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   Abstrakt 

Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční 

situaci seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České 

republice 10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 65 let bylo přes 17,9 %. V první 

části zprávy je uvedena predikce vývoje seniorské části populace, která jasně hovoří o 

dalším nárůstu této skupiny populace (20,5 % v roce 2020, 32,2 % v roce 2050). 

Statistiky vykazují trend prodlužování délky života (v ČR je naděje dožití při narození u 

mužů 78 let, u žen 82 let). 

Hospodaření seniorů či seniorských domácností (1. decil, 1. kvintil a průměr jedno-

členné a dvoučlenné seniorské domácnosti) je přímo odvislé od hlavního a mnohdy 

jediného zdroje jejich příjmů, výše starobního důchodu.  Z celkového počtu nově 

přiznaných starobních důchodů (více než 50 %) nedosahuje výše hranice příjmové 

chudoby (10 220 Kč pro rok 2015). Druhým významným parametrem je cenová 

hladina statků a služeb základních potřeb. Výdaje seniorských domácností tvoří z více 

jak poloviny výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, voda, energie, 

paliva (dělení dle mezinárodní klasifikace COICOP) a v průměrné seniorské domácnosti 

tvořily 49-66 % v roce 2015.  

Výsledné hospodaření domácnosti je závislé na velikosti. Zatímco jednočlenné domác-

nosti seniorů ve sledovaném období velmi těžko dosahovaly alespoň vyrovnaného 

hospodaření, dvoučlenné domácnosti byly schopny tvořit malé rezervy. Dlouhodobě 

existuje rozdíl mezi obecným indexem spotřebitelských cen a indexem spotřebitelských 

cen důchodců. Index spotřebitelských cen důchodců je dlouhodobě vyšší, proto jsou 

ovlivněny seniorské domácnosti inflací více než domácnosti v produktivním věku. Je 

potřeba věnovat tomuto rozdílu indexů spotřebitelských cen pozornost a flexibilně na 

jeho vývoj reagovat. Datovými zdroji zprávy byly data zpracovávané Českým 

statistickým úřadem: Statistika rodinných účtů a EU-SILC. 

 

Klíčová slova: seniorská domácnost; demografický vývoj; příjmy a výdaje 

seniorských domácností; inflace a index spotřebitelských cen 

 

 

Abstract 

The report introduces readers the results of the research aimed at mapping the 

financial situation of seniors in the Czech Republic in 2010-2015. In 2015, 10 529 752 

inhabitants lived in the Czech Republic. Of those it was over 17.9% over the age of 

65. In the first part of the report there is a prediction of the development of the senior 

proportion of the population, which clearly speaks about the further growth of this 

population group (20.5% in 2020, 32.2% in 2050). The statistics show us a trend of 

longer life expectancy (life expectancy at birth in the Czech Republic for men is 78 

years, for women is 82 years). 

 The financial situation of seniors (1st decil, 1st quintile, and the average for one-

person and two-member senior households) is directly dependent on the main and 

often the only source of their income, which is the amount of the old-age pension. 

Over 50% of the seniors of the total number of newly granted old-age pensions do not 

reach the income of poverty threshold (CZK 10,220 for 2015). The second important 

parameter is the price level of basic goods and services. Senior household spending 

accounts for more than half of its expenditures on Food and non-alcoholic beverages, 

and on Housing, water, electricity, gas and other fuels (according to the COICOP 

international classification), and it takes 49-66% of expenditures in the average senior 

household in 2015. 



The resulting household economy is dependent on the size of household. While single-

person senior households very hardly achieve at least a balanced budget in the 

reference period, two-member households are able to generate small reserves. There 

is a long-term difference between the general consumer price index and the special 

consumer price index for senior households. The special consumer price index for 

senior households is in long term higher, therefore senior households are affected by 

inflation more than households in economically productive age. It is necessary to pay 

attention to this difference in consumer price indices and to respond flexibly to its 

development. The data sources of the report are data processed by the Czech 

Statistical Office: the Household Budget Survey and EU-SILC. 

 

Key words: Senior Households; Demographic Development; Income and Expenditure 

of Senior Household; Inflation and Consumer Price Index 
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Úvod 

Tato zpráva je součástí projektu TA ČR TD03000156 Preference seniorů a 

realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu 

aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit. Cílem projektu 

je poskytnout municipalitám v Praze a Ostravě (případně i dalším zájemcům o danou 

problematiku) relevantní informace o změnách úrovně a struktury příjmů a výdajů 

domácností seniorů použitých na jejich životní styl a zdraví v rámci programu aktivního 

stárnutí s následnými doporučeními volnočasových aktivit poptávaných seniory, které 

mají pozitivní dopad na jejich životní standard i aktivní život. Naléhavost řešení dané 

problematiky podporuje aktuální činnost municipalit při práci se seniory, o které je v 

současné době rozhodováno ad hoc. 

Jak se naše společnost stává čím dál více technicky rozvinutou a zvyšuje se její 

životní úroveň, tak se objevuje nový trend ve struktuře obyvatelstva v podobě 

prodlužujícího věku obyvatelstva a nižšího počtu nově narozených jedinců. Tento jev 

je označován „demografické stárnutí populace“. Na začátku je nutné zmínit, že 

problematika demografické stárnutí populace v různé míře ovlivňuje všechny rozvinuté 

státy světa. Česká republika, i když v období po roce 2000 s rychlejším tempem než 

v jiných rozvinutých zemích, není žádnou výjimkou. To může být bráno jako pozitivum, 

že se nám daří konvergovat k nejvyspělejším státům světa. Současně to však 

představuje výzvu, které se musí Česká republika postavit. Čím dříve tak učiní, tím 

více sníží náklady na řešení dané situace v budoucnu. Znamená to však také, že 

tomuto trendu nečelí Česká republika sama. Má možnost se poučit z dobré praxe 

v zahraničí a v mnoha případech již tak činní. 

Jedním z prvních států zasaženým tímto fenoménem bylo Finsko. Vlivem 

demografického vývoje po druhé světové válce tento jev zasáhl Finsko o více než 10 

let dříve než ostatní vyspělé státy. Z této země proto ostatní státy mohly čerpat 

nejvíce zkušenosti v oblasti zajištění důstojného života ve stáří, práce se seniory od 

poskytovatelů služeb atd. Pro tuto zprávu však je stěžejní zkušenost se skokovým 

nárůstem obyvatelstva v postproduktivním věku.  

V České republice s sebou tento jev přináší zátěž na důchodový systém a 

zhoršující finanční situaci seniorů. To je dáno především objektivní nemožností se lépe 

připravit na odchod do důchodu po současné a v blízké době budoucí seniory. Tento 

fakt ještě nějakou dobu bude platný. Pokud chceme provádět opatření, která mají 

zkvalitnit život seniorům, musí existovat povědomí o finanční situaci seniorů. 

Zpráva se opírá o data, která pochází z Českého statistického úřadu šetření 

Statistiky rodinných účtů.  
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1. Demografická statistika seniorů a vývoj 

Velký problém sám o sobě představuje statistická definice pojmu senior. 

Bohužel je velmi těžké definovat tento pojem, protože v České republice ani ve světě 

není jednotná definice. Věk není jednotným kritériem pro zahrnutí osoby do kategorie 

senior. Počátek kalendářního stáří se v hospodářsky vyspělých zemích považuje 65 let 

(vazba na odchod do starobního důchodu). Pro účely tohoto projektu je senior 

definován jako ekonomicky neaktivní osoba starší 60 let. Důvodem je obsáhnout co 

možná nejvyšší počet reálných seniorů. V roce 2016 měli možnost muži odejít do 

důchodu starobního důchodu v 63 letech a 4 měsících a ženy v 63 letech. Každý rok se 

prodlužuje termín odchodu do důchodu pro muže o dva měsíce a pro ženy o čtyři 

měsíce, a to do doby, než se tyto hodnoty vyrovnají. Je patrné, že osoba v České 

republice může pobírat starobní důchod před věkem 65 let. 

Problém s nejednotnou definicí seniora spočívá v různém dělení etap života 

člověka (sociální periodizací). Rozdílné členění lze najít u různých autorů, ať již českých 

nebo zahraničních, například Mühlpachr (2004), Vieweg (1972), Hartl (1993), Alan 

(1989) nebo i Světová zdravotnická organizace (2002). I když autoři využívají různá 

označení jednotlivých etap, většinou je intervalové rozdělení shodné. 

Podle poslední zmíněné instituce se dá rozdělit etapa života člověka po 60 letech 

věku na rané staří (60-75 let), pravé stáří (75-90 let) a dlouhověkost (90 a více let).1  

Rané stáří (60-75 let) je popisováno jako období relativní svobody, kdy skrze 

opuštění některých rolí (matka, otec, zaměstnanec, zaměstnavatel) má starší člověk 

možnost se věnovat svým potřebám a zájmům. Tato pozitiva jsou však ovlivněna 

negativy plynoucími z tohoto věku. V průběhu tohoto věkového intervalu se individu-

álně zvyšuje míra závislosti na druhých, a to na základě interakce dědičných 

předpokladů a životního cyklu. Dříve či později se dostavují poruchy paměti, zhoršuje 

se ukládání a uchovávání informací, dochází ke změnám psychiky promítající se do 

snižující se motivace k novým činnostem (apatičnost jedince), objevuje se nejistota a 

snižuje sebedůvěra, následně se může projevovat sklon k samotářství či odmítání 

kontaktu druhými lidmi, schopnost navázání nových vztahů se rapidně snižuje (pro 

starší osobu je důležité udržet především kontakt se známými, vrstevníky a s rodinou). 

Toto období zároveň přináší i určité nevyhnutelné ztráty, jako je například ztráta 

životního partnera, které mají nevyhnutelný dopad i na formování identity. 

Pravé stáří (75-90 let) je charakterizováno nesoběstačností, a tím pádem zvyšu-

jící se závislostí na druhých. Pocit osamění se u této věkové skupiny obyvatelstva 

zvyšuje s klesajícím počtem známých daného jedince. Zdravotní stav se nadále 

zhoršuje a jedinec ztrácí jistotu soukromí (časté hospitalizace v nemocnicích nebo 

přemístění do domova důchodců).  

Jak je vidět z předchozího dělení etap života člověka, tak stáří s sebou přináší 

jisté neduhy a komplikace různého ražení. Stárnutí a stáří je ale prostě součástí 

lidského života. Dnes ale přináší také nové možnosti.  

