli posoudit míru konzistence 
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těchto jednotlivých indikátorů, zejména pak konzistenci indikátoru silné materiální 
deprivace s ostatními indikátory sociálního vyloučení. 

Nejprve tedy posoudíme konzistenci indikátorů sociálního vyloučení mezi sebou. 

Tabulka č. 4.3 Korelační koeficienty Pearson mezi indikátory sociálního 
vyloučení 

 v riziku chudoby 
nebo sociálního 

vyloučení 
v riziku chudoby silná materiální 

deprivace 
velmi nízká 

pracovní intenzita 

v riziku chudoby 
nebo sociálního 
vyloučení 

1,0 0,741 0,641 0,568 

v riziku chudoby  1,0 0,304 0,381 
silná materiální 
deprivace   1,0 0,249 

velmi nízká 
pracovní intenzita    1,0 

Poznámka: všechny koeficienty jsou statisticky významné na hladině významnosti 0.000 

Zdroj: SILC 2013, vlastní výpočty 

 

Složený indikátor sociálního vyloučení je sycen třemi dílčími indikátory, přičemž 
nejsilnější asociaci má podle korelačního koeficientu riziko chudoby (0,741), pak silná 
materiální deprivace (0,641) a konečně velmi nízká pracovní intenzita (0,568). Protože 
všechny indikátory dosahují hodnoty korelačního koeficientu přes 0,5, lze říci, že 
z hlediska složeného indikátoru sociálního vyloučení mají všechny svou relevanci, 
indikátor rizika chudoby je z nich v tomto ohledu nejvýznamnější (srovnej tabulku č. 
4.3). 

V důsledku toho pak sledujeme, v datech, že 58,7 % osob, které jsou kvalifiko-
vány jako ohrožené sociálním vyloučením, je současně ohroženo rizikem chudoby, ale 
už jen 45 % je silně materiálně deprivováno a jen 43,7 % žije v domácnostech s velmi 
nízkou pracovní intenzitou. 

Korelace mezi dílčími indikátory sociálního vyloučení není však silná: v žádném 
případě nepřesahuje koeficient Pearson hodnotu 0,5, dokonce ani ne hodnotu 0,4. Lze 
tedy hovořit v nejlepším případě o středně silné korelaci či slabší korelaci: nejsilnější 
je přitom korelace mezi rizikem chudoby a velmi nízkou pracovní intenzitou (0,381), 
zatímco korelace mezi silnou materiální deprivací a rizikem chudoby je na hodnotě 
0,304 a korelace mezi silnou materiální deprivací a velmi nízkou pracovní intenzitou na 
hodnotě 0,249 (srovnej tabulku č. 4.3).  

Příčin relativně nižších hodnot korelačních koeficientů je více: především jde o 
to, že peněžní příjmy ještě automaticky neznamenají dostatečnou spotřebu a zajištění 
potřeb. Jde totiž o interakci nákladů na tyto potřeby (význam mají zejména položky 
výdajů spojené s bydlením) se spotřebními vzorci, které z více důvodů nemusí být 
racionální/optimální pro dané situace. Shrnuto, položky jsou relevantní, ale každá 
vyjadřuje jinou dimenzi sociálního vyloučení. Právě proto je sociální vyloučení 
charakterizováno v šetřeních Eurostatu i našich, více dimenzemi. 

Za druhé nás zajímá, které položky, z nichž je složen kompozitní indikátor silné 
materiální deprivace, jsou pro tento indikátor nejvýznamnější. Bereme přitom v úvahu 
všech 9 položek, jež jsou podle metodiky Eurostatu posuzovány, vedle toho jsme 
zařadili i další čtyři položky, jimiž Eurostat charakterizuje kvalitu/deprivaci v oblasti 
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bydlení. Jedná se tedy o tři okruhy položek: položky spojené s důležitými životními 
potřebami (5 položek), položky charakterizující vybavení domácnosti (4 položky) a 
položky charakterizující kvalitu bydlení (4 položky). 

Tabulka č. 4.4 Korelační koeficienty Pearson indikátoru silné materiální 
deprivace a dalších indikátorů sociálního vyloučení s jednotlivými položkami 
v oblasti materiální deprivace 

 
silná 

materiální 
deprivace 

v riziku 
chudoby nebo 

sociálního 
vyloučení 

v riziku 
chudoby 

velmi nízká 
pracovní 
intenzita 

důležité životní potřeby  
nemůže si dovolit dostatečně 
vytápět byt 0,481 0,308 0,107 0,084 

není schopen uhradit neočekávaný 
výdaj (9 400 Kč) 0,310 0,329 0,229 0,188 

nemůže si dovolit jíst maso alespoň 
obden 0,537 0,390 0,191 0,170 

nemůže si dovolit týden dovolené 
mimo domov 0,311 0,335 0,249 0,201 

není schopen řádně platit 
platby/dluhy (bydlení) 0,506 0,348 0,268 0,207 

vybavení domácnosti  
nemá pračku 0,233 0,151 0,169 0,193 
nemá auto 0,496 0,392 0,237 0,265 
nemá telefon 0,184 0,118 0,113 0,131 
nemá barevnou TV 0,157 0,100 0,051 0,075 
kvalita bydlení  
vlhký byt 0,159 0,127 0,094 0,068 
tmavý byt 0,151 0,123 0,103 0,090 
nemá koupelnu 0,139 0,096 0,080 0,127 
nemá záchod 0,135 0,099 0,072 0,093 

Poznámka: všechny koeficienty jsou významné na hladině 0,000 

Zdroj: SILC 2013, vlastní výpočty 

 

Výsledky ukazují, že z hlediska složeného indikátoru silné materiální deprivace 
jsou spíše významné všechny položky důležitých životních potřeb (všechny koeficienty 
přes hodnotu 0,3). Nejvýznamnější jsou položky nemůže si dovolit jíst alespoň obden 
maso (0,537) a položka není schopen splácet řádně dluhy (0,506) a položka nemůže 
si dovolit otápět dostatečně byt (0,481). Vedle těchto položek je další významnou 
položkou jedna položka z okruhu vybavení domácnosti, a sice položka nemá automobil 
(0,496). Ostatní položky (vybavenost domácnosti) nejsou příliš významné. Ani se 
nejeví z hlediska korelace s kompozitním indikátorem deprivace příliš významné 
položky týkající se kvality bydlení (srovnej tabulku č. 4.4). 

Z hlediska souvislosti se složeným indikátorem sociálního vyloučení se jeví 
středně významné všechny položky důležitých životních potřeb (hodnota koeficientu 
korelace přes 0,3), nejvýznamnější opět položka týkající se možnosti jíst maso obden 
a vedle toho opět vybavenost automobilem (0,392). 

Korelace jednotlivých položek s rizikem chudoby jsou ještě slabší - žádná 
položka nepřesahuje hodnotu 0,3. Jen čtyři položky přesahují hodnotu koeficientu přes 
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0,2 (schopnost řádně uhradit dluhy, možnost mít týden dovolené mimo domov, 
vybavenost automobilem, schopnost uhradit neočekávaný výdaj). 

Korelace položek materiální deprivace s indikátorem velmi nízké pracovní 
intenzity jsou nejslabší. Silnější, ale stále spíše slabá je korelace položek vybavenost 
automobilem, schopnost hradit dluhy, možnost týdenní dovolené mimo domov. 

Výsledky zjištění o významu jednotlivých položek materiální deprivace pro 
složený indikátor materiální deprivace ověřuje i výsledek faktorové analýzy. S její 
pomocí bylo identifikováno pět faktorů, jež vysvětlují varianci mezi daty pro zahrnuté 
proměnné. 

Rozlišeno je 5 faktorů (KMO hodnota je 0,711 na hladině významnosti 0,000), 
vysvětlují 61,4% variance v datech (srovnej tabulku č. 4.5). 

1. faktor  „deprivace v důležitých potřebách“: vysvětlil 24 % variance v datech; 

V tomto faktoru byl složený indikátor silné materiální deprivace přiřazen 
se čtyřmi položkami: možnost vytápět dostatečně byt, možnost jíst maso 
alespoň obden, schopnost platit včas dluhy a vybavenost autem. 

2. faktor  „vybavenost (3 položky krom auta)“: vysvětlil skoro 13 % variance 
v datech; 

Zahrnuty tři položky vybavenosti: pračka, barevný televizor a telefon 

3. faktor  „záchod a koupena“: vysvětlil 9 % variance v datech; 

4. faktor  „dovolená a neočekávané vydání“: vysvětlil necelých 8 % variance v datech; 

5. faktor  „kvalita bydlení: vlhkost, tmavý byt“: vysvětlil něco přes 7 % variance 
v datech. 

Tabulka č. 4.5 Faktorová analýza položek materiální deprivace 
 komponent/faktor 

1 2 3 4 5 
Je domácnost materiálně 
deprivovaná ve 4 a více položkách? 0,871 0,182 0,060 0,157 0,055 

dostatečné vytápění  0,710 -0,181 0,097 -0,033 0,135 
neočekávané vydání 0,215 0,025 0,025 0,833 0,052 
maso obden  0,626 -0,004 0,062 0,311 0,036 
dovolená týden mimo domov 0,184 0,019 0,035 0,848 0,067 
barevný TV  0,062 0,555 0,294 -0,006 0,014 
pračka  0,142 0,746 0,073 0,023 0,047 
auto  0,484 0,272 0,011 0,221 -0,012 
telefon 0,048 0,782 0,005 0,023 0,061 
platba dluhů 0,555 0,269 -0,050 0,082 0,086 
vlhkost - zatékání střechou, vlhkost (zdi, 
podlahy, základy) 0,080 0,074 0,035 0,112 0,794 

tmavý byt - nedostatek světla (tmavý 
byt) 0,104 0,034 0,113 -0,005 0,782 

Má domácnost samostatnou koupelnu? 0,041 0,186 0,859 0,032 0,084 
Má domácnost samostatný záchod? 0,065 0,069 0,873 0,036 0,082 

Metoda Varimax, Kaiserova normalizace 

Zdroj: SILC 2013, vlastní výpočty 
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Je však potřeba závěrem poznamenat, že pokud jednotlivé položky nejsou silně 
přiřazeny či nekorelují s indikátorem silné materiální deprivace či indikátorem sociál-
ního vyloučení, neznamená to, že nejsou významné. Totiž, například domácnost, která 
nemá v bytě koupelnu, bydlí v bytě, kam zatéká a který je tmavý, je nepochybně 
deprivovaná, přesto, že je schopna splácet platby za bydlení a zaplatit neočekávaný 
výdaj: nepostačuje jí to však na zajištění řádného bydlení, které postrádá výše 
uvedené kvality. 
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5. Vyhodnocení finanční dostupnosti bydlení 
s ohledem na tzv. reziduální příjem, náklady na 
bydlení, podle typu bydlení a dalších charakte-
ristik domácností 

V této kapitole práce se věnujeme vlivu nákladů na bydlení na míru příjmové 
chudoby a ohrožení domácností hmotnou nouzí. Text této kapitoly navazuje na studii 
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj 
v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy provedenou v roce 2013 (viz 
Horáková a kol., 2013). Metodiku výzkumu rozboru zachováváme (bude popsána 
v následující podkapitole), výsledky doplňujeme o aktuální data z šetření SILC 2013. 
Nově zahrnujeme podkapitoly s podrobnějším rozborem struktury nákladů na bydlení 
a s ohledem na subjektivní pohled domácností na jejich zatížení náklady spojenými 
s bydlením. Zaměření kapitoly je navíc ve srovnání s příslušnou kapitolou výše zmíněné 
publikace posunuto na rozbor situace domácností s dětmi. 

Již předchozí rozbory VÚPSV, ale i analýzy jiných autorů ukázaly, že náklady 
na bydlení mohou hrát podstatnou roli ve výdajích českých domácností. Na toto zjištění 
ostatně od roku 2007 reagoval i nový výpočet životního minima, který již náklady 
na bydlení do životního minima nepočítá a kdy domácnostem při úhradě nákladů na 
bydlení pomáhají dvě sociální dávky (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení). Ty 
berou v potaz skutečné a normativní náklady na bydlení. Tato kapitola tak vychází 
z předpokladu, že náklady na bydlení domácnost musí uhradit a že její skutečný 
disponibilní příjem (z pohledu kapitoly definovaný jako „reziduální příjem“) musí být 
o tyto náklady ponížený. Míra ohrožení domácností chudobou je pak nazírána pomocí 
výše reziduálního příjmu domácnosti. Více je tento přístup dostupnosti bydlení 
rozebrán v Jahoda, Špalková (2012). 

5.1 Metodologické hledisko rozboru 

Rozbory provedené v této kapitole vycházejí z mikrodat české části šetření EU-
SILC za roky 2008, 2010 a 2013. Základní informace o metodě sběru dat a způsobu 
provádění rozborů byly popsány v předchozí části tohoto textu, případně v jiných 
publikacích VÚPSV. Základní metodické vysvětlivky jsou rovněž uvedeny na webových 
stránkách ČSÚ v části věnující se tomuto šetření. 

V následujícím textu je sledována míra ohrožení domácností chudobou podle tří 
odlišných, přesto však doplňujících se ukazatelů, které berou v potaz čisté 
(disponibilní) příjmy domácnosti a náklady související s bydlením. 

Prvním ukazatelem je míra ohrožení domácnosti příjmovou chudobou, který 
ukazuje podíl domácností, jejichž ekvalizovaný příjem (příjem na spotřební jednotku) 
je menší než 60 % mediánového ekvalizovaného příjmu. V případě prvního ukazatele 
jde o velmi podobný ukazatel, jaký ve svých rozborech používá Eurostat nebo ČSÚ a 
který je též použit v jiných kapitolách této monografie. Oproti oficiálně uváděnému 
ukazateli je zde sledován podíl domácností ohrožených chudobou a nikoliv podíl osob, 
které v těchto domácnostech žijí. Jak čtenář v následujícím textu uvidí, zásadní rozdíly 
mezi počtem (podílem) domácností a počtem (podílem) osob ohrožených příjmovou 
chudobou nejsou. Protože námi použitý ukazatel nepřináší zásadně odlišný pohled při 
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zkoumání rozsahu a struktury chudoby, lze jej použít ke srovnání s obdobnými 
statistikami z jiných částí této monografie (viz kapitola 3.2), hlavně ale tvoří určitou 
„kotvu“ pro následující dva použité ukazatele. 

Druhým ukazatelem je míra ohrožení domácnosti příjmovou chudobou, pokud 
ekvalizovaný reziduální příjem domácnosti je menší než 60 % mediánového 
ekvalizovaného reziduálního příjmu. Reziduální příjem je roven disponibilnímu příjmu 
domácnosti sníženému o náklady na bydlení. Sledování reziduálního příjmu domácnosti 
odráží názor, že pro domácnost je bydlení základní statek, za jehož spotřebu domác-
nost musí zaplatit a příjmovou situaci domácnosti lze posuzovat podle disponibilních 
příjmů domácnosti až po zaplacení nákladů souvisejících s bydlením. V případě tohoto 
ukazatele lze očekávat vyšší podíl domácností ohrožených příjmovou chudobou než 
v případě předcházejícího ukazatele. Je tomu tak proto, že po uhrazení nákladů na 
bydlení se stává rozložení příjmů mezi českými domácnostmi méně rovnoměrné. 

Třetím ukazatelem je podíl reziduálního příjmu a životního minima domácnosti. 
Jelikož životní minimum domácnosti nezohledňuje náklady na bydlení, můžeme 
porovnáním reziduálního příjmu domácnosti s životním minimem jednoduše odpovědět, 
jaké je ohrožení domácnosti hmotnou nouzí. V rámci tohoto ukazatele jsou sledovány 
tři úrovně podílu reziduálního příjmu a životního minima. V první úrovni je reziduální 
příjem domácnosti nižší než životní minimum domácnosti, domácnost je považovaná 
za chudou (resp. v hmotné nouzi), jelikož její příjmy nepokryjí ani životní minimum 
jejích členů a náklady na bydlení. Ve druhé úrovni je reziduální příjem mezi 100 až 
150 % životního minima domácnosti, v tomto případě je domácnost považována za 
ohroženou hmotnou nouzí. Ve třetí úrovni je reziduální příjem větší než 150 % 
životního minima domácnosti, na tuto domácnost proto není nahlíženo jako 
na ohroženou hmotnou nouzí. 

Tento třetí ukazatel ohrožení hmotnou nouzí se na první pohled může jevit jako 
chybný. Položme si otázku, jestli se při poměřování reziduálních příjmů k životnímu 
minimu může stát, že reziduální příjem je menší než životní minimum domácnosti. 
A pokud si na tuto otázku odpovíme, že se tak stát nemůže, následující tabulky nám 
ukáží, že jsme se mýlili a že se tato situace v ČR týká cca 5 % domácností. Existuje 
přitom více důvodů, proč k této situaci může dojít, čtenář by měl vzít v potaz zejména 
následující: 

• Stát u nízkopříjmových domácností nemusí vždy garantovat ŽM jako minimální 
příjem, jelikož existuje i institut existenčního minima. Mikrodata SILC počítají vždy 
s životním minimem domácnosti. Pokud stát nízkopříjmové domácnosti garantuje 
nižší částku životního minima, bude ve výsledku její reziduální příjem nižší, než je 
částka životního minima stanovaná v šetření ČSÚ. 

 

• Nízkopříjmová domácnost obývá byt, u kterého jsou náklady vyšší než tzv. 
normativní náklady. Stát v tomto případě domácnosti uhradí maximálně normativní 
náklady, její reziduální příjem bude nižší než životní minimum. 

 

• U domácnosti může dojít k časovému nesouladu mezi výdaji za domácnost (v 
daném roce zvýšené) a sociálními příjmy (v daném roce nižší). Sociální příjmy na 
tento nesoulad mezi „zvýšenými náklady“ a „nižšími příjmy“ budou reagovat až 
v následujícím období. 

 

• Šetření SILC eviduje výdaje na bydlení sledovaného roku, ale příjmy jsou evidovány 
za rok předcházející. Zde se jedná o jiný typ časového nesouladu. Předpokládejme, 
že v případě domácnosti, kde její přednosta v tomto roce získá práci po dlouho-
trvající nezaměstnanosti, dojde zároveň k přestěhování do jiného bytu s vyššími 
náklady. Zvýšené příjmy domácnosti se ale v datech SILC objeví až příští rok, tento 
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rok jsou evidovány pouze vyšší náklady. Může se tak stát, že domácnost má 
reziduální příjem menší než životní minimum domácnosti, ve skutečnosti to ale u 
této domácnosti nebude pravda. 

Jistým metodickým nedostatkem prováděného rozboru je způsob, jakým jsou 
uváděny náklady na bydlení. U domácností v nájmu tyto obsahují měsíční cenu 
za nájem/pronájem, domácnosti obývající vlastní byt (nebo družstevní) pak nájem 
neplatí. Může se stát, že domácnost ve vlastním bytě si tento zakoupila s využitím 
úvěru na bydlení (typicky hypotéka). Pravidelná měsíčná splátka by v tomto případě 
šla považovat za ekvivalent nájemného, dle metodiky ČSÚ s tímto výkladem však 
nepočítáme. Za této situace bychom však měli očekávat, že míra ohrožení chudobou 
u domácností ve vlastních bytech bude nižší než u domácností v bytech nájemních. 

Výše uvedené tři ukazatele míry ohrožení chudobou jsou ukázány pro roky 
2008, 2010 a 2013, domácnosti jsou přitom dále členěny podle následujících hledisek: 

• pohlaví přednosty domácnosti, 
 

• věk přednosty domácnosti, 
 

• právní důvod užívání bytu (zjednodušené třídění), 
 

• velikost obce (zjednodušené třídění), 
 

• děti v domácnosti: ano/ne, 
 

• počet dětí v domácnosti, 
 

• druh domácnosti dle členění EU, 
 

• druh domácnosti podle pracovní aktivity a 
 

• druh domácnosti podle vzdělání. 
 

Dále jsou na datech SILC 2013 provedeny podrobnější rozbory nákladů 
na bydlení dle výše zmíněných hledisek. Pro rozbor struktury nákladů na bydlení jsou 
ukázány průměrné hodnoty na domácnost s ohledem na fakt, jestli podíl nákladů na 
disponibilním příjmu dosahuje vyšší (nad 40 %) nebo nižší (do 40 %) hodnoty. 
Struktura nákladů na bydlení sleduje tyto složky: 

• nájemné, úhrada za užívání bytu, 
 

• elektřina, 
 

• plyn, 
 

• ústřední topení, teplá voda, 
 

• vodné a stočné, 
 

• paliva, 
 

• ostatní služby související s bydlením. 
 

Data SILC obsahují také subjektivní hodnocení samotných domácností. V podka-
pitole 5.5 doplníme rozbor o tyto subjektivní vnímání domácností (opět ve vztahu 
k výše zmíněným hlediskům):  

• za jak velkou zátěž domácnost považuje náklady na bydlení, 
 

• zda si domácnost může dovolit dostatečné vytápění: ano/ne, 
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• zda si domácnost může dovolit neočekávaný výdaj (9,4 tis. Kč): ano/ne, 
 

• zda je domácnost schopná v termínu platit nájem, tedy zda jí je/není evidován dluh 
na nájemném v posledních 12 měsících (s omezením na domácnosti žijící 
v nájemním bydlení). 

 

Data SILC jsou výběrovým šetřením, což s sebou nese i jisté omezení v podobě 
možnosti zobecňovat výsledky na celou společnost při zkoumaní vzorků v podrobnějším 
členění datového souboru. Při analýzách je proto důležité sledovat i nevážený počet 
domácností. V případě že tento počet klesne pod reprezentativní hranici, nelze vý-
sledky analýz příliš zobecňovat směrem k celé české společnosti. Na tyto případy bude 
čtenář upozorněn v případě výskytu přímo v textu, abychom tak zabránili možným 
nejasnostem. 

5.2 Vliv nákladů na bydlení na míru příjmové chudoby 
domácností nebo hmotnou nouzi 

Dle hledisek vytyčených v metodologické části bude nyní posuzován vliv nákladů 
na bydlení. Vlivem aplikace pravidel Českého statistického úřadu pro určení přednosty 
domácnosti je tímto ve většině případů muž. Tabulka č. 5.1 neukazuje, že by mezi 
roky 2008 a 2013 došlo k nějakým zásadním změnám v počtu chudých domácností. 
Pokud se podíváme na první ukazatel - míra ohrožení chudobou s ohledem na 60 % 
mediánového disponibilního příjmu, pak v roce 2008 bylo chudobou ohroženo 10,3 % 
domácností, v roce 2013 to bylo 9,2 % domácností. Výrazně jinak tento ukazatel 
nahlíží na ohrožení chudobou za situace, kdy osobou v čele domácnosti je muž a kdy 
je jím žena. Jestliže v roce 2013 je chudobou ohroženo 6,5 % domácností muže, u 
domácností s přednostou ženou je tomu tak ze 17,5 %. Vývoj mezi roky 2008-2013 
ukazuje snížení ohrožení u domácnosti s přednostou ženou o cca 5 p.b. Proč je 
domácnost se ženou coby přednostou více ohrožena chudobou, pak více osvětluje 
tabulka č. 5.7, kdy chudobou jsou více ohroženy domácnosti jednotlivce staršího 65 let 
a domácnosti samoživitele s dítětem. V obou dvou případech je v ČR žena častěji 
přednostou domácnosti. 

Ukazatel míra ohrožení chudobou s ohledem na 60 % mediánového reziduálního 
příjmu ukazuje, že v roce 2013 je chudobou ohroženo cca 20 % domácností. Opět, 
mezi roky 2008 a 2013 nelze u tohoto ukazatele hovořit o nějaké změně v jeho 
hodnotě. U tohoto ukazatele je ale chudobou ohroženo téměř 43 % domácností, kde 
v čele je žena. U mužů je tento podíl značně menší (12,1 %). 

V případě ukazatele ohrožení domácností hmotnou nouzí, má 4,6 % domácností 
v roce 2013 reziduální příjem nižší než životní minimum. I zde platí, že mezi roky 
2008-2013 nedošlo k podstatné změně a že domácnosti, kde v čele je žena, jsou 
hmotnou nouzí ohroženy více než domácnosti, kde v čele je muž. 
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Tabulka č. 5.1 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008, 2010, 2013 - pohlaví přednosty domácnosti 

SILC 2008 podíl 
na celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu a 
životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 
% 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

pohlaví 
přednosty 
domácnosti 

muž 76,6 6,6 93,4 100,0 10,8 89,2 100,0 3,0 3,3 93,7 100,0 

žena 23,4 22,6 77,4 100,0 47,3 52,7 100,0 7,4 11,9 80,8 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 
 

SILC 2010 podíl 
na celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu a 
životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 
% 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

pohlaví 
přednosty 
domácnosti 

muž 76,9 6,0 94,0 100,0 10,1 89,9 100,0 2,4 2,6 95,0 100,0 

žena 23,1 22,9 77,1 100,0 42,7 57,3 100,0 8,0 9,0 83,0 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 
 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu a 
životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 
% 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

pohlaví 
přednosty 
domácnosti 

muž 74,9 6,5 93,5 100,0 12,1 87,9 100,0 3,3 3,5 93,1 100,0 

žena 25,1 17,5 82,5 100,0 42,5 57,5 100,0 8,4 9,3 82,2 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

 

Následující tabulka č. 5.2 se dívá na chudobu domácností optikou věku 
přednosty domácnosti. Dle prvního ukazatele jsou příjmovou chudobou ohroženy 
všechny domácností velmi podobně, nepatrně větší míra ohrožení je u domácností 
s přednostou do 26 let a mírně větší je i míra příjmové chudoby u domácností 
s přednostou starším 71 let. U těchto typů domácností se může ve větší míře jednat o 
jednočlenné domácnosti, které v souvislosti s bydlením nemohou realizovat úspory 
z rozsahu. 

K zaznamenání je rovněž skutečnost, že druhý a třetí ukazatel naznačují 
odlišně míru ohrožení chudobou a hmotnou nouzí pro domácnosti, kde přednosta je 
starobní důchodce (starší 60 let). Protože je těmto domácnostem garantováno životní 
minimum ve standardní výši, podíl domácností s reziduálním příjmem nižším než ŽM 
je velmi nízký, rozhodně nižší než průměr ČR. Tyto domácnosti tak podle ukazatele 3 
jsou nejméně ohroženy hmotnou nouzí. Naproti tomu nízká diferenciace starobních 
důchodů a obecně spíše nižší náhradový poměr způsobují, že po odečtení nákladů na 
bydlení mají tyto domácnosti ve větší míře ekvalizovaný reziduální příjem nižší než 60 
% mediánové hodnoty. Dokonce platí, že čím starší je přednosta domácnosti, tím větší 
pravděpodobnost, že domácnost bude ohrožena příjmovou chudobou. Velmi podobné 
výsledky pak ukazuje tabulka č. 5.7. 
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Tabulka č. 5.2 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008, 2010, 2013 - věk přednosty domácnosti 

SILC 2008 podíl 
na celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu  
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

věk 
přednosty 
domácnosti 

18-26 2,9 19,6 80,4 100,0 26,4 73,6 100,0 10,3 11,1 78,6 100,0 

27-30 6,1 8,6 91,4 100,0 12,4 87,6 100,0 5,3 5,5 89,1 100,0 

31-40 19,6 10,7 89,3 100,0 14,5 85,5 100,0 5,5 5,2 89,3 100,0 

41-50 18,7 11,2 88,8 100,0 15,3 84,7 100,0 5,9 4,9 89,3 100,0 

51-60 21,4 9,5 90,5 100,0 14,7 85,3 100,0 3,1 4,9 92,0 100,0 

61-70 16,1 8,5 91,5 100,0 24,0 76,0 100,0 2,1 5,3 92,7 100,0 

71-80 11,2 9,7 90,3 100,0 31,5 68,5 100,0 1,1 5,7 93,2 100,0 

81+ 4,1 13,2 86,8 100,0 38,7 61,3 100,0 1,9 4,7 93,4 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 
 

SILC 2010 podíl na 
celkem 

 v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu  
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

věk 
přednosty 
domácnosti 

18-26 3,1 15,6 84,4 100,0 22,5 77,5 100,0 9,4 8,2 82,4 100,0 

27-30 5,2 7,9 92,1 100,0 11,2 88,8 100,0 4,1 3,5 92,4 100,0 

31-40 20,3 10,3 89,7 100,0 13,6 86,4 100,0 4,6 4,1 91,3 100,0 

41-50 18,1 10,6 89,4 100,0 14,5 85,5 100,0 4,6 3,8 91,7 100,0 

51-60 20,8 9,3 90,7 100,0 15,2 84,8 100,0 4,3 3,7 92,0 100,0 

61-70 17,1 8,4 91,6 100,0 19,2 80,8 100,0 1,8 3,8 94,4 100,0 

71-80 10,9 10,2 89,8 100,0 26,8 73,2 100,0 1,4 4,0 94,6 100,0 

81+ 4,5 12,3 87,7 100,0 36,0 64,0 100,0 1,6 5,8 92,6 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 
 

SILC 2013 podíl na 
celkem 

 v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu  
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

věk 
přednosty 
domácnosti 

18-26 2,7 12,7 87,3 100,0 27,1 72,9 100,0 10,5 6,1 83,4 100,0 

27-30 4,7 6,2 93,8 100,0 14,7 85,3 100,0 4,3 3,7 92,0 100,0 

31-40 20,0 8,7 91,3 100,0 15,3 84,7 100,0 5,6 5,1 89,2 100,0 

41-50 18,3 10,7 89,3 100,0 17,1 82,9 100,0 6,0 4,9 89,1 100,0 

51-60 18,9 11,0 89,0 100,0 16,4 83,6 100,0 5,0 5,5 89,5 100,0 

61-70 19,1 7,8 92,2 100,0 20,9 79,1 100,0 3,0 4,6 92,4 100,0 

71-80 10,6 7,8 92,2 100,0 29,0 71,0 100,0 2,2 5,5 92,3 100,0 

81+ 5,5 8,7 91,3 100,0 34,6 65,4 100,0 2,0 4,0 94,0 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

 

Následující tabulka č. 5.3 dělí domácnosti podle právního důvodu užívání bytu 
na vlastnické bydlení (vlastní byt, RD, družstevní byt), nájemní bydlení s tržním nebo 
se sníženým nájmem (regulovaným do roku 2012) a ostatní bydlení (služební, 
domovnický, ostatní bezplatné užívání). Domácnosti většinou bydlí ve vlastním bytě, 
jejich podíl navíc mezi roky 2008 a 2013 vzrostl ze 73 na 77,9 %. Druhým nejčastěj-
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ším typem bydlení je pak nájemní bydlení, kdy do roku 2010 převažovaly byty 
s regulovaným nájmem, dnes jde o nájem tržní. 