Dva faktory mají významný vliv na tuto skutečnost. První vliv představují 

demografické změny. Druhý pak rozvoj vědy a techniky v lékařských vědách, které 

pomocí nových postupů léčby, léčiv, zdravotní péče a pomůcek prodlužují nejenom 

samotný život, ale i zkvalitňují jeho úroveň ve vyšším věku. Proto se i přes stárnutí 

                                                           
1  Pravé stáří je označováno jako pokročilý věk nebo kmetství a dlouhověkost jako vysoký věk či 

patriarchium. 



1. Demografická statistika seniorů a vývoj 

 

 

9 

populace zvyšuje podíl osob, jež disponují cennými životními zkušenostmi z praktic-

kého života, odborností a orientací ve vykonávané profesi, názorovou stabilitou, větší 

odpovědností, spolehlivostí a celkové větší vyzrálostí. Starší lidé tak představují pro 

společnost přínos ve vztahu k vykonávání vysoce odborných pracovních činností v 

rámci některých profesí a rovněž při předávání svých zkušeností a znalostí mladší 

generaci. Pro společnost může demografické stárnutí zároveň představovat příležitost 

a výzvu, jak co nejefektivněji využít znalostí a potenciálu přibývajícího počtu starších 

lidí. Rozhodně na tuto skutečnost reaguje ekonomika. I když se stále nejedná o 

standard, tak firmy využívají kvalitní odborné pracovníky vyššího věku jako trenéry, 

kouče, školitele. Prostě nositele zkušenosti a dobré praxe.  

S rostoucí úrovní bohatství a životní úrovně v rozvinutých státech světa reagují 

trhy i na seniory. Vytvořily se trhy orientované na seniory, které před deseti či patnácti 

lety nebyly ještě známy. Málo kdo si dokázal vůbec představit, že nejvyšší odbyt 

nových výrobků budou mít senioři. Jedná se o skutečnost, která v rozvinutých zemích 

platí již dnes. Například v Německu více než polovinu nových vozů koupí osoby starší 

50 let. Ve Spojených státech amerických pro změnu za produkty Apple utrácejí muži 

nad 60 let. Podobně je to ve Spojených státech amerických i s utracenými penězi. 

Osoby starší 50 let utratí dvojnásobek peněžní částky co mladí. Tomuto fenoménu se 

říká „stříbrná tsunami“, která představuje situaci, která již nastala v rozvinutých 

státech světa a která se s vysokou pravděpodobností v budoucnu ještě několikaná-

sobně zintenzivní. Jedná se o logický vývod, pokud vezmeme v úvahu demografické 

stárnutí populace. Nikdy v historii nebyli lidé v důchodovém věku v rozvinutých zemích 

světa „bohatší a zdravější“, než jsou dnes.  

Výrobci již pochopili, že senioři jsou daleko aktivnější než dříve. Vidí, že mají 

chuť utrácet a hlavně co utrácet a současně mají i uspokojitelné potřeby skrze jejich 

výrobky či služby. To jsou kritéria, která jsou nezbytná pro tržní aktéry. Proto se 

výrobci přizpůsobují seniorskému obyvatelstvu, jako automobilový průmysl, elektro-

spotřebiče, oblečení, doplňky atd. Zda čeští senioři představují pouze potenciální 

poptávku nebo se v budoucnu přemění tento potenciál v reálnou poptávku, jako se 

stalo již v rozvinutých zemích světa, lze zjistit na základě porovnání příjmů a výdajů 

seniorských domácností.  

Před samotným porovnáním je nutné zjistit charakteristiku lidi v seniorském 

věku v České republice. Zde dochází k jistému nesouladu, protože veškeré statistiky 

z Českého statistického úřadu budou o osobách starších 65 let. Je nutné mít tedy na 

paměti, že tato čísla by měla být vyšší o osoby mladší 65 let a pobírající již dnes 

starobní důchod.  

V roce 2015 žilo v České republice 10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 65 

let bylo přes 17,9 %, v absolutním počtu obyvatel to představuje hodnotu 1 882 437. 

Ve všech prognózách, s kterými se lze setkat, je budoucí vývoj jednotný v trendu, a to 

že bude počet osob starších 65 let růst.  

Samotný absolutní počet osob starších 65 let by měl být porovnáván ještě se 

zdravotním stavem. Pro představu graf č. 1 obsahuje data naděje dožití za téměř 50 

let v letech 1962 až 2010 podle pohlaví v České republice. V České republice se naděje 

na dožití prodlužuje. Toto prodloužení je však převážně v délce nemoci. Jestli zůstane 

zachován tento trend, bude se jednat o nemalou zátěž pro rozpočty zdravotních 

pojišťoven. Z dostupných dat lze vyvodit, že jedinec opouštějící produktivní věk ztrácí 

rovněž i zdraví. Starobní důchod prožívá téměř vždy v nemoci. Nevýhodou dat 

poskytujících tuto informací však je, že z nich nelze odvodit, zda život v nemoci jedinci 

znemožňuje užívat si volnočasových aktivit.  



1. Demografická statistika seniorů a vývoj 

 

 
 

10 

Graf č. 1 Naděje dožití v letech 1962 a 2010 v České republice podle pohlaví 

 

Zdroj: European Core Health Indicators (ECHI) 

 

Je nutné doplnit, že samotný budoucí počet seniorů už není jednotný. Například 

Český statistický úřad má rovnou tři alternativní vývoje počtu seniorů. Podle 

nejpravděpodobnějšího scénáře by mělo být osob starších 65 let přes 20,5 % na 

celkovém počtu obyvatelstva v roce 2020. V roce 2025 by měl jejich počet vzrůst na 

22,3 %. Jedná se o růst počtu seniorů o 4 p.b. ve velmi krátkém časovém úseku (mezi 

roky 2015 až 2025). V roce 2050 dokonce vzroste podíl osob starších 65 let na 32,2 % 

(cca 3,2 mil.). Potřeba vyplatit v blízké době vyšší počet důchodů bez změny pravidel 

bude představovat finanční zátěž pro sociální systém, která se promítne do rozpočtu 

státu v podobě vyššího deficitu. Touto problematikou se zabývá aktivně Důchodová 

komise. Z druhé strany se zvýší nejen počet osob pobírajících důchod, ale i potřeba 

těchto osob vyššího důchodu. Projeví se zvýšené nároky na systém sociální ochrany, 

především pak na systém sociálního pojištění a poskytování sociálně-zdravotní péče. 

Vzhledem k tomu, že tyto systémy se vytvářely za zcela odlišných demografických i 

hospodářských podmínek, bude nezbytné je přizpůsobit současnému společenskému 

vývoji. 

Je nutné si uvědomit, že seniorská problematika bude s postupujícím časem 

vyžadovat vyšší pozornost. Této problematice se nelze vyhnout. Jakékoliv výsledné 

řešení, které bude zvoleno k vyřešení problému, musí mít v sobě zabudovaná opatření, 

která počítají s tím, že tito senioři neměli ještě dostatečnou možnost se sami zajistit 

na stáři. Produkty finančních trhu standardně sloužící k zajištění se na stáří, buď ještě 

nebyly, nebo nefungovaly po potřebný časový úsek tak, aby obyvatelstvo, které je 

potřebovalo, se jimi dokázalo zajistit na stáří. Další příčinou současného stavu a i 

budoucího, který je pravděpodobně nejvýznamnější na celém problému, je nízká 

úroveň mezd a platů v České republice. Existuje velká skupina obyvatelstva 

v produktivním věku, která si ze svého výdělku nemůže objektivně uspořit významnou 
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finanční rezervu na důchod. Vyvstává otázka, z jakých finančních prostředků by měli 

senioři hradit volnočasové aktivity? Již nyní lze konstatovat, že problém českých 

seniorů je, že nedisponují takovým bohatstvím jako senioři v rozvinutých státech 

světa. Přesto i čeští senioři mají právo na důstojný život, který jim mohou pomoci 

realizovat volnočasové aktivity realizované skrze veřejné prostředky, popřípadě při 

určité úrovni spoluúčasti. 

Jeví se jako vhodné v této části uvést nejvíce diskutovaná řešení budoucí 

důchodové krize, protože zvolené výsledné řešení ovlivní nejvýznamněji finanční situaci 

seniorů v České republice. Jedná se o pragmatická okamžitá řešení. Nejrychlejším 

řešením se jeví zamražení růstu důchodů. Státní pokladna by tak ušetřila relativní 

prostředky, i když deficit důchodového účtu by se stále zvyšoval z důvodu rostoucího 

počtu osob pobírajících důchod. Snížil by se však příjem seniorů vzhledem k průměr-

nému výdělku. To by mohlo vést ke zhoršení životní situace (úrovně) seniorů. Jejich 

chudoba by se relativně prohlubovala vzhledem k obyvatelstvu v produktivním věku. 

Dalším diskutovaným řešením je omezit ostatní výdaje ze státního rozpočtu, aby byly 

uhrazeny mandatorní výdaje. Při dodržení předpokladu nezvyšování deficitu státního 

rozpočtu by tato varianta vedla k omezování investic. V důsledku toho by došlo 

k poklesu hrubého domácího produktu, popřípadě jeho růstu. Pokles zaměstnanosti by 

měl za následek nižší výběr na sociálním pojištění, což znamená ještě větší deficit 

důchodového účtu. Vznikla by tak ještě vyšší potřeba brát finanční prostředky z jiných 

kapitol státního rozpočtu. Výsledkem by bylo roztočení spirály, které by zhoršilo 

celkovou ekonomickou situaci v České republice. V případě možnosti prohlubování 

deficitu by byl výsledek podobný následující variantě. Ta není samozřejmě poslední 

diskutovanou variantou. Dá se však konstatovat, že patří mezi nejčastěji diskutované, 

protože je pravděpodobně nejnákladnější. Její podstata spočívá v zachování důchodo-

vého systému tak, jak je nastaven v současnosti i s plánovanou valorizací, a přečkat 

přicházející nákladné roky. Vzniklé deficity státního rozpočtu by byly hrazeny až po 

překonání problému důchodového systému. U variant s rostoucím deficitem je však 

nejistota ohledně budoucího vývoje úrokové sazby a prodeje státních dluhopisů. Není 

jisté, jestli budou mít účastníci finančních trhů zájem o nákup českých státních 

dluhopisů. 