 

Tabulka č. 5.3 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008, 2010, 2013 - právní důvod užívání bytu 

SILC 2008 podíl na 
celkem 

 v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu  
a životního minima dom. 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 
% 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické 73,0 7,8 92,2 100,0 15,1 84,9 100,0 2,4 3,9 93,6 100,0 

tržní nájem 5,5 19,6 80,4 100,0 35,2 64,8 100,0 13,0 11,6 75,4 100,0 

regulovaný n. 17,6 16,1 83,9 100,0 31,0 69,0 100,0 7,5 9,4 83,1 100,0 

ostatní 3,8 17,8 82,2 100,0 24,1 75,9 100,0 4,5 4,3 91,2 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 
 

SILC 2010 podíl na 
celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu  
a životního minima dom. 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 
% 

 > 150 
% suma 

A N suma A N suma 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické 76,6 7,6 92,4 100,0 13,7 86,3 100,0 2,0 2,8 95,2 100,0 

tržní nájem 5,4 18,9 81,1 100,0 31,3 68,7 100,0 13,9 6,7 79,4 100,0 

regulovaný n. 14,9 16,9 83,1 100,0 32,5 67,5 100,0 8,8 9,5 81,7 100,0 

ostatní 3,2 18,0 82,0 100,0 21,5 78,5 100,0 3,5 3,9 92,6 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 
 

SILC 2013 podíl na 
celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu  
a životního minima dom. 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 
% 

  > 150 
% suma 

A N suma A N suma 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické 77,9 7,7 92,3 100,0 15,3 84,7 100,0 2,6 3,8 93,6 100,0 

tržní nájem 17,1 14,5 85,5 100,0 38,5 61,5 100,0 13,5 10,8 75,7 100,0 

regulovaný n. 1,0 17,6 82,4 100,0 31,6 68,4 100,0 5,0 8,5 86,5 100,0 

ostatní 4,0 15,0 85,0 100,0 21,7 78,3 100,0 5,1 3,1 91,8 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

 

Vlivem ukončované deregulace nájemního bydlení přešla velká část bytů 
od 1. 1. 2013 do režimu smluvního nájemného, což můžeme vidět na  datech SILC 
2013 zvýšením podílu domácností s tržním nájemným. Malá část nájemních bytů zů-
stává v režimu tzv. sníženého nájemného, kde se jedná o sociální bydlení. Ve sledova-
ném období také dochází k privatizaci obecních nájemních bytů a dochází tak k 
přechodu domácností z kategorie nájemního bydlení do bydlení vlastnického. 

Z hlediska ohrožení chudobou jsou dlouhodobě nejméně ohroženy příjmovou 
chudobou domácnosti ve vlastnickém bydlení. Naopak domácnosti v nájemním bydlení 
jsou příjmovou chudobou ohroženy více (rodiny s dětmi, domácnosti s nepravidelnými 
příjmy), což platí zejména, pokud ohrožení příjmovou chudobou posuzujeme pomocí 
reziduálního příjmu (druhý ukazatel). 

Zatímco podle ukazatele ohrožení chudobou - AROP s velikostí sídla mírně klesá 
míra ohrožení chudobou (nejspíš důsledek vyšších průměrných příjmů a větších 
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možností se zapojit na trhu práce), současně mírně roste ohrožení chudobou s ohledem 
na reziduální příjem (jako důsledek větší koncentrace nájemního bydlení ve větších 
městech). 

 
Tabulka č. 5.4 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008, 2010, 2013 - velikost obce 

SILC 2008 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

velikost  
obce 

do 2 000 24,2 8,9 91,1 100,0 14,3 85,7 100,0 2,0 4,0 93,9 100,0 

2 000 - 10 000 19,2 10,9 89,1 100,0 19,0 81,0 100,0 3,4 5,7 90,9 100,0 

10 000 - 50 000 21,5 12,5 87,5 100,0 21,6 78,4 100,0 5,3 5,6 89,1 100,0 

více než 50 000 35,2 9,7 90,3 100,0 21,6 78,4 100,0 4,9 5,8 89,3 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 

SILC 2010 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

velikost  
obce 

do 2 000 24,3 11,1 88,9 100,0 15,1 84,9 100,0 2,8 2,9 94,2 100,0 

2 000 - 10 000 19,0 9,8 90,2 100,0 16,5 83,5 100,0 3,1 4,6 92,3 100,0 

10 000 - 50 000 21,3 12,0 88,0 100,0 21,4 78,6 100,0 5,2 4,8 89,9 100,0 

více než 50 000 35,4 7,9 92,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,3 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 

SILC 2013 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

velikost  
obce 

do 2 000 23,9 10,0 90,0 100,0 14,9 85,1 100,0 3,4 3,8 92,9 100,0 

2 000 - 10 000 20,7 9,7 90,3 100,0 19,7 80,3 100,0 4,2 5,2 90,7 100,0 

10 000 - 50 000 20,8 9,6 90,4 100,0 22,1 77,9 100,0 4,9 5,3 89,8 100,0 

více než 50 000 34,5 8,2 91,8 100,0 21,6 78,4 100,0 5,5 5,6 88,9 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

 

Tabulky č. 5.5 a 5.6 hodnotí situaci domácností podle přítomnosti dětí a jejich 
počtu. Míra ohrožení příjmovou chudobou při využití disponibilního příjmu je mírně 
vyšší u domácností s dítětem, naopak při využití reziduálního příjmu je vyšší míra 
ohrožení příjmovou chudobou u domácností bez dětí. Ty totiž při hrazení nákladů 
spojených s bydlením mohou méně využít úspor z rozsahu, náklady na bydlení jim 
snižují příjmy relativně více, než je tomu u domácností s dětmi. 
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Tabulka č. 5.5 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008, 2010, 2013 - jsou v domácnosti děti? 

SILC 2008 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle  60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

má 
domácnost 
děti? 

nemá 65,0 9,8 90,2 100,0 21,4 78,6 100,0 3,4 4,9 91,7 100,0 

má 35,0 11,3 88,7 100,0 15,4 84,6 100,0 5,0 6,2 88,8 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 

SILC 2010 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle  60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

má 
domácnost 
děti? 

nemá 65,0 9,1 90,9 100,0 19,3 80,7 100,0 3,1 3,8 93,1 100,0 

má 35,0 11,4 88,6 100,0 14,6 85,4 100,0 4,9 4,5 90,6 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 

SILC 2013 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle  60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

má 
domácnost 
děti? 

nemá 66,6 8,9 91,1 100,0 21,9 78,1 100,0 4,3 4,7 91,0 100,0 

má 33,4 9,9 90,1 100,0 15,3 84,7 100,0 5,2 5,5 89,2 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

Tabulka č. 5.6 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008-2011 - kolik je v domácnosti děti? 
 

SILC 2008 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 65,0 9,8 90,2 100,0 21,4 78,6 100,0 3,4 4,9 91,7 100,0 

1 dítě 17,0 10,1 89,9 100,0 14,2 85,8 100,0 4,2 5,1 90,8 100,0 

2 děti 15,3 10,9 89,1 100,0 14,5 85,5 100,0 5,3 5,7 89,0 100,0 

3 děti 2,4 18,5 81,5 100,0 25,6 74,4 100,0 7,2 14,0 78,8 100,0 

4 a více dětí 0,4 35,3 64,7 100,0 43,7 56,3 100,0 17,7 23,6 58,7 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 

SILC 2010 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 65,0 9,1 90,9 100,0 19,3 80,7 100,0 3,1 3,8 93,1 100,0 

1 dítě 17,0 9,6 90,4 100,0 13,0 87,0 100,0 3,9 3,7 92,4 100,0 

2 děti 15,4 10,4 89,6 100,0 13,7 86,3 100,0 4,4 4,2 91,3 100,0 

3 děti 2,3 26,1 73,9 100,0 26,8 73,2 100,0 13,1 10,3 76,6 100,0 

4 a více dětí 0,4 39,4 60,6 100,0 48,1 51,9 100,0 14,7 18,4 66,9 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
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SILC 2013 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 66,6 8,9 91,1 100,0 21,9 78,1 100,0 4,3 4,7 91,0 100,0 

1 dítě 16,4 9,3 90,7 100,0 16,4 83,6 100,0 5,5 5,3 89,2 100,0 

2 děti 14,1 9,0 91,0 100,0 12,2 87,8 100,0 3,9 5,1 91,0 100,0 

3 děti 2,3 12,8 87,2 100,0 20,3 79,7 100,0 5,4 9,0 85,6 100,0 

4 a více dětí 0,5 37,4 62,6 100,0 40,8 59,2 100,0 30,1 10,6 59,2 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

 

Z vývoje mezi roky 2010 až 2013 se zdá, že se podstatným způsobem zhoršila 
pozice domácností se čtyřmi a více dětmi, pokud ji posuzujeme pohledem reziduálního 
příjmu. V roce 2013 nemá po zaplacení nákladů na bydlení 30 % těchto domácností 
reziduální příjem alespoň ve výši životního minima. Je ale potřeba mít na paměti nižší 
vypovídací schopnost takto selektované skupiny. Domácností se 4 a více dětmi je 
v souboru SILC 2013 asi 0,5 %, konkrétně v souboru je pouze 11 domácností 
(nevážený počet) s nižším reziduálním příjmem než ŽM. Na druhou stranu je tato 
skupina domácností dlouhodobě více ohrožena příjmovou chudobou (AROP). 

Informačně přínosné je hledisko druhu domácnosti, které rozděluje domácnosti 
do 10 skupin (viz tabulka č. 5.7). Podle této tabulky jsou nejvíce příjmovou chudobou 
ohroženy domácnosti jednotlivců (mladší nebo starší 65 let), domácnost s 3+ dětmi 
a domácnost samoživitele s dětmi. Zvlášť posledně jmenovaná skupina domácností je 
ohrožena jak příjmovou chudobou, tak hmotnou nouzí. 

 
Tabulka č. 5.7 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008, 2010, 2013 - druh domácnosti podle členění EU 

SILC 2008 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh 
domác. 
- typ EU 

jednotlivec < 65 let 12,9 19,3 80,7 100,0 34,0 66,0 100,0 8,9 7,9 83,3 100,0 

Jednotlivec > 65 let 11,9 17,9 82,1 100,0 56,0 44,0 100,0 2,4 9,7 87,9 100,0 

2 dosp., oba < 65 16,9 5,6 94,4 100,0 8,7 91,3 100,0 2,8 3,2 94,0 100,0 

2 dosp., min. 1 >65 12,0 2,7 97,3 100,0 7,0 93,0 100,0 1,1 1,5 97,4 100,0 

ostat. dom. bez dětí 10,5 2,4 97,6 100,0 2,7 97,3 100,0 1,0 1,3 97,7 100,0 

2 dosp. a 1 dítě 10,4 6,5 93,5 100,0 9,0 91,0 100,0 3,0 3,2 93,8 100,0 

2 dosp. a 2 děti 12,9 7,5 92,5 100,0 9,9 90,1 100,0 3,1 4,6 92,4 100,0 

2 dosp. a 3+ dětí 2,5 21,1 78,9 100,0 28,7 71,3 100,0 9,1 15,1 75,7 100,0 

1 dosp. a 1+ dětí 4,4 38,4 61,6 100,0 53,0 47,0 100,0 19,6 18,7 61,7 100,0 

ostat. dom. s dětmi 5,6 5,3 94,7 100,0 7,0 93,0 100,0 1,3 2,8 95,9 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
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SILC 2010 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh 
domác. 
- typ EU 

jednotlivec < 65 let 12,4 17,3 82,7 100,0 31,5 68,5 100,0 8,3 6,4 85,3 100,0 

Jednotlivec > 65 let 11,1 18,9 81,1 100,0 50,2 49,8 100,0 2,8 7,8 89,5 100,0 

2 dosp., oba < 65 17,0 5,4 94,6 100,0 9,5 90,5 100,0 1,8 2,8 95,4 100,0 

2 dosp., min. 1 >65 12,9 1,9 98,1 100,0 6,1 93,9 100,0 0,5 1,2 98,3 100,0 

ostat. dom. bez dětí 10,6 2,1 97,9 100,0 3,0 97,0 100,0 ,6 1,2 98,2 100,0 

2 dosp. a 1 dítě 11,1 7,6 92,4 100,0 10,6 89,4 100,0 3,1 2,9 94,0 100,0 

2 dosp. a 2 děti 12,9 8,5 91,5 100,0 11,1 88,9 100,0 3,1 4,0 92,9 100,0 

2 dosp. a 3+ dětí 2,5 21,5 78,5 100,0 23,8 76,2 100,0 9,3 9,6 81,0 100,0 

1 dosp. a 1+ dětí 4,5 36,3 63,7 100,0 44,8 55,2 100,0 19,6 11,5 68,9 100,0 

ostat. dom. s dětmi 4,8 3,0 97,0 100,0 4,4 95,6 100,0 0,8 0,4 98,8 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 

SILC 2013 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh 
domác. 
- typ EU 

jednotlivec < 65 let 14,2 16,5 83,5 100,0 32,9 67,1 100,0 10,4 7,3 82,3 100,0 

Jednotlivec > 65 let 13,6 12,8 87,2 100,0 48,2 51,8 100,0 3,8 7,4 88,8 100,0 

2 dosp., oba < 65 16,5 6,2 93,8 100,0 11,8 88,2 100,0 3,4 3,6 93,0 100,0 

2 dosp., min. 1 >65 13,3 2,3 97,7 100,0 5,5 94,5 100,0 0,9 1,5 97,6 100,0 

ostat. dom. bez dětí 9,2 4,8 95,2 100,0 7,2 92,8 100,0 1,3 3,4 95,3 100,0 

2 dosp. a 1 dítě 10,3 8,5 91,5 100,0 14,4 85,6 100,0 4,8 4,6 90,6 100,0 

2 dosp. a 2 děti 11,6 6,4 93,6 100,0 8,8 91,2 100,0 2,4 4,0 93,7 100,0 

2 dosp. a 3+ dětí 2,4 12,9 87,1 100,0 21,0 79,0 100,0 6,7 9,3 84,0 100,0 

1 dosp. a 1+ dětí 3,9 25,4 74,6 100,0 40,3 59,7 100,0 16,2 11,3 72,5 100,0 

ostat. dom. s dětmi 5,0 9,4 90,6 100,0 11,2 88,8 100,0 4,5 4,8 90,7 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

 

Komplexitu různých výsledků při měření míry ohrožení chudobou a hmotnou 
nouzí (při použití reziduálního příjmu) lze nejlépe vidět na domácnosti jednotlivce. 
Pokud je mladší 65 let, je v roce 2013 ohrožen jak příjmovou chudobou (32,9 %), tak 
hmotnou nouzí (10,4 %). Naproti tomu důchodcovská domácnost jednotlivce je 
dokonce ještě více ohrožena příjmovou chudobou (48,2 %), méně však hmotnou nouzí 
(3,8 %). 

Obdobné výsledky dostaneme, pokud ohrožení chudobou a hmotnou nouzí 
u domácností posuzujeme podle pracovní aktivity (viz tabulka č. 5.8). Z hlediska 
pobídek k pracovní aktivitě je jistě dobře, že domácnosti, kde alespoň jedna osoba je 
ekonomicky aktivní (míněno zaměstnaná, nikoliv nezaměstnaná)5, jsou minimálně 

                                          
5  Čtenář by měl vést v patrnosti, že zatímco obecná definice ekonomického statutu dělí obyvatelstvo ve 

věku 15 let a více na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. zaměstnané a nezaměstnané, a obyvatelstvo 
ekonomicky neaktivní, definice použitá v databázi SILC je mírně odlišná. Podle té se obyvatelstvo člení na 
děti (v případě studia až do 26 let věku), ekonomicky aktivní (pracující) a ekonomicky neaktivní 
(nezaměstnaní, nepracující důchodci, pobírající rodičovský příspěvek a ostatní ekonomicky neaktivní). 
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ohroženy příjmovou chudobou. Naopak nedůchodcovské domácnosti ekonomicky 
neaktivních osob (zastoupení 3,7 % a 0,7 % v roce 2013) jsou příjmovou chudobou a 
hmotnou nouzí ohroženy v míře značné. 

 

Tabulka č. 5.8 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008-2011 - druh domácnosti podle pracovní aktivity 

SILC 2008 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle  60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh 
domác. 
podle 
pracovní 
aktivity 

aspoň 1 člen EA 67,4 5,2 94,8 100,0 8,9 91,1 100,0 1,7 3,4 94,9 100,0 

nikdo není EA 3,9 72,1 27,9 100,0 73,7 26,3 100,0 52,4 20,0 27,5 100,0 

důchodci (nikdo EA) 28,0 12,6 87,4 100,0 35,5 64,5 100,0 1,8 7,2 90,9 100,0 

nikdo EA a důchod. 0,8 63,8 36,2 100,0 71,7 28,3 100,0 39,1 29,5 31,4 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 

SILC 2010 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle  60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh 
domác. 
podle 
pracovní 
aktivity 

aspoň 1 člen EA 68,2 5,1 94,9 100,0 8,9 91,1 100,0 1,6 2,5 95,9 100,0 

nikdo není EA 3,8 69,9 30,1 100,0 69,9 30,1 100,0 45,3 19,8 35,0 100,0 

důchodci (nikdo EA) 27,1 11,9 88,1 100,0 30,7 69,3 100,0 2,1 5,1 92,9 100,0 

nikdo EA a důchod. 0,9 63,5 36,5 100,0 68,4 31,6 100,0 36,6 25,0 38,4 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 

SILC 2013 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle  60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh 
domác. 
podle 
pracovní 
aktivity 

aspoň 1 člen EA 66,4 5,4 94,6 100,0 10,7 89,3 100,0 2,6 3,6 93,8 100,0 

nikdo není EA 3,7 70,1 29,9 100,0 80,1 19,9 100,0 46,6 20,6 32,8 100,0 

důchodci (nikdo EA) 29,2 9,4 90,6 100,0 31,3 68,7 100,0 3,1 5,7 91,2 100,0 

nikdo EA a důchod. 0,7 53,7 46,3 100,0 73,8 26,2 100,0 37,7 23,1 39,2 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

 

Do jisté míry předvídatelné výsledky pak získáme, pokud domácnosti roztřídíme 
podle dosaženého vzdělání (tabulka č. 5.9). Domácnosti s nejnižším vzděláním jsou 
chudobou a hmotnou nouzí ohroženy v mnohem větší míře než domácnosti, kde 
alespoň jedna osoba má VŠ. U posledně jmenovaných je míra ohrožení chudobou spíš 
zanedbatelná. Mezi lety 2008 a 2013 vidíme sice pokles ohrožení příjmovou chudobou 
u domácností s nižším vzděláním, zároveň ale pozorujeme nárůst podílu výdajů na 
bydlení, které se nám projevuje zvýšením druhého a třetího ukazatele. 

                                                                                                                              
Pokud proto v textu hovoříme o ekonomicky aktivním obyvatelstvu, máme na mysli obyvatelstvo 
pracující. 



5. Vyhodnocení finanční dostupnosti bydlení 
 
 

83 

Tabulka č. 5.9 Podíl domácností (v %) ohrožených chudobou nebo hmotnou 
nouzí na datech SILC 2008, 2010, 2013 - druh domácnosti podle vzdělání 

SILC 2008 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh  
domác. 
podle  
vzdělání 

nízká (bez/ZŠ) 9,1 30,2 69,8 100,0 51,0 49,0 100,0 10,6 12,9 76,5 100,0 

střední (SŠ) 75,6 9,3 90,7 100,0 18,1 81,9 100,0 3,6 5,2 91,2 100,0 

vysoká (VŠ) 15,3 3,4 96,6 100,0 6,4 93,6 100,0 2,2 1,1 96,7 100,0 

celkem 100,0 10,3 89,7 100,0 19,3 80,7 100,0 4,0 5,3 90,7 100,0 
 

SILC 2010 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh  
domác. 
podle  
vzdělání 

nízká (bez/ZŠ) 8,8 30,1 69,9 100,0 46,3 53,7 100,0 12,2 9,3 78,5 100,0 

střední (SŠ) 73,2 9,1 90,9 100,0 16,8 83,2 100,0 3,1 4,0 92,9 100,0 

vysoká (VŠ) 18,0 3,1 96,9 100,0 6,9 93,1 100,0 1,9 1,7 96,4 100,0 

celkem 100,0 9,9 90,1 100,0 17,7 82,3 100,0 3,7 4,0 92,2 100,0 
 

SILC 2013 
podíl 
na 

celkem 

v riziku chudoby podle 60 % mediánu 
ekvalizovaného 

podíl reziduálního příjmu 
a životního minima domácnosti 

disponibilního příjmu reziduálního příjmu < 100 
% 

100 - 
150 % 

> 150 
% suma 

A N suma A N suma 

druh  
domác. 
podle  
vzdělání 

nízká (bez/ZŠ) 8,0 26,5 73,5 100,0 51,5 48,5 100,0 13,2 11,0 75,8 100,0 

střední (SŠ) 72,7 9,3 90,7 100,0 19,6 80,4 100,0 4,4 5,3 90,3 100,0 

vysoká (VŠ) 19,2 2,0 98,0 100,0 6,8 93,2 100,0 1,8 1,4 96,8 100,0 

celkem 100,0 9,2 90,8 100,0 19,7 80,3 100,0 4,6 5,0 90,4 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2008, 2010, 2013 

5.3 Zatížení domácností náklady na bydlení 

Jak jsme již ukázali v předchozí části kapitoly, náklady na bydlení mohou tvořit 
u některých domácností velký podíl na jejich disponibilních příjmech (rozdíl ukazatelů 
příjmové chudoby dle disponibilního příjmu a reziduálního příjmu). Dle výše definova-
ných hledisek (kap. 5.1) ukazujeme v následujících tabulkách míru zátěže domácností 
náklady na bydlení (procentní podíl nákladů na bydlení na disponibilní příjem 
domácnosti) v následující škále: 

• do 30 %, 
 

• 30-40 %, 
 

• 40-50 %, 
 

• 50 % a více. 
 

Hranice podílu 30 % (případně 35 % pro Prahu) spolu s normativními náklady 
na bydlení je hraniční hodnotou pro stanovení nároku na některé nepojistné sociální 
dávky (příspěvek na bydlení). 

V tabulce č. 5.10 vidíme, že více ohroženi výší nákladů na bydlení jsou 
domácnosti, kde přednostou je žena. V těchto případech má zátěž do 30 % 
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disponibilního příjmu necelá polovina těchto domácností. Při srovnání s domácnostmi 
s přednostou mužem (82,5 %) to je velký rozdíl. 

 

Tabulka č. 5.10 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle pohlaví přednosty 
domácnosti 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 
do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 % a více suma 

pohlaví 
přednosty 
domácnosti 

muž 74,9 82,5 9,3 3,9 4,2 100,0 
žena 25,1 47,8 23,7 13,5 15,0 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Velkou zátěží je bydlení pro mladé domácnosti a také pro domácnosti s před-
nostou v důchodovém věku. V případě mladých domácností má náklady na bydlení do 
30 % disponibilního příjmu domácnosti cca polovina domácností a 16 % těchto 
domácností má náklady na bydlení dokonce vyšší než 50 %. U domácností důchodců 
se podíl nákladů na bydlení většiny domácností pohybuje do 40 %. 

 

Tabulka č. 5.11 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle věku přednosty 
domácnosti 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 
do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 % a více suma 

věk 
přednosty 
domácnosti 

18-26 2,7 53,5 17,0 13,6 15,9 100,0 
27-30 4,7 72,0 12,5 5,9 9,4 100,0 
31-40 20,0 80,3 9,5 4,6 5,6 100,0 
41-50 18,3 78,9 8,9 5,2 6,9 100,0 
51-60 18,9 80,2 9,0 5,1 5,6 100,0 
61-70 19,1 69,8 16,5 6,9 6,8 100,0 
71-80 10,6 62,5 20,7 9,3 7,5 100,0 
81+ 5,5 58,8 22,6 9,4 9,3 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Většími náklady na bydlení dle tabulky č. 5.12 jsou zatíženy domácnosti 
v nájmu, a to nájmu tržním. Vlivem deregulace nájemného dochází k přesunu domác-
ností z nájmů regulovaných (nižších) na tržní. Vlivem nárůstu nájemného se zvyšoval 
i podíl celkových nákladů na bydlení. Podíl nákladů na bydlení na disponibilních 
příjmech vyšší než 50 % vidíme u téměř čtvrtiny těchto domácností. 
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Tabulka č. 5.12 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle právního důvodu 
užívání bytu 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 %  
a více suma 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické  77,9 81,4 10,9 4,2 3,5 100,0 
tržní nájemné 17,1 39,0 22,0 16,2 22,6 100,0 
snížené nájemné 1,0 51,8 27,7 10,8 9,7 100,0 
ostatní 4,0 80,3 9,7 4,1 6,0 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

V tabulce č. 5.13 je rozpoznatelná souvislost mezi výší zátěže domácností 
náklady na bydlení a velikostí obce. Souvisí to zejména se skutečností, že domácnosti 
menších měst mají nižší nájmy (při jinak srovnatelných parametrech bydlení). 

 

Tabulka č. 5.13 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle velikosti obce 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 %  
a více suma 

velikost obce  

do 2 000 23,9 86,3 7,6 3,3 2,8 100,0 
2 000 - 10 000 20,7 76,2 12,6 6,0 5,1 100,0 
10 000 - 50 000 20,8 71,0 15,1 7,1 6,8 100,0 
více než 50 000 34,5 65,5 15,5 8,1 10,9 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Domácnosti s dětmi jsou rizikovou skupinou při hodnocení ohrožení chudobou, 
ale jejich podíl nákladů na bydlení je u 83 % těchto domácností pod 30 % jejich 
disponibilních příjmů. Tato hodnota se mnoho neliší v závislosti na počtu dětí (výsledky 
u domácností se 4 a více dětmi mohou být opět lehce zkreslené, vzhledem k malému 
počtu vyšetřených domácností v datovém souboru). 
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Tabulka č. 5.14 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle dětí 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 %  
a více suma 

Má domácnost 
děti? 

nemá  66,6 69,3 15,1 7,3 8,3 100,0 
má děti 33,4 82,9 8,5 4,3 4,2 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 66,6 69,3 15,1 7,3 8,3 100,0 
1 dítě 16,4 79,9 9,0 5,5 5,5 100,0 
2 děti 14,1 86,8 7,8 2,9 2,4 100,0 
3 děti 2,3 85,2 9,7 1,5 3,7 100,0 
4 a více dětí 0,5 62,3 6,1 15,7 15,9 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Náklady na bydlení jsou velmi vysoké (vyšší než 50 % disponibilních příjmů) 
u 19 % domácností mladších jednotlivců, 14 % domácností jednotlivců - důchodců 
a 16 % samoživitelů s dětmi. Jak ukázaly předchozí rozbory, projevovalo se to 
i u zvýšené hodnoty ohrožení chudobou těchto domácností. 

 

Tabulka č. 5.15 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle druhu domácnosti v 
členění EU 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 %  
a více suma 

druh 
domácnosti 
typ EU 

jednotlivec < 65 let 14,2 51,5 17,8 11,9 18,8 100,0 
jednotlivec > 65 let 13,6 43,2 28,2 14,7 13,9 100,0 
2 dosp., oba < 65 16,5 80,8 11,0 3,8 4,4 100,0 
2 dosp., min. 1 >65 13,3 83,8 12,0 2,9 1,3 100,0 
ostat. dom. bez dětí 9,2 94,3 3,5 1,6 ,5 100,0 
2 dospělí a 1 dítě 10,3 81,7 8,7 5,9 3,5 100,0 
2 dospělí a 2 děti 11,6 90,2 6,0 1,8 1,9 100,0 
2 dospělí a 3+ děti 2,4 84,4 8,2 2,2 5,3 100,0 
1 dospělí a 1+ dětí 3,9 51,2 22,6 10,6 15,6 100,0 
ostat. dom. s dětmi 5,0 91,4 3,1 3,5 1,9 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Tabulka č. 5.16 ukazuje, že pokud se jedná o domácnost s alespoň jedním 
ekonomicky aktivním členem, pak náklady na bydlení jsou pod 30 % pro více jak 80 
% těchto domácností. Téměř čtyřnásobné zhoršení situace je u domácností s ekono-
micky neaktivními (výjimka domácnosti důchodců), kdy zátěž domácností náklady na 
bydlení je u cca 40 % těchto domácností vyšší než polovina jejich disponibilních příjmů. 
Problémem jsou náklady na bydlení také pro domácnosti s nižším vzděláním, jak 
naznačuje tabulka č. 5.17, kdy pro 30 % těchto domácností představují náklady 
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na bydlení více jak 40 % jejich disponibilních příjmů, což při spojení s nízkými příjmy 
způsobuje ohrožení hmotnou nouzí. 

 

Tabulka č. 5.16 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle ekonomické aktivity 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 %  
a více suma 

druh 
domácnosti 
dle pracovní 
aktivity 

alespoň 1 člen EA 66,4 83,2 8,9 4,2 3,7 100,0 
nikdo není EA 3,7 27,3 17,8 16,3 38,6 100,0 
důchodci (nikdo EA) 29,2 59,5 21,3 9,7 9,5 100,0 
nikdo EA a důchod. 0,7 23,0 21,8 15,3 39,9 100,0 
celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 
 

Tabulka č. 5.17 Podíl nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácností 
na datech SILC 2013 - distribuce domácností (v %) podle vzdělání 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 % a 
více suma 

druh 
domácnosti 
dle vzdělání 

nízká (bez/ZŠ) 8,0 48,9 20,1 13,3 17,7 100,0 
střední (SŠ) 72,7 73,6 13,3 6,5 6,7 100,0 

vysoká (VŠ) 19,2 85,2 8,5 2,8 3,5 100,0 

celkem 100,0 73,8 12,9 6,3 6,9 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

5.4 Struktura nákladů na bydlení 

Mezi problematické okruhy, které Koncepce bydlení  České republiky do roku 
2020 identifikovala, byly i problémy s vysokým zatížením některých domácností výdaji 
na bydlení. Podobné výsledky ukazují i naše předchozí rozbory. Nově připravená 
Koncepce dostupného bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení České republiky 
2015-2025 (viz MPSV, 2015) navazuje na koncepci předchozí. 

V této kapitole blíže rozebereme strukturu nákladů na bydlení. Průměrné 
náklady na bydlení a jejich podíl na čistých disponibilních příjmech budou vztaženy 
k vybraným hlediskům (právní důvod užívání bytu, děti v domácnosti a počet dětí). 
Dále pak ukážeme vliv jednotlivých složek nákladů na bydlení tak, jak je člení SILC 
2013 (nájemné, úhrada za užívání bytu; elektřina; plyn; ústřední topení, teplá voda; 
vodné a stočné; paliva; ostatní služby související s bydlením). 

Následující tabulka č. 5.18 ukazuje počty domácností a průměrné náklady 
na bydlení s ohledem na to, jestli náklady na bydlení přesahují 40 % disponibilních 
příjmů. Poměrně zásadní je rozdíl v nákladech na bydlení u domácností s nezaopatře-
nými dětmi, naopak menší než očekávaný je rozdíl u domácností s ohledem na právní 
důvod užívání bytu. 
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Tabulka č. 5.18 Počet domácností a průměrné náklady na bydlení na domácnost 
(v Kč) s ohledem na jejich podíl, právní důvod užívání bytu, počet nezaopat-
řených dětí a osob v domácnosti 

SILC 2013 

Je podíl nákladů na bydlení na příjmech domácnosti vyšší než 40 %? 

není je celkem 

domácnosti průměr 
nákladů 

domácnosti průměr 
nákladů 

domácnosti průměr 
nákladů tisíce % tisíce % tisíce % 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednoduš.) 

vlastnické 3 079 83 5 050 257 45 5 949 3 336 78 5 120 

tržní nájem 448 12 7 761 286 50 8 872 734 17 8 194 

snížený nájem 33 1 5 860 9 2 7 626 42 1 6 222 

ostatní 154 4 3 346 17 3 5 643 171 4 3 578 

celkem 3 714 100 5 314 568 100 7 436 4 282 100 5 596 

Má domácnost 
nezaopatřené 
děti? 

nemá děti 2 408 65 4 938 446 78 6 868 2 854 67 5 240 

má děti 1 306 35 6 008 122 22 9 503 1 428 33 6 308 

celkem 3 714 100 5 314 568 100 7 436 4 282 100 5 596 

Kolik má 
domácnost dětí? 

bez dětí 2 408 65 4 938 446 78 6 868 2 854 67 5 240 

1 dítě 625 17 5 947 78 14 8 834 702 16 6 266 

2 děti 571 15 5 961 32 6 11 001 604 14 6 232 

3 děti 94 3 6 456 5 1 8 747 99 2 6 574 

4 a více dětí 16 0 7 436 7 1 10 496 23 1 8 403 

celkem 3 714 100 5 314 568 100 7 436 4 282 100 5 596 

počet osob 
v domácnosti 

1 837 23 3 860 354 62 6 406 1 191 28 4 616 

2 1 272 34 5 305 114 20 8 201 1 385 32 5 543 

3 717 19 5 988 58 10 9 265 774 18 6 232 

4 690 19 6 058 29 5 12 266 719 17 6 306 

5 a více 198 5 6 492 15 3 9 642 213 5 6 711 

celkem 3 714 100 5 314 568 100 7 436 4 282 100 5 596 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Následující tabulky č. 5.19 a 5.20 ukazují náklady na bydlení a jejich strukturu 
s ohledem na to, jestli podíl nákladů na bydlení je (5.20) nebo není (5.19) vyšší než 
40 % disponibilních příjmů. 
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Tabulka č. 5.19 Průměrné náklady na bydlení (měsíčně v Kč) na domácnost (a 
jejich složky) dle právního užívání bytu, nezaopatřených dětí a počtu osob u 
domácností, jejichž náklady na bydlení NEDOSAHUJÍ 40 % disponibilních 
příjmů 

SILC 2013 náklady 
celkem nájem elektřina plyn ústř. 

topení vodné ostatní 
služby paliva 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické 5 050 712 1 550 1 018 634 492 282 363 

tržní nájem 7 761 3 366 1 255 871 1 257 544 395 73 

snížený nájem 5 860 2 460 977 450 1 176 448 287 62 

ostatní 3 346 48 1 360 902 146 352 176 362 

celkem 5 314 1 021 1 502 991 694 492 291 325 

Má domácnost 
nezaopatřené 
děti? 

nemá děti 4 938 988 1 343 946 679 414 256 311 

má děti 6 008 1 080 1 794 1 073 720 635 355 351 

celkem 5 314 1 021 1 502 991 694 492 291 325 

Kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 4 938 988 1 343 946 679 414 256 311 

1 dítě 5 947 1 158 1 690 1 032 786 613 348 319 

2 děti 5 961 1 007 1 848 1 069 668 644 360 365 

3 děti 6 456 1 001 2 058 1 339 603 682 355 417 

4 a více dětí 7 436 1 071 2 361 1 274 658 926 458 686 

celkem 5 314 1 021 1 502 991 694 492 291 325 

Kolik má 
domácnost 
osob? 

1 3 860 938 966 633 647 278 198 200 

2 5 305 1 094 1 402 1 019 768 460 276 285 

3 5 988 1 153 1 667 1 110 752 586 347 373 

4 6 058 909 1 933 1 153 619 665 353 425 

5 a více 6 492 802 2 303 1 327 462 657 357 583 

celkem 5 314 1 021 1 502 991 694 492 291 325 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Počty těchto domácností byly uvedeny v předchozí tabulce č. 5.18. Tabulky se 
tak snaží ukázat, která část nákladů domácnosti má vliv na to, že celkové náklady jsou 
nebo nejsou vyšší než 40 % disponibilních příjmů. Při tomto posuzování ale nesmíme 
zapomenout na skutečnost, že nejenom vyšší náklady a jejich struktura, ale i 
nedostatečné disponibilní příjmy mají vliv na zařazení domácnosti do jedné ze dvou 
kategorií. 

Tabulky ukazují ambivalentní vliv výše nájemného na to, jestli náklady na 
bydlení u domácnosti převyšují hranici 40 %. Na jednu stranu jsou průměrné měsíční 
náklady na bydlení domácnosti z tabulky č. 5.20 vyšší o 2 112 Kč oproti průměrné 
domácnosti z tabulky č. 5.19. Zvýšené nájemné se na tomto rozdílu podílí celými 74 % 
(1 573 Kč). Na druhou stranu ovšem platí, že pokud vezmeme sektor domácností 
v tržním nájmu, činí rozdíl v nájemném pouze 536 Kč. 

Při srovnání struktury nákladů dále vidíme, že chudé domácnosti vydají mno-
hem více za ústřední vytápění, ale mnohem méně za nákup paliv. Faktor nižšího příjmu 
chudších domácností lze navíc pozorovat i u výdajů za dodávky elektrické energie, kdy 
chudší domácnosti (tabulka č. 5.20) mají nižší náklady než domácnosti bohatší. 

Za tabulek dále jasně plynou již dříve známé skutečnosti, že náklady na bydlení 
a jejich jednotlivé složky jsou sice dány počtem osob (dětí) v domácnosti, ale že 
závislost není přímo úměrná. Lze vidět, že jsou položky, které umožňují větší úspory 
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z rozsahu (jako např. výdaje za vytápění) a naopak výdaje, kde závislost je silnější 
(jako např. vodné). 

Celkově je možné, ve shodě s dřívějšími rozbory VÚPSV, konstatovat, že 
domácnosti, jejichž náklady na bydlení přesahují 40 % disponibilních příjmů, ve větší 
míře bydlí v nájemním typu bydlení a spíše se jedná o domácnosti bez nezaopatřených 
dětí. 

Při čtení tabulek č. 5.19 a 5.20 je třeba zohlednit skutečnosti, které mohou ně-
které zdánlivě nelogické závěry vysvětlovat. Jednak je třeba upozornit na skutečnost, 
že, jak již naznačily předchozí kapitoly, druh a kvalita bydlení bohatších a chudších 
domácností se liší. A tak zatímco bohatší domácnosti mohou bydlet v bytech, kde 
příprava jídla častěji probíhá na elektrických vařičích než na plynových, chudší domác-
nosti bydlí v bytech, které jsou obecně více energeticky náročné (chybějící zateplení, 
starší standardy výstavby). Jinou skutečností může být, že u určité skupiny domácností 
v nájemním (podnájemním) typu bydlení mohou být z rozličných důvodů ceny někte-
rých služeb započítány do nájmu, což pak znesnadňuje průměrování a interpretaci. A 
konečně je třeba nepřeceňovat závěry v tabulce 5.20 i z důvodů nízké četnosti 
domácností zde uvedených. Jak ukázala tabulka č. 5.18, četnosti některých typů 
domácností jsou tak nízké, že nelze činit žádný velký závěr např. ze skutečnosti, že 
průměrné náklady celkem jsou nejvyšší u domácnosti s 2 dětmi a u domácnosti s 3+ 
dětmi jsou nižší. 

Tabulka č. 5.20 Průměrné náklady na bydlení (měsíčně v Kč) na domácnost (a 
jejich složky) dle právního užívání bytu, nezaopatřených dětí a počtu osob u 
domácností, jejichž náklady na bydlení PŘESAHUJÍ 40 % disponibilních příjmů 

SILC 2013 náklady 
celkem nájem elektřina plyn ústř. 

topení vodné ostatní 
služby paliva 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické 5 949 1 250 1 422 1 220 1 004 535 285 233 

tržní nájem 8 872 3 902 1 357 1 127 1 397 580 437 73 

snížený nájem 7 626 3 215 1 404 649 1 608 431 320 0 

ostatní 5 643 612 1 334 1 599 1 015 517 495 70 

celkem 7 436 2 594 1 386 1 176 1 211 555 368 144 

Má domácnost 
nezaopatřené 
děti? 

nemá děti 6 868 2 322 1 291 1 119 1 169 485 327 155 

má děti 9 503 3 586 1 732 1 384 1 366 811 517 106 

celkem 7 436 2 594 1 386 1 176 1 211 555 368 144 

Kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 6 868 2 322 1 291 1 119 1 169 485 327 155 

1 dítě 8 834 3 355 1 562 1 310 1 335 668 486 118 

2 děti 11 001 4 096 2 136 1 692 1 471 1 012 504 90 

3 děti 8 747 2 930 1 568 1 327 1 511 804 595 12 

4 a více dětí 10 496 4 230 1 866 860 1 135 1 442 843 121 

celkem 7 436 2 594 1 386 1 176 1 211 555 368 144 

Kolik má 
domácnost 
osob? 

1 6 406 2 134 1 207 1 058 1 116 423 307 160 

2 8 201 2 900 1 556 1 344 1 225 628 402 147 

3 9 265 3 470 1 680 1 203 1 539 789 496 88 

4 12 266 4 976 2 061 1 819 1 685 1 049 588 87 

5 a více 9 642 3 196 1 921 1 359 1 173 1 284 649 61 

celkem 7 436 2 594 1 386 1 176 1 211 555 368 144 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 
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Kombinace zvýšených nákladů na bydlení, nižších disponibilních příjmů 
(zejména příjmů z ekonomické aktivity) nedává těmto domácnostem příliš šancí, jak 
aktivně svoji nepříznivou situaci řešit. Tento výrok samozřejmě neplatí absolutně, 
rozbor prokázal např. vyšší náklady na vodné za situace, kdy domácnost má stejný 
počet členů (což ale může být dáno např. využitím vody z vlastní studny). Na druhou 
stranu např. náklady domácnosti s vyšším poměrem nákladů v tržním nájmu nejsou 
příliš odlišné od průměrných nákladů totožné domácnosti s nižším poměrem nákladů. 
V tomto případě je více než zřejmé, že třídícím kritériem nemusí být náklady na 
bydlení, ale spíš disponibilní příjem domácnosti. 

5.5 Subjektivní vnímání domácností 

Kapitolu o zatížení domácností náklady na bydlení zakončujeme rozborem 
položek databáze SILC, které zachycují subjektivní vnímání pozice domácnosti:  

• náklady na bydlení jsou pro domácnost velkou zátěží, 
 

• domácnost si nemůže dovolit dostatečné vytápění, 
 

• domácnost si nemůže dovolit neočekávaný výdaj, 
 

• domácnost není schopná zaplatit nájem (má dluh na nájemném). 

Jen necelých 8 % domácností nevnímá náklady na bydlení jako zátěž. Oproti 
tomu jako velkou zátěž vnímá náklady na bydlení skoro 29 % domácností. Tabulka č. 
5.21 nám srovnává subjektivní a objektivní zatížení náklady na bydlení. S růstem 
podílu nákladů na bydlení na disponibilním příjmu domácnosti roste i subjektivní 
vnímání zátěže, kdy při nákladech na bydlení větších než 50 % příjmu uvádí 59 % 
domácnosti, že jejich náklady na bydlení jsou pro ně velkou zátěží. 

Pozitivní informací je, že 93 % domácností si může dovolit dostatečné vytápění. 
Horší situace je u možnosti zaplatit neočekávaný výdaj, kdy 43,2 % domácností si 
neočekávaný výdaj dovolit nemůže (v případě otázky bydlení např. řešení havárií 
v bytě). Tabulka potvrzuje očekávaný zvyšující se podíl domácností, které si nemohou 
dovolit neočekávaný výdaj, s růstem podílu jejich nákladů na bydlení k disponibilním 
příjmům.  

Jak již ukázaly předchozí tabulky (tabulka č. 5.3, 5.12), tak v roce 2013 žije 
v nájemním typu bydlení přibližně 18 % domácností (17,1 % domácností s nájmem 
tržním). Dluh na nájemném je evidován u 3 % ze všech domácností. Opět se potvrdil 
očekávaný růst podílů domácností, které evidují problém s placením nájmu, s růstem 
jejich nákladů na bydlení ve vztahu k jejich disponibilním příjmům. 
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Tabulka č. 5.21 Subjektivní hodnocení nákladů na bydlení a podíl nákladů 
na bydlení na disponibilním příjmu domácností na datech SILC 2013 (v % 
domácností) 

SILC 2013 podíl 
na celkem 

Jaký je podíl nákladů na bydlení? 
do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 % a více 

náklady na 
bydlení - 
finanční zátěž 

velká zátěž 28,7 21,8 41,3 51,9 58,4 
určitá zátěž 63,5 69,3 52,9 45,1 38,3 
žádná zátěž 7,8 8,9 5,7 3,0 3,2 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

dostatečné 
vytápění 

ano 93,0 94,8 90,2 85,9 85,3 
ne 7,0 5,2 9,8 14,1 14,7 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

neočekávaný 
výdaj 

ano 56,8 65,0 40,0 30,2 25,1 
ne 43,2 35,0 60,0 69,8 74,9 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

má dluh na 
nájmu 

ano 2,7 1,1 3,6 9,8 12,7 
ne 54,9 48,9 71,0 72,8 72,8 
netýká se 42,3 50,0 25,4 17,4 14,5 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 
 

Následující tabulky se zaměřují na podíl nákladů na bydlení. Druhým sledova-
ným hlediskem je právní důvod užívání bytu, existence dětí v domácnosti a počet dětí 
v domácnosti. Pro takto definované skupiny je sledována míra sebezařazení 
domácnosti v rámci čtyř subjektivních kritérií (definovaných na začátku podkapitoly; 
v předchozí tabulce č. 5.21 jsou vyznačeny tučně). 

Při hodnocení číselných hodnot v tabulkách č. 5.22 až 5.25 je třeba brát 
v úvahu, že mohly vzniknout z malých absolutních četností. Uveďme si to na 
následujícím příkladu. Tabulka č. 5.22 říká, že 89,2 % domácností se 4+ dětmi, jejichž 
náklady na bydlení přesahují 50 % disponibilního příjmu, o sobě prohlásilo, že pro ně 
náklady na bydlení tvoří velkou zátěž. V šetření SILC 2013 je 8 275 domácností, 
z nichž 47 má 4 a více dětí (po převážení 0,5 % - viz tabulka č. 5.6). Z nich 7 
domácností má náklady na bydlení 50 % disponibilních příjmů (po převážení 15,9 % - 
viz tabulka č. 5.14). Dále, z těchto 7 domácností 6 prohlásilo, že jejich náklady na 
bydlení představují velkou zátěž (po převážení 89,2 % - viz tabulka č. 5.22). Těchto 6 
domácností pak „reprezentuje“ 3 304 podobných domácností v celé ČR. I když byl 
tento příklad pravděpodobně nejextrémnějším z níže uvedených tabulek, jasně 
ukazuje, kde leží limity rozboru dat z šetření SILC 2013. Spíše než absolutní čísla je 
proto třeba se dívat na to, jestli jsou hodnoty malé či velké s ohledem na sledovaná 
hlediska nebo jaký je jejich progres s ohledem na podíl nákladů na bydlení. 

Vyšší zátěží jsou náklady na bydlení (a to jak subjektivně, tak objektivně) 
pro domácnosti s tržním nájmem než pro domácnosti s vlastnickým typem bydlení, a 
to i za situace, kdy mají stejný podíl nákladů na bydlení. Domácnosti v nájemním 
bydlení mohou pociťovat vyšší míru nejistoty a ohrožení v souvislosti s placením nákla-
dů za své bydlení. Situace z pohledu domácnosti s dětmi a bezdětnými domácnostmi se 
příliš neliší, jako velkou zátěž náklady na bydlení vidí 32 % domácností s dětmi a 27 % 
domácností bez dětí. S růstem počtu dětí narůstá i počet domácností, které subjektivně 
vnímají velké zatížení náklady na bydlení (u domácností s 4 a více dětmi jsme však 
limitováni v rozborech počtem těchto domácností v datovém souboru - viz text výše). 
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Tabulka č. 5.22 Podíl domácností (v % dané skupiny nebo celku), pro které 
náklady na bydlení tvoří vekou zátěž (subjektivní hodnocení) v třídění podle 
podílu nákladů na bydlení na disponibilním příjmu 

SILC 2013 
Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 %  
a více celkem 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické  21,9 37,8 47,8 52,4 25,8 
tržní nájem 24,4 49,8 57,9 63,0 44,2 
snížený nájem 23,2 45,9 43,7 75,4 36,7 
ostatní 13,3 33,9 35,2 37,8 17,6 
celkem 21,8 41,3 51,9 58,2 28,7 

Má domácnost 
nezaopatřené 
děti? 

nemá děti 19,5 36,9 48,5 56,5 27,3 
má děti 25,6 57,1 63,2 64,7 31,6 
celkem 21,8 41,3 51,9 58,2 28,7 

Kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 19,5 36,9 48,5 56,5 27,3 
1 dítě 25,0 51,1 46,1 60,4 30,5 
2 děti 24,4 57,6 92,2 69,6 30,1 
3 děti 34,3 87,9 100,0 66,5 41,7 
4 a více dětí 43,5 100,0 87,5 89,2 61,1 
celkem 21,8 41,3 51,9 58,2 28,7 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

Situace z hlediska možnosti vytápění, jak už bylo výše zmíněno, není domác-
nostmi pociťována jako dramatická. Pouze 7 % domácností deklaruje, že si nemůže 
dovolit zaplatit dostatečné vytápění. Tabulka č. 5.23 nám ukazuje, že vyšší je tento 
podíl u domácností s tržním nájmem a domácností bez dětí. 

Tabulka č. 5.23 Podíl domácností (v % dané skupiny nebo celku), které si 
nemohou dovolit dostatečné vytápění (subjektivní hodnocení) v třídění podle 
podílu nákladů na bydlení na disponibilním příjmu 

SILC 2013 
Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 % a více celkem 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické  4,9 8,1 14,0 12,8 5,9 
tržní nájem 6,9 13,6 15,6 15,7 11,8 
snížený nájem 4,6 5,0 0,0 12,0 5,0 
ostatní 7,9 15,0 0,0 17,6 8,9 
celkem 5,2 9,8 14,1 14,6 7,0 

Má domácnost 
nezaopatřené 
děti? 

nemá děti 6,1 10,7 13,6 16,2 8,1 
má děti 3,7 7,0 15,8 8,3 4,7 
celkem 5,2 9,8 14,1 14,6 7,0 

Kolik má 
domácnost 
dětí? 

bez dětí 6,1 10,7 13,6 16,2 8,1 
1 dítě 3,8 3,1 10,8 9,2 4,4 
2 děti 3,7 9,5 28,4 2,7 4,8 
3 děti 3,6 16,5 0,0 0,0 4,7 
4 a více dětí 0,0 31,1 14,6 28,9 8,8 
celkem 5,2 9,8 14,1 14,6 7,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 
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Tabulka č. 5.24 sleduje podíl domácností, které prohlásily, že si nemohou 
dovolit zaplatit neočekávaný výdaj. Opět platí, že tento podíl je vyšší u domácností 
v nájemním bydlení a nižší u domácností ve vlastnickém typu bydlení. V případě 
domácností s dětmi a bez dětí nevidíme žádný rozdíl v subjektivním vnímaní schopnosti 
uhradit neočekávaný výdaj. Naopak, s rostoucím počtem dětí sledovaný podíl narůstá. 

 

Tabulka č. 5.24 Podíl domácností (v % dané skupiny nebo celku), které si 
nemohou dovolit neočekávaný výdaj (subjektivní hodnocení) v třídění podle 
podílu nákladů na bydlení na disponibilním příjmu 

SILC 2013 
Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 % a více celkem 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické  33,7 57,8 64,3 68,4 38,8 
tržní nájem 43,7 64,8 76,6 78,8 61,7 
snížený nájem 49,4 58,4 100,0 88,0 61,1 
ostatní 41,3 63,8 43,0 75,7 45,6 
celkem 35,0 60,0 69,8 74,8 43,2 

Má domácnost 
nezaopatřené 
děti? 

nemá děti 33,6 58,0 68,2 74,2 43,2 
má děti 37,3 67,2 75,2 77,2 43,2 
celkem 35,0 60,0 69,8 74,8 43,2 

Kolik má 
domácnost dětí? 

bez dětí 33,6 58,0 68,2 74,2 43,2 
1 dítě 37,6 63,4 67,1 75,3 43,7 
2 děti 35,4 68,5 90,7 79,4 40,7 
3 děti 41,5 81,1 67,7 66,5 46,7 
4 a více dětí 68,8 100,0 87,5 100,0 78,6 
celkem 35,0 60,0 69,8 74,8 43,2 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

 

Velmi podobná je situace i v případě dluhu na nájemném. Ten je evidován 
v necelých 3 % domácností (viz tabulka č. 5.25). Ukazatel je sledován i u vlastnického 
typu bydlení, v tomto případě se může jednat o nájemné bytovému družstvu (bytové 
družstvo pro potřeby rozbory standardně řadíme mezi vlastnické bydlení). 
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Tabulka č. 5.25 Podíl domácností (v % dané skupiny nebo celku), které mají 
dluhy na nájemném (subjektivní hodnocení) v třídění podle podílu nákladů na 
bydlení na disponibilním příjmu 

SILC 2013 
Jaký je podíl nákladů na bydlení? 

do 30 % 30-40 % 40-50 % 50 % a více celkem 

právní důvod 
užívání bytu 
(zjednodušení) 

vlastnické  0,7 2,0 6,1 6,8 1,3 
tržní nájem 4,4 7,5 14,6 17,2 9,7 
snížený nájem 6,7 3,3 10,2 13,6 6,8 
ostatní 0,0 0,0 0,0 6,2 0,4 
celkem 1,1 3,6 9,8 12,7 2,7 

Má domácnost 
nezaopatřené 
děti? 

nemá děti 0,8 2,7 9,4 10,3 2,5 
má děti 1,5 6,5 11,2 21,9 3,2 
celkem 1,1 3,6 9,8 12,7 2,7 

Kolik má 
domácnost dětí? 

bez dětí 0,8 2,7 9,4 10,3 2,5 
1 dítě 2,0 6,2 4,7 18,2 3,5 
2 děti 1,1 6,1 18,5 23,4 2,5 
3 děti 1,0 11,1 0,0 15,5 2,5 
4 a více dětí 0,0 0,0 47,4 60,2 17,0 
celkem 1,1 3,6 9,8 12,7 2,7 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech SILC 2013 

5.6 Závěry 

Tato kapitola hodnotila míru ohrožení příjmovou chudobou a hmotnou nouzí 
u českých domácností mezi lety 2008-2013. Oproti kapitole č. 2 pracovala s proměn-
nou nazvanou reziduální příjem. Ten je pro potřeby rozboru spočítán jako disponibilní 
příjem domácnosti snížený o náklady na bydlení. Vycházíme tím z předpokladu, že 
domácnost musí v první řadě zaplatit náklady související s bydlením a teprve poté 
můžeme hodnotit míru ohrožení domácnosti příjmovou chudobou nebo hmotnou nouzí. 
Námi zvolenému konceptu odpovídá i český (legislativní) způsob výpočtu životního 
minima domácností a navazujících dávek hmotné nouze, který posuzuje odděleně 
životní náklady osob v domácnosti a náklady na bydlení. V duchu uvedeného byly 
zkonstruovány dva ukazatele „podíl domácností ohrožených chudobou podle reziduál-
ního příjmu“ a „podíl reziduálního příjmu a životního minima domácnosti“. 

Oproti tradičnímu ukazateli „podíl domácností ohrožených příjmovou chudobou 
- AROP“ naznačuje použití reziduálního příjmu zdvojnásobení počtu domácností v riziku 
chudoby (20 oproti 9 % v roce 2013). Toto srovnání naznačuje, že po zohlednění 
nákladů na bydlení jsou příjmové rozdíly českých domácností výraznější, než pokud 
posuzujeme pouze podle disponibilních příjmů. Současně ale ukazatel podílu reziduál-
ního příjmu a životního minima naznačuje, že pouze 4,6 % domácností v roce 2013 
má reziduální příjem nižší, než je hodnota životního minima a dalších 5 % domácností 
má reziduální příjem do 1,5násobku životního minima. U obou dvou sledovaných 
ukazatelů došlo mezi roky 2010 a 2013 (pozor, SILC eviduje příjmy roku 2009 a 2012) 
k mírnému zhoršení situace domácností; pokud ale hodnotíme delší období 2008-
2013, situace domácností se prakticky nemění. 

Při členění míry ohrožení domácností příjmovou chudobou a hmotnou nouzí se 
ukazuje, že více je ohrožena domácnost, kde přednostou je žena. V roce 2013 je míra 
ohrožení chudobou těchto domácností 42,5 % (oproti 12,1 % u mužů) a u 8,4 % 
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domácností žen nepokrývá reziduální příjem životní minimum domácnosti (u mužů 
pouze u 3,3 % domácností). Tato situace je do značné míry dána způsobem klasifikace 
přednosty domácností, u úplných domácností (které jsou chudobou méně ohroženy) je 
totiž přednostou většinou muž. Ženy jsou tak častěji přednostou v případě neúplných 
domácností a v případě starších důchodcovských domácností, kde žena svého muže 
„přežila“. V této souvislosti lze říct, že v roce 2013 je 40,3 % domácností samoživitele 
s dětmi ohroženo příjmovou chudobou, u úplné domácnosti s jedním dítětem je to 
pouze 14,4 % a u úplné domácnosti s třemi a více dětmi je to 21 %. Domácnost 
samoživitele je zároveň nejvíce ohrožena hmotnou nouzí - 16,2 % domácností v roce 
2013. 

Poměrně zajímavou informaci dávají oba ukazatele pro domácnost jednotlivce, 
která je obecně více ohrožena příjmovou chudobou a do určité míry i hmotnou nouzí. 
Pokud v roce 2013 srovnáme domácnost jednotlivce do 65 let a nad 65 let, je míra 
příjmové chudoby dle reziduálního příjmu nadprůměrná - 32,9 %  (do 65 let) a 48,2 % 
(nad 65 let) domácností je ohroženo chudobou (oproti 19,7 % za celou ČR). Na druhou 
stranu ale počet domácností, jejichž reziduální příjem nedosahuje životního minima, je 
10,4 % (do 65 let) a „pouze“ 3,8 % (nad 65 let); průměr za celou ČR je 4,6 %. Tyto 
číselné hodnoty, lépe než cokoliv jiného, vypovídají o způsobu fungování českého 
důchodového systému a systému pomoci v hmotné nouzi. Jelikož důchodový systém 
přiznává poměrně nivelizované starobní důchody (s určitou „bonifikací“ osob s nejniž-
šími příjmy), nemají tyto osoby většinou ani po uhrazení nákladů na bydlení problémy 
obstarat si statky v hodnotě alespoň životního minima. Je potřeba ale též upozornit na 
skutečnost, že mezi roky 2008 a 2013 se situace osamělých starobních důchodců 
mírně zhoršila. Může tomu tak být zejména coby důsledek provedené deregulace 
nájemního bydlení. 

Rozbor dále ukázal, že více jsou příjmovou chudobou a hmotnou nouzí ohroženy 
domácnosti bydlící v nájemních bytech. Provedená deregulace nájemního bydlení se 
projevila zvýšením podílu domácností bydlících v tržním nájemném, stále zůstává 
v datech rozlišena i druhá kategorie nájemního bydlení (snížené nájemné). Tuto 
kategorii, ač reprezentuje pouhé 1 % domácností, držíme z důvodů zpětné, ale hlavně 
budoucí srovnatelnosti výsledků, jelikož odpovídá sociálnímu bydlení. V sledovaném 
období také dochází k (do)privatizování obecního bytového fondu, což zvyšuje podíl 
vlastnického bydlení. 

Již bylo zmíněno, že domácnosti samoživitelů jsou ohroženy příjmovou chudo-
bou a hmotnou nouzí více než domácnosti úplné. Z hlediska počtu dětí jsou domácnosti 
s jedním nebo dvěma dětmi ohroženy příjmovou chudobou méně než domácnosti bez 
dětí. Je tomu tak proto, že pokud diskutujeme vliv nákladů na bydlení na sledované 
ukazatele, nejlépe se u těchto domácností projeví tzv. „úspory z rozsahu“. Naproti 
tomu domácnosti s třemi dětmi a pak hlavně se čtyřmi a více dětmi jsou výrazně více 
ohroženy příjmovou chudobou a hmotnou nouzí. V roce 2013 dokonce u 30,1 % 
domácností se 4+ dětmi reziduální příjem nekryje životní minimum domácnosti. 
Z pohledu autorů je toto jedno z nejzásadnějších zjištění provedeného rozboru, bez 
ohledu na to, že podíl těchto domácností v české společnosti dosahuje pouze 0,5 %. 

Poněkud očekávaný výsledek této části rozboru je takový, že nejvíce jsou 
příjmovou chudobou a hmotnou nouzí ohroženy domácnosti ekonomicky neaktivních 
jedinců v produktivním věku. Podíl domácností, kde není nikdo ekonomicky aktivní 
a nachází se v ní alespoň jedna nezaměstnaná osoba, tvoří v roce 2013 celkem 3,7 % 
ze všech domácností, u 46,6 % z nich však reziduální příjem nekryje životní minimum 
domácnosti. Jak již bylo diskutováno výše, zajímavé je srovnání obou sledovaných 
ukazatelů pro ekonomicky neaktivní domácnost, ve které se nachází nebo nenachází 
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nepracující důchodce. Závěry a zdůvodnění jsou zde ovšem podobné. Rovněž tak je 
očekávaný výsledek zjištění, že míra ohrožení chudobou a hmotnou nouzí závisí na 
úrovni dosaženého vzdělání domácnosti. Překvapivé možná je, jak zásadním faktorem 
z hlediska ohrožení příjmovou chudobou a hmotnou nouzí vzdělání je. 
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6. Využívání rané péče a vzdělávání 

6.1 Úvod 

V následující kapitole ukážeme, jaké je využívání služeb péče o dítě mezi 
českými domácnostmi. Začátek kapitoly ukáže základní mezinárodní přehled, pro který 
jsou využita data EU-SILC 2012. V druhé části kapitoly je ukázáno využití služeb péče 
o dítě s využitím české části šetření ČR-SILC 2013. Zaměřujeme se přitom na 
souvislost ekonomické situace (včetně ohrožení chudobou a deprivací), jakož i dalších 
charakteristik domácností na jedné straně a využití předškolních zařízení dětmi na 
straně druhé. Jelikož veřejně dostupná česká data SILC šetření mají jistá omezení, 
bylo třeba využití služeb péče o dítě částečně modelovat. Problémy, které s tím byly 
spojeny, jsou diskutovány na začátku příslušné pasáže. 

6.2 Mezinárodní přehled s využitím dat EU-SILC 2012 

Část mezinárodního přehledu začneme s tabulkou, která ukazuje, jaký podíl dětí 
žije v domácnostech chudobou a sociálním vyloučením. 
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Tabulka č. 6.1 Podíl dětí daného věku (v % celku) žijících v domácnostech, 
které jsou ohroženy příjmovou chudobou (AROP), vážnou materiální deprivací 
(SMD), nízkou pracovní intenzitou (LWI) nebo (souhrnný ukazatel) chudobou 
a sociálním vyloučením (AROPE) 

země 
0-6 let 7-16 let 

země 
AROPE AROP SMD LWI AROPE AROP SMD LWI 

Dánsko 10,8 7,2 1,8 3,1 7,5 4,9 1,5 3,0 Norsko 

Norsko 13,4 9,9 2,1 5,9 11,9 6,8 2,6 3,9 Island 

Island 14,3 10,1 2,8 3,8 14,4 11,6 4,0 5,7 Německo 

Nizozemsko 14,7 12,9 3,4 5,5 15,1 10,3 3,2 6,8 Finsko 

Slovinsko 14,9 13,2 4,4 2,4 16,7 13,4 1,2 8,2 Švédsko 

Finsko 15,4 12,0 2,0 6,3 17,4 12,0 3,8 5,2 Dánsko 

Německo 16,6 13,5 4,3 5,9 17,5 16,2 0,5 3,5 Švýcarsko 

ČR 17,3 12,6 7,9 7,0 18,0 14,4 7,1 3,9 Slovinsko 

Estonsko 19,4 13,6 6,8 7,3 18,7 13,9 3,3 7,0 Nizozemsko 

Švýcarsko 19,6 18,8 0,4 2,6 19,2 14,9 7,6 7,9 ČR 

Švédsko 21,2 15,5 1,6 12,4 20,8 17,2 5,8 6,5 Rakousko 

Francie 21,6 17,8 7,0 7,5 22,9 17,7 11,8 6,2 Estonsko 

Lucembursko 23,3 22,4 1,1 3,3 23,1 18,9 6,7 6,8 Francie 

Portugalsko 24,0 18,6 9,8 7,1 23,4 20,8 2,5 4,5 Lucembursko 

Rakousko 25,2 21,7 7,2 6,7 26,0 21,0 11,4 5,6 Slovensko 

Slovensko 25,5 21,8 10,9 7,2 26,1 20,1 10,0 8,4 Portugalsko 

Polsko 25,9 19,0 12,5 3,8 26,6 12,7 18,1 5,0 Kypr 

Kypr 26,5 16,0 15,0 4,7 29,0 20,9 13,0 4,6 Polsko 

Malta 27,2 20,4 9,1 9,0 30,2 23,0 11,0 9,5 Malta 

Litva 27,6 15,5 16,2 7,9 30,5 17,1 11,4 16,5 Spoj. království 

Španělsko 27,7 23,4 6,7 11,5 32,4 20,9 16,5 8,4 Litva 

Chorvatsko 30,5 20,0 17,5 14,5 33,9 25,2 18,2 6,8 Itálie 

Itálie 31,8 24,8 15,3 6,3 34,6 27,9 20,3 8,1 Řecko 

Spoj. království 32,5 18,7 13,0 17,4 35,0 22,8 17,2 14,6 Chorvatsko 

Řecko 32,6 22,6 21,9 4,4 36,2 32,4 8,7 11,7 Španělsko 

Lotyšsko 37,3 22,4 24,6 11,3 40,1 20,7 33,2 14,1 Maďarsko 

Maďarsko 39,6 22,4 32,1 17,2 44,6 25,5 33,4 11,2 Lotyšsko 

Rumunsko 46,3 22,9 39,7 3,7 51,5 28,2 47,4 16,8 Bulharsko 

Bulharsko 51,8 27,6 45,5 21,6 52,6 37,5 40,4 5,3 Rumunsko 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech EU-SILC 2012 

 

Tabulka ukazuje, že Česká republika i v případě dětí patří mezi státy, kde jsou 
děti chudobou a sociálním vyloučením ohroženy relativně méně. Nepatří sice mezi 
země, kde tento ukazatel dosahuje nejnižších hodnot (jako je tomu za celou populaci 
ČR), ale stále ještě patří mezi třetinu zemí s nejnižší hodnotou ukazatele. Míra ohrožení 
se přitom příliš neliší mezi skupinou dětí do 6 let a skupinou dětí mezi 7 a 16 lety. 
Česká republika je charakteristická poměrně nízkou mírou ohrožení příjmovou chudo-
bou (AROP), naopak relativně průměrných hodnot dosahujeme u uhrožení domácností 
vážnou materiální deprivací. Relativně vyšší je též šance, že dítě vyrůstá v domácnosti, 
která je charakterizována nízkou pracovní intenzitou. Toto ale platí zejména pro 
domácnosti s dětmi do 6 let. 
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Následující tabulka ukazuje, jaké je využití služeb péče o dítě v zemích EU podle 
věku dítěte. 