Je jisté, že řešení této situace bude motivováno silně politicky. Senioři se stanou 

rozhodně ještě více vlivnou voličskou skupinou, než jsou dnes. Rozhodně se nejedná o 

homogenní skupinu - finančně, kulturně, povahově atd. Jsou heterogenní skupinou ve 

všech ohledech. Voličská skupina obyvatelstva v produktivním věku je však mnohem 

více diferencovaná. Pokud si to politici neuvědomují ve svých volebních programech v 

současnosti, tak v blízké budoucnosti posun k seniorské voličské skupině bude jasně 

patrný. Mezi seniory se budou objevovat finančně zajištění jedinci, ale většina seniorů 

bude závislá na vyplaceném důchodu. Prostřednictvím volnočasových aktivit, které 

nebudou finančně náročné, popřípadě za spoluúčasti či financování volnočasových 

aktivit skrze rozpočty municipalit, lze dosáhnout vyšší spokojenosti u seniorů. Politici 

by si měli uvědomit, že si tak mohou různými volnočasovými aktivitami relativně 

snadno zajistit voličskou obec. 

Platí zde však pravidlo, že realizace volnočasových aktivit pro seniory je velmi 

náročná. Důvodů je více. Jedná se o specifickou skupinu obyvatelstva s velkou 

neoddiskutovatelnou životní zkušeností, která však v mnoha rovinách v uspěchané 

době a přetechnizované dynamicky se měnící společnosti ztrácí na významu. Je pro ně 

komplikovanější si najít přátele v jiné skupině, než je ta jejich. Zde sehrává roli mnoho 

individuálních i společenských faktorů, které mohou daný jev zkomplikovat či ulehčit. 

Dlouhý život s sebou přináší i uvědomění si, čeho všeho byl člověk po fyzické stránce 
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schopen a z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu již nadále není schopen v plném 

rozsahu, popřípadě je schopen v nižší míře či s omezeními.  
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2.  Datová základna a simulace  

K simulaci případného vývoje a výše výdajů domácností osob pobírajících 

důchod jsou stěžejní data Českého statistického úřadu z výběrového šetření statistiky 

rodinných účtů. Tato data vytvářejí nedocenitelný obraz o hospodaření domácností, 

který nelze získat jiným způsobem v takovém rozsahu z jiných úsekových statistik 

poskytovaných statistickým úřadem. Data pro simulaci jsou z let 2010 až 2015. Šest 

let přestavuje velmi krátký časový úsek. Nespornou výhodou tohoto období však je 

zachycení procesu zotavování se České republiky z nejhlubší krize v novodobé historii, 

která vypukla v roce 2008.2 Rok 2009 byl kritickým rokem propadu pro Českou 

republiku. Česká ekonomika dosáhla svého dna. Následující roky byly roky růstu. 

V letech 2010, 2012 a 2013 však nastaly minimálně čtvrtletní propady. Ekonomická 

teorie přišla s popisem hospodářského cyklu ztvárňovaného v podobě písmene „w“ 

nebo 3 U (viz graf č. 2). Skutečně růstové roky byly pouze rok 2011, 2014 a 2015. Na 

této ukázce je jasně patrné, že se česká ekonomika ve sledovaném období dynamicky 

vyvíjela. Ve čtvrtletním vývoji prošla téměř všemi fázemi hospodářského cyklu. 

Nedosáhla pouze vrcholu.  

 

Graf č. 2 Vývoj hrubého domácího produktu (čtvrtletně v letech 2010-2015, v %)  

 

Zdroj: Český statistický úřad 

                                                           
2  V roce 2008 zasáhla celosvětovou ekonomiku hospodářská krize, která přišla ze Spojených států 

amerických a začala jako hypoteční krize. V záři roku 2008 ale došlo k propadu burzy po celém světě. 
Hloubka této krize byla přirovnávána k Velké depresi z 30. let 20. století. 
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Pro zjištění životní úrovně seniorů je nezbytné znát základní vstupní proměnné. 

Těmi jsou příjmy a výdaje seniorské domácnosti a míra inflace. Na základě těchto tří 

proměnných se dá s jistou mírou pravděpodobnosti odhadovat míra volných finančních 

prostředků, které mohou být použity pro volnočasové aktivity. 
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3. Inflace 

Inflace je definována jako zvyšování cenové hladiny, která má za následek 

snižování kupní síly peněz. Nejedná se o růst cen jednotlivých druhů výrobků a služeb, 

ale o růst obecné cenové hladiny v dané ekonomice. Je nutné si uvědomit, že růst a 

pokles oficiální cenové hladiny nemusí odpovídat spotřebnímu koši nejčastěji 

kupovaných výrobků a služeb seniorskými domácnostmi.  

V odborné veřejnosti probíhají čím dál častější diskuse o tom, že růst cen by 

neměl být brán podle obecné cenové hladiny, ale na základě spotřebitelského koše 

důchodců. Ten více odpovídá potřebám seniorských domácností závislých na důchodu. 

Jaký výsledek přinesou veřejné diskuse na toto téma, se dozvíme nejdříve v lednu 

2017. 

Z hlediska průměrné roční míry inflace sledované období nebylo v žádném 

případě tak turbulentní jako vývoj hrubého domácího produktu3. V období po dosažení 

dna ekonomiky se inflace zpravidla pohybuje na nízkých úrovních. Žádných vyšších 

hodnot nedosahuje ani ve fázi expanze před dosažením potenciálního produktu. 

Jakmile se ekonomika po pomyslné sinusoidě posune nad úroveň trendu, inflace začíná 

růst vyššími hodnotami. Průměrná roční míra inflace ve sledované době v České 

republice dosahovala následujících hodnot, viz tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Průměrná roční míra inflace v letech 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

průměrná roční 
míra inflace 

1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Cenové indexy je nutné však vnímat také v čase i vzhledem k základnímu 

období (bazický index), kterým je doposud pro Český statistický úřad rok 2005. Rok 

2005 dosahuje hodnoty 100 %. Roky před tímto a po tomto roce ukazují, kam se 

pohybují spotřebitelské ceny. Standardně spotřebitelské ceny v čase rostou, ale 

můžeme se v minulosti setkat i s jejími poklesy. Následující tabulka zachycuje vývoj 

spotřebitelských cen k roku 2005. 

 

Tabulka č. 2 Index spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP - bazický 

index % (2005) v letech 2010-2015 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

roční průměr indexu 
spotřebitelských cen 

100 114,9 117,1 121,0 122,7 123,2 123,6 

Zdroj: Český statistický úřad 

  

                                                           
3  Inflace okolo 0,5 % může být považována za nulovou vzhledem k způsobu měření míry inflace - 

nepřesnosti při měření, záleží na míře (ne)přesnosti sestaveného spotřebního koše, který se navíc v čase 
mění, a výjimky, které se ve výpočtu míry inflace nezohledňují. 
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Jak již bylo dříve upozorněno, tak se jedná o růst obecné cenové hladiny v dané 

ekonomice. Je dobré se podívat na strukturu indexu spotřebitelských cen podle 

klasifikace COICOP. Její rozdělení je následující: potraviny a nealkoholické nápoje, 

alkoholické nápoje a tabák, odívaní a obuv, bydlení, voda, energie, paliva, bytové 

vybavení, zařízení domácností, opravy, zdraví, doprava, pošty a telekomunikace, 

rekreace a kultura, vzdělávání, stravování a ubytování, ostatní zboží a služby (viz 

tabulka č. 3). 

 

Tabulka č. 3 Struktura indexu spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP - 

bazický index % (2005) v letech 2010-2015 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

roční průměr indexu spotřebitelských 
cen 

100 114,9 117,1 121,0 122,7 123,2 123,6 

potraviny a nealkoholické nápoje 100 111,3 116,4 124,5 130,6 133,2 131,8 

alkoholické nápoje a tabák 100 136,5 140,7 144,3 149,5 153,7 160,9 

odívaní a obuv 100 87,6 85,6 83,0 82,2 84,8 87,6 

bydlení, voda, energie, paliva 100 132,2 135,8 142,6 145,1 143,1 144,6 

bytové vybavení, zařízení 
domácností, opravy 

100 97,9 96,5 95,4 94,4 93,8 93,9 

zdraví 100 145,3 149,5 163,5 167,5 164,5 152,9 

doprava 100 100,9 103,7 106,7 106,0 106,2 101,8 

pošty a telekomunikace 100 97,1 96,2 93,9 85,5 81,0 79,9 

rekreace a kultura 100 100,4 98,5 98,3 98,6 99,0 100,4 

vzdělávání 100 113,6 116,1 118,4 120,0 121,7 123,1 

stravování a ubytování 100 118,4 120,2 124,8 127,4 129,5 131,4 

ostatní zboží a služby 100 112,2 113,2 115,3 117,1 118,7 120,6 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z tabulky je vidět, že největší nárůst připadá na alkoholické nápoje a tabák, 

zdraví a bydlení, voda, energie, paliva. Naopak, největší pokles na pošty a telekomu-

nikace, odívaní a obuv a bytové vybavení, zařízení domácností, opravy. 

V obecné rovině platí, že oficiální zveřejňovaná míra inflace je nižší, oproti 

osobní inflaci občana s nižšími příjmy, jako je například senior. Její výše je hlavně 

ovlivněna zbožím a službami, které si může dovolit nakoupit jedinec s nižšími příjmy. 

Jak ilustruje tabulka č. 3, roste v posledních letech cena nezbytných statků. Proto růst 

cen zasahuje ve větší míře nízkopříjmové jedince, kam můžeme zařadit většinu 

seniorů. Osobní inflace seniorů je tak vyšší než publikovaná inflace. 

Následuje tabulka, která ilustruje rozdíly mezi obecným indexem spotřebitel-

ských cen a indexem spotřebitelských cen důchodců. Hodnoty jsou za sledované 

období 2010-2015. U každého roku je sloupec rozdíl hodnot. Červená hodnota 

znamená o kolik p.b. je vyšší hodnota spotřebního koše důchodců oproti standardnímu 

spotřebnímu koši. Zelená hodnota naopak značí nižší hodnoty spotřebního koše 

důchodců. 
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Tabulka č. 4 Obecný index spotřebitelských cen a index spotřebitelských cen 

důchodců v letech 2010-2015 

COICOP NÁZEV 
2010 2011 

ISC celkem ISC duch rozdíl ISC celkem ISC duch rozdíl 

01 
potraviny a nealkoholické 
nápoje 

101,5 102,1 0,6 104,6 104,6 0,0 

02 alkoholické nápoje, tabák 104,6 105 0,4 103,1 102,8 -0,3 

03 odívání a obuv 97,4 97,5 0,1 97,8 98,1 0,3 

04 
bydlení, voda, energie, 
paliva 

101,7 101,7 0,0 102,8 105,0 2,2 

05 
bytové vybavení, zařízení 
domácnosti; opravy 

99,5 99,7 0,2 98,5 98,6 0,1 

06 zdraví 105,2 107,8 2,6 102,9 103,6 0,7 

07 doprava 102,6 105,1 2,5 102,8 103,9 1,1 

08 pošty a telekomunikace 97,9 99,7 1,8 99,1 99,8 0,7 

09 rekreace a kultura 99,0 100,0 1,0 98,1 99,4 1,3 

10 vzdělání 101,6 101,6 0,0 102,2 102,5 0,3 

11 stravování a ubytování 102,5 102,6 0,1 101,5 101,6 0,1 

12 ostatní zboží a služby 101,0 102,3 1,3 100,9 102,0 1,1 

0 úhrn 101,5 102,1 0,6 101,9 103,0 1,1 

  
   

  
  

  
COICOP NÁZEV 

2012 2013 

ISC celkem ISC duch rozdíl ISC celkem ISC duch rozdíl 

01 
potraviny a nealkoholické 
nápoje 

106,9 107,0 0,1 104,9 105,3 0,4 

02 alkoholické nápoje, tabák 102,6 102,3 -0,3 103,6 103,6 0 

03 odívání a obuv 96,9 96,9 0,0 99,1 99,1 0 

04 
bydlení, voda, energie, 
paliva 

105,0 107,6 2,6 101,8 102,1 0,3 

05 
bytové vybavení, zařízení 
domácnosti; opravy 

98,9 98,9 0,0 99,0 98,9 -0,1 

06 zdraví 109,3 111,6 2,3 102,4 102,5 0,1 

07 doprava 102,8 104,2 1,4 99,3 99,6 0,3 

08 pošty a telekomunikace 97,6 97,7 0,1 91,1 93,1 2 

09 rekreace a kultura 99,8 100,5 0,7 100,3 100,2 -0,1 

10 vzdělání 102,0 102,3 0,3 101,4 102,5 1,1 

11 stravování a ubytování 103,8 103,6 -0,2 102,0 102,0 0 

12 ostatní zboží a služby 101,9 103,3 1,4 101,6 102,2 0,6 

0 úhrn 103,3 104,6 1,3 101,4 102 0,6 

    

   
  

 
  

COICOP NÁZEV 
2014 2015 

ISC celkem ISC duch rozdíl ISC celkem ISC duch rozdíl 

01 
potraviny a nealkoholické 

nápoje 
102,0 101,8 -0,2 98,9 99,0 0,1 

02 alkoholické nápoje, tabák 102,8 102,5 -0,3 104,7 103,8 -0,9 

03 odívání a obuv 103,0 102,8 -0,2 103,4 103,3 -0,1 

04 
bydlení, voda, energie, 
paliva 

98,6 97,2 -1,4 101,0 101,3 0,3 

05 
bytové vybavení, zařízení 
domácnosti; opravy 

99,3 99,2 -0,1 100,1 100,2 0,1 

06 zdraví 98,2 96,6 -1,6 92,9 88,9 -4,0 

07 doprava 100,2 100,3 0,1 95,8 96,0 0,2 
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pokračování tabulky 

COICOP NÁZEV 
2014 2015 

ISC celkem ISC duch rozdíl ISC celkem ISC duch rozdíl 

08 pošty a telekomunikace 94,7 96,2 1,5 98,6 98,7 0,1 

09 rekreace a kultura 100,4 100,1 -0,3 101,4 101,0 -0,4 

10 vzdělání 101,3 102,2 0,9 101,2 101,4 0,2 

11 stravování a ubytování 101,7 101,7 0,0 101,5 101,6 0,1 

12 ostatní zboží a služby 101,3 101,7 0,4 101,7 101,7 0,0 

0 úhrn 100,4 99,9 -0,5 100,3 100,1 -0,2 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že mezi lety 2010-2013 je index spotřebitelských cen 

důchodců vyšší než obecný index spotřebitelských cen. V letech 2014 a 2015 tomu 

bylo naopak. Nicméně platí, že v dlouhém období byl index spotřebitelských cen 

důchodců vyšší o více než 1 p.b. Ve sledovaném období je průměrná hodnota rozdílu 

pouze 0,5 p.b. Jestli přijde v platnost úprava valorizace důchodů podle spotřebního 

koše důchodců, počítá se, že se k valorizaci použije index spotřebitelských cen 

v daném roce vyšší. 

Důležitým rozdílem v obecném spotřebním koši a spotřebním koši důchodců 

jsou stálé váhy, které k roku 2015 byly platné z roku 2012.4 Tyto váhy mají zachycovat 

důležitost a častost spotřeby. Je nutné pochopit, jak se odlišují stálé váhy celkem od 

stálých vah důchodců (tabulka č. 5). 

 

Tabulka č. 5 Stálé váhy celkem a stále váhy důchodců rok 2012 

COICOP NÁZEV 
stálé váhy 

rozdíl 
celkem důchodců 

01 potraviny a nealkoholické nápoje 170,824417 223,082630 52,258213 

02 alkoholické nápoje, tabák 94,979744 103,993916 9,014172 

03 odívání a obuv 32,873111 21,569119 -11,303992 

04 bydlení, voda, energie, paliva 265,625882 244,573143 -21,052739 

05 
bytové vybavení, zařízení 
domácnosti; opravy 

61,140577 65,516086 4,375509 

06 zdraví 23,759994 42,670014 18,910020 

07 doprava 101,328994 69,632572 -31,696422 

08 pošty a telekomunikace 30,580226 29,454366 -1,125860 

09 rekreace a kultura 87,601198 83,752585 -3,848613 

10 vzdělání 7,411069 0,538237 -6,872832 

11 stravování a ubytování 55,573088 30,755261 -24,817827 

12 ostatní zboží a služby 68,301700 84,462071 16,160371 

0 úhrn 1000,000000 1000,000000 0,000000 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

  

                                                           
4  Aktualizují se co dva roky s dvouletým zpožděním. Roky 2014 a 2015 jsou odvozené od roku 2012. Roky 

2016 a 2017 budou odvozeny od roku 2014.  
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Právě zde se ukazuje velká odlišnost průměrné domácnosti a důchodcovské. 

Stále váhy mají celkovou hodnotu 1 000. Ta se rozděluje podle důležitosti a častosti 

spotřeby. Nejvyšší hodnoty rozdílů mezi stálými vahami důchodců a stálými vahami 

celkem byly u oddílu potraviny a nealkoholické nápoje (52,258213), zdraví 

(18,910020) a ostatní zboží a služby (16,160371). K nejnižším hodnotám rozdílů mezi 

stálými vahami důchodců a stálými vahami celkem došlo u oddílu doprava                            

(-31,696422), stravování a ubytování (-24,817827) a bydlení, voda, energie, paliva      

(-21,052739). 

Dlouhodobě seniorské domácnosti stejně jako některé další typy domácností 

čelí vyšší inflaci než průměrná domácnost. Jsou relativně více ochuzovaní vlivem 

inflace. To samozřejmě negativně ovlivňuje jejich peněžní zůstatky, které by mohli 

využít k hrazení volnočasových aktivit. 

V následujících subkapitolách blíže rozebereme příjmovou a výdajovou situaci 

seniorských domácnosti. Příjmy a výdaje seniorských domácností vycházejí z dat 

Českého statistického úřadu z výběrového šetření statistiky rodinných účtů podle 

klasifikace COICOP. Seniorská domácnost je sledovaná jako jednočlenná a dvojčlenná. 

V případě dvojčlenné domácnosti se jedná o typ domácnosti, kdy ani jeden ze seniorů 

již nepracuje, tedy oba pobírají starobní důchod. U obou typů domácností jsou 

dostupná data za daný typ domácnosti na úrovni průměru, 1. kvintilu a 1. decilu. Data 

představují průměr na osobu v korunách za rok. V případě typu dvojčlenné domác-

nosti je celkový rozpočet domácnosti 1,5krát vyšší, než bude k vidění v grafech. 
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4. Příjmy seniorských domácností 

Příjmy seniorských domácností v případě rodinných účtů jsou představovány 

starobním důchodem. Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby 

pojištění a dosažení stanoveného věku. Obecně jsou však příjmy domácností 

v rodinných účtech definovány následovně: „... do hrubých peněžních příjmů se 

nezapočítávají vybrané úspory ani přijaté půjčky a úvěry. Čisté peněžní příjmy se 

získají z hrubých příjmů odečtením částek za zdravotní a sociální pojištění a daně 

z příjmů. V příjmech ze soukromého podnikání jsou ve Statistice rodinných účtů 

zjišťovány pouze částky, které byly z výnosu podnikání převedeny pro potřebu 

domácnosti a jejích jednotlivých členů. Jedná se tedy o čistý příjem, do výdajů se 

v těchto případech neuvádí daň z příjmů ani odvody na zdravotní a sociální pojištění.“ 

(metodika ČSÚ) 

Čisté peněžní příjmy seniorských domácností ve sledovaném období 2010-2015 

jsou uvedeny v grafech č. 3 a 4. Grafy zobrazují příjmy na úrovni 1. decilu, 1. kvintilu 

a průměru. V prvním grafu je zachycena jednočlenná seniorská domácnost a v druhém 

dvoučlenná seniorská domácnost. 

 

Graf č. 3 Čisté příjmy jednočlenné seniorské domácnosti 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

V grafu pro větší ilustraci je užito tří barev pro zachycení rozdílných příjmů 

ve třech sledovaných typech seniorských domácností. První sloupec v grafu (modrá 

barva) představuje 10 % nejchudších seniorských domácností. V druhém sloupci nad 

modrou barvou byla užita oranžová barva. Její význam je v zachycení rozdílu mezi 

seniorskými domácnostmi. Tedy o kolik více peněžních prostředků získá 20 % 

nejchudších seniorských domácností oproti 10 % nejchudších seniorských domácností. 
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Podobná logika je užita i u průměrné seniorské domácnosti. Rozdíl mezi seniorskou 

domácností 1. kvintilu a průměrnou seniorskou domácnosti představuje žlutá barva. 

Je vcelku jasné, kde se budou pohybovat nejvyšší příjmy a kde nejnižší. I 

přírůstek v jednotlivých sledovaných letech je předvídatelný z důvodu valorizace penzí, 

a to, i kdyby byla prováděna rozsáhlejší sociální politika, než skutečně byla prováděna. 