Tabulka č. 6.2 Využití služeb péče o děti podle věku dítěte - širší věkové 
skupiny 

země 

věk osoby v době interwiev (RX010) rekódovaný 

země 0-2 roky 3-5 roky 
podíl 

 (v %) 
průměr 
hodin FTE podíl 

(v %) 
průměr 
hodin FTE 

Dánsko 66,9 34,9 58,4 98,3 37,5 92,2 Island 
Švédsko 56,7 31,0 43,9 90,8 37,5 85,2 Estonsko 
Island 41,2 36,9 38,0 95,6 35,3 84,2 Bulharsko 
Lucembursko 47,6 30,7 36,5 85,3 39,0 83,1 Portugalsko 
Norsko 43,3 32,6 35,3 91,7 35,7 81,8 Slovinsko 
Slovinsko 38,1 36,5 34,7 93,9 34,8 81,6 Dánsko 
Malta 54,8 25,1 34,5 83,4 38,1 79,5 Lotyšsko 
Francie 45,7 30,1 34,4 90,6 33,1 75,0 Itálie 
Portugalsko 28,8 39,2 28,2 81,1 36,5 73,9 Maďarsko 
Finsko 27,9 32,7 22,8 86,4 34,0 73,5 Švédsko 
Španělsko 35,8 25,3 22,7 85,3 33,7 71,9 Norsko 
Nizozemsko 45,9 17,2 19,7 94,8 29,7 70,5 Francie 
Lotyšsko 21,2 35,6 18,9 72,1 38,9 70,1 Litva 
Německo 23,9 29,7 17,8 91,1 30,0 68,2 Lucembursko 
Estonsko 20,4 34,8 17,7 90,5 29,1 65,7 Německo 
Kypr 21,1 32,9 17,4 81,7 31,8 65,1 Kypr 
Řecko 19,7 35,2 17,3 92,2 27,6 63,7 Španělsko 
Itálie 21,1 29,5 15,6 71,0 34,2 60,8 Slovensko 
Švýcarsko 28,8 17,4 12,5 75,5 30,8 58,2 ČR 
Chorvatsko 11,3 38,1 10,8 67,7 33,7 57,0 Finsko 
Rumunsko 17,0 24,7 10,5 75,2 29,5 55,5 Řecko 
Rakousko 13,4 26,9 9,0 92,9 23,3 54,0 Nizozemsko 
Spojené království 27,1 12,9 8,8 79,7 24,1 48,1 Rakousko 
Bulharsko 7,8 38,2 7,5 57,3 27,3 39,1 Malta 
Maďarsko 8,0 35,1 7,0 45,6 33,3 38,0 Polsko 
Litva 9,4 29,7 6,9 58,8 24,2 35,5 Rumunsko 
Polsko 5,7 37,0 5,2 78,2 17,5 34,3 Švýcarsko 
Slovensko 4,8 33,1 4,0 38,4 34,9 33,5 Chorvatsko 
ČR 2,9 19,0 1,4 80,0 12,0 24,0 Spojené království 

Pozn.: Ukazatel FTE spočítán jako: kolik dětí ze 100 průměrně využívá služby péče o dítě 40 hodin týdně 
(100 * podíl * průměr hodin / 40) 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech EU-SILC 2012 

 

Z důvodů rozdílné klasifikace služeb péče o dítě jednotlivými zeměmi (a 
následně tedy i v šetření EU-SILC) bylo potřeba sloučit následující proměnné do jediné: 

RL 010  - Školka nebo její ekvivalent (jesle). Předškolní péče v ČR spadá víceméně 
pouze do této proměnné. 
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RL 020  - Povinná školní docházka. Tato proměnná je sice určena zejména pro žáky od 
6 let věku, v některých zemích se této péče účastní i mladší děti. S výjimkou 
Malty a Spojeného království je využití této služby mezi zeměmi ostatních 
států spíše v řádu jednotek procent (v ČR 0 %). 

RL 030  - Centralizované služby péče o dítě mimo školy (RL020) nebo školky (RL010). 
V ČR není tento typ služby téměř využíván tak, jako ve většině ostatních zemí 
EU. Na druhé straně je Maďarsko, kde 78,5 % dětí ve věku 3-5 let využívá 
služeb tohoto typu péče. 

RL 040  - jiné služby denní péče o děti. Opět, v ČR se téměř nevyskytuje, ale např.            
56 % švédských dětí do 2 let se tohoto typu účastní a tráví zde průměrně                
31 hodin. Ve Švédsku je to dominantní poskytovatel služeb péče o děti. 

Výše popsané rozdíly mezi různými službami péče o děti jsou malé a právě 
z důvodů lepší mezinárodní srovnatelnosti došlo ke sloučení výše uvedených proměn-
ných do jediné. Kromě výše uvedených čtyř kategorií služeb péče o dítě nabízí EU-SILC 
ještě proměnnou RL 050 (Child care by a professional child-minder at child's home or 
at child-minder’s home) a RL 060 (Child care by grand-parents, others household 
members (outside parents), other relatives, friends or neighbours). Tyto dvě proměnné 
však již nejsou předmětem šetření. 

Tabulka prezentuje jak podíl dětí dané věkové kategorie, které se služeb péče o 
dítě účastní, tak i průměrný podíl hodin, po které během týdne zůstávají v dané péči. 
Pro lepší uchopení těchto dvou hodnot je konstruován ukazatel FTE (full-time-
equivalent), který říká, jaký podíl ze 100 dětí v dané věkové kategorii využívá služby 
péče o dítě po celý týden (celý týden je zde brán jako 40 hodin týdně služby péče o 
dítě). Ukazatel FTE tak slouží pro snadnější mezinárodní srovnání (a jsou podle něj 
tabulky seřazeny), ale lépe též vypovídá o rozsahu poptávky po službách, než by činil 
ukazatel podílu zapojených dětí. Pokud některý stát EU v tabulce není, hodnoty nebyly 
dostupné. 

Základní výsledky ukazují v minulosti již většinou prezentované údaje. Česká 
republika patří mezi země, kde služby péče o nejmenší děti do 2 let téměř nejsou 
nabízeny. U této věkové skupiny je propastný rozdíl ve využití služeb u zemí bývalého 
východního bloku (s výjimkou Slovinska) a skandinávskými zeměmi. V případě věkové 
kategorie 3-5 let sice 75 % dětí využívá služeb péče o děti, oproti většině zemí zde ale 
děti tráví kratší dobu, takže ukazatel FTE dosahuje hodnoty pouze 58,2. 

Na závěr mezinárodního srovnání ukazujeme obdobná čísla pro jinak definované 
věkové skupiny. V následující tabulce se zaměřujeme zejména na využití služeb péče o 
děti u skupiny dětí ve věku 2 roky a srovnáváme příslušné hodnoty se skupinou dětí ve 
věku 3 roky. Tabulka ukazuje, že existuje poměrně ostrý skok ve využití služeb péče o 
dítě u dětí těchto dvou věkových skupin, a to ve většině zemí EU. Česká republika se 
pak ani u jedné z věkových kategorií neblíží k hodnotám, které jsou obvyklé ve 
vyspělých evropských zemích. 
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Tabulka č. 6.3 Využití služeb péče o děti podle věku dítěte - užší věkové skupiny 

země 

Věk osoby v době interwiev (RX010) rekódovaný 

země 2 roky 3 roky 
podíl 
(v %) 

průměr 
hodin FTE podíl 

(v %) 
průměr 
hodin FTE 

Island 91,5 37,35 85,5 96,7 37,58 90,8 Island 
Dánsko 97,3 34,01 82,7 91,1 34,99 79,7 Dánsko 
Slovinsko 68,7 36,89 63,4 87,3 36,41 79,5 Slovinsko 
Norsko 75,2 32,65 61,4 84,6 37,01 78,2 Estonsko 
Švédsko 78,9 30,75 60,7 90,7 34,13 77,4 Bulharsko 
Lucembursko 62,9 31,73 49,9 87,7 31,78 69,7 Švédsko 
Portugalsko 45,6 39,33 44,8 81,0 33,88 68,6 Norsko 
Estonsko 47,6 35,64 42,4 70,3 38,81 68,2 Portugalsko 
Malta 61,7 25,84 39,8 73,9 36,47 67,4 Lotyšsko 
Francie 52,7 29,89 39,3 82,3 32,26 66,4 Itálie 
Lotyšsko 43,7 35,68 39,0 85,6 29,04 62,1 Francie 
Finsko 45,6 33,62 38,3 60,8 39,70 60,4 Litva 
Španělsko 57,3 25,62 36,7 81,4 29,30 59,7 Německo 
Kypr 43,2 32,67 35,3 83,5 27,29 57,0 Španělsko 
Německo 46,1 29,30 33,8 62,7 36,03 56,5 Maďarsko 
Řecko 32,4 36,52 29,6 79,5 27,77 55,2 Lucembursko 
Itálie 40,2 29,25 29,4 60,6 32,20 48,8 Finsko 
Nizozemsko 69,9 16,08 28,1 55,7 34,64 48,2 Slovensko 
Chorvatsko 27,2 38,77 26,4 57,6 33,29 47,9 Kypr 
Bulharsko 20,1 38,50 19,4 58,5 30,41 44,5 ČR 
Rakousko 26,4 27,99 18,5 59,8 28,53 42,6 Řecko 
Švýcarsko 40,4 17,12 17,3 32,2 38,98 31,4 Chorvatsko 
Litva 20,6 29,73 15,3 84,0 14,87 31,2 Nizozemsko 
Rumunsko 19,3 29,89 14,4 65,7 18,16 29,8 Spoj. království 
Spojené království 43,2 13,11 14,2 45,7 25,97 29,7 Malta 
Maďarsko 16,5 33,76 13,9 54,4 21,79 29,6 Rakousko 
Slovensko 12,5 33,09 10,3 60,3 16,16 24,4 Švýcarsko 
Polsko 9,8 38,38 9,4 27,6 33,24 22,9 Polsko 
ČR 7,9 19,03 3,8 33,1 26,86 22,2 Rumunsko 

Pozn.: Ukazatel FTE spočítán jako kolik dětí ze 100 průměrně využívá služby péče o dítě 40 hodin týdně 
(100 * podíl * průměr hodin / 40) 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech EU-SILC 2012 

6.3 Domácí přehled využití služeb péče o dítě 
(předškolní zařízení) data ČR-SILC 2013 

Databáze ČR-SILC ukazuje, jaký čas tráví děti mimo rodinu. Tento údaj je sice 
uveden pro každé dítě, na úrovni jednotlivce ale bohužel nejsme schopni jednoznačně 
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určit, které služby péče o dítě využívá a v jakém rozsahu6. Rozsah jednotlivých služeb 
péče o dítě naopak víme za celou rodinu. Součet počtu hodin bez rodičů u dětí je 
přitom roven součtu různých kategorií péče za celou domácnost. Chybí zde tedy 
křížová informace, jaké druhy péče využívá každé dítě (tyto informace jsou naopak 
dostupné v databázi EU-SILC). 

Z těchto důvodů bylo potřeba míru využití služeb předškolní péče pro domác-
nost modelovat na základě pravidel, která jsou uvedena v následující tabulce. Jestliže 
je v domácnosti pouze jedno dítě a domácnost čerpá služby péče o dítě v předškolním 
zařízení v rozsahu 35 a více hodin týdně (v datech SILC 2013 je takových domácností 
54,5 tisíc), pak předpokládáme, že dítě se v tomto zařízení nachází každý den v týdnu 
po „celý den“. Obdobně, pokud týdně tyto služby využívá 20 hodin, předpokládáme, 
že se v tomto zařízení nachází každý den v týdnu „půl dne“ (v datech SILC 2013 je 
takových domácností 16,2 tisíce). Rozsah využití služeb péče o dítě v jiných případech 
u domácnosti s jedním dítětem je dán počtem hodin a předpokladem, že celodenní 
péče znamená 40 hodin týdně - proto pravidlo H/40. 

 

Tabulka č. 6.4 Využití služeb péče o dítě v předškolním zařízení s ohledem na 
počet dětí v domácnosti na datech ČR-SILC 2013 

počet dětí 
počet hodin „H“ (za domácnost) po které děti tráví svůj čas v předškolní péči 

0 do 20 20 20-35 35+ 20-25 25-32 32-49 49-63 63+ jinak celkem 

1 
pravidlo  H/40 0,5 H/40 1        

četnost 610,7 5,1 16,0 16,2 54,5 - - - - - - 702,4 

2+ 
pravidlo  H/40 0,5   0,6 0,75 1 1,5 2   

četnost 493,4 11,2 38,2 - - 12,3 41,0 101,7 4,2 24,2 - 726,0 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

V případě, že domácnost má dvě a více dětí, se postupovalo analogicky. 
V domácnosti ale může využívat služby péče o dítě v předškolním zařízení více než 
jedno dítě. Jak ale ukazuje tabulka, tyto případy nejsou v datech ČR-SILC 2013 běžné. 
Na druhou stranu, jestliže domácnost využívá služeb v rozsahu 40 hodin týdně, nejsme 
schopni jednoznačně rozhodnout, jestli jedno dítě ve službách tráví celý den nebo obě 
děti pouze půl den. 

Následující tabulka č. 6.5 ukazuje, jak po přiřazení rozsahu služeb péče o dítě 
v předškolním zařízení domácnosti je využití těchto služeb distribuováno v domácnos-
tech podle počtu dětí ve věkové kategorii 3-5 let. 

                                          
6  SILC soubor za domácnosti eviduje pro jednotlivé děti počet hodin bez rodičů a dále na úrovni celé 

domácnosti eviduje délku využití péče v pěti kategoriích (předškolní zařízení, základní škola, školní 
družina, péče příbuzných, či známých a jiná péče). 
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Tabulka č. 6.5 Využití služeb péče o dítě v předškolním zařízení s ohledem na 
počet dětí ve věkové kategorii 3-5 let v domácnosti na datech ČR-SILC 2013 

počet dětí 
3-5 

počet hodin „H“ (za domácnost) po které děti tráví svůj čas v předškolní péči 
0 do 20 20 20-35 35+ 20-25 25-32 32-49 49-63 63+ jinak celkem 

0 
pravidlo ne H/40 0,5   0,6 0,75 1 1,5    
četnost 3 894,0 4,7 8,4 - - 4,1 9,6 19,6 0 - 1,9 3 942,3 

1 
pravidlo Ne H/40 0,5 H/40 1        
četnost 59,7 11,6 44,8 54,7 133,4 - - - - - 11,3 315,5 

2 
pravidlo Ne H/40 0,5   0,6 0,75 1 1,5 2   
četnost 4,4 0,0 1,0 - - 0,5 0,5 3,1 2,8 12,3 - 24,7 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Z tabulky plyne několik zajímavých skutečností. Zaprvé, cca 48 tisíc domác-
ností, které nemají děti v kategorii 3-5 let, čerpá služby péče o dítě v předškolním 
zařízení. V tomto případě může jít o skutečnost, kdy dítě má 0-2 nebo 6 nebo 7 roků. 
Zadruhé, téměř 60 tisíc domácností s jedním dítětem ve věku 3-5 let sledované služby 
péče o dítě vůbec nečerpá. Zatřetí, v datech je téměř 25 tisíc domácností, které mají 2 
děti v kategorii 3-5 let, z nichž jedna pětina vůbec nečerpá sledované služby, a naopak, 
cca polovina je čerpá v maximálně možné míře. 

Jak naznačila předchozí tabulka, porovnat skupinu osob, která čerpá služby 
předškolní péče o dítě se skupinou, která by na tyto služby mohla mít nárok, není 
možné. Jestliže šestileté dítě již v jedné domácnosti chodí do školy, v jiné domácnosti 
navštěvuje ještě mateřskou školu. Přesto se zdá, že nejlepší srovnávací skupinou jsou 
právě děti ve věku 3-5 let. 

Vedle domácností, jejichž děti alespoň částečně využívají služby předškolní péče 
o dítě, můžeme vydefinovat domácnosti, které tyto služby vůbec nevyužívají. Při 
posuzování četností níže uvedených tabulek je třeba brát v potaz, že nízké četnosti 
založené na pár pozorováních nemusí být reprezentativní z pohledu celku. 

Následující tabulka č. 6.6 ukazuje využití služeb předškolní péče o děti dle 
příjmové distribuce. Zatímco všechny děti i děti v kategorii 3-5 let se v jednotlivých 
decilových skupinách vyskytují víceméně rovnoměrně, zdá se, že děti využívající služeb 
předškolní péče o dítě7 se relativně méně nacházejí v nižších decilových skupinách. 
Může to být tím, že domácnosti v nižších decilových skupinách buď vůbec nevyužívají 
tyto služby (což naznačují i poslední dva sloupečky tabulky) nebo že tyto domácnosti 
služby využívají pouze po část dne. Z tabulky plyne, že cca 70 tisíc dětí ve věku 3-5 let 
vůbec nevyužívá služby předškolní péče o dítě. I když již toto číslo je poměrně nízké 
z pohledu reprezentativnosti, zdá se, že se tato skutečnost více týká chudších 
domácností. 

                                          
7  V tomto případě jsou děti počítány pomocí rozsahu, jakým využívají služby péče o dítě. Jestliže tedy 

domácnost s jedním dítětem využívá tyto služby 20 hodin týdně, dítě je v tabulce započteno koeficientem 
0,5. Tabulka tak nevypovídá o celkovém počtu dětí, které služby využívají, jako spíš o hypotetickém počtu 
dětí, které služby využívají ze 100 %. Dvě děti, které každé tráví tři čtvrtiny dne ve službě péče o dítě, 
jsou v tabulce dohromady započteny jako 1,5 dítěte. 
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Tabulka č. 6.6 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a s 
ohledem na decilovou skupinu domácnosti (kritérium disponibilní příjem na 
spotřební jednotku) 

decilová 
skupina 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

1 262,8 11,4 % 37,8 10,4 % 22,4 7,7 % 13,6 19,9 % 

2 234,3 10,1 % 29,7 8,1 % 18,9 6,5 % 10,1 14,8 % 

3 243,1 10,5 % 32,5 8,9 % 19,3 6,6 % 9,0 13,1 % 

4 197,8 8,6 % 33,1 9,1 % 27,8 9,5 % 4,6 6,7 % 

5 240,5 10,4 % 40,9 11,2 % 32,9 11,3 % 6,9 10,1 % 

6 243,0 10,5 % 37,9 10,4 % 31,0 10,6 % 5,8 8,5 % 

7 250,5 10,8 % 38,8 10,6 % 36,9 12,7 % 4,6 6,7 % 

8 224,7 9,7 % 39,1 10,7 % 36,3 12,4 % 4,1 6,0 % 

9 217,4 9,4 % 47,2 12,9 % 38,1 13,0 % 4,2 6,1 % 

10 194,8 8,4 % 27,9 7,6 % 28,4 9,7 % 5,6 8,2 % 

celkem 2 308,7 100,0 % 364,9 100,0 % 291,9 100,0 % 68,6 100,0 % 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Následující tabulka č. 6.7 ukazuje využití služeb předškolní péče o děti dle počtu 
dětí v domácnosti. Zatímco velikostní struktura domácností, které využívají služby péče 
o předškolní děti, téměř kopíruje strukturu domácností s dětmi 3-5 let, nelze totéž říct 
o struktuře domácností, které služby péče o dítě nevyužívají. V jejich případě platí, že 
služby péče o dítě nevyužívají domácnosti, které mají více dětí (3 a více). Může tomu 
tak být proto, že u domácnosti s více dětmi se více předpokládá existence osoby, která 
místo ekonomické aktivity zajišťuje chod vícečetné rodiny, nebo proto, že starší děti se 
více podílí na hlídání a výchově dětí mladších. 

 

Tabulka č. 6.7 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a s 
ohledem na počet dětí v domácnosti 

počet dětí v 
domácnosti 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

1 702 395 30,4 % 87 699 24,0 % 75 329 25,8 % 13 034 19,0 % 

2 1 207 537 52,3 % 208 561 57,2 % 172 475 59,1 % 34 055 49,7 % 

3 296 736 12,9 % 51 846 14,2 % 37 635 12,9 % 12 224 17,8 % 

4+ 102 025 4,4 % 16 787 4,6 % 6 450 2,2 % 9 259 13,5 % 

celkem 2 308 694 100,0 % 364 893 100,0 % 291 889 100,0 % 68 571 100,0 % 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 
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Následující tabulka ukazuje využití služeb předškolní péče o děti dle typu 
domácnosti. Z tabulky se zdá, že domácnosti využívající služby péče o děti patří více 
mezi úplné domácnosti a méně mezi domácnosti samoživitele (9,4 %) nebo „méně 
obvyklé typy domácností s dětmi“ (6,3 %). Domácnosti, které předškolní zařízení 
nevyužívají, jsou spíše domácnostmi s více dětmi a méně často domácnostmi 
samoživitelů (5 %). 

 

Tabulka č. 6.8 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a s 
ohledem na druh domácnosti dle definice EU 

druh 
domácnosti - 
dle definice 

EU 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

2+1 432 805 18,7 % 64 472 17,7 % 55 830 19,1 % 10 414 15,2 % 

2+2 986 026 42,7 % 184 619 50,6 % 154 305 52,9 % 29 191 42,6 % 

2+(3+) 323 778 14,0 % 54 940 15,1 % 36 068 12,4 % 17 122 25,0 % 

1+x 235 523 10,2 % 29 195 8,0 % 27 421 9,4 % 3 397 5,0 % 

ostatní 330 561 14,3 % 31 667 8,7 % 18 264 6,3 % 8 446 12,3 % 

celkem 2 308 694 100,0 % 364 893 100,0 % 291 889 100,0 % 68 571 100,0 % 

Pozn.: Domácnost 2+1 znamená dva dospělí a jedno dítě. Analogicky domácnosti 2+2 a 2+(3+). Domácnost 
1+x znamená domácnost samoživitele s dětmi. Ostatní znamená jiné domácnosti (např. vícegenerační) 
s dětmi. 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Následující tabulka ukazuje využití služeb předškolní péče o děti podle věku 
nejmladší osoby v domácnosti. Z tabulky jasně plyne, že zatímco struktura domácností 
využívajících služby péče o dítě opět kopíruje strukturu domácností, které mají děti 3-5 
let, totéž nelze říct o domácnostech, které služby nevyužívají. V jejich případě platí, že 
pokud má domácnost dítě do 2 let věku, kdy někdo z rodiny je pravděpodobně s dítě-
tem na rodičovské dovolené, starší děti s větší pravděpodobností nebudou využívat 
služby péče o dítě. Je otázkou, jestli je tomu tak z důvodu, že osoba na RD chce 
zabezpečit výchovu i staršího dítěte (a ušetřit tak náklady spojené se školkou) nebo 
nakolik je do této role manipulována poskytovateli služeb péče o dítě za situace, kdy 
poptávka po službách převyšuje nabídku míst. 
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Tabulka č. 6.9 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a s 
ohledem na věk nejmladšího dítěte v domácnosti 

věk nejmladší 
osoby v 

domácnosti 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

do 2 let 492 951 21,4 % 81 979 22,5 % 53 388 18,3 % 29 910 43,6 % 

3-5 let 483 745 21,0 % 282 914 77,5 % 216 059 74,0 % 38 661 56,4 % 

6-10 let 511 469 22,2 %   22 442 7,7 %   

11-17 let 512 964 22,2 %       

18 a více 307 565 13,3 %       

celkem 2 308 694 100,0 % 364 893 100,0 % 291 889 100,0 % 68 571 100,0 % 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Následující tabulka navazuje na předchozí a ukazuje využití služeb předškolní 
péče o děti podle toho, jestli domácnost pobírá rodičovský příspěvek8. Z tabulky 
vidíme, že oproti průměrné domácnosti s dětmi je využití služeb péče o dítě více kore-
lováno s tím, jestli domácnost příspěvek využívá. Toto je ještě silnější u domácností 
s dětmi ve věku 3-5 let, což je dáno tím, že z této skupiny jsou vyloučeny děti ve věku 
6 let, které sice ještě mohou navštěvovat školku, ale domácnost RP již spíše nepobírá. 
Na druhou stranu, v případě dětí domácností, které sledovanou službu nevyužívají, 
můžeme dokonce konstatovat, že více než 80 % z nich rodičovský příspěvek pobírá. 

 

Tabulka č. 6.10 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a s 
ohledem na skutečnost, jestli domácnost pobírá rodičovský příspěvek 

Pobírá 
domácnost 
rodičovský 
příspěvek? 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

ne 1 700 273 73,6 % 182 298 50,0 % 174 347 59,7 % 12 714 18,5 % 

ano 608 421 26,4 % 182 595 50,0 % 117 542 40,3 % 55 857 81,5 % 

celkem 2 308 694 100,0 % 364 893 100,0 % 291 889 100,0 % 68 571 100,0 % 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Zatímco předchozí tabulky spíše sledovaly strukturu domácností, jejichž děti 
využívají nebo nevyužívají služby péče o předškolní dítě, následující tabulky se 
zaměřují na jejich ekonomickou situaci. Toto již bylo částečně naznačeno tabulkou č. 
6.6, následující tabulky ale dané údaje rozebírají z více úhlů. Tabulka č. 6.11 tak 
ukazuje, jaké je využití služeb předškolní péče o děti podle toho, jestli je domácnost 
ohrožena příjmovou chudobou - AROP(60). Zdá se, že domácnosti, které využívají 
sledované služby, jsou nepatrně méně ohroženy příjmovou chudobou, naopak 

                                          
8  Rodičovský příspěvek je dávka, jejíž délku pobírání může domácnost v ČR do velké míry ovlivnit. I když 

maximální délka čerpání je nastavena do 4 let věku dítěte, většina domácností využívá délky do 3 let 
věku dítěte. 
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domácnosti, které by služby využívat mohly, ale nevyužívají je, jsou příjmovou 
chudobou ohroženy více než dvojnásobně. 

 

Tabulka č. 6.11 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a 
s ohledem na skutečnost, jestli je domácnost (dítě) ohrožena příjmovou 
chudobou 

Je osoba 
AROP  

(60 %)? 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

není 2 058 443 89,2 % 328 414 90,0 % 269 482 92,3 % 56 228 82,0 % 

je 250 250 10,8 % 36 478 10,0 % 22 407 7,7 % 12 344 18,0 % 

celkem 2 308 694 100,0 % 364 893 100,0 % 291 889 100,0 % 68 571 100,0 % 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Jak již ukázaly tabulky č. 6.7 a 6.8, může tomu tak být z důvodu, že tyto 
domácnosti mají více členů, a tedy jejich příjem na spotřební jednotku je nižší, a proto 
jsou častěji ohroženy příjmovou chudobou. Jak ale ukazuje tabulka č. 6.12, i reziduální 
příjem těchto domácností se mnohem častěji nachází pod životním minimem 
domácnosti. 

 

Tabulka č. 6.12 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a s 
ohledem na skutečnost, jestli je reziduální příjem domácnosti pod životním 
minimem 

Je reziduální 
příjem 

domácnosti 
pod ŽM? 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

není 2 176 247 94,3 % 341 685 93,6 % 276 644 94,8 % 60 060 87,6 % 

je 132 447 5,7 % 23 208 6,4 % 15 245 5,2 % 8 511 12,4 % 

celkem 2 308 694 100,0 % 364 893 100,0 % 291 889 100,0 % 68 571 100,0 % 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Zjištění z výše uvedených dvou tabulek je dále potvrzeno tabulkou č. 6.13. 
Zatímco pouze 27 % dětí, jejichž domácnosti využívají služby péče o předškolní děti, 
deklaruje, že s příjmy vycházejí s obtížemi (nebo velkými obtížemi), v případě dětí, 
které tuto službu nevyužívají, je to dokonce 47 %. 
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Tabulka č. 6.13 Distribuce dětí s ohledem na využití služeb péče o dítě a s 
ohledem na vlastní posouzení domácnosti jak vycházela se svými příjmy 

Domácnost 
vycházela  
s příjmy? 

děti děti ve věku 3 až 5 let 

dětí využívající péči  
v předškolním zařízení 
(přepočteno na 100 % 

účast - Full Time 
Equivavalent - FTE). 

děti ve věku 3 až 5 let 
nevyužívající péči  

v předškolním zařízení 

absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

s vel. obtíž. 248 254 10,8 % 38 920 10,7 % 25 578,34 8,8 % 14 725,43 21,5 % 

s obtížemi 557 502 24,1 % 75 750 20,8 % 53 756,26 18,4 % 17 778,94 25,9 % 

s menš. obtíž. 902 779 39,1 %  145 409 39,8 % 119 893,52 41,1 % 23 517,16 34,3 % 

doc. snadno 434 959 18,8 % 71 514 19,6 % 65 748,19 22,5 % 7 129,14 10,4 % 

snadno 151 010 6,5 % 29 961 8,2 % 24 054,59 8,2 % 4 845,06 7,1 % 

velmi snadno 14 191 0,6 % 3 338 0,9 % 2 858,26 1,0 % 575,56 0,8 % 

celkem 2 308694 100,0 % 364 893 100,0 % 291 889,00 100,0 % 68 571,00 100,0 % 

Zdroj: Vlastní rozbory na datech ČR-SILC 2013 

 

Jedním ze závěrů by proto mohlo být konstatování, že možným důvodem, proč 
domácnosti nevyužívají služby péče o předškolní děti, by mohla být finanční nedostup-
nost těchto služeb pro některé domácnosti. S limitovaným využitím služeb péče o 
předškolní děti jsou pak spojeny i omezení na straně nabídky práce (většinou) matky. 