Vysvětlení je jednoduché, nejdůležitější příjmovou položkou seniorské domácnosti je 

starobní důchod. Zajímavé však je, že ve sledovaném období nejvyšší volatilita v 

příjmech je u 10 % nejchudších seniorských domácností, a to ve výši 16,66 p. b. U 20 

% nejchudších seniorských domácností byla 16,40 p. b. Výrazně nižší byla u průměrné 

seniorské domácnosti, kde činila 10,60 p. b. I přes relativně vysokou příjmovou 

volatilitu by se dal označit vývoj u 10 % až 20 % nejchudších seniorských domácnosti 

jako stagnující v čase. 

V grafu č. 4 je využito stejného barevného spektra jako v grafu č. 3. Hodnoty 

jsou přepočítány průměrem na jednoho člena domácnosti. Příjmy dvoučlenné 

seniorské domácnosti jsou tedy 1,5krát vyšší (jedná se o modifikovanou metodiku 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), využívanou Eurostatem i 

Českým statistickým úřadem).5  

 

Graf č. 4 Čisté příjmy dvoučlenné seniorské domácnosti 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

  

                                                           
5  Počet spotřebních jednotek vyjadřuje složení domácností přepočtené podle vah spotřeby jednotlivých 

členů domácnosti. Spotřební jednotky podle stupnice OECD mají váhy definovány takto: první dospělý v 
domácnosti = 1,0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0,7, každé dítě (13leté nebo mladší) = 0,5. 
Spotřební jednotky podle modifikované stupnice OECD jsou definovány takto: první dospělý v domácnosti 
= 1,0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0,5, každé dítě (13leté nebo mladší) = 0,3. 
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Růst příjmů u dvoučlenné seniorské domácnosti se situace mírně změnila a 

mohla by být charakterizována jako pozvolný růst s lineárním tempem. Jedná se o 

velikou změnu oproti příjmu jednočlenné seniorské domácnosti. Příjem 10 % nej-

chudších seniorských domácností má v případě dvoučlenných seniorských domácnosti 

třikrát nižší volatilitu než v případě jednočlenných seniorských domácnosti. Jedná se 

také o nejnižší příjmovou volatilitu celkově mezi sledovanými dvoučlennými senior-

skými domácnostmi. Celkově lze shrnout, že volatilita dvoučlenných seniorských 

domácnosti oproti jednočlenným je poloviční. Jejich frekvence i výše jsou stabilnější ve 

sledovaném období.  

Největší dopad na příjem seniorských domácností měla valorizace v letech 

2012 až 2014. Nárůst této valorizace zachycuje tabulka č. 6. 

 

Tabulka č. 6 Navýšení důchodů po roce 2011 (vždy k lednu daného roku) 

 základní výměra (Kč) procentní výměra (%) 
průměrné zvýšení důchodů 

(Kč) 

2011 2 230 (+60) 3,90  371  

2012 2 270 (+40) 1,60  174  

2013 2 330 (+60) 0,90  137  

2014 2 340 (+10) 0,40  45  

2015 2 400 (+60) 1,60  200  

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

 

Jak je patrné z tabulky, není šance, aby se životní situace seniorů zlepšila 

v příjmech prostřednictvím starobních důchodů v blízké době. To je dáno způsobem 

valorizace starobních důchodů. V letech 2013 až 2015 došlo ještě k úpravě valorizace 

důchodu vládou Petra Nečase, aby schodek státního rozpočtu byl pod 3 % v rámci 

konsolidační strategie. Standardně valorizace důchodu kopírovala inflaci a ze třetiny 

růst průměrné reálné mzdy. Schválená úprava valorizace počítá na dané období 

s růstem důchodů pouze o třetinu růstu cen a třetinu růstu průměrné reálné mzdy. 

Starobní důchody touto úpravou již v budoucnu v přepočtu nedosáhnou předchozí 

úrovně. Zpoždění za inflací není možné dohnat bez mimořádného navýšení starobních 

důchodů. To by ale znegovalo smysl tohoto úsporného kroku. 

V takové situaci musí logicky výše těchto příjmů odpovídat spotřebě, straně 

výdajové. Za předpokladu, že neumožňujeme seniorské domácnosti dostat se do 

deficitního hospodaření domácnosti. Před přechodem na stranu výdajovou, tedy 

spotřebu seniorských domácností, je nutné se zaměřit na skladbu seniorských příjmu 

v podobě intervalového rozdělení, které poskytuje Česká správa sociálního 

zabezpečení. 

V roce 2015 bylo nově přiznáno necelých 181 000 starobních důchodů. Přičemž 

narozených podle vitality bylo pouze necelých 111 000. Zde je patrný jasný nesoulad, 

který představuje současný trend několika posledních let a budoucí problém stárnutí 

populace. Problém ale také představuje výše starobního důchodu.  

Podle mezinárodních statistik European Commission (2015) patří zatím ČR 

dlouhodobě mezi země, kde seniorská populace je příjmovou chudobou ohrožena 

pouze minimálně. Pozitivní zásluhu na tomto výsledku má zatím fungující důchodový 

systém, který poskytuje většině důchodců penzi ve výši, která převyšuje hranici 
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příjmové chudoby6 definovanou Eurostatem v roce 2015 na úrovni 10 220 Kč. Toto 

platí zejména pro mezinárodně používaný ukazatel AROP(60).7 Pokud bychom však 

použili ukazatele AROP(70), tak téměř 43 % nově přiznaných důchodů v roce 2015 

nedosahuje výše částky minimální mzdy tohoto roku, která byla 9 200 Kč. Z celkového 

počtu nově přiznaných starobních důchodů na tuto výši nedosáhlo více než 50 %. 

 

Tabulka č. 7 Příjmová chudoba seniorských domácností (%) v letech 2010-

2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AROP (60) seniorské domácnosti 8,7 8,8 8,0 7,6 8,7 10,4 

AROP (70) seniorské domácnosti 19,7 20,4 20,0 19,7 22,3 25,8 

Zdroj: EU-SILC, vlastní zpracování 

 

Graf č. 5 Četnost nově přiznaných starobních důchodů v roce 2015 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

                                                           
6  Osoby ohrožené příjmovou chudobou jsou podle platné metodologie EU osoby z těch domácností, v nichž 

čistý peněžní příjem na spotřební jednotku EU je nižší než 60 % z hodnoty mediánu vypočteného z 
příjmů za úhrn domácností. Takto definovaný příjem je nejčastěji používanou hranicí pro měření příjmové 
chudoby. (metodika ČSÚ) 

7  AROP (60) - míra ohrožení chudobou představuje podíl lidí, jejichž ekvivalizovaný příjem, který vychází 
z celkového čistého peněžního příjmu domácnosti (včetně sociálních transferů), je pod hranicí ohrožení 
chudobou (60 %). Alternativně je tato hranice nastavena na 50 % a 70 %. 
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Z grafu je patrné, že 50 % nově přiznaných starobních důchodů nedosahuje 

hranice příjmové chudoby. Databáze obsahující data o nově přiznaných starobních 

důchodech a vyplacených nepojistných dávkách nejsou propojeny, aby bylo možné 

zjistit, kolik nových starobních důchodců žádá ke svému starobnímu důchodu o 

nepojistné sociální dávky. S osvětou a pochopením fungování těchto systému se zvýší 

podíl vyplacené částky nepojistných sociálních dávek. 

Po rozboru příjmové strany seniorské domácnosti následuje strana výdajů. 
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5. Výdaje seniorských domácností 

Výdaje seniorských domácností, jak bylo výše uvedeno, představují výdaje za 

dvanáct oddílů klasifikace COICOP. Obecně jsou však výdaje domácností v rodinných 

účtech definovány následovně: „... do hrubých peněžních vydaní nejsou zahrnuty 

vklady, splacené bezhotovostní půjčky, splacené úvěry a půjčky. Čistá peněžní vydání 

se od hrubých liší o částky zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů. Člení se 

na tzv. spotřební vydání a vydání neklasifikovaná jako spotřební.“ (metodika ČSÚ) 

Čisté peněžní výdaje jednočlenné seniorské domácnosti ve sledovaném období 

2010-2015 jsou v grafech č. 6. Jedná se o šest grafů, za každý sledovaný rok jeden 

graf zachycující vydaní seniorské domácnosti na úrovni průměru, 1. kvintilu a 1. decilu 

za jednočlennou seniorskou domácnost. Grafy obsahují výdaje za dvanáct oddílů 

klasifikaci COICOP. Největší položku představují vždy 04 bydlení, voda, energie, paliva 

a 01 potraviny a nealkoholické nápoje. Následují s nižším, ale přesto významným 

podílem 09 rekreace a kultura a 12 Ostatní zboží a služby. 

 

Graf č. 6 Čisté peněžní vydání jednočlenné seniorské domácnosti v letech 

2010-2015 
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Z šestice grafů je patrný vývoj jednočlenné seniorské domácnosti na úrovni 

průměr, 1. kvintil a 1. decil. Oddíl potraviny a nealkoholické nápoje představuje druhou 

nejvyšší položku z hlediska výdajů. Peněžní výdaje na potraviny a nealkoholické 

nápoje se u jednočlenné seniorské domácnosti pohybují v intervalu od 22 do 30 % 

z celkových peněžních vydání. U této kategorie je také patrné, jak malý rozdíl ve 

skutečnosti existuje mezi seniorskou domácnosti 1. decilu a 1. kvintilu. Průměrná 

hodnota ve sledovaném období se mezi těmito skupinami liší pouze o 419 Kč (vyšší je 

kvintilová hodnota). To však neznamená, že seniorské domácnosti v 1. decilu by byly 

ve spotřebě tak rozhazovačné. Naopak, seniorské domácnosti 1. kvintilu se snaží šetřit 

na svých výdajích, že se blíží spotřebě za potraviny a nealkoholické nápoje seniorským 

domácnostem 1. decilu. Průměrná hodnota seniorské domácnosti ve sledovaném 

období je u průměrné hodnoty vyšší téměř o 2 500 Kč oproti 1. kvintilu. Hodnoty 

všech 3 typů jednočlenných seniorských domácností představující peněžní vydání na 

potraviny a nealkoholické nápoje v letech 2010 až 2015 se pohybují v rozmezí 27 000 

až 32 000 Kč za rok. K růstu této hodnoty však nedocházelo pozvolným růstem. 