6.4 Závěry 

Výše uvedený rozbor na datech EU-SILC 2012 ukázal, že Česká republika je 
zemí, kde využití služeb péče o předškolní děti je nižší, než je tomu ve většině zemí 
EU. Situace není až tak špatná v případě dětí ve věku 3-5 let, statistiky ale ukazují, že 
Česká republika hodně zaostává v nabídce těchto služeb pro děti ve věku 2 roky (resp. 
do 2 let věku). 

Rozbory na datech ČR-SILC 2013 ukázaly, že více než tři čtvrtiny dětí ve věku 
3-5 let využívá služby péče o předškolní děti, přičemž naprostá většina dětí využívá 
tyto služby 20 a více hodin týdně. Vedle této skupiny však existuje i cca 70tisícová 
skupina dětí ve věku 3-5 let, které sledované služby nevyužívají. Není lehké odpovědět 
na otázku, co u této skupiny brání využití služeb péče. Na základě provedených 
rozborů se však zdá, že nevyužití těchto služeb může být dáno jednak svobodným 
rozhodnutím rodiny, která je většinou vícečetná a která si výchovu předškolních dětí 
obstará mimo veřejné instituce. Tento názor by potvrzovala skutečnost, že tyto děti 
mají často doma mladšího sourozence, se kterým je někdo na rodičovské dovolené. 
Vedle tohoto zdůvodnění se ale též nabízí možnost, že nevyužití služeb péče o dítě je 
dáno vynucenou snahou domácnosti na těchto službách ušetřit. Tyto domácnosti totiž 
ve větší míře čelí ekonomickým problémům, které, v případě domácností využívajících 
služby péče o dítě, nejsou zásadním faktorem, který by rozhodnutí o umístění dítěte 
do školky ovlivnil9. V každém případě se však nabízí závěr o potřebě usnadnit chudým 
domácnostem docházku dětí do předškolních zařízení. Tím podpořit jak jejich lepší 
možnosti na trhu práce, a tak i jejich ekonomickou situaci, a současně tak zkvalitnit i 
ranou péči a vzdělávání těchto dětí. V této souvislosti je též vhodné upozornit na 
                                          
9  Může jít také o dopad strategie předškolních zařízení, které méně preferují přijetí dětí rodičů, kteří jsou na 

rodičovské dovolené či nezaměstnaní. Jedná se však pouze o hypotézu, pro jejíž potvrzení však nemáme 
žádné důkazy. 
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možné riziko, kdy nově uplatňovaná sleva na dani zohledňující náklady předškolních 
zařízení by se mohla stát překážkou v umístění dítěte do těchto zařízení u domácností, 
které ji z důvodu ekonomické neaktivity nemohou uplatnit. 

Rozbor na českých datech SILC 2013 byl proveden s ohledem na to, že data 
nedávají informaci o tom, jaké služby péče o dítě každé jednotlivé dítě využívá. Tato 
informace je dostupná za celou rodinu, při určování míry využití služeb péče o dítě bylo 
nutno tuto informaci odhadnout na základě počtu dětí a počtu hodin týdně, které děti 
danou službu využívají. Toto se neukázalo jako optimální postup, v případě upřesňují-
cích rozborů by proto bylo vhodnější buď pracovat s daty EU-SILC, která jsou však 
oproti českým datům dostupná většinou o rok později, nebo by bylo potřeba dodatečně 
požádat ČSÚ o upřesňující proměnné (které má ČSÚ k dispozici), pomocí kterých by 
příslušné rozbory šly zpracovat přesněji. 
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7. Riziko chudoby u dětí v České republice 
v mezinárodním srovnání: vybrané aspekty 

Celková situace - pozitivní výsledky 

V České republice je v evropském srovnání míra rizika chudoby nejnižší, 8,6 %, 
o 8 procentních bodů pod průměrem EU-28. Od roku 2011 znatelně poklesla (podobný 
trend byl sledován i ve většině evropských zemí) (tabulka č. 7.1). 

Míra rizika chudoby dětí je rovněž výrazně pod průměrem, na 11,3 %, 
o 9 procentních bodů nižší. Nižší je pouze v Dánsku, Finsku a Norsku. Pokles rizika 
chudoby dětí byl v posledních dvou letech výrazný v ČR: o 4 p.b., zatímco v evropském 
průměru lze sledovat spíše stagnaci a rozdíly mezi zeměmi (tabulka č. 7.2).  Riziko 
chudoby je vyšší zejména u dětí ve věku 12 až 18 let (14,5 %), stejně jako pro členy 
těch domácností, ve kterých je věk nejmladšího dítěte mezi 6 až 18 lety (kolem 13 %), 
a v případě osob žijících v domácnostech se čtyřmi a více dětmi.  

Míra setrvalé chudoby u dětí v posledních dvou letech rovněž výrazně klesla, 
o 3 p.b., na 7,3 %. Jde ale v případě tohoto ukazatele o data ze SILC 2012, data za 
2013 nejsou k dispozici. V evropském srovnání je Česká republika pod průměrem zemí 
EU-28 (12,7 %), avšak nepatří k nejlepším zemím. Relativně je perzistence chudoby 
vyšší, než by odpovídalo jedné z nejnižších měr rizika chudoby dětí (tabulka č. 7.3). 

Nízká míra rizika chudoby dětí je vysvětlitelná především nízkou mírou rizika 
chudoby před sociálními transfery - ta je nedostižně nejnižší v celé Evropě a v letech 
krize, tj. od roku 2008, se ještě výrazně snížila, v EU-28 spíše stagnace. Rozdíl 16,6 % 
proti 25,8 % v EU je obrovský, žádná země přitom nevykazuje míru pod 20 % (tabulka 
č. 7.8). 

Efektivita transferů při eliminaci chudoby v populaci celkem je v ČR výrazně 
nad průměrem EU-28, 48 % proti 35 %, když lepší je jen ve skandinávských zemích 
a Nizozemsku (tabulka č. 7.9). 

Efektivita transferů při eliminaci chudoby dětí je v ČR rovněž nad průměrem 
EU-28, 50 % proti 41 %, když lepší je ve Skandinávských zemích a Nizozemsku, 
Německu, Rakousku, Velké Británii (tabulka č. 7.10). 

Dobrá efektivita transferů v kombinaci s bezprecedentní nízkou mírou rizika 
chudoby před transfery vysvětlují příznivou situaci v České republice. 

 

Specifické problémy 

V České republice je velmi vysoká míra rizika chudoby osob v domácnostech 
s nízkým vzděláním (nikdo z partnerů nemá úplné střední vzdělání): 58 %, tj. o 10 p.b. 
nad průměrem EU-28. Situace je v tomto ohledu podobná v jiných postkomunistických 
zemích a v zemích jižní Evropy (tabulka č. 7.5). 

Pozitivní je v ČR trend poklesu rizika chudoby v domácnostech s nízkým 
vzděláním (o 18 p.b.) v posledních dvou letech. Faktorů, které hrají roli, je více: míra 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti (pracovní intenzita), výše výdělků, zdanění, sociální 
transfery. 

Podobně je míra rizika chudoby vysoká v domácnostech s velmi nízkou pracovní 
intenzitou (53,5 %), mírně pod průměrem zemí EU-28 (56,6 %). V ČR v posledních 
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dvou letech je sledován pozitivní trend poklesu o 4 p.b., v EU-28 jen o 1 p.b. V případě 
těchto domácností o riziku chudoby rozhoduje štědrost a cílenost sociálních transferů, 
protože tyto jsou hlavním zdrojem jejích příjmů (tabulka č. 7.4). 

Protože příjmy neznamenají automaticky dostatečnou spotřebu, je dále 
sledována míra rizika chudoby po uhrazení nákladů na bydlení a vedle toho přetížení 
domácností náklady na bydlení (náklady představují více než 40 % příjmů domácností) 
(tabulka č. 7.6). 

Přetížení náklady na bydlení postihuje v České republice 11,5 % dětí. 
V posledních 3 letech narostlo o 3 p.b. Je to nad průměrem EU-28, který je 10,5 %, 
v posledních třech letech naopak pokles o 1 p.b. V tomto ohledu je situace podobná 
spíše ostatním postkomunistickým zemím, kde je zatížení náklady na bydlení 
nadprůměrné (tabulka č. 7.7). 

V důsledku toho míra rizika chudoby po nákladech na bydlení v populaci dětí je 
v ČR na úrovni 31 %, což je ovšem stále pod průměrem zemí EU-28, s ohledem na to, 
že před náklady na bydlení je míra rizika chudoby dětí relativně nízká. Má však 
tendenci narůstat, zatímco v EU-28 v průměru spíše klesá (tabulka č. 7.6). 
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Tabulka č. 7.1 Obecná míra rizika chudoby v procentech z celku osob 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : 16,5 17,0 16,9 16,7 
EU (27 zemí) 16,5 16,6 16,4 16,5 16,9 16,9 16,6 
EU (15 zemí) 16,0 16,4 16,2 16,4 16,8 16,8 16,5 
Nové členské země (12 zemí) 18,2 17,3 17,1 16,9 17,5 17,3 17,3 
Euro oblast (18 zemí) 16,3 16,1 16,1 16,3 17,0 17,0 16,7 
Euro oblast (17 zemí) 16,3 16,1 16,0 16,3 16,9 17,0 16,6 
Belgie 15,2 14,7 14,6 14,6 15,3 15,3 15,1 
Bulharsko 22,0 21,4 21,8 20,7 22,2 21,2 21,0 
Česká republika 9,6 9,0 8,6 9,0 9,8 9,6 8,6 
Dánsko 11,7 11,8 13,1 13,3 13,0 13,1 12,3 
Německo  15,2 15,2 15,5 15,6 15,8 16,1 16,1 
Estonsko 19,4 19,5 19,7 15,8 17,5 17,5 18,6 
Irsko 17,2 15,5 15,0 15,2 15,2 15,7 : 
Řecko 20,3 20,1 19,7 20,1 21,4 23,1 23,1 
Španělsko 19,7 20,8 20,1 21,4 22,2 22,2 20,4 
Francie 13,1 12,5 12,9 13,3 14,0 14,1 13,7 
Chorvatsko 18 17,3 17,9 20,6 20,9 20,4 19,5 
Itálie 19,8 18,7 18,4 18,2 19,6 19,4 19,1 
Kypr 15,5 15,9 15,8 15,6 14,8 14,7 15,3 
Lotyšsko 21,2 25,9 26,4 20,9 19,0 19,2 19,4 
Litva 19,1 20,0 20,3 20,5 19,2 18,6 20,6 
Lucembursko 13,5 13,4 14,9 14,5 13,6 15,1 15,9 
Maďarsko 12,3 12,4 12,4 12,3 13,8 14,0 14,3 
Malta 15,1 15,3 14,9 15,5 15,6 15,1 15,7 
Nizozemsko 10,2 10,5 11,1 10,3 11,0 10,1 10,4 
Rakousko 12,0 15,2 14,5 14,7 14,5 14,4 14,4 
Polsko 17,3 16,9 17,1 17,6 17,7 17,1 17,3 
Portugalsko 18,1 18,5 17,9 17,9 18,0 17,9 18,7 
Rumunsko 24,8 23,4 22,4 21,1 22,2 22,6 22,4 
Slovinsko 11,5 12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 
Slovensko 10,6 10,9 11,0 12,0 13,0 13,2 12,8 
Finsko 13,0 13,6 13,8 13,1 13,7 13,2 11,8 
Švédsko 10,5 12,2 13,3 12,9 14,0 14,1 14,8 
Velká Británie 18,6 18,7 17,3 17,1 16,2 16,0 15,9 
Island 10,1 10,1 10,2 9,8 9,2 7,9 9,3 
Norsko 11,9 11,4 11,7 11,2 10,5 10,0 10,9 
Švýcarsko 15,0 15,7 15,6 15,0 15,0 15,9 14,5 
Makedonie : : : 27,0 26,8 : : 
Turecko : : : : : : : 

Zdroj: Eurostat  
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Tabulka č. 7.2 Míra rizika chudoby děti (osoby do 18 let), v procentech z celku 
osob do 18 let 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : 20,8 20,8 20,7 20,3 
EU (27 zemí) 19,7 20,4 20,2 20,8 20,8 20,7 20,3 
EU (15 zemí) 18,2 19,7 19,3 20,3 20,0 19,9 19,4 
Nové členské země (12 zemí) 24,8 23,1 23,4 23,2 24,0 23,9 23,9 
Euro oblast (18 zemí) 18,6 19,2 19,4 20,6 20,8 20,6 19,9 
Euro oblast (17 zemí) 18,6 19,2 19,3 20,6 20,8 20,6 19,9 
Belgie 16,9 17,2 16,6 18,3 18,7 17,3 17,2 
Bulharsko 29,9 25,5 24,9 26,7 28,4 28,2 28,4 
Česká republika 16,6 13,2 13,3 14,3 15,2 13,9 11,3 
Dánsko 9,6 9,1 10,6 10,9 10,2 10,2 8,5 
Německo  14,1 15,2 15,0 17,5 15,6 15,2 14,7 
Estonsko 18,2 17,1 20,6 17,3 19,5 17,0 18,1 
Irsko 19,2 18,0 18,8 18,9 17,1 18,0 : 
Řecko 23,3 23,0 23,7 23,0 23,7 26,9 28,8 
Španělsko 26,2 28,2 26,8 29,2 29,5 29,9 27,5 
Francie 15,3 15,6 16,8 18,1 18,8 19,0 18,0 
Chorvatsko 16 15,8 18,7 19,6 21,1 23,3 21,8 
Itálie 25,4 24,7 24,4 24,7 26,3 26,0 24,8 
Kypr 12,4 14,0 12,3 12,6 12,8 13,9 15,5 
Lotyšsko 19,8 23,6 26,3 26,3 24,7 24,4 23,4 
Litva 22,1 22,8 23,3 24,8 25,2 20,8 26,9 
Lucembursko 19,9 19,8 22,3 21,4 20,3 22,6 23,9 
Maďarsko 18,8 19,7 20,6 20,3 23,0 22,6 23,2 
Malta 19,8 20,4 21,2 22,1 23,0 23,1 24,0 
Nizozemsko 14,0 12,9 15,4 13,7 15,5 13,2 12,6 
Rakousko 14,8 18,1 17,1 19,0 17,8 17,5 18,6 
Polsko 24,2 22,4 23,0 22,5 22,0 21,5 23,2 
Portugalsko 20,9 22,8 22,9 22,4 22,4 21,8 24,4 
Rumunsko 32,8 32,9 32,9 31,3 32,9 34,6 32,1 
Slovinsko 11,3 11,6 11,2 12,6 14,7 13,5 14,7 
Slovensko 17,0 16,7 16,8 18,8 21,2 21,9 20,3 
Finsko 10,9 12,0 12,1 11,4 11,8 11,1 9,3 
Švédsko 12,0 12,9 13,1 13,1 14,5 14,6 15,4 
Velká Británie 23,0 24,0 20,7 20,4 18,0 18,0 18,9 
Island 11,9 11,2 9,9 12,6 11,2 10,0 12,2 
Norsko 11,0 9,6 11,5 11,7 9,4 8,3 10,5 
Švýcarsko 18,2 19,5 18,2 17,4 17,3 17,8 15,9 
Makedonie : : : 32,1 32,8 : : 
Turecko : : : : : : : 

Zdroj: Eurostat 
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Tabulka č. 7.3 Setrvalá míra rizika chudoby dětí (osoby do 18 let), v procentech 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : : 12,7 12,7 : 
EU (27 zemí) : 10,4 10,9 12,6 12,7 12,7 : 
EU (15 zemí) : 9,8 10,3 11,5 11,8 11,3 : 
Nové členské země (12 zemí) : 13,1 13,6 16,8 16,0 17,8 : 
Euro oblast (18 zemí) : 10,2 10,6 12,5 13,0 12,3 : 
Euro oblast (17 zemí) : 10,2 10,5 12,5 13,0 12,3 : 
Belgie 6,8 9,1 9,7 11,6 9,5 15,5 : 
Bulharsko : : 15,8 21,8 22,9 13,9 : 
Česká republika : 6,1 6,2 10,3 4,7 7,3 : 
Dánsko 5,8 3,5 0,8 10,1 5,0 6,9 4,4 
Německo  : 4,6 5,4 8,0 9,7 7,7 : 
Estonsko 11,5 13,5 13,2 9,5 15,5 11,1 : 
Irsko 12,2 : : : : : : 
Řecko 12,8 14,2 19,8 21,4 11,7 16,9 : 
Španělsko 13,6 17,1 18,5 19,1 15,7 18,7 : 
Francie 6,8 : : : : 9,7 : 
Itálie 20,9 17,7 16,4 14,9 18,0 18,8 : 
Kypr : 5,5 6,5 3,8 5,5 4,1 : 
Lotyšsko : 12,1 17,5 13,0 12,7 16,8 : 
Litva : 12,0 14,3 7,7 10,9 15,7 : 
Lucembursko 16,5 14,3 14,6 10,3 11,1 10,2 : 
Maďarsko : 13,4 16,6 9,0 17,5 15,3 15,9 
Malta : 11,5 8,6 10,7 15,9 14,1 : 
Nizozemsko : 7,8 4,9 15,9 16,6 6,4 : 
Rakousko 4,6 4,0 3,7 5,7 4,5 5,7 9,2 
Polsko : 15,8 15,8 14,8 12,5 14,2 : 
Portugalsko 18,6 14,2 10,7 19,6 22,8 14,2 : 
Rumunsko : : : 28,6 25,0 31,2 : 
Slovinsko : 6,4 5,7 5,3 9,4 5,0 6,5 
Slovensko : 9,4 4,7 9,3 16,3 16,3 : 
Finsko 5,8 3,9 2,1 9,1 4,1 3,2 4,4 
Švédsko 2,6 2,0 4,0 4,3 3,4 : : 
Velká Británie : : 10,9 7,6 7,6 6,8 : 
Island 4,5 2,9 6,2 5,8 2,8 1,9 : 
Norsko 3,7 2,3 3,1 3,6 3,0 3,0 : 

Zdroj: Eurostat  
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Tabulka č. 7.4 Riziko chudoby v domácnostech s velmi nízkou pracovní 
intenzitou (populace do 60 let) v procentech 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : 57,2 57,7 57,4 56,6 
EU (27 zemí) 54,8 55,8 57,0 57,1 57,7 57,4 56,5 
EU (15 zemí) 54,4 56,4 57,3 57,2 57,4 57,0 55,9 
Nové členské země (12 zemí) 56,3 53,4 55,6 56,5 59,1 59,4 59,8 
Euro oblast (18 zemí) 52,8 55,4 56,4 57,6 59,7 59,9 59,7 
Euro oblast (17 zemí) 52,7 55,3 56,3 57,4 59,7 59,8 59,7 
Belgie 55,3 54,7 57,6 55,4 62,9 60,4 60,7 
Bulharsko 75,4 77,8 78,8 76,2 75,7 71,5 72,0 
Česká republika 61,7 55,4 57,0 57,6 58,3 54,6 53,5 
Dánsko 44,9 41,5 43,8 44,4 41,4 41,0 41,0 
Německo  56,0 64,2 67,2 67,3 68,7 68,5 63,7 
Estonsko 82,1 82,3 73,5 69,9 72,8 73,0 78,4 
Irsko 59,3 46,6 46,0 43,1 43,3 46,7 : 
Řecko 41,6 40,3 35,8 39,1 54,1 56,8 58,4 
Španělsko 57,3 56,2 59,8 58,9 63,0 63,6 61,3 
Francie 50,2 49,8 50,0 54,1 54,3 57,5 60,5 
Chorvatsko : : : 69,1 62,6 61,9 64,2 
Itálie 53,5 53,0 48,7 54,9 57,4 55,4 57,9 
Kypr 51,9 50,4 50,6 48,6 46,6 45,4 52,4 
Lotyšsko 76,1 83,3 83,1 71,2 66,6 69,8 67,9 
Litva 78,5 66,4 71,8 65,0 64,9 65,2 66,0 
Lucembursko 43,9 49,4 47,1 45,9 41,0 44,3 51,9 
Maďarsko 50,2 48,5 48,8 52,8 56,3 61,6 58,9 
Malta 66,6 61,6 55,1 62,9 60,4 62,7 65,2 
Nizozemsko 33,5 39,7 47,0 36,7 42,6 40,6 39,7 
Rakousko 45,3 49,6 50,9 56,0 50,2 53,2 50,2 
Polsko 48,3 49,2 54,6 56,6 56,9 59,2 59,4 
Portugalsko 52,4 53,2 56,5 57,9 54,6 54,5 59,4 
Rumunsko 57,6 50,4 48,6 44,6 51,6 48,1 49,3 
Slovinsko 49,4 55,0 49,1 56,1 58,1 54,8 56,8 
Slovensko 55,4 53,1 59,0 61,5 65,6 69,4 73,6 
Finsko 50,4 56,3 63,8 60,0 57,7 59,5 50,7 
Švédsko 44,0 51,4 57,5 61,6 63,5 71,7 73,7 
Velká Británie 65,2 63,1 61,8 57,3 47,8 46,0 41,2 
Island 19,6 33,6 41,8 32,2 33,3 26,3 39,4 
Norsko 43,1 42,8 48,2 45,4 41,3 41,3 47,4 
Švýcarsko 54,0 48,9 52,4 54,5 53,9 50,4 51,6 

Zdroj: Eurostat  
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Tabulka č. 7.5 Míra rizika chudoby dětí, které žijí v domácnostech s nízkým 
vzděláním v procentech 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : 47,1 49,1 48,7 48,2 
EU (27 zemí) 44,5 45,7 45,5 46,9 49,0 48,5 48,1 
EU (15 zemí) 41,1 43,1 42,5 44,0 45,6 44,9 44,5 
Nové členské země (12 zemí) 63,7 60,1 63,3 64,9 69,1 67,8 66,9 
Euro oblast (18 zemí) 40,0 41,9 42,0 44,2 46,5 46,1 45,5 
Euro oblast (17 zemí) 40,0 41,8 41,9 44,2 46,5 46,0 45,5 
Belgie 38,1 43,1 47,2 45,5 50,5 48,2 50,8 
Bulharsko 68,5 60,0 64,0 67,5 70,2 65,2 71,5 
Česká republika 63,5 65,7 64,0 70,0 76,2 70,2 58,1 
Dánsko 21,1 19,5 17,8 20,6 17,3 24,3 33,2 
Německo  56,1 57,5 53,0 58,7 55,1 54,0 50,9 
Estonsko 39,4 42,1 50,7 46,4 52,8 42,9 47,3 
Irsko 37,2 31,2 39,5 35,5 36,7 34,0 : 
Řecko 42,1 48,2 51,0 40,2 50,2 51,8 59,7 
Španělsko 40,7 44,4 43,5 49,0 48,7 51,8 47,4 
Francie 36,9 40,9 42,7 43,0 52,6 48,7 53,0 
Chorvatsko : : : 68,2 60,4 68,5 60,1 
Itálie 44,1 43,1 41,6 43,8 46,3 46,1 41,9 
Kypr 35,9 35,5 27,9 26,8 35,7 36,7 38,4 
Lotyšsko 50,3 54,5 63,5 56,0 52,8 57,7 50,0 
Litva 46,6 70,3 61,1 39,6 64,0 55,4 84,2 
Lucembursko 43,6 44,7 47,4 43,0 40,5 44,6 48,0 
Maďarsko 56,9 57,9 58,5 60,5 67,8 69,8 72,7 
Malta 28,1 30,1 31,2 30,2 33,8 36,9 38,5 
Nizozemsko 34,0 31,7 42,9 34,2 45,7 27,4 24,3 
Rakousko 39,9 45,8 35,2 44,6 41,8 34,8 41,1 
Polsko 60,3 53,7 53,0 56,1 57,1 61,4 57,2 
Portugalsko 28,0 29,5 29,3 31,0 31,1 31,4 37,5 
Rumunsko 70,1 66,2 71,2 73,1 78,3 74,6 69,3 
Slovinsko 36,1 29,6 29,6 39,2 39,0 39,6 53,8 
Slovensko 72,4 67,6 83,4 85,6 77,1 88,1 83,0 
Finsko 23,9 32,1 33,2 35,9 23,9 32,5 26,4 
Švédsko 31,2 38,0 40,2 43,6 54,4 48,9 64,4 
Velká Británie 58,9 59,5 50,1 45,5 40,3 35,8 35,7 
Island 18,7 20,2 15,8 26,3 15,6 15,2 15,3 
Norsko 29,3 36,0 38,1 34,3 36,1 29,9 38,5 
Švýcarsko 40,4 42,2 45,8 51,8 43,0 54,1 35,1 

Zdroj: Eurostat  
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Tabulka č. 7.6 Riziko chudoby po nákladech na bydlení u dětí (osoby do 18 let) 
v procentech 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : 38,3 37,8 37,5 37,6 
EU (27 zemí) 38,9 38,4 38,2 38,3 37,9 37,5 37,7 
EU (15 zemí) 38,5 38,3 38,3 38,3 37,9 37,0 37,1 
Nové členské země (12 zemí) 40,3 38,6 37,9 38,3 38,0 39,5 39,9 
Euro oblast (18 zemí) 37,4 37,1 37,3 36,9 37,3 36,8 36,4 
Euro oblast (17 zemí) 37,5 37,1 37,3 36,9 37,3 36,8 36,4 
Belgie 32,0 33,0 32,3 31,0 32,7 33,4 32,4 
Bulharsko 46,6 39,6 34,1 37,5 40,1 41,7 42,9 
Česká republika 36,7 35,4 29,7 31,1 31,7 32,4 31,9 
Dánsko 28,2 31,4 34,9 34,1 30,4 29,1 27,1 
Německo  44,4 43,4 42,0 38,5 39,2 36,6 34,8 
Estonsko 25,8 25,8 29,9 26,6 28,5 26,7 28,1 
Irsko 29,5 31,6 31,0 35,4 32,1 33,8 : 
Řecko 43,0 42,3 42,7 41,0 42,2 48,6 54,3 
Španělsko 37,8 39,2 41,1 40,8 41,7 41,7 40,5 
Francie 32,5 31,6 33,6 34,6 34,0 33,2 33,5 
Chorvatsko : : : 33,9 31,2 33,9 33,1 
Itálie 37,7 37,3 36,9 37,3 37,7 38,2 38,3 
Kypr 20,4 21,4 22,1 20,5 21,4 23,1 27,3 
Lotyšsko 31,1 34,3 35,2 34,9 36,8 36,3 35,6 
Litva 29,9 30,1 30,0 35,8 39,1 33,8 37,3 
Lucembursko 31,9 29,1 34,9 37,0 35,7 37,7 37,4 
Maďarsko 38,5 41,9 41,7 43,7 44,1 43,1 44,2 
Malta 28,3 28,3 31,8 30,8 31,0 34,6 34,4 
Nizozemsko 42,3 39,4 40,1 41,5 42,1 40,8 39,3 
Rakousko 30,9 33,1 31,9 33,7 33,5 32,3 34,7 
Polsko 40,2 37,7 37,2 37,5 37,9 37,4 38,8 
Portugalsko 34,6 38,2 34,9 34,5 35,5 35,2 35,6 
Rumunsko 47,2 47,1 47,6 45,4 40,6 48,7 47,3 
Slovinsko 22,1 21,4 20,8 23,0 25,1 23,6 24,9 
Slovensko 39,9 29,2 33,8 34,4 35,9 38,5 35,5 
Finsko 26,4 26,1 24,5 24,3 24,3 23,8 22,8 
Švédsko 26,6 26,0 27,2 25,7 25,7 26,9 27,7 
Velká Británie 45,3 45,0 43,8 46,1 42,6 39,9 42,1 
Island 31,3 32,7 34,2 34,4 34,6 32,1 34,0 
Norsko 30,0 27,4 30,0 26,6 24,8 26,9 28,0 
Švýcarsko 44,3 44,0 41,9 43,5 41,1 38,7 38,4 

Zdroj: Eurostat  
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Tabulka č. 7.7 Přetížení výdaji na bydlení (více než 40 % příjmu) u dětí (osob 
do 18 let) v procentech 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : 11,0 11,5 10,8 10,5 
EU (27 zemí) 10,7 10,6 10,6 11,0 11,5 10,9 10,5 
EU (15 zemí) 10,0 10,4 11,0 11,2 11,9 10,6 10,0 
Nové členské země (12 zemí) 12,8 11,3 9,1 10,3 9,9 12,2 12,4 
Euro oblast (18 zemí) 8,4 8,5 9,2 10,1 11,1 11,6 10,7 
Euro oblast (17 zemí) 8,4 8,5 9,2 10,1 11,1 11,6 10,7 
Belgie 8,7 9,9 6,8 7,7 10,7 9,3 7,9 
Bulharsko 23,2 14,0 6,5 5,8 8,7 16,2 13,9 
Česká republika 10,8 14,5 8,7 9,9 8,8 9,0 11,5 
Dánsko 8,2 12,6 22,0 18,3 13,1 11,4 12,0 
Německo  : : : 11,7 12,5 13,2 11,5 
Estonsko 5,0 3,2 5,5 6,2 7,3 7,1 7,8 
Irsko 2,2 3,6 4,4 4,6 5,7 6,9 : 
Řecko 18,7 27,4 26,5 20,2 27,4 38,4 44,0 
Španělsko 10,4 14,7 18,9 18,3 19,5 20,5 13,7 
Francie 3,5 1,6 2,0 3,7 4,3 3,8 3,5 
Chorvatsko : : : 10,6 7,6 5,4 8,3 
Itálie 8,8 9,2 9,1 10,1 10,7 10,1 11,1 
Kypr 1,5 1,5 2,4 2,8 2,9 3,1 4,5 
Lotyšsko 8,5 7,1 7,9 8,9 12,2 10,7 10,3 
Litva 4,5 5,5 5,3 13,3 10,6 7,3 8,8 
Lucembursko 4,2 3,6 4,1 4,1 3,7 5,1 6,0 
Maďarsko 12,6 13,0 10,0 11,9 13,2 14,9 14,5 
Malta 3,1 3,2 2,7 3,6 3,1 3,2 3,5 
Nizozemsko 18,2 11,5 13,3 14,2 14,1 13,4 14,8 
Rakousko 5,0 4,7 4,2 5,6 3,5 5,2 6,3 
Polsko 10,1 8,7 7,3 8,8 9,6 9,8 10,7 
Portugalsko 11,2 11,7 9,7 6,1 11,3 12,6 12,4 
Rumunsko 17,7 17,5 14,5 15,2 10,7 18,2 17,0 
Slovinsko 4,3 3,3 3,4 4,0 4,4 4,3 5,7 
Slovensko 18,5 4,8 10,0 8,9 10,2 10,9 11,0 
Finsko 3,9 3,8 3,2 3,4 2,6 2,4 3,3 
Švédsko 5,2 4,2 5,6 3,8 4,5 4,2 3,7 
Velká Británie 17,1 17,4 17,0 16,8 16,1 6,3 7,8 
Island 11,4 12,4 10,1 10,5 12,6 9,4 9,7 
Norsko 11,2 10,4 9,5 7,4 7,8 8,1 8,3 
Švýcarsko : : 10,2 12,3 10,9 8,7 7,0 

Zdroj: Eurostat  
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Tabulka č. 7.8 Míra rizika chudoby před transfery (důchody započteny 
v příjmech) v procentech v populaci celkem 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU (28 zemí) : : : 26,0 26,4 25,8 25,8 
EU (27 zemí) 25,8 25,3 25,2 25,9 26,3 25,7 25,8 
EU (15 zemí) 25,7 25,0 25,3 26,2 26,6 26,1 26,2 
Nové členské země (12 zemí) 26,4 26,2 24,8 25,1 25,3 24,2 24,1 
Euro oblast (18 zemí) 24,7 24,1 24,1 25,1 25,7 25,2 25,3 
Euro oblast (17 zemí) 24,7 24,1 24,0 25,1 25,6 25,2 25,3 
Belgie 27,5 27,0 26,7 26,7 27,8 27,7 26,3 
Bulharsko 25,5 27,1 26,4 27,1 27,4 25,9 26,7 
Česká republika 20,1 20,0 17,9 18,1 18,0 17,6 16,6 
Dánsko 27,1 27,8 31,2 29,1 28,4 28,3 28,1 
Německo  24,8 24,2 24,1 24,2 25,1 24,3 24,4 
Estonsko 25,2 24,7 25,9 24,9 24,9 24,8 25,4 
Irsko 33,1 34,0 37,5 39,9 39,6 39,3 : 
Řecko 23,7 23,3 22,7 23,8 24,8 26,8 28,0 
Španělsko 23,7 25,2 25,2 28,8 30,0 29,6 30,0 
Francie 26,4 23,5 24,0 24,9 24,7 23,8 24,2 
Chorvatsko 25 25,3 25,5 30,0 30,7 30,6 29,7 
Itálie 24,1 23,4 23,2 23,3 24,4 24,4 24,6 
Kypr 21,0 22,9 23,6 23,5 23,5 23,5 24,3 
Lotyšsko 27,5 30,2 31,0 28,5 26,8 25,7 26,0 
Litva 25,5 27,2 28,6 31,3 30,2 28,4 30,3 
Lucembursko 23,4 23,6 27,0 29,1 27,2 29,0 29,4 
Maďarsko 29,3 30,4 28,9 28,4 28,9 27,1 26,3 
Malta 21,5 22,9 22,9 23,5 23,2 24,0 23,3 
Nizozemsko 20,6 19,9 20,5 21,1 20,9 20,6 20,8 
Rakousko 24,7 25,9 25,3 26,0 27,1 25,8 25,9 
Polsko 26,5 25,1 23,6 24,4 24,1 22,9 23,0 
Portugalsko 24,2 24,9 24,3 26,4 25,4 25,3 25,5 
Rumunsko 30,9 30,7 29,1 27,5 29,1 28,0 27,8 
Slovinsko 23,1 23,0 22,0 24,2 24,2 25,2 25,3 
Slovensko 18,2 18,4 17,1 19,8 19,5 20,0 20,1 
Finsko 28,9 27,3 26,2 27,0 27,4 26,9 26,4 
Švédsko 27,5 28,5 26,6 26,7 27,9 27,4 27,1 
Velká Británie 29,7 28,9 30,4 31,0 30,5 29,7 30,1 
Island 18,2 19,0 19,7 22,8 23,1 23,1 22,7 
Norsko 27,7 25,6 25,2 26,6 29,6 25,8 26,0 
Švýcarsko 22,6 22,2 22,6 22,9 23,4 23,4 22,8 

Zdroj: Eurostat  
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Tabulka č. 7.9 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby populace 
celkem (SILC 2013), sl. 1 a 2 v procentech z celku osob, sl. 3 redukce rizika 
chudoby v procentech osob v riziku chudoby před transfery (důchody 
započteny v příjmech) 

populace v riziku chudoby před transfery po transferech efekt transferů v % 
EU (28 zemí) 25,8 16,7 35,3 
EU (27 zemí) 25,8 16,6 35,7 
EU (15 zemí) 26,2 16,5 37,0 
Nové členské země (12 zemí) 24,1 17,3 28,2 
Euro oblast (18 zemí) 25,3 16,7 34,0 
Euro oblast (17 zemí) 25,3 16,6 34,4 
Belgie 26,3 15,1 42,6 
Bulharsko 26,7 21,0 21,3 
Česká republika 16,6 8,6 48,2 
Dánsko 28,1 12,3 56,2 
Německo  24,4 16,1 34,0 
Estonsko 25,4 18,6 26,8 
Řecko 28,0 23,1 17,5 
Španělsko 30,0 20,4 32,0 
Francie 24,2 13,7 43,4 
Chorvatsko 29,7 19,5 34,3 
Itálie 24,6 19,1 22,4 
Kypr 24,3 15,3 37,0 
Lotyšsko 26,0 19,4 25,4 
Litva 30,3 20,6 32,0 
Lucembursko 29,4 15,9 46,0 
Maďarsko 26,3 14,3 45,6 
Malta 23,3 15,7 32,6 
Nizozemsko 20,8 10,4 50,0 
Rakousko 25,9 14,4 44,4 
Polsko 23,0 17,3 24,8 
Portugalsko 25,5 18,7 26,7 
Rumunsko 27,8 22,4 19,4 
Slovinsko 25,3 14,5 42,7 
Slovensko 20,1 12,8 36,3 
Finsko 26,4 11,8 55,3 
Švédsko 27,1 14,8 45,4 
Velká Británie 30,1 15,9 47,2 
Island 22,7 9,3 59,0 
Norsko 26,0 10,9 58,1 
Švýcarsko 22,8 14,5 36,4 

Zdroj: SILC 2013, vlastní výpočty 
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Tabulka č. 7.10 Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby dětí 
v roce 2013, sl. 1 a 2 v procentech z celku osob do 18 let, sl. 3 redukce rizika 
chudoby v procentech osob do 18 let v riziku chudoby před transfery 

riziko chudoby populace 
do 18 let v % před transfery po transferech efekt transferů v % 

EU (28 zemí) 34,6 20,3 41,3 
EU (27 zemí) 34,6 20,3 41,3 
EU (15 zemí) 34,8 19,4 44,3 
Nové členské země (12 zemí) 33,4 23,9 28,4 
Euro oblast (18 zemí) 33,0 19,9 39,7 
Euro oblast (17 zemí) 33,0 19,9 39,7 
Belgie 32,2 17,2 46,6 
Bulharsko 38,1 28,4 25,5 
Česká republika 22,4 11,3 49,6 
Dánsko 24,8 8,5 65,7 
Německo  30,4 14,7 51,6 
Estonsko 27,5 18,1 34,2 
  Řecko 35,2 28,8 18,2 
Španělsko 38,0 27,5 27,6 
Francie 34,2 18,0 47,4 
Chorvatsko 34,7 21,8 37,2 
Itálie 33,6 24,8 26,2 
Kypr 27,5 15,5 43,6 
Lotyšsko 32,6 23,4 28,2 
Litva 40,7 26,9 33,9 
Lucembursko 44,5 23,9 46,3 
Maďarsko 43,5 23,2 46,7 
Malta 33,7 24,0 28,8 
Nizozemsko 23,9 12,6 47,3 
Rakousko 39,5 18,6 52,9 
Polsko 29,9 23,2 22,4 
Portugalsko 31,7 24,4 23,0 
Rumunsko 40,0 32,1 19,8 
Slovinsko 26,8 14,7 45,2 
Slovensko 30,6 20,3 33,7 
Finsko 29,2 9,3 68,2 
Švédsko 31,2 15,4 50,6 
Velká Británie 44,2 18,9 57,2 
Island 30,0 12,2 59,3 
Norsko 29,0 10,5 63,7 
Švýcarsko 27,7 15,9 42,6 

Zdroj: SILC 2013, vlastní výpočty 
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1. Metodický úvod 

Cílem této kapitoly je představit sondu do subjektivního vnímání významných 
aspektů chudoby, deprivace a vyloučení samotnými ohroženými domácnostmi a ná-
vazně reflektovat význam jednotlivých dimenzí a složek/indikátorů chudoby, deprivace 
a sociálního vyloučení, jež jsou sledovány v šetření o příjmech a životních podmínkách 
domácností v ČR v rámci programu EU-SILC (European Union - Statistics on Income 
and Living Conditions).  

V průběhu realizace našeho výzkumu v roce 2014 byl shodou okolností 
ke standardním dotazníkům používaným v šetření nově připojen dotazník týkající se 
právě životních podmínek dětí (SILC - BM), což potvrzuje obecnější snahu pokrýt více 
do hloubky situaci domácností vychovávajících děti. Proto v souvislosti s některými 
zjištěními v rámci výzkumu připojujeme stručnou reflexi validity některých otázek 
zařazených do tohoto dotazníku a doporučení při interpretaci výsledků získaných tímto 
způsobem. 

Při konstrukci scénáře rozhovorů se zástupci domácností, na které jsme se 
zaměřovali jako na stěžejní komunikační partnery a zdroj informací, jsme se mimo 
jiné inspirovali právě částí dotazníku týkajícího se životních podmínek dětí. 

Podobně jako v dotazníku jsme se zaměřovali v první řadě na ty oblasti života 
dětí, které se týkají: 

• oblečení a obuvi, vybavení na volnočasové aktivity; 
 

• stravy; 
 

• volnočasových aktivit. 

Tyto oblasti jsme pak rozšířili o oblast vzdělávání, včetně mimoškolních aktivit 
a zdravotní péče. Tyto oblasti jsou totiž považovány za důležité, zejména z hlediska 
přerušení cyklu deprivace. 

Jako základ pro výběr respondentů přímo z nízkopříjmových domácností vycho-
vávajících děti byli zvoleni příjemci dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Tato 
volba byla dána předpokladem, že jde o relativně snadno dostupnou skupinu 
nízkopříjmových domácností. 

V průběhu přípravy terénu pro rozhovory, které se odehrávaly za pomoci 
pracovníků kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, jsme však narazili na nízkou ochotu 
klientů rozhovor absolvovat (jejich spolupráce byla samozřejmě podmíněna jejich 
osobním svobodným souhlasem). Tuto obavu si vysvětlujeme jako obavu z dalšího 
zdroje kontroly nad jejich hospodařením s finančními prostředky. 

Dalším předpokladem bylo, že příjemci pouze dávek SSP, tedy přídavku na dítě 
anebo příspěvku na bydlení, představují „průměrně“ chudé domácnosti, tedy takové, 
které nežijí v situaci hmotné nouze, ale mají problém se svými příjmy vyjít bez 
podpory. 

Druhou skupinu pak tvoří příjemci dávek hmotné nouze, kteří jsou již zákonem 
definováni jako domácnosti v situaci objektivní, zákonem stanovené absolutní chudoby 
či materiálního nedostatku. 

Výše uvedený předpoklad je podepřen tím, že nárok na dávku SSP je příjmově 
testován a hranicí, který příjem domácnosti nemůže pro splnění nároku přesáhnout, je 
2,4násobek ŽM. 
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Pro podložení tohoto předpokladu uvádíme tabulku, která představuje 6 typů 
domácností podle počtu dospělých osob a počtu dětí ve věkových kategoriích odpoví-
dajících kategoriím, se kterými pracuje konstrukce životního minima. Pro každý typ 
domácnosti uvádíme životní minimum (dále jen ŽM) domácnosti, zkomponované 
z jednotlivých ŽM každého člena dané domácnosti. Dále uvádíme dvojnásobek ŽM 
domácnosti a 2,4násobek ŽM domácnosti a hranici chudoby pro daný typ domácnosti. 
Našim cílem je ilustrovat, zda a o kolik se může pohybovat předpokládaný příjem 
domácnosti, která je příjemcem dávek SSP (jejíž příjem může být maximálně 
2,4násobek jejího ŽM) nad či pod hranící chudoby. Pro stanovení hranice chudoby je 
použitá definice EUROSTATU, tedy 60 % mediánu ročního čistého ekvivalizovaného 
příjmu a nejaktuálnější hodnota, která je k dispozici, a to pro rok 2013, činila 116 093 
Kč. Tato hodnota je následně přepočítána na příjem měsíční a vynásobená koeficienty 
pro příslušné spotřební jednotky. K definici a výpočtu odkazujeme na publikaci ČSÚ 
Příjmy a životní podmínky domácností 2013. 

 

Tabulka č. 1.1 Hranice chudoby a násobků životního minima pro vybrané typy 
domácností 

typ domácnosti ŽM osoby 
v Kč typ domácnosti 

ŽM 
domácnosti 

v Kč 

ŽM x 2 
v Kč 

ŽM x 
2,4 v 

Kč 

hranice 
chudoby 
(60 % 

mediánu 
ročního 
čistého 

příjmu) v Kč 
osamělý rodič (= první 
osoba v domácnosti) 3 140 osamělý rodič 

4 880 9 760 11 712 12 577 
plus dítě do 6 let 1 740 plus dítě do 6 let 

plus 6 až 15 let 2 140 a plus 6 až 15 let 7 020 14 040 16 848 15 479 

plus 15 až 26 let 2 450 a plus 15 až 26 let 9 470 18 940 22 728 18 381 

 
matka + otec (= první a 
druhá osoba v domácnosti) 5 970 oba rodiče 

7 710 15 420 18 504 17 414 
plus dítě do 6 let 1 740 plus dítě do 6 let 

plus 6 až 15 let 2 140 a plus 6 až 15 let 9 850 19 700 23 640 20 316 

15 až 26 let 2 450 a plus 15 až 26 let 12 300 24 600 29 520 23 219 

Zdroj: SILC 2013 a vlastní výpočty 

 

Z tabulky je patrné, že uvedené typy domácností se rychle dostávají k hranici 
chudoby v případě, že jejich příjem klesá pod 2,4násobek ŽM. V případech, kdy je na 
úrovni či pod úrovní dvojnásobku ŽM (a lze předpokládat, že to bude velmi častá 
situace právě u domácností, které pobírají dávky SSP), je již pod hranicí chudoby 
většina z uvedených typů domácností. 

Pro ilustraci ještě uvádíme srovnání čistých příjmů domácností zařazených 
do našeho vzorku s hranicí chudoby pro daný typ domácnosti (podle počtu dospělých 
a dětí). V zájmu zachování anonymity našich komunikačních partnerů záměrně 
uvádíme pouze orientační charakteristiky těchto domácností a jejich příjmy. 
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Tabulka č. 1.2 Příjmy domácností ve vzorku respondentů a srovnání s hranicí 
chudoby 

typ domácnosti čistý příjem v Kč hranice chudoby v Kč 
oba rodiče + více než jedno dítě 17 000 20 316 
oba rodiče + více než 3 děti 31 000 43 535 
oba rodiče + více než jedno dítě 16 200 20 316 
osamělý rodič + více než jedno dítě 11 500 18 381 
osamělý rodič + více než 3 děti  16 600 24 186 
osamělý rodič + jedno dítě 17 000 12 577 
osamělý rodič + jedno dítě 14 000 12 577 

Zdroj: vlastní šetření 

 

V našem vzorku tak překročily hranici chudoby pouze dvě domácnosti. Výpovědi 
klientů dávkového systému o jejich každodenním hospodaření s omezenými finančními 
zdroji byly doplněny o zobecněné zkušenosti vedoucích oddělení nepojistných sociál-
ních dávek či jejich referátů. Celkem jsme uskutečnili 7 rozhovorů s klienty a 3 
rozhovory se zástupci kontaktních pracovišť úřadu práce ve vedoucích pozicích na 
úseku nepojistných sociálních dávek, a to ve dvou středně velkých městech (od 10 tisíc 
do 50 tisíc obyvatel) s různě velkou mírou nezaměstnanosti (více než 10 % a 
průměrnou mírou, tj. do 8,6 %). Přes relativně malou velikost vzorku a různost 
životních příběhů komunikačních partnerek se již některé odpovědi začaly významově 
nasycovat, což je v rámci kvalitativního výzkumu jeden z momentů, který nasvědčuje 
o dostatečnosti vzorku (kdy další rozhovory nepřinášejí zásadně nové informace).  

Možnost zopakovat takovou sondu, například poté, co budou k dispozici data 
z šetření EU-SILC 2014, by však přinesla příležitost zaměřit se podrobněji na některé 
významné aspekty materiální deprivace, například v oblasti konkrétní skladby jídel-
níčku, celkových nákladů spojených se základní školní docházkou, středním, případně 
vysokoškolským vzděláním. Nosné by v této souvislosti bylo také srovnat obdobné 
výdaje nízko- a středněpříjmových domácností. 

Domácnosti zastupovaly výhradně ženy-matky, výjimečně za částečné přítom-
nosti partnera, což také odpovídá vysokému podílu domácností osamělých matek mezi 
nízkopříjmovými rodinami s dětmi. Jejich demografické a sociálně ekonomické 
charakteristiky sumarizuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 1.3 Charakteristiky zástupců domácností ve vzorku  
socioekonomické postavení ženy  
stav 

věk 
ženy 

ekonomická aktivita 
manžela/druha 

žena na rodičovské dovolené, nikdy nepracovala žijící s otcem dětí 39 druh pracující 
žena na rodičovské dovolené, nikdy nepracovala žijící s otcem dětí 41 manžel pracující 
žena na rodičovské dovolené, nikdy nepracovala osaměle žijící 34 osaměle žijící 
v evidenci ÚP, sezónně pracující žijící s otcem dětí 39 manžel pracující 
pracující na plný úvazek osaměle žijící 40 osaměle žijící 
žena na rodičovské dovolené, předtím pracovala 
na plný úvazek osaměle žijící 43 osaměle žijící 

žena s dítětem v pěstounské péči, předtím 
pracovala na plný úvazek osaměle žijící 49 osaměle žijící 

Zdroj: vlastní šetření 
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V jejich výpovědích v kontrastu k očekávaným projevům deprivace a stížností 
převládala snaha demonstrovat, jak v tak obtížných podmínkách zvládají domácnost 
a základní potřeby dětí udržet. Situace nedostatečných příjmů je vnímána jako 
nevyhnutelný fakt, bez ambicí či naděje tento stav změnit. Případná frustrace je 
kompenzována demonstrací důvtipných strategií vedení domácnosti, které pokládáme 
za subjektivní zdroj uspokojení a dojmu zvládání situace. V souvislosti s měřením 
chudoby prostřednictvím dotazníkových technik by bylo vhodné vzít v potaz tendenci 
ke stylizaci a sebeprezentaci v lepším světle, tedy nabízením pozitivnějšího obrazu 
situace, zařadit kontrolní otázky apod. 

Z výzkumného hlediska bylo tedy obtížné dopracovat se k subjektivně význam-
ně vnímaným aspektům situace chudoby, protože zástupkyně domácností si ji nepři-
pouštěly, či spíše vnímaly ji jako obecně rozšířený nevyhnutelný stav. Byla zvolena 
strategie popisu každodenního chodu domácnosti před projektivními metodami (for-
mulací obecných otázek na problémy chudých rodin vychovávající děti). Projektivní 
metoda se jevila jako poněkud komplikovaná a nepřirozená, s rizikem vymezování se 
vůči domácnostem, které jsou v obdobné situaci „vlastním přičiněním“ (v očích 
respondentů to byly zejména: romské rodiny, rodiny na návykových látkách či hracích 
automatech závislých rodičů, rodiny promiskuitních matek apod.). 

Mimochodem, tendence k vymezování se vůči romským domácnostem jako 
reprezentantům zneužívání systému a neoprávněné, nespravedlivé pozornosti systému 
a nastavení dávkových systémů, bylo velmi výrazné, zvláště v sídlech, kde existují 
výrazné vyloučené lokality obydlené romskými rodinami. Do určité míry zde platila 
hypotéza, že tam, kde jsou vyloučené lokality, bude i vlastní situace rodiny deklaro-
vaná jako přijatelná. Zároveň se však prostřednictvím kritiky těchto „druhých“ 
nevědomě projevovala vlastní deprivace a frustrace z nedostatku příjmů. Upozorňu-
jeme na tento fenomén proto, že jej považujeme za varovný signál toho, k čemu může 
dlouhodobá materiální deprivace a pocit neschopnosti či nemožnosti se z ní vymanit 
vést a že může sehrát významnou roli při rozdmýchávání etnicky vymezených 
konfliktů. 
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2. Oblasti projevů chudoby zástupci domácností 
subjektivně vnímané jako nejvýznamnější 

Rozpočty sledovaných domácností, včetně těch, které byly příjemci pouze SSP, 
byly velmi napjaté, nejvýznamnější položku vázaných nákladů tvořilo nájemné a služby 
spojené s bydlením. Výdaje v řádu stovek korun pak představují významný podíl 
na disponibilním příjmu a rodiny si je nemohou dovolit. Kromě relativně nákladnějšího 
vybavení domácnosti předměty dlouhodobé spotřeby (např. lednička, pračka, nábytek, 
pracovní stůl, sedací souprava), případně průběžné základní údržby bytů (např. 
vymalování, mezi ně patří i takové výdaje, jako jsou školní pomůcky, školní stravování, 
mimoškolní aktivity, placené volnočasové aktivity či potřeby pro volný čas (kola apod.). 

T: Co je důležitý pro ty děti. Vím, že oni by chtěly různý věci, hračky, nelze 
všechno koupit. Ale co vy sami tak cítíte. 

R1 (matka): Teď jsem žádala na skříňky, že malá chodí do školy a nemám jí jak 
dát, jako koupit stůl psací, židli k tomu a to. 

R2 (druh) : Tak určitě, dětský pokojíček zařídit, tam by to bylo dobrý. Tam jsou 
dvě postele a to je všechno. Nemám na to, tak prostě, až se něco naskytne, 
nebo z druhý ruky. 

(matka žijící s druhem, otcem dětí, dávky HN, dvě děti) 

R: No, teď se mi třeba kazí lednička. A momentálně, kdybych si ji teď chtěla 
koupit, tak nemám z čeho. Protože zaplatím byt, zaplatím výdaje na školu, co je 
třeba, protože už se musí platit na září obědy, protože to nejde v září zaplatit za 
září, to by neměla ten den oběd, takže vlastně lednička se mi kazí. Žena bez 
ledničky nemůže být. Bez pračky chvilku, že si pere prádlo v rukách, že? Ale 
ledničku, to je důležitá věc. A ani nevím, jestli, kdybych se obrátila na sociální 
ten, jestli by mi řekli, pomůžeme vám třeba dvouma tisícama, kupte si, našetříte, 
nebo nějak to skloubíme. Nemám tušení, jestli bych na takové věci měla nárok. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě v opatrovnické péči) 

Jedním ze zjištění je, že nízkopříjmové domácnosti vychovávající děti volí stra-
tegii přizpůsobení se omezeným možnostem týkajících se výdajů domácnosti. Jde pak 
zejména o úspory tam, kde teoreticky uspořit lze, to znamená v oblasti nevázaných či 
neobligatorních výdajů. Mezi ně patří zejména úspora na jídle, spotřebním zboží, mezi 
které patří i oblečení a hračky. Další významnou skupinou výdajů jsou výdaje spojené 
se vzděláváním, mimoškolními aktivitami a trávením volného času, které se z hlediska 
dalších životních šancí těchto dětí jeví jako zásadní. 

Zcela stranou zůstávají investice do předmětů dlouhodobé spotřeby, které se 
nakupují pouze v případě potřeby jejich obnovy a jsou redukovány na základní domácí 
spotřebiče (lednička, pračka, televizor).  Dlouhodobě se na ně šetří, případně jsou 
pořízeny tehdy, kdy rodina obdrží mimořádnou pomoc, zpravidla od širší rodiny, 
nejčastěji vlastních rodičů. 

Některé z těchto nákladů, včetně nákladů spojených s aktivitami dětí, lze u do-
mácností, které jsou příjemci dávek HN, kompenzovat dávkami mimořádné okamžité 
pomoci; taková možnost však absentuje v případech rodin, které pobírají pouze dávky 
SSP. 
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Většina typů úspor, kromě obdobného zboží pro dospělé v domácnosti, má 
bezprostřední či nepřímý vliv na životní podmínky dětí a možnost uspokojovat od věku 
dítěte se odvíjející potřeby či obecně potřeby nad rámec potřeb základních. 

Jídlo, stravování 

T: A jak s jídlem to řešíte, stává se, že nemáte peníze na jídlo? 

R: No někdy jo. 

(matka žijící s druhem, otcem dětí, dávky HN, dvě děti) 

 

Asi nejvýznamnější oblastí výdajů, kde lze významně ušetřit a kde se v rámci 
každodennosti významně šetří, je oblast stravování. 

Nakupuje se ve slevách a jídlo se připravuje ve prospěch množství a na úkor 
nutričních hodnot. Objevují se nepředpokládané významy označení „maso“, které 
relativizují vypovídací schopnost jedné z otázek v šetření SILC. Za maso jsou běžně 
považovány i uzeniny, které zároveň patří mezi potraviny považované za spíše drahé, 
tedy ne běžně nakupované. 

R: Nějaký to máslo, ještě je výhoda, že teď vynalezli to levný máslo, to kilový, 
tak to máslo, oni mají rádi sýry, oni mají rádi takové ty levné salámy, ty výrobní 
a takové. Oni, říkám, já u nich problém nemám.  Nějaké párky, že by vymýšleli 
nějaké párky, že by chtěli, to jako vůbec. 

(úplná rodina, dávky SSP, deset dětí) 

Nejčastějším druhem připravovaného masa je pak maso na trhu nejlevnější, 
což je v současné době maso kuřecí, které lze pravděpodobně nakoupit nejlevněji 
v poměru k množství a možnosti připravit z něj hned několik jídel a větší množství 
porcí. Položka šetření SILC, která klade na stejnou úroveň drůbež a ryby, se z tohoto 
pohledu jeví jako nevhodná či zavádějící. Vhodné by bylo také upřesnit význam 
kategorie „ryby“, do které by pravděpodobně velká část domácností zařadila například 
filé. 

No, je to docela dost těžké. I když všichni mi říkají, jak to dělám, že. Jenomže 
většinou vařím z kuřecího masa, takhle aby se vyšlo, protože to není žádná 
sranda. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, tři děti) 

Další strategií je rozdělování potravin na menší porce, používané hlavně 
v případě sladkostí či v obdobích před výplatou dávek, kdy už schází i peníze na jídlo. 
Situace, kdy několik dní před výplatou dávek již domácnost nedisponuje vůbec 
žádnými finančními prostředky, včetně peněz na jídlo, se zdají být ne zcela výjimečné. 

R: Takže když koupím, tak to je zase na dvakrát, na třikrát rozdělit. Takže když 
zlevní ty čokolády z dvaceti na deset, tak kolikrát jdu a za stovku jich koupím 
deset, takže to vydrží, poschovávám, že si smlsnou, takže se snažím, aby 
nestrádali. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, tři děti) 
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T: A když jste doma, tak vaříte denně pro děcka? 

R: No denně, někdy obden, jak kdy. Někdy si uvařím na dva dny. 

T: Ale to, že by někdy nebylo jídlo, na konci měsíce třeba? 

R: Taky to někdy řeším, tak většinou mamince řeknu, ona mi koupí, tak jako 
každý, že? Když není, bohužel. To se stává hodně v rodinách. Ale taky někdy 
vyjdeme, sice z posledního, ale vyjdeme. 

T: Máte rozpočítaný třeba na den, kolik můžete utratit? 

R: No, stovku na den.10 Není to nic moc, ale jsme skromní. 

T: Co z toho vaříte třeba? 

R: Tak brambory, guláš, většinou ty stehna koupíme, že si to musí děcka rozdělit 
nějak, rýži, tu nejlevnější za 12 korun v Bille, ale dá se. Brambory jsou teď po 
pěti korunách na kile, takže to neřeším. 

T: Ovoce a tady ty věci? 

R: Jo určitě, a taky jablka, když jsou u těch Vietnamců levný, 16 korun, po 10ti 
korunách. Dá se. Aby děcka měly bonbony, perníky atd. Jogurty, nejlevnější, za 
pět korun. 

(osaměle žijící matka, dávky HN, 5 dětí) 

Je samozřejmě těžké rozlišit, zda skladba jídelníčku vychází z omezených 
možností či zda je odrazem kulturních vzorců charakteristických pro nízkopříjmové 
domácnosti rodičů s nižším vzděláním. Čerstvé ovoce se redukuje na jablka (které lze 
opět koupit ve velkém množství za relativně nízkou cenu), čerstvá zelenina do 
běžného jídelníčku zařazována spíše nebývá.  

R: Takže když se stane, že utratím, tak už vlastně jenom pečivo, máslo a aby 
měli aspoň to jablko, aspoň každej jedno denně. Když koupím kilo za těch 12, 
jak bývá, tak aby měl každej jedno. Není to sice každý den, pravda, jak se říká, 
že pro zdravý životní styl aspoň jedno, to si dovolit nemohu, ale snažím se, no.  

T: Takže se udělá velkej nákup třeba jednou měsíčně, a pak už jenom 
dokupujete nějaký věci. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, tři děti) 

Oblast stravování může být také oblastí, prostřednictvím které se lze integrovat 
či vyloučit z kolektivu, v tomto případě dětského, školního a může se stát nástrojem 
stigmatizace. V případě dětí z chudobou ohrožených rodin se děje tak, že se vyloučí ze 
školního stravování (které předpokládá fixní platbu předem, nedovoluje tak flexibilní 
nakládání s prostředky tak, jako vaření doma). V napjatých rozpočtech těchto rodin 
představují náklady na školní stravování v řádu stokorun významnou položku, kterou 
si nemohou, alespoň ne pravidelně, dovolit. 

T: Ještě bych se zeptala, když malá chodí do školy, tak stravuje se ve škole, 
platíte jí obědy? 

                                          
10  Podle propočtu by příjem této rodiny měl dosahovat asi 16 600 Kč, náklady na bydlení 7 650 Kč, 

reziduální příjem je tedy asi 9 000 Kč, což jsou asi 300 Kč na den na všechny další výdaje jako potřeby 
pro malé dítě, drogerie, oblečení. Výdaje na stravu pak představují asi 100 Kč na den, třetina 
z reziduálního příjmu. 
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R: Ano, obědy stojí 530 Kč. No ale teď nepůjde od prvního, protože pošlou peníze 
až další týden. Takže teď zase nemůže jít na obědy. 

T: Že jí to nemůžete sami předplatit. 

R: Nemůžu jí to teď dát. Když mi to zítra přijde, tak potom jí to zaplatím a pak 
třeba už od úterka může chodit na ten oběd. 

(matka žijící s druhem, otcem dětí, dávky HN, dvě děti) 

 

T: A teď je docela drahé ovoce a zelenina, můžete si to dovolit kupovat 
pravidelně? 

R: No pravidelně ne. Jenom když dostaneme ty peníze, tak nakoupím, ale 
pravidelně to není. 

(matka žijící s druhem, otcem dětí, dávky HN, dvě děti) 

 

T: A teďka když bychom se bavily o té každodennosti a o těch příjmech. Co 
byste řekla, na čem nejvíc musíte šetřit, u čeho všeho musíte hodně přemýšlet, 
z čeho to zaplatíte, co si koupíte. 

R: To je těžký. Protože prakticky, když to vezmu, tak nejhorší jsou asi na tom 
boty, protože ty musíme kupovat v obchodě. Oblečení kupujeme v sekáčích, 
protože tam mám kamarádku, tak ona vždycky tam naschovává a to jsou skoro 
nový věci za přijatelnou cenu. No a jídlo, no to se kupuje, když je, a když není, 
no tak se koupí jenom pečivo. 

T: A stane se, že třeba nemáte už ani kačku před výplatou? 

R: Určitě. 

T: To se pak hledá ve spíži, co zbylo a vaří se z toho, co se najde. 

R: Jo. 

T: Máte to rozpočítaný zhruba na den, kolik můžete utratit? Můžu se zeptat, 
kolik to je? 

R: Jak kdy. Když fakt jsou doma potraviny, tak je to otázka jenom těch 4, 6 
rohlíků, ale když je třeba sobotní nákup, tak se musím vlízt do pětistovky. 

T: Jakože každý víkend dejme tomu, že za tu pětistovku můžete nakoupit. A pak 
z toho celej týden vycházíte. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě) 

Oblečení a obuv 

Při zaopatřování oblečení a obuvi jsou voleny dvě strategie. Oblečení v případě 
dětí v různých věkových skupinách se dědí, mladší děti používají obnošené šatstvo dětí 
starších. V případě, že je nezbytné oděvy nakoupit, nakupuje se zboží tržnicového typu 
(tedy zboží nakupované mimo kamenné obchody, na tzv. tržnicích, na nichž se nabízí 
spíše nekvalitní, z hlediska zdravotní a jiné závadnosti netestované zboží apod.). 
Rodiče (matky) přikládají význam tomu, že preferují tento zdroj zboží před second-
handovými nákupy, které již považují za nedůstojné. 

Výjimku představuje obuv, kterou není zvykem dědit, kupují se tedy boty nové, 
ale opět je rozhodující cena, nikoliv kvalita, nakupuje se opět zboží tržnicového typu 
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Je třeba dodat, že jiný typ zboží (netržnicové) nelze ani v menších sídlech běžně 
pořídit, jeho nákup vyžaduje spojit s náklady na cestu do většího města. 