Nejvyšší hodnoty všech 3 typů jednočlenných seniorských domácností bylo dosaženo 

v roce 2013. V případě seniorské domácnosti 1. kvintilu byl pokles tak razantní, že 

výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje klesly pod úroveň roku 2010. Současně 

byly tyto výdaje nižší u 1. kvintilové domácnosti než u 1. decilové. 

Nejvýznamnějším vydáním domácnosti je oddíl bydlení, voda, energie, paliva. 

Potraviny a nealkoholické nápoje se pohybují mezi 22 až 30 % z celkových peněžních 

vydání, zatímco bydlení se pohybovalo od 32 % až do 37 %. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo u všech 3 typů seniorských domácností v roce 2012. Je to o rok dříve oproti 

oddílu potraviny a nealkoholické nápoje. Růst výdajů za bydlení je možné spojovat 

s procesem deregulace nájemného, která v daném období kulminovala. To mělo za 
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následek další konsekvence, například ve vazbě na nepojistné sociální dávky 

(příspěvek na bydlení - normativ na bydlení). I když výdaje za bydlení rostly, tak 

klesaly výdaje za energie a paliva. V případě seniorské domácnosti 1. decilu byly 

výdaje na bydlení nižší v roce 2015 než v roce 2010.  

Tyto dvě největší položky představují z celkových výdajů hodnotu mezi 56 % a 

66 %. Ve sledovaném období je patrné, že v rámci těchto dvou oddílů je možné se 

v jakýchsi intencích pohybovat. Tento pohyb je však možný pouze do určité míry. 

Následně dochází k úpravě peněžních výdajů u dalších oddílů podle klasifikace COICOP 

(viz graf č. 7). 

 

Graf č. 7 Čisté peněžní vydání kumulované do tří kategorií jednočlenné 

seniorské domácnosti v letech 2010-2015 
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Pro vyšší přehlednost je zbylých deset oddílů podle klasifikace COICOP sloučeno 

dohromady, protože každý oddíl samostatně zaujímá příliš malý podíl. Jedná se o graf 

dopočtu do 100 %. Je proto nutné mít na paměti, že hodnoty v jednotlivých letech 

jsou rozdílné, i když se může zdát, že je relativně stabilní úroveň výdajů za jednotlivé 

složky, viz první graf jednočlenné seniorské domácnosti průměr. 

Oddíl alkoholické nápoje a tabák je velmi stabilní v čase. U jednočlenné 

seniorské domácnosti typu průměr a 1. kvintil se jedná dokonce o nejstabilnější peněžní 

vydání ve sledovaném čase ze všech dvanácti oddílů COICOP. V případě 1. decilu se 

umístily alkoholické nápoje a tabák na pátém místě. Je nutné mít na paměti, že tato 

položka nikdy nepřekračuje 3 % z celkových peněžních vydání. Rozhodně nepatří mezi 

oddíly, které ovlivňují významně spotřebu domácností 

Oddíly odívání a obuv, bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy, pošty              

a telekomunikace, zdraví, doprava a stravování a ubytování jsou relativně také stabilní, 

a to pro všechny tři typy jednočlenné seniorské domácnosti, pohybující se pod nebo 

okolo 5 %. Největších rozdílů je dosahováno u oddílu doprava, kdy ve sledovaném 

období je odchylka větší 1,5 p.b. u všech tří typů jednočlenných seniorských 

domácností. Decilová jednočlenná seniorská domácnost vykazuje největší rozdíly mezi 

minimy a maximy hodnot ve sledovaném období. Nikdy však nepřekročí hodnotu 2 p.b. 

Jinými slovy, sedm z dvanácti oddílů se pohybuje pod nebo okolo 5 %. Jedná 

se tak o velmi nízký podíl na celkových peněžních výdajích. Spotřeba v těchto oddílech 

je u seniorů nízká. Takováto skladba je především determinována nízkými příjmy. To 

je dáno vysokým podílem výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, vodu, 

energie, paliva. Jedná se o více jak 50 % celkových příjmů, viz výše. Domácnosti 

seniorů vydávají na bydlení v ČR přibližně čtvrtinu svých příjmů (a to po průchodu 

sociálním systémem, který jim část výdajů pokrývá). Doplňujícím údajem je ukazatel 

„housing cost overburden rate“ podle nějž v ČR v roce 2014 žilo 13,9 % seniorských 

domácností, které mají náklady na bydlení vyšší než 40 %. Eurostat (2016a, 2016b).  

 V budoucnu tento jev bude představovat velký problém. Při zvyšujícím se počtu 

seniorů a zachování stejných relací ve výdajích, které jsou odrazem zaškrcených 

příjmů této věkové skupiny, dojde ke značnému omezení agregátní poptávky a 

následně ekonomického růstu. Ekonomika se s tímto jevem bude muset vyrovnat, 

protože spotřeba domácností stále patří mezi nejdůležitější položku. 

Pro kompletaci přehledu výdajů seniorských domácnosti je třeba se stejně 

důkladně zaměřit i na všechny tři typy dvojčlenné seniorské domácnosti ve sledovaném 

intervalu. Graf č. 8 má stejné nosné informace jako graf č. 5, s tím rozdílem, že 

zachycuje dvoučlennou seniorskou domácnosti (ani jeden z členů domácnosti není 

ekonomicky aktivní). Opět se jedná o šest grafů. Za každý sledovaný rok jeden graf 

zachycující vydání dvoučlenné seniorské domácnosti na úrovni průměru, 1. kvintilu a 

1. decilu. Obsahují výdaje za dvanáct oddílů klasifikace COICOP. Největší položku 

představují vždy 04 bydlení, voda, energie, paliva a 01 potraviny a nealkoholické 

nápoje. U dvojčlenné seniorské domácnosti se mění relativní poměry ve spotřebě 

zbylých deseti oddílů. Přestože následují s nižším, ale významným podílem 09 rekreace 

a kultura, 12 ostatní zboží a služby jako v případě jednočlenné seniorské domácnosti, 

tak se zde objevují i další jako 07 doprava a 05 bytové vybavení, zařízení domácnosti; 

opravy. 
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Graf č. 8 Čisté peněžní vydání dvoučlenné seniorské domácnosti v letech 

2010-2015 
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Z šestice grafů je patrný vývoj dvoučlenné seniorské domácnosti na úrovni 

průměr, 1. kvintil a 1. decil. Oddíl potraviny a nealkoholické nápoje tohoto typu 

domácnosti představuje z hlediska výdajů nejnákladnější položku. Peněžní výdaje na 

potraviny a nealkoholické nápoje se u dvojčlenné seniorské domácnosti pohybují 

v užším intervalu oproti jednočlenné seniorské domácnosti, a to od 22 do 26 % 

z celkových peněžních vydání (interval jednočlenné seniorské domácnosti se pohybuje 

od 22 do 30 %). Spodní hranice představuje nezbytnou částku, jaká je v realitě 

vydávána na potraviny. Horní hranice je pohyblivá, protože se zde projevuje 

množstevní redukce. Peněžní vydání dvoučlenné seniorské domácnosti logicky 

nemohou dosahovat dvojnásobku jednočlenné seniorské domácnosti. To se projevuje i 

v absolutní úrovni peněžních vydaní, která jsou na první oddíl daleko nižší, a to od 

24 500 do 29 000 Kč. Z hlediska rozdílů mezi jednotlivými typy dvoučlenné seniorské 

domácnosti je situace také rozdílná oproti jednočlenné seniorské domácnosti.  

Až na výjimky je rozdíl mezi dvoučlennou seniorskou domácností průměrnou a 

1. kvintilem přes 1 000 Kč, což představuje 2,5krát nižší podíl mezi těmito hodnotami, 

než bylo u jednočlenné seniorské domácnosti. V případě domácnosti 1. kvintil a 1. decil 

se jedná o interval cca od - 1 400 do 1 000 Kč (v případě jednočlenné domácnosti byl 

rozdíl v průměru o 419 Kč). Velikost rozpětí včetně záporných hodnot v případě rozdílů 

mezi jednotlivými roky je velmi překvapující, u jednočlenné seniorské domácnosti 

takovýto jev vůbec nenastal. Neprojevuje se zde ani zásadní výkyv ve spotřebě 

jednočlenné seniorské domácnosti z roku 2013. Peněžní vydání dvoučlenné seniorské 

domácnosti v čase převážně pozvolna rostou. Nedá se vysledovat žádná vazba mezi 

výdaji na potraviny a nealkoholické nápoje u jednočlenné a dvojčlenné seniorské 

domácnosti. Druhý člen domácnosti představuje stabilizující prvek, tak dochází 

k tomu, že jedinci v dvoučlenné seniorské domácnosti sdílejí své bohatství i chudobu. 

Oddíl bydlení, voda, energie, paliva se na celkových peněžních vydáních podílí 

mezi 20 až 28 % (u jednočlenné domácnosti se jednalo o hodnoty 32 až 37 %). To 

představuje razantní pokles téměř o 10 p.b. oproti jednočlenné seniorské domácnosti. 

Nepředstavuje proto tak vysokou položku jako v případě jednočlenné seniorské 

domácnosti. Opět se zde projevuje množstevní redukce, protože náklady na bydlení 

dvoučlenné seniorské domácnosti nejsou vyšší než jednočlenné seniorské domácnosti. 

V realitě dochází k situacím, kdy smrtí jednoho partnera dochází k poklesu příjmů 

v domácnosti, ale náklady na bydlení zůstávají ve stejné výši. To vytváří následný 

problém u samostatně žijících jedinců. Přesto však stále patří oddíl bydlení, voda, 

energie, paliva mezi dva nevýznamnější oddíly spolu s oddílem potraviny a 

nealkoholické nápoji. Tyto dva oddíly se ve sledovaném období střídají v pomyslném 

prvenství u dvoučlenné seniorské domácnosti.  

V letech 2010 až 2013 vydává dvoučlenná seniorská domácnost 1. decilu více 

peněžních prostředků na bydlení nejen v relativním, ale i v absolutním vyjádření než 

dvoučlenná seniorská domácnost 1. kvintil. Hlubší analýzu tohoto jevu nelze vytvořit 

z důvodu nedostupnosti dat. Peněžní vydání má absolutně nejvíce a relativně nejméně 

ze tří typů sledovaných dvoučlenných seniorských domácností typu průměr. 

Oddíly bydlení, voda, energie, paliva a potraviny a nealkoholické nápoje 

představují největší položky z celkových výdajů a to v podílu mezi 49 % a 60 %. Ve 

sledovaném období je patrné, že v rámci těchto dvou oddílů je možné se v jakýchsi 

intensích pohybovat. Tento pohyb je však možný pouze do určité míry. Následně 

dochází k úpravě peněžních výdajů u dalších oddílů podle klasifikace COICOP, viz graf 

č. 9. 
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Graf č. 9 Čisté peněžní vydání kumulované do tří kategorií dvoučlenné 

seniorské domácnosti v letech 2010-2015 
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Pro vyšší přehlednost je zbylých deset oddílů podle klasifikace COICOP sloučeno 

dohromady stejně jako v případě jednočlenné seniorské domácnosti, protože každý 

oddíl samostatně zaujímá příliš malý podíl. Jedná se o graf dopočtu do 100 %. Je 

proto nutné mít na paměti, že hodnoty v jednotlivých letech jsou rozdílné, i když se 

může zdát, že je relativně stabilní úroveň výdajů za jednotlivé složky, viz první graf 

dvoučlenné seniorské domácnosti průměr. 

I u tohoto typu domácnosti je oddíl alkoholické nápoje a tabák stabilní v čase, 

výjimku tvoří domácnost typu 1. decil, kde je nárůst o 2,5 p.b. ve sledovaném 

intervalu. Přesto a právě proto (vlivem 1. decilu) z hlediska peněžních vydání všech tří 

typu domácnosti se drží tento oddíl na 7. místě z hlediska stability ze všech 12 oddílů. 

Stejně jako v případě jednočlenné seniorské domácnosti se nejedná o oddíl, který 

významně ovlivňuje spotřebu domácností. Nejvyšší hodnota dosahuje 4,37 % 

z celkových peněžních vydání. 

Oddíly odívání a obuv, pošty a telekomunikace a stravování a ubytování 

představují nejmenší peněžní vydání. Nejvyšší hodnota ve sledovaném intervalu 

nepřekročí ani 4 % z celkových peněžních vydání. Úplně nejnižším oddílem je oddíl 

vzdělávání stejně jako u jednočlenné seniorské domácnosti. Vzdělávání u seniorů je 

však v České republice dlouhodobě na nulové úrovni.  

Následujících zbylých pět oddílů se pohybuje do 10 % z celkových peněžních 

vydání. Jedná se o bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy, zdraví, doprava, 

rekreace a kultura a ostatní zboží a služby. Jedná se v průměru o navýšení o 5 p.b. 

oproti jednočlenné seniorské domácnosti. V absolutní míře však k navýšení nedošlo. 
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Hodnoty v korunách jsou si velmi podobné. Podíl těchto oddílů se hlavně zvýšil 

z důvodu snížení podílu oddílu bydlení, voda, energie, paliva. 

Po rozboru příjmové a výdajové strany seniorské domácnosti je nutné podrobit 

analýze výsledek hospodaření seniorské domácnosti. 
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6.  Výsledek hospodaření seniorské domácnosti 

Doposud byly obě strany rozpočtu seniorské domácnosti analyzovány odděleně. 

V takovém případě může vzniknout představa, že seniorské domácnosti hospodaří 

v čase vyrovnaně. Jestli k této skutečnosti v českých podmínkách ve sledovaném 

intervalu dochází, ilustruje graf č. 10. Opět se bude jednat o sérii grafů. První tři grafy 

zachycují jednočlennou seniorskou domácnost typu průměr, 1. kvintil, 1. decil. Další 

tři grafy zachycují to samé ve stejném sledu ale pro dvoučlennou seniorskou 

domácnost. Osa X představuje sledované roky 2010-2015.  

Osa Y je průměr na osobu v korunách za rok. Rozdíl mezi sloupci příjmy (zlatý) 

a výdaje (stříbrný) představuje zůstatek. Záporná hodnota je zobrazena pod osou x 

s číselným vyjádřením. Tento typ domácnosti v daném roce nebyl schopen svými 

příjmy pokrýt výdaje. Možnost existence této domácnosti je podmíněna finanční 

podporou z rodinného kruhu, nejčastěji se předpokládá od dětí. Další možností je 

nelegální přivýdělek. 

 

Graf č. 10 Hospodaření jednočlenné a dvoučlenné domácnosti - průměr, 1. 

kvintil, 1. decil v letech 2010-2015 
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Na grafech je možné sledovat, co způsobí jeden člen v domácnosti navíc. Ani 

jeden typ jednočlenné seniorské domácnosti nedokáže ve sledovaném období 

hospodařit bez záporné hodnoty. Z šesti sledovaných let jsou u všech tří typů 

jednočlenné domácnosti záporné tři roky. I když se nejedná o dost rozsáhlý statistický 

vzorek, lze napsat, že v polovině případů jednočlenná seniorská domácnost není 

schopná vyžít ze svých příjmů. Bez finanční pomoci od druhých by nedokázala přežít. 

Otázkou je, zda může omezit svoji spotřebu, protože se nechová obecně 

racionálně (plýtvá ve spotřebě), nebo již je za hranicí důstojnosti, celý život přispíval 

do důchodového systému8 a nyní mu nestačí prostředky pro slušné žití. Platí zde 

pravidlo, že domácnost s nižším příjmem generuje větší zápornou hodnotu zůstatku. 

Jednočlenná seniorská domácnost typu 1. decil dosáhla v roce 2013 rekordní záporné 

hodnoty, a to 5 703 Kč v průměru na osobu za rok. Ve sledovaném intervalu nelze 

hovořit o dlouhodobějším vyrovnaném hospodaření (nedostatek peněžních prostředků 

není kryto přebytky z ostatních let). Ve sledovaném intervalu činí nedostatek celkem 

hodnotu 11 750 Kč. Zatímco přebytky vzniklé hospodařením v součtu činí pouze 

hodnotu 5 263 Kč, zde je jasně patrné, že tento typ domácnosti nedokáže hospodařit 

bez finanční pomoci. 

Zajímavostí je, že i záporným celkovým hospodařením ve sledovaném intervalu 

skončila jednočlenná seniorská domácnost typu průměr, a to hodnotou 801 Kč. 

                                                           
8  Hlavním příjmem sledovaných domácností je starobní důchod, takže splnily všechny podmínky nutné 

k vyplácení důchodu. 
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Naopak, jednočlenná seniorská domácnost typu 1. kvintil skončila přebytkem 1 222 

Kč. Ztráta, popřípadě neexistence partnera v případě hospodaření domácnosti, má 

rozhodující vliv. 

V případě dvoučlenné seniorské domácnosti jsou v dlouhodobém hospodaření 

všechny typy domácnosti pokryty. Záporné hodnoty se objevují de facto pouze u 

domácnosti typu 1. decil ve dvou letech a v součtu se jedná o 3 600 Kč. Suma 

přebytku však je 30 988 Kč.  

Dvoučlenná seniorská domácnost typu 1. kvintil dosáhla samých přebytků 

v celkové hodnotě 44 701 Kč. Domácnost typu průměr má hodnotu ještě vyšší, a to 

v celkové hodnotě 80 234 Kč. Z hlediska hospodaření se ukazuje, že dvoučlenná 

seniorská domácnost je schopna ufinancovat svoje potřeby. V případě typu 

domácnosti 1. decil tomu tak je alespoň v dlouhém období. 

Další kritérium, s kterým se musí počítat, je schopnost domácnosti pokrýt 

mimořádné výdaje. V tabulce č. 8 jsou údaje sledovaného intervalu 2010-2015, včetně 

vyjádření podílu seniorských domácností, které si nemohou tento mimořádný výdaj 

dovolit. V roce 2015 činila hodnota tohoto mimořádného výdaje 9 900 Kč. Jediný typ 

domácnosti dokáže pokrýt mimořádné výdaje, a tím je dvoučlenná seniorská domácnost 

typu průměr. Pro ostatní, ať již dvoučlenné či jednočlenné seniorské domácnosti, tento 

výdaj představuje problém.  

 

Tabulka č. 8 Mimořádné výdaje v letech 2010-2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

mimořádné výdaje 9 100 Kč 9 300 Kč 9 400 Kč 9 600 Kč 9 700 Kč 9 900 Kč 

nemohou si dovolit sen. dom. 43,8% 46,0% 44,5% 43,0% 37,3% 33,7% 

Zdroj: EU-SILC, vlastní zpracování 

 

Ze šetření SILC vychází jiné hodnoty, jak je uvedeno v druhém řádku tabulky. 

To je však dáno jinou datovou základnou. 
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Závěr 

Základních poznatků v této zprávě k financování volnočasové aktivity 

samotnými seniory bylo hned několik. 

V České republice žilo v roce 2015 10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 

65 let bylo přes 17,9 %, v absolutním počtu obyvatel to představuje hodnotu                   

1 882 437. Ve všech prognózách, s kterými se lze setkat, je budoucí vývoj jednotný 

v trendu, a to že bude počet osob starších 65 let růst. V roce 2020 se odhaduje počet 

osob starších 65 let na 20,5 % (cca 2,2 mil.) a v roce 2050 dokonce na 32,2 % (cca 

3,2 mil.). To je dáno prodlužující se nadějí na dožití. Toto prodloužení je však převážně 

v délce nemoci. Z dostupných dat lze vyvodit, že jedinec opouštějící produktivní věk 

ztrácí rovněž i zdraví. Starobní důchod prožívá téměř vždy v nemoci. Nevýhodou dat 

poskytujících tuto informaci však je, že z nich nelze odvodit, jestli život v nemoci 

jedinci znemožňuje užívat si volnočasových aktivit.  

Rostoucí počet seniorů tak vytváří jasné výzvy, kterým budou tvůrci hospodář-

ské politiky v budoucnu čelit. Jednou z takových výzev bude potřeba vyplatit v blízké 

době vyšší počet důchodů, a to i včetně vyšších důchodů. Touto problematikou se 

zabývá aktivně Důchodová komise. Při dodržení předpokladu nesnížení životní úrovně 

osob starších 65 let (v budoucnu možná až třetina obyvatelstva v České republice) se 

dále zvýší výdaje státu na poskytování sociálně-zdravotní péče, což tvoří další nemalou 

výzvu. 

Odchod do starobního důchodu se v čase zvyšuje. Nově je stanoven maximální 

věk odchodu do starobního důchodu na 65 let. V roce 2016 však odchod do důchodu 

byl možný dříve, a to pro muže v 63 letech a pro ženy v 62 letech.  

Je však možné, že politicky stanovená hranice 65 let bude v budoucnu zrušena. 