R: Každopádně hračky nekupuju. Tady jich mají dost, takže to, co jsme si vzali z 
azylu a co mi ještě darovala paní vedoucí, tak tady je. Jako oblečení, něco mi 
podaruje kamarádka, mám taky hodně z azylu, takže máme toho dost. Takže 
oblečení nemusím kupovat, pokud oni z toho nevyrostou. Nebo boty musím teda 
kupovat častějc. Tam je to katastrofální, u těch bot, to je úplně hrozný. 

T: A kde nakupujete? 

R: Většinou u Vietnamců, tam je to nejlevnější. Ale pokud bude malej chodit, tak 
určitě v nějakým tom Sportissimu, určitě první kvalitní, protože to se potom ničí 
nohy, takže jasně. 

(osaměle žijící matka, dávky HN, pět dětí) 

 

T: A oblečení a tady ty věci? 

R: Tak oblečení, oni mají oblečení vlastně od malička, co měli, já jsem jim 
schovávala po větších, a když pochybí, tak jsou secondhandy. 

(úplná rodina, dávky SSP, deset dětí) 

 

Otázka v dotazníku EU-SILC na „nějaké nové oblečení“ by možná měla být 
upřesněna, o jaký druh by mělo jít, protože takto lze kladně odpovědět i v případě, že 
tímto novým oblečením je spodní prádlo, trička, ale vše ostatní již nové není. Dalším 
podnětem ke zvážení je dotaz na podíl oblečení a hlavně obuvi tržnicového typu. 

Vzdělání 

Jako zcela opomenutá v šetření EU-SILC, ale všudypřítomná v realitě chudých 
domácností a významná v důsledcích pro dostupnost středního vzdělání, se jeví oblast 
nákladů na vzdělání dětí. 

Jak již bylo řečeno výše, v souvislosti se skladbou jídelníčku v prostředí nízko-
příjmových domácností, skladba výdajů souvisejících s péčí o děti souvisí jak s výší 
disponibilních zdrojů, tak s kulturními vzorci typickými pro dané prostředí (v tomto 
případě nízkopříjmové domácnosti rodičů s nízkým vzděláním - maximálně střední 
škola bez maturity).   

Zároveň je ovšem třeba připustit, že tyto dva aspekty spolu úzce souvisejí a 
vzájemně se podporují. Dá se předpokládat, že nízkopříjmoví rodiče s nižším vzděláním 
přikládají jiný význam vzdělání, mimoškolním a volnočasovým aktivitám dětí než rodiče 
z jiných pater sociální hierarchie, což se bude také projevovat na jejich strategiích a 
s nimi spojených ambicích, stejně jako na míře frustrace z toho, že je nelze zajistit. 
Právě s vědomím této souvislosti roste význam dostupnosti vzdělání a aktivit i pro děti 
ze sociálně níže postavených domácností. 

Dosažení vyššího vzdělání, přestože je vnímáno jako důležité a žádoucí, není 
považováno za samozřejmé, ale je objektem spekulací a strategií, které z dětí a na 
jakou školu poslat. Kritériem výběru je však spíše než schopnosti dítěte či kvalita školy 
to, v jakém pořadí je narozeno a to, zda bude možné dovolit si náklady spojené se 
vzděláním u více dětí najednou, případně jak nákladná z hlediska školních potřeb či 
mimoškolních aktivit škola bude. 
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T: A ty větší děcka, co jsou, tak některé z nich dělalo nějakou školu, protože 
říkala jste, že někomu je dvacet? 

R: Syn je vyučený, ten se učil v (název města - pozn. autora), ten má výuční list. 
Ten druhej se učil taky tam, ale za rok musel skončit, protože on šel do prváku a 
ten končil třeťák. Takže oba dva jsme je nemohli platit. Takže ten to dodělal, 
protože ten už byl v třeťáku, toho jsme to nechali dodělat, ten už měl pár týdnů 
do konce, ale ten to musel ukončit, protože doopravdy fakt nebyly na to peníze. 

(úplná rodina, dávky SSP, deset dětí) 
 

T: Neuvažovala jste, že by třeba dcerka šla, protože předpokládám, to byla 
střední škola s maturitou, že by šla dál studovat. 

R: (jméno dítěte - pozn. autora) chtěla jít dál, chtěla jít dokonce na nějakou 
školu do Českých Budějovic, ale když jsem jí to spočítala, tak jsme zjistily, že to 
nejde. 

T: A ona výsledky ve škole měla na to, aby se tam dostala? Nebo zkoušela to? 

R: No, když by zabrala, tak si myslím, že jo. 

T: Ale prostě finanční situace byla hlavním důvodem, proč se o to ani 
nepokoušela, nedělala přijímačky. 

R: Ne, protože i ty přijímačky se platí. A to jsou zase další penízky, vlastně i na 
tu střední školu, když dáváte přihlášku, tak každá je pětistovku. Takže i tohle 
vždycky bylo omezený. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě) 

Dojíždění do škol 

Výběr konkrétní školy je pak veden spíše než odpovídajícím oborem, ne-li kvali-
tou vzdělání, tím, zda je škola v dosahu z důvodů nákladů spojených s dojížděním. 
Volby se pak odehrávají mezi školami v místě bydliště a nejbližšími školami mimo 
bydliště. Náklady na dojíždění jsou vnímány jako jeden z hlavních nákladů spojených 
se studiem. Buď z hlediska nedostatku zkušeností, nebo s vědomím, že vše ostatní lze 
oželet. Náklady spojené s dojížděním do školy, a to i základní, jsou jako významný 
faktor prohlubování chudoby rodin a bariéra pokračování ve studiu na střední škole 
zmiňovány i zástupci oddělení nepojistných dávek. V této souvislosti je zmiňována 
užitečnost bývalé dávky státní sociální podpory, příspěvku na dopravu (byla zrušena 
již v roce 2004). 

T: A kdyby třeba kluk měl příležitost jít na nějakou střední mimo (název města - 
pozn. autora), šlo by to, nebo byste musela už o tom uvažovat, že jsou tam 
nějaký náklady, spojený s dopravou atd. 
R: On dojížděl do (název města - pozn. autora), ale to jsem tehdy ještě měla 
podporu, takže to mi vyšlo ten rok zrovna, takže se to eventuálně dalo. Teď už 
bych na tom musela docela dost uvažovat, ale každopádně by se to muselo 
udělat, to bych zas nikdy neudělala, že bych to nezaplatila. Já vždycky říkám 
jednu věc, zaplatit děckám ve škole a zaplatit veškeré poplatky, co člověk má, je 
priorita první. Nikdy bych si neudělala ostudu, že bych někde něco nezaplatila, i 
kdybych si eventuálně měla na to půjčit třeba od rodičů nebo něco. To bych 
prostě nedokázala, nezaplatit něco, nebo jít za učitelkou a řeknu: já na ten výlet 
nemám. Holka by brečela a ostuda by byla na světě. To bych nedokázala, i 
kdybych si měla na ten výlet půjčit. 

(úplná rodina, dávky SSP, dvě děti) 
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T: A děcka chodí do školy sem. Je nějaký, který chodí na nějakou střední školu? 

R: (jméno dítěte - pozn. autora) by teď měl jít na střední školu, jenomže 
z finančních důvodů to asi nepůjde. 

T: A kam by šel? 

R: Do (název města - pozn. autora). 

T: To znamená, dojíždění je zátěž, nebo co ještě? 

R: Jenom vlastně to dojíždění, protože to máte celej měsíc, ten měsíčník stojí 
patnáct stovek. To je zase, zase budu muset utrhnout každému. 

(úplná rodina, dávky SSP, deset dětí) 

Mimoškolní aktivity 

Další oblastí redukce výdajů bezprostředně ovlivňujících životní podmínky dětí, 
které způsobují jejich vyloučení z aktivit spojených se vzděláním, je jednoznačně oblast 
mimoškolních aktivit, jako jsou výlety, školní zájezdy, sportovní výcviky, taneční, 
školní plesy apod. 

T: A stane se, že třeba musíte říct děckám, že se něčeho nemůžou zúčastnit, 
protože na to nejsou peníze? 

R: Pro nás jsou hrozné výlety. Protože oni jedou na jeden den, jeli tady za roh 
do (název města - pozn. autora), a chtěla 400 korun. Kde já vezmu 400 korun, 
když mám ještě dva, kteří budou chtět jet taky? Jak je mám podělit? Takže, 
letos paní učitelka teda nám sehnala sponzora, takže půl jsem dala já, půl ona, 
ale letos jak to bude, to vůbec nevím. Výlety, to už mi i zástupkyně naše řekla, 
že nechcu pouštět děcka na výlety. Já bych je pustila, ráda bych je pustila, já 
jim v tom nebráním, ale já jsem jí řekla, finančně já to nezvládnu, tak nemůžou 
jet. A ona furt, že je nechci pouštět, a kdesi cosi. Já už jsem jí říkala, prostě já 
bych je fakt ráda pustila, ale kde já jim mám na to vzít? Jenomže ona si asi 
myslí, že je diskriminuju, nebo já nevím, ona už minule mi říkala, že mě nahlásí 
na sociálku, že děcka nechcu posílat na výlety. Ale kde, prostě není kde to 
utrhnout. To už já bych musela začít šetřit v září, aby v červnu mohly jet na 
výlet. Jenomže zas vymyslijou do toho června milion akcí zase v té škole. Takže 
když jim ušetřím na výlet, tak jim to zas budu muset dát někde na představení, 
nebo zas někde pojedou na (název města - pozn. autora), nebo holka jde do sedmé 
třídy, lyžařský kurz, ten stojí dvanáct stovek. A to je v rámci tělesné výchovy. 
Ale kdo mi na to dá? 

(úplná rodina, dávky SSP, deset dětí) 

 

Další strategií, jak se vyrovnat s rizikem stigmatizace dítěte v důsledku vylou-
čení z těchto aktivit, je jejich úhrada z alternativních zdrojů. Absence jiných možností 
dobře indikuje nemožnost chudých rodin dlouhodobě udržet dítě na střední škole, 
zvláště s maturitou, kde je kladen ještě větší důraz na mimoškolní aktivity, pěstování 
zájmů a dovedností dětí nad rámec výuky formou kulturních, společenských a 
sportovních aktivit. 

T: Můžu se ještě zeptat na ten gympl? Tam asi taky jsou v průběhu toho studia 
výdaje, na učebnice a ještě různý aktivity, že jo. 

R: Jo, tam taky byly ty zájezdy, že jsem si fakticky musela na to sehnat. 
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T: Takže většinou to chodí tak, že si na to půjčíte od někoho a pak mu to nějak 
splácíte, ne?  

R: No, spíš naráz, když se zadařilo třeba z přeplatků, nebo už se mi stalo, že 
jsem si musela vzít půjčku, kterou jsem teda musela nekřesťansky splatit. Zuby 
nehty, i za tu cenu teda, i když to neuznávám, nechtělo se mi moc do toho. 

R: Ale snažila jsem se, někdy jsem se opravdu snažila, když to byl lyžák, tak 
ještě jsem sehnala kámošku, že jí půjčila lyže, výstroj, oblečení, takže paráda. 
Takže jsem byla šťastná, že jede, protože to bylo povinný, takže jsem to musela 
vydržet. Ale naštěstí mám hodnou kamarádku. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, tři děti) 

 

T: Zkusme se bavit ještě o té době, když dcerka chodila do té školy, chodila do 
střední školy tady, v (název města - pozn. autora)? 

R: Ano. 

T: Jaká to byla zátěž finanční, to její studium? Řešila jste to nějak? 

R: To jsme samozřejmě řešily. Ty první tři roky nebyly zase až tak strašný, tam 
ty učebnice se daly, nejhorší byl ten čtvrťák, ten maturitní. 

T: Z jakého důvodu? 

R: Tam se hodně muselo dávat, na maturitu peníze, musely se koupit učebnice, 
které jsme si tak různě půjčovaly, oni potom měli, že k maturitě potřebují 
učebnici, ta stála sedm stovek. Ten čtvrťák, to jsem říkala, že ten finančně byl 
náročný. 

T: Ale kvůli těm učebnicím, vy jste říkala, že na maturitu jste musela dávat. 

R: Učebnicím, maturitní ples, maturita sama jenom oblečení, fotky, to člověk 
fakt jenom vydával peníze. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě) 

U otázky BM4 v dotazníku EU-SILC by bylo vhodné zpřesnit a diferencovat 
možnosti odpovědí týkající se mimoškolních aktivit, které mají být zaplaceny. Například 
podle typu či nákladnosti.  

Počítač a připojení k internetu 

V rámci výzkumu jsme narazili na jednu zajímavost, spojenou s nastavením 
nezbytných předpokladů pro plnění povinností spojených se školní docházkou, která se 
objevila ve vybraných školách jednoho města zařazeného do výzkumu a lze se domní-
vat, že půjde o praxi běžnou i v jiných lokalitách. Šlo o povinné zavedení elektronic-
kých žákovských knížek, přičemž nahlížení do nich je podmíněno přístupem k PC, který 
je napojený na internet. V domácnostech nebylo toto pravidlem, ale ani výjimkou, 
přičemž zajištění připojení k internetu představovalo pro některé domácnosti zásad-
nější problém než pořízení samotného PC. 

T: Slyšela jsem, že v (název města - pozn. autora) některé základní školy 
vyžadují, vedou elektronický žákovský knížky a požadují počítač. 

R: Ano, to máme rok. 

T: A to jste si museli pořídit? 
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R: Já to mám přes mobil, takže mám předplacený balíček internetu. A když ne, 
tak je tady i veřejný internet, takže mám kdykoliv příjem. 

T: A počítač máte? 

R: Počítač nemám. 

T: A plánujete to? 

R: Já doufám, že bude nějakej notebook, sice ze zastavárny, ale, bohužel nějaký 
starší, ale snad něco bude, uvidíme. 

T: Z toho důvodu, že ta škola by to chtěla. 

R: Ano. Abych já měla přístup na ty známky a úkoly atd. aby oni mi nemohli 
něco zatajit. Tam je to fakt chráněný vůči škole. 

(osaměle žijící matka, dávky HN, pět dětí) 

 

T: Já jsem se potkala s tím v (název města - pozn. autora), když jsem mluvila 
s jinýma maminkama, tak některý říkaly, že musí děcka mít ve škole elektronický 
žákovský knížky a je k tomu potřeba počítač a internet. Máte to taky tak?  

R: Ne. Jako máme to tak mít, ale oni mají ještě žákovskou normální, na té škole. 
Když třeba řekneme, že nemáme ten internet. Jako já ho nemám. 

T: Počítač máte. 

R: Počítač sehnal můj přítel včera, ale internet ještě nemám. Platba je 300 korun 
na měsíc. 

T: A přemýšlíte o tom, že si teda pořídíte? 

R: Budeme muset kvůli holce. 

T: Takže i ten počítač jste sehnali kvůli ní. 

R: Jo. 

(matka žijící s druhem, otcem dětí, dávky HN, dvě děti) 

Zájmové a volnočasové aktivity 

Jak již bylo řečeno, další významnou oblastí redukce výdajů spojených s výcho-
vou nezaopatřených dětí je oblast zájmových a volnočasových aktivit. Tato oblast 
zároveň není rodiči (matkami) vnímána jako až tak zásadní pro rozvoj zájmů a talentu 
dětí, děti jsou do kroužků posílány bez ohledu na nějaký konkrétní rodičovský plán 
související s tím, co by rodiče chtěli u dětí rozvíjet, ale spíše nesystematicky podle 
toho, co děti momentálně baví, případně jaké kroužky jsou finančně dostupné. 
Preferovány jsou aktivity nabízené zdarma. V tomto ohledu by bylo vhodné také 
upřesnit otázku v dotazníku EU-SILC. 

 

T: A co takový ty kroužky, chtěla byste, aby chodila holčička někam? 

R: Ta větší zatím ne. A nevíme, jestli to proplácejí, nebo dají něco, já nevím. 
Chtěla bych, aby ona někde byla venku s děckama, furt je doma. 

T: A co by to bylo, máte nějakou představu třeba, co byste chtěla, aby dělala, 
třeba kreslit, sportovat. 

R: No tak to bych se jí zeptala, co by chtěla, co by se jí líbilo, tak bych ji dala do 
kroužku. 
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T: Ale nestalo se zatím, že by přišla a řekla, mami, já chci chodit někam? 

R: Jo, chtěla, ale já jsem si to nemohla dovolit. 

(matka žijící s druhem, otcem dětí, dávky HN, dvě děti) 

 

T: Co třeba nějaký kroužky, posíláte někoho někam? 

R: Tak oni vždycky na začátku si najdou kroužky, protože to se neplatí, že, 
do zpěvu chodily, nějaké sportovky tam měly s třídní učitelkou, takže tam 
chodily, a (jméno dítěte - pozn. autora) mi dlouho chodila do výtvarného 
kroužku, ale to taky paní učitelka jí našla sponzora, takže to chodila a ona jí to 
spočítala na nějakou dobu, ona vloni v květnu skončila, ale teď, jestli chce chodit, 
tak zase chce peníze. A zase kde? Ona (jméno dítěte - pozn. autora) by ráda, 
protože ona (jméno dítěte - pozn. autora), ona hodně věcí umí vyrobit, udělat, 
ona by ráda, ale kde? Já jedině s paní učitelkou se budu muset domluvit, jestli by 
nějak napůl zase nějakýho sponzora, jestli by to zas nějak šlo na nějakou dobu, 
aspoň na chvilku. 

(úplná rodina, dávky SSP, deset dětí) 
 

T: A nějaký kroužky, volnočasový aktivity? 

R: Ale, ráda maluje, no tak jsem přemýšlela letos, furt mi všichni nadávají 
v rodině, že pěkně kreslí, že ji mám dát někde na nějaký kreslící ten, nevím. 
Zase když to není tady ve škole, kde to je zadarmo, a když bych ju třeba dala 
někde jinde, zas je to finance, že. Takže uvidíme. 

(úplná rodina, dávky SSP, dvě děti) 
 

Jako jednu z oblastí největší frustrace rodičů z toho, že si nemohou dovolit 
svým dětem zabezpečit vše, co si myslí, že je pro jejich spokojený život důležité, je 
oblast předmětů pro trávení volného času, mezi které ovšem patří i statusové symboly 
(aktuálně dotykové mobilní telefony, tablety, značkové oblečení). Z běžnějších před-
mětů je to sportovní vybavení (jízdní kola, skateboardy). Z života dotazovaných rodin 
pak zcela vypadává trávení společných dovolených, výletů a trávení prázdnin mimo 
domov (kromě návštěv babiček a dalších příbuzných). 

T: A je tlak od dětí, že by chtěly po vzoru spolužáků nějaký věci? 

R: Tak, určitě, holka chtěla telefon, tak jsme to udělali tak, že i s manželem jsme 
se dohodli, že když dá půlku, ona měla našetřené peníze u taťky, když dostane 
kapesný do babiček, tak si to hned schovává, tak jsme se dohodli, že jsme půlku 
zaplatili my a půlku holka, tak má konečně ten telefon, co chtěla, dotykovej, ale 
normálně bych na něho asi neměla, takže jsme to udělali takhle. To jsou právě 
ještě ušetřený peníze, co jsem si šetřila z té práce, že člověk potom přemýšlí 
nad tím, že musí něco. U kluka je to náročnější, ale ten má smůlu. 

T: Náročnější v jakém smyslu? 

R: On je náročnější, on by chtěl značkový boty, protože na ten scate a kolo 
nemůže mít od Vietnamců. Protože já když mu koupím u Vietnamců za 350 korun 
boty, a to kolo nemá brzdy, a ten scate taky ne, všechno dělají botama, tak za 
týden mi ty boty rozbije zespod, že, takže teď si od kámoše si kupoval za 400 
boty značkové, aby měl na to kolo, na ten scate, a já jsem mu teda koupila o 
prázdninách ještě boty značkový, aby měl v čem chodit, protože chodil jak buran, 
úplně šílím, všechny věci, všechno na tom zničí. 

(úplná rodina, dávky SSP, dvě děti) 
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T: A co ještě byste mě zdůraznila, co je těžký, když ty peníze nejsou. Hlavně v 
souvislosti s dětma. 

R: No že prostě nemůžu dát těm děckám to, co potřebujou úplně. 

T: Co by to bylo? 

R: Nevím, oni třeba hodně chtějí to „BMS-ko“ a takový. To kolo, to je hodně 
finančně náročný. Koloběžky „frýsalky“, teďka jsou ty děcka, co potřebujou 
skateboard a takový. Na to prostě nemám. Já třeba doufám, že ušetřím na ty 
vánoce, že teďka on chce kluk tablet, tak že bych mu ho pořídila. Ale fakt jsem 
říkala, že asi fakt budu muset hodně ušetřit. Jo, to nás čeká. 

(osaměle žijící matka, dávky HN, pět dětí) 

 

T: Ta sportovní výbava, jako lyže, kolo a tak,… 

R: No ani nemluvte. Teď třeba už vyrostla, měla jsem pro ni vyhlídnuté kolo 
krásné, ale to máte 3 000. 

T: A jak se to teda řeší, musíte na to našetřit, nebo to prostě odsunete, až na to 
bude, tak se to koupí. Jak řešíte takový věci?  

R: Když je vyúčtování a mám vysoké přeplatky, tak z toho. To jinak nejde. Pokud 
nějaké přeplatky jsou, že, když nejsou, a jsem v mínusu, tak to zase musím 
zaplatit. A neptají se, kde na to vezmu. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě v opatrovnické péči) 

Prázdniny, dovolená 

Mezi výdaje, které jsou v domácnostech, které jsme dotazovali, snižovány 
na minimum, případně zcela eliminovány, jsou výdaje spojené s prázdninovými aktivi-
tami dětí. Děti tráví prázdniny doma nebo u nejbližších příbuzných, společná dovolená 
s rodiči se neobjevila vůbec. 

T: To znamená, že můžete si dovolit je poslat na nějakej tábor, nebo jsou spíš u 
příbuzných? 

R: Na tábor ne, to bych si asi finančně nemohla dovolit nějak, a oni nikdy po 
tom netoužili, ani jeden z nich nepřišel, že by chtěl na tábor, holka vůbec, a kluk 
taky. Kluk ve škole byl na soustředění v Polsku s florbalem a takové, to on jo, ale 
holka, ta se drží spíš doma. Ale po rodině, byla u tety v Kojetíně, u sestřenice v 
Brně, a u rodičů, spíš takhle.  

T: A ten syn, když dělal ten florbal, tak to jste museli finančně podporovat?  

R: Ne, to bylo tady ve škole, takže to bylo zadarmo. Jediné, co bylo, když někam 
jeli, tak peníze, že, nebo, na to soustředění nevím, jestli jsme něco platili, to už 
je dávno.  

(úplná rodina, dávky SSP, dvě děti) 

 

T: Ještě jste říkala taky, že občas jdete na to koupaliště a tak, tak to jsou ty 
výdaje, které prostě si můžete běžně dovolit, takové běžné trávení volného času, 
ve kterém nejste omezeni? 

R: Tak o těch prázdninách ještě ty peníze vždycky jsou. Vždycky člověk co 
našetří přes tu sezonu, tak vím, že na ty prázdniny, aby děcka fakt úplně, 
neřekla jsem ne, nemám, nemůžeš jít na koupaliště, nebo něco, to se mi zdá 
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fakt hloupý. Takže vždycky o těch prázdninách ty peníze jsou, jsou našetřený a 
jsou pro tyhle příležitosti. I když si určím určitou částku, kterou si z tama vezmu 
na ten měsíc a s kterou musím vyjít, ale úplně to omezit nemůžu, jako to nejde. 
Já ty děcka nemůžu říct, já ti nekoupím sladkost, já ti nedám na ten juice, 
nedám ti na zmrzlinu. Takhle bych nemohla asi. 

(úplná rodina, dávky SSP, dvě děti) 

 

T: Vidíte, prázdniny, to se asi taky projeví na těch nákladech? 

R: Ani mi nemluvte. To se radši nenajím a šla jsem s děckama aspoň na koupák, 
ať přijdou na jiné myšlenky, ať si zablbnou u vody, když svítilo sluníčko. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, tři děti) 

 

Kromě toho, že děti ve zkoumaných domácnostech spíše nejezdí na prázdniny, 
neúčastí se ani kolektivních akcí (jak ve škole, tak mimo školu), jako je společné 
stravování, družina, placené kroužky. 

Zdravotní péče 

Poslední oblastí výdajů, které jsme také věnovali pozornost, byly náklady spoje-
né se zdravotní péčí. Vzhledem k tomu, že se ale v našem vzorku neobjevovala žádná 
rodina, ve které by žilo vážně, dlouhodobě nebo chronicky nemocné dítě, nenarazili 
jsme v promluvách matek na žádné významnější výdaje spojené se zdravotní péči, 
které by si rodiny nemohly dovolit. 

R: Když je dítko zdravé, a nejsou výdaje na léky, že musíte doplácet, nebo teď 
jsem třeba nechávala očkovat proti klíšťatům, to máte 1 600 vyletělo jen tak, a 
pojišťovna vám neproplatí z toho ani korunu, a opravdu, pokud děcko není 
nemocné, nebudu říkat, jaká částka se dá ušetřit, to je různé, protože každá 
nemoc má jiné léky, anebo když si děcko něco udělá, třeba teď nedávno si 
dcerka čistila uši sama, a zapomněla si tu vatovou tyčinku vytáhnout, brnkla si o 
ni, tak si poškodila bubínek, tak jsme až do Opavy musely na pohotovost. To 
máte do auta koupit naftu, zaplatit 90 korun poplatek, a 30 korun v lékárně. To 
už máte hned 400, jen to hvízdne. A nikde se vás neptají, kde na to vezmete. 
Takže kdybyste neměla, fakt, opravdu, to jsou nečekané výdaje. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě v opatrovnické péči) 

Jistou výjimku představují návštěvy u zubařů. Jedna z matek popisovala situaci, 
kdy se starší dcerou, která by potřebovala zásadnější stomatologické ošetření, záměr-
ně návštěvu zubaře oddaluje, protože se obává, že by na úhradu zákroku neměla 
prostředky.  

Vzhledem k tomu, že zubařské zákroky v rámci běžné zdravotní péče předsta-
vují relativně nákladnou péči, lze se domnívat, že, zejména u starších dětí, bude 
strategií některých rodin zubaře s dětmi nenavštěvovat, případně ošetření oddalovat. 
V tomto smyslu by bylo vhodné doplnit i dotazník EU-SILC. 

R: Spíš je problém se zubařema, tam máme vysokej poplatek za zuby, že (jméno 
dítěte - pozn. autora) by potřebovala už hodně velkej zásah, a prostě na to si 
snad budeme muset vzít úvěr, aby si ty zuby mohla dát do pořádku. 
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T: To by měla hradit, pokud se nepletu, ty základní úkony, pojišťovna. 

R: Já vám nevím. U těch zubařů je to tak strašně sporný, že každej zubař to má 
jinak, a nikdy se nedobeřete nějaké cesty, která by byla třeba finančně, protože 
oni vám řeknou, že ano, je ta možnost, ale je lepší ta jejich možnost, a prakticky 
vlastně tím, že (jméno dítěte - pozn. autora) zvrací, tak ta sklovina je hodně 
poškozená a to, co jí vyvrtala a zaplombovala, tak ty zuby se prostě rozpadají. 

T: A jak to budete teďka teda řešit, to léčení? 

R: To vůbec nevím. Máme kontakt do Brna na kliniku, takže po vánocích budeme 
muset kontaktovat tam, zajet tam, jestli budou ochotni vyčíslit nějakou částku a 
jestli ji budou ochotní vzít. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě) 
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3. Strategie domácností při vyrovnávání se s ne-
dostatečnými příjmy 

Kromě již zmíněného snížení životních nákladů a vyloučení některých výdajů 
se objevuje několik strategií, jak získat dodatečné prostředky.  

Významná role širší rodiny 

Prarodiče, potažmo další blízcí příbuzní (strýcové a tety) představují významný 
prvek v možnostech uspokojit potřeby dětí nad základní rámec (jídlo, základní 
ošacení), byť někdy jen jako zdroj půjček.  

T: A teďka, když byly ty prázdniny, pocítila jste to, že jsou větší náklady, protože 
děcka jsou doma. 

R: No, hodně se vaří. Hodně se vaří, no ty boty, to taky, ale hodně mi teďka 
babička, jako maminka mi pomohla, takže jsme byli teďka na prázdninách, takže 
mi je oblíkla do školy, dala nějaký věci, na školní pomůcky, na pera, fixky atd., 
pastelky. Jako teďka dalo se to celkem. 

(osaměle žijící matka, dávky HN, pět dětí) 

 

R: No tak to je jasný, že musíme šetřit. Protože je hodně dětí, tak aby nám to 
vyšlo, tak vždycky před těma penězama, že, vždycky ten den, dva, nemám 
vždycky peníze. To zase založí babička, že jo. Já mám tady mamku, takže ona mi 
pomůže. Ale jako je to hrůza, je to fakt úplná hrůza, tady toto. Já vím, ono mi 
hodně lidí říká, jo, co jsi chtěla, to máš. Jenomže ty děcka za to nemůžou, že jo. 

(úplná rodina, dávky SSP, deset dětí) 

 

T: A zároveň vám asi trošku pomůže širší rodina, babičky. 

R: Třeba vloni jsem dopadla, že jsem na tu hmotku vůbec nešla, že, tak jsem 
dopadla tak, že jsem si musela popůjčovat od rodičů a potom, jak jsem 
nastoupila do práce třeba a dostala jsem daně zpátky, že, tak jsem jim to zas 
musela vrátit. 

(úplná rodina, dávky SSP, dvě děti) 

 

T: Ještě k té babičce, jak jste říkala, že ona vám hodně pomohla, díky třeba 
obědům, co ještě ta babička nakupovala, třeba, aby vám pomohla? 

R: Babička zajišťovala prakticky (jméno dítěte - pozn. autora) kapesný, obědy a 
hlídání, takže já jsem mohla chodit do dvou až tří zaměstnání, abychom měly 
nějakou korunu. 

T: Teďka, když babička není, cítíte vy to hodně, že ta výpomoc byla užitečná? 

R: Určitě, není výpomoc a za druhý spoustu obchodů a kamarádek, co měly 
takhle soukromý firmy, skončily. A najednou mám jedno zaměstnání a ty peníze 
chybí. Protože, já neříkám, že to byly velký částky, ale každá koruna byla dobrá. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, jedno dítě) 
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Využívání nestandardních zdrojů 

V případě, že taková širší příbuzenská síť absentuje, je to znát. V takových 
případech se zvyšuje riziko řešení nevyhnutelných nenadálých výdajů prostřednictvím 
nebankovních, rychlých půjček. Jako s rezervou pro případy nouze se s nimi počítá 
i v případech nákladů na vzdělání dětí. 

Jak již bylo zmíněno, rozpočty dotazovaných domácností jsou velmi napjaté, 
další náklady, které nepatří do běžných výdajů na každodenní chod domácnosti a 
splnění základních povinností spojených se školní docházkou, se umořují tehdy, pokud 
se objeví nějaký mimořádný zdroj dalších prostředků. Patří mezi ně vratky daní, 
přeplatky za služby, předčasné čerpání životního pojištění, ale také peněžní dary pro 
děti. 

R: No, teď půjde studovat na vysokou právě, ona byla přijata i do Brna, teď ty 
přijímací zkoušky tam, co se dělaly, se platilo nějak do 700, no tak kvůli tomu 
taky jsem si popůjčovala, aby se mohla tam dostat a zaplatit to všechno včas, 
aby proběhly ty věci, co byly třeba. Pak byla ještě v Olomouci a ve Zlíně, no 
a tam, jak jsme se to dočetly z internetu, co stojí koleje a toto, no já si říkám, 
no tak to bude mazec. 

T: A jak to budete zvládat? 

R: Říkala jsem si, že teď zatím nijak. Protože mě něco málo přišlo z životky 
(životního pojištění - pozn. autora), co jsem měla 15 let, a to je jediné, co jsem 
zatím nepřiznala (úřadu práce - pozn. autora)), ale ne, že bych to chtěla skrýt, 
jo, ale protože stát mi na to peníze nedá, na studia pro holku, takže to jsem jí 
doložila na studia, snad by jí to mohlo toto. Samozřejmě, že jí budu muset ještě 
sem tam něco posílat, protože to má fakt vyloženě jenom stěží na zaplacení, 
jestli jí to teda vyjde, pobytu tam, a ty knihy, to se vlastně všechno musí hradit, 
že? A to je bez stravy, takže já ještě nevím, co mě čeká, až se to dozvím v tom 
září. Já jsem si říkala, tak než nastoupím do práce, tak já musím všechno 
pozjišťovat, abych věděla co a jak, abych zvládla malému zaplatit školku, no a 
jestli mi z výplaty zůstane těch 1 500 na celý měsíc, nevím. 

(osaměle žijící matka, dávky SSP, tři děti) 

 

T: Pochopila jsem teda, že na takovým spotřebním zboží, jako je oblečení, 
aktovky a tady ty věci, na tom teda nějak zásadně nešetříte.  

R: No to ne, letos právě dostala (dcera - pozn. autora) k narozeninám peníze 
dopředu, a já protože jsem měla vloni ušetřené peníze, tak jsem říkala, tak si 
koupíš nějakou lepší tašku, tak jsme nakoupily v akci za pětistovku, což je dobrý. 
Říkám, (jméno dítěte - pozn. autora), na co ti budu kupovat za 1 200 a výš, to 
tak stojí normálně, když to máš stejně zas na dva roky, na tři, a co potom. Tak 
jsme sehnaly za pětistovku, tak byla ráda a tím, že jsme ušetřily, tak jsem jí 
poprvé v životě koupila značkový boty. Tak je šťastná. Na to jsem teda měla 
bokem odloženo, schovaný, jinak bych si to dovolit nemohla. A zas třeba dostane 
k narozeninám peníze, my jsme vždycky domluvení, že nic jí nemají kupovat, 
každej koupí nějakou drobnost, dá jí peníze, a já jí zase za to nakoupím, protože 
nemám peníze, tak jí odložím na zimní boty a třeba nějaké věci do školy. Tak to 
teda dělávám. Normálně třeba když dostane nějaké prachy k narozkám, tak ji 
donutím, ať si jde koupit nějaký hadry. Já říkám, když na to nemám, tak na to 
nemám. 

(úplná rodina, dávky SSP, dvě děti) 
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4. Závěry 

Prezentovaná sonda do subjektivního vnímání chudoby a materiální deprivace 
rodinami, které vychovávají děti, přinesla několik zjištění, jež by mohla být významná 
jak při interpretaci výsledků šetření EU-SILC, tak pro další formulaci opatření při tvorbě 
politik zaměřených na snižování chudoby a sociálních nerovností, zejména v přístupu 
ke vzdělání. 

V souvislosti s měřením chudoby prostřednictvím dotazníkových technik by bylo 
vhodné vzít v potaz tendenci nízkopříjmových domácností ke stylizaci a sebeprezentaci 
situace a životních podmínek rodiny a výsledky kontrolovat komparací indikátorů 
objektivních (například příjmových) a subjektivních. 

Jako zcela opomenutá v šetření EU-SILC, ale všudypřítomná v realitě chudých 
domácností a významná v důsledcích pro dostupnost středního vzdělání se jeví oblast 
nákladů na vzdělání dětí. 

Vzhledem k dlouhodobé orientaci vzdělávací politiky na inkluzívní vzdělávání by 
bylo na místě realizovat šetření orientované na oblast nákladů spojených se základní 
školní docházkou a dalšími stupni vzdělání, včetně mimoškolních aktivit a testovat, 
jaký podíl na disponibilních či reziduálních (po zaplacení nákladů na bydlení) předsta-
vují pro různé typy domácností podle příjmů, počtu a věkových kategorií dětí. 

Z hlediska opatření v rámci systémů sociální podpory či pomoci se jeví jako 
naléhavé zvážit obnovu sociální podpory dojíždění dětí do škol, případně ji rozšířit 
o diferencované dávky účelově vázané na náklady spojené se vzděláváním, stravová-
ním a mimoškolními aktivitami, které by byly dostupné širší skupině domácností než 
pouze příjemcům dávek hmotné nouze. 

V neposlední řadě se zdá být aktuální otázka poskytování stravy ve školách 
zdarma, i když nese jisté riziko negativních konotací spojených s kolektivistickými 
idejemi prosazovanými před rokem 1989. 
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Souhrn výsledků - závěry 

Celkově je vývoj v oblasti chudoby, sociálního vyloučení a deprivace v České 
republice, zejména s přihlédnutím k situaci dětí a rodin vychovávajících děti, poněkud 
rozporný. Lze souběžně sledovat převažující pozitivní trendy, na druhé straně se 
vynořují a prohlubují určité specifické problémy. 

Riziko chudoby 

V České republice byla v roce 2014 v evropském srovnání míra rizika chudoby 
nejnižší, 8,6 %, o 8 procentních bodů pod průměrem EU 28. Od roku 2011 přitom 
znatelně poklesla (podobný trend byl sledován i ve většině evropských zemí). Míra 
rizika chudoby dětí byla rovněž výrazně pod průměrem EU, na 11,3 %, o 9 procentních 
bodů nižší. Pokles rizika chudoby dětí byl přitom v posledních dvou letech v České 
republice výrazný: o 4 p.b., zatímco v evropském průměru lze sledovat spíše stagnaci. 
Nízká míra rizika chudoby dětí je vysvětlitelná především nízkou mírou rizika chudoby 
před sociálními transfery - ta je nedostižně nejnižší v celé Evropě a v letech krize, tj. 
od roku 2008 se ještě výrazně snížila, v EU-28 přitom spíše stagnovala. Rozdíl míry 
rizika chudoby dětí před transfery 16,6 % (ČR) proti 25,8 % v EU je pořádně vysoký. 
Žádná země přitom nevykazuje míru rizika chudoby dětí před transfery pod 20 %. 

Stále ovšem je riziko chudoby vyšší zejména u dětí ve věku 12 až 18 let 
(14,5 %), stejně jako riziko chudoby v případě osob žijících v domácnostech, ve 
kterých je věk nejmladšího dítěte mezi 6 až 18 lety (kolem 13 %), a v případě osob 
žijících v domácnostech se čtyřmi a více dětmi. 

V rodinách s dětmi žije přes 62 % osob v riziku chudoby, 13 % v rodinách se 
třemi a více dětmi. Stojí za pozornost, že v neúplných domácnostech s dětmi žije skoro 
13 % osob v riziku chudoby, ačkoliv v populaci je jich jen 4 %. Skoro 24 % osob 
v riziku chudoby přitom jsou osoby ve věku do 18 let. 

Výrazně největší podíl osob v riziku chudoby žije v nezaměstnaných domácnos-
tech: 42 %. V částečně nezaměstnaných domácnostech žije 30 % osob v riziku 
chudoby. V plně zaměstnaných domácnostech žije 20 % osob v riziku chudoby. Jen asi 
8 % osob v riziku chudoby žije v domácnostech důchodců.  Z jiného pohledu přes 20 % 
osob v riziku chudoby žije v domácnostech s nízkým vzděláním a 35 % osob v domác-
nostech s velmi nízkou pracovní intenzitou, ačkoliv jde o méně četné typy domácností 
(žije v nich kolem 6 % osob). 

Skoro 42 % osob v riziku chudoby žije v městech mimo Prahu a krajská města, 
skoro 39 % ve venkovských obcích. Naopak, jen 6 % žije v Praze. Celá třetina osob 
v riziku chudoby žije ve dvou krajích, v Moravskoslezském a v Ústeckém. Situace 
v krajích vykazuje přitom divergentní vývoj. Zejména se nezlepšila oproti celkovému 
pozitivnímu vývoji situace ve dvou problémových krajích, naopak se zhoršila, a to 
v kraji Ústeckém a Moravskoslezském, kde je riziko chudoby na úrovni 13,6 % a 
15,3 %. 

Pro celkově příznivý vývoj rizika chudoby je podstatné, že pokles rizika chudoby 
mezi lety 2008 až 2013 nastal v domácnostech, které byly a nadále jsou více tímto 
rizikem ohrožené než ostatní: v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou, 
a domácnostech s nízkým vzděláním, podobně jako u nezaměstnaných domácností. 



Souhrn výsledků - závěry 
 
 

 

146 

Navíc, počet osob v nezaměstnaných domácnostech během pěti let poklesl 
bez ohledu na krizi a nárůst nezaměstnanosti. Lze to patrně přičítat efektu dodateč-
ného dělníka souběžně s flexibilizací trhu práce: se zhoršením situace na trhu práce a 
se ztrátou zaměstnání či snížením příjmů živitelů se zapojí na trhu práce další členové 
domácnosti ve zvýšené míře (potvrzují to data o souběžném růstu míry nezaměstna-
nosti i míry zaměstnanosti v uvedených letech). 

Podobně jako se snížil počet osob v riziku chudoby, také se v průběhu let 2008 
až 2013 mezera chudoby zúžila na 16,7 %, tj. o 1,8 p.b. Pokles byl zaznamenán 
zejména v případě dětí (osob do 18 let), a to o 2,2 p.b., na 19,8 %, stále je však nad 
rozsahem celkové mezery chudoby. 

V některých kategoriích populace však dochází k prohloubení intenzity chudoby, 
to znamená zvýšení propadu jejích příjmů vůči hranici chudoby: týká se to zejména 
neúplných domácností s dětmi: v jejich případě narostla dokonce o 8,4 p.b. na 28,3 %. 

Rozborem faktorů rizika chudoby se potvrzuje, že toto riziko je důsledkem 
souhry více faktorů, když naprosto nejvýznamnější je pozice na trhu práce (ovšem ta 
je ovlivněná dalšími faktory, jako je vzdělání, věk, zdravotní stav, počet dětí, úplnost 
domácnosti). V případě dětí se potvrdila klíčová role postavení jejich rodičů na trhu 
práce. Vedle toho hraje roli úroveň vzdělání domácnosti, neúplnost domácnosti (jeden 
dospělý je rizikový faktor) a věk nejmladšího dítěte (věk 12-18 let je rizikový faktor). 

V důsledku toho je riziko chudoby koncentrované do méně početných kategorií 
populace, ale v těchto je výrazně vysoké: jde o nezaměstnané domácnosti, neúplné 
domácnosti s dětmi, domácnosti se 4 a více dětmi a domácnosti s nízkým vzděláním. 

Konkrétně, v České republice je velice vysoká míra rizika chudoby osob 
v domácnostech s nízkým vzděláním (nikdo z partnerů nemá úplné střední vzdělání): 
58 %, tj. o 10 p.b. nad průměrem EU-28. Podobně je míra rizika chudoby vysoká 
v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou (53,5 %), mírně pod průměrem 
zemí EU-28 (56,6 %). V případě těchto domácností o riziku chudoby rozhoduje velmi 
významně štědrost a cílenost sociálních transferů, protože jsou hlavním zdrojem jejích 
příjmů. Rozdíly oproti obecné míře rizika chudoby jsou v případě těchto typů 
domácností trojnásobné až pětinásobné. Souběžným trendem je pokles efektivity 
sociálních transferů při eliminaci chudoby v případě nezaměstnaných domácností a 
některých dalších více ohrožených skupin populace (viz dále). 

Jako narůstající problém se ukazuje být tzv. ‚tvrdá chudoba‘ (tj. k poklesu 
příjmu domácností pod úroveň životního minima po úhradě nákladů na bydlení, kdy 
tedy nestačí příjmy na úhradu základních potřeb jednotlivců). Souvisí to s přetížením 
části domácností náklady na bydlení (podle definice Eurostatu k tomu dochází v pří-
padě, když tyto náklady představují více než 40 % příjmu domácnosti). Takové 
přetížení postihuje v České republice 11,5 % dětí a jejich podíl narostl v posledních 3 
letech o 3 p.b. Je to nad průměrem zemí EU-28, který je 10,5 %, a navíc v posledních 
třech letech naopak byl v průměru zemí EU-28 zaznamenán pokles o 1 p.b. V tomto 
ohledu je situace v České republice podobná spíše ostatním postkomunistickým zemím, 
kde je zatížení náklady na bydlení nadprůměrné. 

V důsledku přetížení náklady na bydlení, jež nejsou ve všech případech dosta-
tečně kompenzovány, dochází k nárůstu tvrdé chudoby. Na rozdíl od klesajícího rizika 
chudoby, podíl osob s reziduálním příjmem pod životním minimem narostl od roku 
2008 z 3,8 % na 4,2 %, v případě žen z 3,8 % na 4,7 %. 

Podíl osob s reziduálním příjmem pod životním minimem je vyšší v případě osob 
mezi 6 až 24 lety (6-7 %) a zejména pak v případě osob v domácnostech se 4 a více 
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dětmi, kde narostl na téměř 30 % (o 13 p.b.), v posledním případě ovšem spolehlivost 
zjištění je nižší s ohledem na nízkou četnost případů v šetření. 

Nejvyšší riziko této formy chudoby s sebou nese velmi nízká pracovní intenzita 
(30 % osob v těchto domácnostech), nezaměstnanost domácnosti (21,7 % osob 
žijících v těchto domácnostech) a nízké vzdělání domácnosti (19,1 % osob v těchto 
domácnostech). Význam těchto charakteristik pro diferenciaci rizika chudoby ještě od 
roku 2008 narostl. 

Nejvíce jsou přitom ohroženy domácnosti ekonomicky neaktivních jedinců 
v produktivním věku, kde není nikdo zaměstnán a nachází se v ní alespoň jedna 
nezaměstnaná osoba: takových je v roce 2013 celkem 3,7 % ze všech domácností, u 
46,6 % z nich však reziduální příjem nekryje životní minimum domácnosti. 

Z regionálního pohledu dvojnásob vyšší je riziko ohrožení tvrdou chudobou 
v krajských městech v porovnání s hlavním městem či vesnickými obcemi. Ve srovnání 
krajů je nejvyšší toto riziko v Moravskoslezském kraji (8,7 %) a Ústeckém kraji 
(8,4 %) a narostlo od roku 2008 v obou těchto krajích skoro o 2 p.b. 

Efektivita transferů při eliminaci chudoby v populaci celkem je v ČR výrazně 
nad průměrem zemí EU-28: z rizika chudoby eliminují 48,5 % osob v riziku chudoby 
před transfery oproti průměru 35 % v zemích EU-28. Vyšší efektivita transferů je 
zjištěna jen ve Skandinávských zemích a v Nizozemsku. Efektivita transferů při 
eliminaci chudoby dětí je v ČR rovněž nad průměrem EU-28, a to eliminace 50 % dětí 
v riziku chudoby před transfery, proti průměru zemí EU-28, který činí 41 %. Vyšší 
efektivita je ve Skandinávských zemích, Nizozemsku, Německu, Rakousku, Velké 
Británii. Dobrá efektivita transferů v kombinaci s bezprecedentní nízkou mírou rizika 
chudoby před transfery vysvětlují příznivou situaci v České republice. 

Ve srovnání s rokem 2008 však poklesla efektivnost sociálních transferů 
při eliminaci rizika chudoby o 6 procentních bodů. Není to překvapivé, s ohledem na 
řadu opatření, respektive omezení v oblasti sociálních dávek, k nimž došlo v období 
2008-2012. S ohledem na trend poklesu rizika chudoby před transfery se tato omezení 
projevila negativně jen v některých kategoriích populace, tedy těch, které jsou více na 
sociálních transferech závislé. 

Sociální vyloučení 

Podíl osob v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení poklesl od roku 2008 
do roku 2013 velice mírně, o 0,4 p.b. na 14,6 %. Dochází přitom k divergenci ve vývoji 
ukazatele sociálního vyloučení. Celkově sice hodnota tohoto indikátoru v období 2008-
2013 poklesla, na druhé straně se však zvyšuje koncentrace sociálního vyloučení 
v určitých kategoriích populace. Především jde o ty v horším postavení na trhu práce 
(nezaměstnané domácnosti): v případě osob s velmi nízkou pracovní intenzitou je toto 
riziko 85 %, v případě nezaměstnaných domácností je to 56 %, v případě osob 
z domácností s nízkým vzděláním je to 53 %. 

To má dopad i na diferenciaci mezi kraji (relativně se propadá populace 
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji), riziko chudoby nebo sociálního vyloučení 
dosahuje 28 % v Ústeckém kraji, v Moravskoslezském kraji dosahuje 23 % a 20 % v 
Karlovarském kraji. 

Dále dochází k větší koncentraci rizika chudoby nebo sociálního vyloučení ve 
věkové skupině 12 až 24 let, výrazně vyšší je toto riziko v případě osob žijících 
v domácnostech se třemi dětmi (26,5 %).  
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Některé kategorie populace jsou sice zasaženy výrazně vysokým rizikem 
chudoby či sociálního vyloučení, tyto kategorie nejsou však v populaci početné: 10 % 
představují osoby v nezaměstnaných domácnostech (a jejich počet se o něco snížil), 
5 % žije v domácnostech s 3 a více dětmi, 4 % v neúplných domácnostech s dětmi. 
Znamená to pak, že koncentrace chudoby v těchto kategoriích se neprojeví tak výrazně 
negativně na celkových počtech osob v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení. 

Materiální deprivace  

Míra silné materiální deprivace (deprivace ve 4 a vice položkách z testovaných 
9 položek) mezi lety 2008 až 2013 mírně poklesla, z 6,8 % na 6,6 %. Naopak, o celý 
procentní bod narostla od roku 2008 míra silné materiální deprivace v případě mládeže 
mezi 18 až 24 roky, tedy na 9 %, což je z hlediska věkových kategorií vůbec nejvyšší 
míra materiální deprivace. Silná materiální deprivace je výrazná zejména v případě 
dětí v rodinách, kde žijí 4 a více dětí: je to 22,3 % a od roku 2008 se jedná o nárůst 
o necelých 7 p.b. 

Nejvyšší je pak silná materiální deprivace v případě osob z domácností s nízkým 
vzděláním (29,3 %) a osob v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou (28,4 %). 
Přitom v domácnostech s nízkým vzděláním jde o nárůst silné materiální deprivace 
od roku 2008 o 4,5 p.b.! 

Konečně, je silná materiální deprivace v Moravskoslezském kraji, kde dosahuje 
podílu 10,6 % osob s tendencí spíše narůstat, v Karlovarském kraji dosahuje 11,7  %, 
s tendencí jen mírného poklesu a v Ústeckém kraji je mezi lety 2008 až 2013 
zaznamenán nárůst z 12,3 % osob na 14,1 % osob.  

Z hlediska složeného indikátoru silné materiální deprivace jsou spíše významné 
všechny položky důležitých životních potřeb. Nejvýznamnější jsou položky „nemůže si 
dovolit jíst alespoň obden maso“, dále položka „není schopen splácet řádně dluhy“ a 
konečně položka „nemůže si dovolit vytápět dostatečně byt“. Vedle těchto položek je 
další významnou položkou jedna položka z okruhu vybavení domácnosti, a sice položka 
„nemá automobil“.  

Pokud pak sledujeme deprivaci podle jednotlivých položek, s přihlédnutím 
zejména ke zmíněným položkám, zjišťujeme, že zatímco deprivace v položkách, které 
se vztahují ke kvalitě bydlení, se v roce 2013 v porovnání s rokem 2008 mírně snížila, 
v některých položkách vztahujících se k důležitým potřebám sledujeme naopak 
zhoršení. Jedná se především o obě položky spojené s finanční deprivací, kdy podíl 
osob neschopných splácet dluhy spojené s platbami za bydlení se zvýšil skoro o jeden 
procentní bod, a to ze 4,5 % na 5,4 % a podíl osob neschopných uhradit neočekávaný 
výdaj se zvýšil z 38 % téměř na 42 %. Podobně se skoro o celý procentní bod zvýšil 
podíl osob, které si nemohou dovolit jíst alespoň obden maso (na 13,1 %). Mírně se 
zvýšil i podíl osob deprivovaných ve zbývajících dvou položkách. U některých skupin je 
pak toto zhoršení výraznější: v domácnostech nezaměstnaných, domácnostech s níz-
kou pracovní intenzitou, v domácnostech jednotlivců a v případě osob, které žijí 
v rodinách se čtyřmi a více dětmi. 

Například v případě osob v nezaměstnaných domácnostech narostl podíl těch, 
kdo nejsou schopni řádně hradit náklady spojené s bydlením, z 10 % na 15 %. 
V domácnostech s nízkým vzděláním se znatelně zhoršily všechny indikátory materiální 
deprivace. Celkové zhoršení sledujeme však i v případě částečně zaměstnaných do-
mácností a v případě domácností se střední úrovní vzdělání. Od roku 2008 se situace 
ve všech položkách zhoršila u populace v Ústeckém kraji, zejména narostl podíl osob, 
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které nemohou jíst maso alespoň obden, skoro o 10 procentních bodů. I v Moravsko-
slezském kraji došlo ke zhoršení v téměř všech sledovaných položkách s výjimkou 
poklesu podílu osob, které si nemohou dovolit dostatečně vytápět byt. 

 

Předškolní vzdělávání a péče 

 

Rozbory na datech ČR-SILC 2013 ukázaly, že velká většina dětí ve věku 3-5 let 
využívá služby péče o předškolní děti, existuje však také asi 70tisícová skupina dětí ve 
věku 3-5 let, které sledované služby nevyužívají. Nevyužití těchto služeb může být 
dáno svobodným rozhodnutím rodiny, která je většinou vícečetná a která si výchovu 
předškolních dětí obstará mimo veřejné instituce. Krom toho se nabízí možnost, že 
nevyužití služeb péče o dítě je dáno vynucenou snahou domácnosti na těchto službách 
ušetřit. V každém případě však ze zjištění vyplývá závěr, že je potřeba usnadnit 
chudým domácnostem docházku dětí do předškolních zařízení. Tím podpořit jak jejich 
lepší možnosti na trhu práce a tím i jejich ekonomickou situaci, a současně tak 
zkvalitnit i ranou péči a vzdělávání dětí. V této souvislosti je též vhodné upozornit na 
možné riziko, kdy nově uplatňovaná sleva na dani zohledňující náklady předškolních 
zařízení by se mohla stát překážkou v umístění dítěte do těchto zařízení u domácností, 
které ji z důvodu ekonomické neaktivity nemohou uplatnit. 

Subjektivní vnímání chudoby a materiální deprivace 

Sonda do subjektivního vnímání chudoby a materiální deprivace rodinami, které 
vychovávají děti, ukázala, že sice na jedné straně tyto domácnosti vyvíjejí s pomocí 
jejich širších rodin či přátel celou řadu inovativních strategií, které jim umožňují se 
vyrovnat se zajištěním základních potřeb domácností na elementární úrovni, na druhou 
stranu jako zcela nezajištěná a přitom podstatná pro cyklus deprivace chudoby a rozvoj 
dětí je oblast nákladů na vzdělání dětí, včetně dopravy do školy, účasti na volnočaso-
vých aktivitách, které děti rozvíjejí. 

Sonda také ukázala na potřebu sledovat další položky materiální deprivace 
významné z pozice rodin s dětmi. Šetření SILC provedené v roce 2014 sice významně 
rozšíří potřebnou znalost, avšak kvalitativní část publikace současně poukázala na 
nepřesnosti při formulaci některých otázek v tomto šetření a potřebu jejich zjemnění či 
doplnění. 
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Doporučení 

Za prvé, varovným signálem je okolnost, že efektivnost sociálních transferů při 
eliminaci chudoby celkově poklesla. Zejména dávky určené dětem nebo rodinám 
vychovávajícím děti by měly být proto v případě možných navýšení první preference. 
Současně je vhodné podpořit princip ‚aby se práce vyplácela‘, mimo jiné navýšením 
minimální mzdy. 

Za druhé, systém dávek hmotné nouze je zapotřebí lépe provázat se systémem 
široce pojatých sociálních služeb. Větší pozornost by přitom zasloužilo větší využití tzv. 
vázaných dávek nebo přímých naturálních plnění/služeb, které při relativně nižších 
celkových výdajích zaručují dobrou cílenost a účelnost jejich využití. Navíc v perspek-
tivě sociálních investic mohou naplnit řadu očekávání, která by jinak byla nad 
možnosti chudých, deprivovaných a sociálně vyloučených domácností s dětmi. 

K těmto dávkám patří tradičně dávky kompenzující náklady na bydlení, ale i 
další. Z hlediska eliminace deprivace dětí přicházejí v úvahu především dávky 
podporující studium dětí na středních či vysokých školách a dávky na dopravu dětí do 
škol. Dále pak poskytování stravy ve školkách a školách zdarma, dávky či přímé služby 
podporující volnočasové aktivity rozvíjející děti. Stejně významná je bezplatná 
zdravotní péče, včetně stomatologické péče poskytovaná dětem a služby zdravotní 
prevence. 

Za třetí, měly by být více doceněny neziskové organizace, které v řadě míst, 
zvláště pak ve vyloučených lokalitách, jsou hlavním subjektem, který zajišťuje 
doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a řadu volnočasových aktivit, 
které je rozvíjejí, a trvale integrovány v systému široce pojatých sociálních služeb. 
Celkově oblast komunitní práce s rodinami by zasloužila posílení. 

Dále, v širším kontextu, jako významné v oblasti veřejných politik se ukazují být 
následující: služby zaměstnanosti a aktivní politika zaměstnanosti, dostupnost služeb 
předškolní péče včetně dětí do 3 let, sociální bydlení.  

Tyto oblasti zaslouží větší pozornost a další sociální investice, Česká republika 
v nich oproti většině zemí EU-28 ve svém úsilí zaostává. Jde o oblasti, které se sice 
jeví v krátkodobé perspektivě nákladnějšími, ale jsou naprosto klíčové z hlediska 
přístupu k zaměstnání rodičů a mládeže přecházející na trh práce ze školy, i ke vstupu 
do rodinného života (cenově dostupné bydlení). 

Pozice rodičů na trhu práce a výše nákladů rodin s dětmi na bydlení jsou zcela 
zjevně hlavní faktory, které rizika chudoby, deprivace a vyloučení ovlivňují. Vyšší 
zaměstnanost domácností v riziku chudoby, deprivace a sociálního vyloučení, stejně 
jako přístup k cenově dostupnému bydlení standardní kvality může podstatně omezit 
rizika chudoby, deprivace a vyloučení v těch kategoriích populace, kde v současné době 
narostly. 

Konečně, ukazuje se jako potřebné sledovat důkladněji otázky chudoby, 
materiální deprivace a sociálního vyloučení dětí. Šetření (modul) SILC 2014 věnovaný 
této oblasti je v tomto ohledu pozitivním krokem. Mnohá zjištění by však bylo potřeba 
zpřesnit či prohloubit. Za zvážení do budoucna stojí realizace specifického českého 
modulu otázek, který by tuto potřebu pomohl naplnit. 
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Příloha   
Dotazník používaný v EU-SILC při zjišťování materiálních a sociálních 

podmínek dětí 
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Výtahy z oponentských posudků 
 

PhDr. Zuzana Kusá, CSc. 

Práca vychádza z konceptu sociálnej politiky ako produktívneho faktora a opiera sa o 
teoretické prístupy zdôrazňujúce význam investícií do ľudského kapitálu, osobitne do 
detí od najrannejšieho veku a dôležitosť znižovania polarizácie v spoločnosti. Tieto 
prístupy uplatňuje vo svojich politikách a odporúčaniach aj Európska komisia a 
predstavujú aj rámec zisťovania EU SILC, ktoré sa zameriava na chudobu ako 
mnohorozmerný jav s osobitým  dôrazom na koncept viacnásobnej deprivácie.  

Kvalita údajov je bezchybná. Pri ich spracovaní sa používajú štandardné komparatívne 
techniky, ktoré sú doplnené o výpočet rizika chudoby po odrátaní nákladov na bývanie 
a o porovnávanie príjmov so životným minimom, čo umožňuje detailnejší pohľad na 
situáciu nízkopríjmových domácností s deťmi. Osobitne prínosné je porovnávanie prí-
stupu k starostlivosti o deti v domácnostiach nerovnakého zloženia príjmu a pracovnej 
intenzity. V niektorých prípadoch by bolo vhodné doplniť aj informáciu o možnom 
vplyve rotácie výberovej vzorky na medziročné zmeny v sledovaných údajoch 
(špeciálne pokiaľ ide o porovnávanie na úrovni krajov) a o existujúcich verejných 
politikách, respektíve chýbajúcich opatreniach - týka sa to špeciálne časti založenej na 
rozhovoroch s rodičmi poberajúcimi sociálne dávky. 

Práca poskytuje cennú orientáciu a spätnú väzbu tvorcom verejných politík a zvyšuje 
kompetenciu dotknutých aktérov poučene diskutovať o nich. Prináša tiež podnety pre 
zlepšenie výskumných nástrojov (úpravy znenia niektorých otázok  dotazníka EU SILC.   

 

Ing. Jarmila Mateřanková 

Autoři prokázali znalost studované problematiky, zručně zacházejí s odbornou termi-
nologií a jsou evidentně velmi dobře obeznámeni s metodikou statistických šetření, 
z nichž vycházeli.  

Předložená práce prokazuje, že příjmová chudoba v ČR je ve srovnání s ostatními státy 

EU okrajovým jevem, který postihuje max. 10% obyvatelstva a navíc má klesající 
tendenci. Pokud jde o srovnání situace dětí z chudobných rodin, není už postavení 
České republiky mezi zeměmi EU tak vynikající, ale stále je nadprůměrně dobré.  

Zkoumání příjmové chudoby podle 60% mediánu je v podstatě zkoumáním úrovně 
ne/rovnosti uvnitř sociálně slabší části obyvatelstva. Práce prokázala, že česká 
společnost je na tom v tomto ohledu stále velmi dobře. Nicméně, klade-li si práce za 
cíl důraz na sociálně slabé domácnosti s dětmi, bylo by vhodné zaměřit se více na tzv. 
tvrdou chudobu, na obyvatelstvo, žijící z příjmů na úrovni životního, resp. existenčního 
minima, a zejména na ty její dopady, které vedou ke generačnímu přenosu chudoby, 
materiální deprivace a sociálního vyloučení. 

Recenzent je toho názoru, že v případě této práce by méně zřejmě bylo bývalo více.  

Práce se rozebíhá do šířky jak kvantitativně, množstvím sledovaných souvislostí a 
počtem tabulek, tak i tematicky, např. když se obsáhle věnuje problematice využívání 
služeb péče o dítě, aniž je vyvozen vztah ke zvolenému tématu. V nadbytku informací, 
z nichž řada se ve výsledku ukáže nicotnými a nudnými, se čtenář ztrácí a postupně 
pozbývá zájmu.  

Autoři v závěru oceňují činnost neziskových organizací ve prospěch dětí ze sociálně 
slabých rodin - naším zjištěním z praxe ale je, že soustředěním na jednom místě a 
vzájemným kontaktem mezi dětmi pocházejícími výhradně ze znevýhodněných rodin 
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se naopak posiluje jejich exkluze s mnoha doprovodnými negativními jevy vzájemného 
napodobování nevhodných vzorců chování. 

Práce by měla více akcentovat zjištění, že skutečná chudoba, deprivace a vyloučení se 
regionálně koncentrují a zintezivňují a navrhovat lepší zacílení nepojistných sociálních 
dávek. Práce by měla doporučovat, aby plně pracující domácnosti byly chráněny před  
chudobou ve smyslu hesla Work must pay. A konečně práce by měla v kontextu se 
svým názvem doporučovat společenská opatření ve prospěch dětí, realizovaná 
nezávisle na preferencích dospělých členů domácností při hospodaření s finančními 
prostředky. 
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