Důvodem pro pozdější odchod do starobního důchodu je prodlužující se délka života. U 

mužů se naděje na dožití pohybuje okolo 78 let a u žen okolo 82 let. Důchodový 

systém musí na tento jev reagovat. Nepříjemným faktem ale zůstává, že dnes okolo 

65. roku života člověka se naděje dožití ve zdraví mění v období života prožívaného 

v nemoci. Příjemným faktem ale je, že rozvoj vědy a techniky v lékařských vědách 

s novými postupy léčby, léčivy, zdravotní péčí a pomůckami, které nejen prodlužují 

věk (již dnešní hranice 65 let je jejich zásluhou), ale zkvalitňují úroveň života ve 

vyšším věku. 

Tyto obecné průměrné charakteristiky však skrývají velmi důležitou informaci o 

seniorské populaci a tou je heterogenita seniorské skupiny obyvatelstva. Vlivů na 

heterogenitu je hned několik, jedná se o mix genetických predispozic a schopnosti žít 

v dynamicky měnící se společnosti. Například genetická predispozice, zdravá strava, 

dostatek fyzického pohybu, nízká míra stresu v průběhu života, vzdělání a udržování si 

psychické kondice, kvalitní lékařská péče a sociální péče, neztratit schopnost navazovat 

nové kontakty, a to nejen ve své věkové kohortě z důvodů udržení si duševního zdraví 

a neopomenutelný pozitivní přístup ke stáří. Vzhledem k tomu, že lidé nemají stejné 

šance na začátku svého života, tak logicky ještě nižší budou mít v pokročilejší fázi 

života. Proto se ve spojitosti se seniorskou populací hovoří o vysoké míře heterogenity. 

V rozvinutých ekonomikách se již objevil fenomén zvaný „stříbrná tsunami“, 

kdy seniorská populace představuje významnou část poptávky, na kterou se orientují 

výrobci. V České republice tento jev ještě nenastal. Český senior žije převážně ze 

starobního důchodu a proto kupní potenciál, který by tato skupina obyvatelstva 

v budoucnu měla mít, tak v současnosti nemá. Důvodem je nemožnost naakumulování 
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dostatečného finančního kapitálu v průběhu produktivní části života. S rostoucí životní 

úrovní v České republice lze očekávat, že se seniorské populaci dostane významného 

postavení v rámci spotřebitelské poptávky jako v rozvinutých zemích světa. To je však 

odvislé od odměny za práci v produktivní části života a fungujících finančních 

instrumentech, které mají jedince zajistit na stáří. 

Ekonomické postavení seniorské populace je však nezáviděníhodné. Potýká se 

hned s několika jevy, které ve svém důsledku tvoří mix, který nedává příliš možností 

pro změnu k lepšímu. 

Data, která byla dostupná pro rozbor, byla z let 2010 až 2015. 

První jev ovlivňující finanční situaci seniorů je míra inflace. Seniorské domác-

nosti čelily v minulosti vyšší míře inflace, vyšších hodnot dosahoval index spotřebitel-

ských cen důchodců oproti obecnému indexu spotřebitelských cen. Valorizace starob-

ních důchodů probíhá podle obecného indexu spotřebitelských cen, proto seniorské 

domácnosti v průběhu času chudly rychleji. V posledních dvou letech se tento rozdíl 

mírně stíral. Neznamená to, že by však plně kompenzoval předchozí ztráty. Ty již 

nelze dohnat při zachování stávajícího způsobu valorizace. Současný rozdíl mezi 

obecným indexem spotřebitelských cen a indexem spotřebitelských cen důchodců 

může představovat pouhý výkyv, který opět pomine. V průběhu tvorby této zprávy 

bylo rozhodnuto, že budou probíhat diskuse na úrovni tripartity a důchodové komise, 

které mají za cíl zmírnit dopad inflace na seniory. Například se bude diskutovat 

nahrazení obecného indexu spotřebitelských cen pravě indexem spotřebitelských cen 

důchodců.  

Druhý jev ovlivňující finanční situaci seniorů jsou příjmy seniorských 

domácností. Pro tento rozbor bylo užito dat Českého statistického úřadu. Je nutno 

podoktnout, že hlavním a téměř jediným oficiálním příjmem seniorských domácností je 

starobní důchod. Data byla dostupná za seniorské domácnosti jednočlenné a 

dvoučlenné, a to na úrovni 1. decilu, 1. kvintilu a průměru. Jejich příjem, a to ať na 

rovině jednočlenné nebo dvoučlenné seniorské domácnosti je spíše stagnující než 

rostoucí. U jednočlenných seniorských domácností je stagnace výraznější. Téměř 43 % 

nově přiznaných důchodů v roce 2015 nedosahuje výše částky minimální mzdy tohoto 

roku, která byla 9 200 Kč. Výše hranice příjmové chudoby pro jednotlivce (samostatně 

žijícího jedince) v roce 2015 byla ve výši 10 220 Kč. Z celkového počtu nově 

přiznaných starobních důchodů na tuto výši nedosáhlo více než 50 %. Nový starobní 

důchodci tedy spíše jsou v horší finanční situaci než stávající. Pokud by tento trend 

měl pokračovat i v budoucnu, tak se postavení seniorů z hlediska hospodaření nezlepší. 

Z hlediska dat EU-SILC se situace jeví lepší ve prospěch seniorů. AROP (60) se 

pohybuje okolo 10 % ve sledovaném intervalu. Patří tak k nejnižším v Evropské unii. 

Alternativní AROP (70) však ve sledovaném intervalu rostl o 6 p.b. a v roce 2015 se 

ustálil těsně pod úrovní 26 %. Takovéto hodnoty už nejsou pro seniory tak příznivé. 

Třetí jev ovlivňující finanční situaci seniorů představují výdaje seniorských 

domácností. Data vychází ze statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu 

podle mezinárodní klasifikace COICOP, tvořena dvanácti oddíly. Výdaje seniorských 

domácností jsou ovlivněny výdaji na dvě hlavní položky - oddíl potraviny a 

nealkoholické nápoje a oddíl bydlení, voda, energie, paliva. Průměrný podíl těchto dvou 

oddílů na celku u jednočlenné seniorské domácnosti za všechny tři sledované typy 

domácností (průměr, 1. kvintil, 1. decil) byl 61 %. Stejná hodnota pro dvoučlenné 

seniorské domácnosti byla 53 %. Peněžní výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje 

se u dvojčlenné seniorské domácnosti pohybovaly v užším intervalu oproti jednočlenné 

seniorské domácnosti, a to od 22 do 26 % z celkových peněžních vydání. Interval 

jednočlenné seniorské domácnosti se pohyboval od 22 do 30 %. Projevila se tak u 
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početnější domácnosti redukce z množství. Oddíl bydlení, voda, energie, paliva se na 

celkových peněžních vydáních podílel u dvoučlenné seniorské domácnosti mezi 20 až 

28 %. U jednočlenné seniorské domácnosti byl tento výdaj daleko vyšší, a to mezi 32 

a 37 %. 

Problém českých seniorů je tedy velký podíl peněžních výdajů na dvě základní 

položky - potrava a bydlení. U jednočlenné seniorské domácnosti se ze zbylých deseti 

oddílu sedm pohybovalo pod nebo okolo 5 %. Jedná se tak o velmi nízký podíl na 

celkových peněžních výdajích. U dvojčlenných seniorských domácností se pět z deseti 

pohybovalo pod 10 % a zbylých pět nedosáhlo úrovně 4 %. V absolutním vyjádření se 

však hodnoty nelišili výrazně od jednočlenných seniorských domácností. Spotřeba 

v těchto oddílech je u seniorů nízká. Takováto skladba je především determinována 

nízkými příjmy. 

Poslední zjištění je závažného charakteru. Seniorské domácnosti nedokáží 

hospodařit s kladným zůstatkem. Ani jeden typ jednočlenné seniorské domácnosti 

nedokáže ve sledovaném období hospodařit bez záporné hodnoty. Z šesti sledovaných 

let jsou u všech tří typů jednočlenné domácnosti záporné tři roky. I když se nejedná o 

dost rozsáhlý statistický vzorek, lze napsat, že v polovině případů jednočlenná 

seniorská domácnost není schopná vyžít ze svých příjmů. Bez finanční pomoci od 

druhých by nedokázala přežít. V případě dvoučlenné seniorské domácnosti jsou 

v dlouhodobém hospodaření všechny typy domácnosti pokryty. Záporné hodnoty se 

objevují de facto pouze u domácností typu 1. decil ve dvou letech. Dokud tedy má 

senior partnera, partnerku, druha, družku apod., lze hovořit o finanční soběstačnosti a 

samostatnosti této domácnosti. Pokud senior, z jakéhokoliv důvodu zůstane sám, jeho 

finanční situace se zhorší natolik, že není schopen ze svých financí vyžít. 
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Výtahy z oponentských posudků 

doc. Ing. Diana Bílková, Dr.  

Stěžejní data pocházejí z výběrového šetření Statistiky rodinných účtů Českého 

statistického úřadu, a tedy z hlediska jejich kvality i co do rozsahu nelze jejich hodnotu 

nikterak zpochybnit. Data v této podobě jsou nedocenitelným podkladem pro 

podchycení situace o hospodaření seniorských domácností. Data vycházejí z let 2010-

2015 a podchycují tak rovněž proces zotavování se české ekonomiky z globální 

hospodářské krize. 

Zjištěných závěrů je hned několik a jsou formulovány jednoznačně, jasně a přehledně 

s dostatečnou přesností. Formulované závěry skýtají přehled o finanční situaci českých 

seniorských domácností, a tedy stanovené cíle projektu lze shledat jako naplněné. 

Téma projektu je, zejména v poslední době, stále více aktuální v souvislosti 

s prodlužujícím se věkem dožití a menším počtem narozených dětí, kdy v podstatě ve 

všech vyspělých zemích světa je třeba věnovat pozornost fenoménu stárnutí populace. 

Získané výsledky mohou posloužit jako manuál pro sociální odbory vybraných 

municipalit a využití lze spatřit i ze strany důchodové komise při rozhodování o hranici 

věku odchodu do důchodu. 

 

 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 

Předloženou práci považuji za vhodnou k publikaci, je přehledná, využívá výsledků 

předchozích výzkumů a uvádí je velice srozumitelně a pochopitelně i pro pracovníky, 

kteří v tomto oboru působí. Celou studii je možné doplnit ještě přehledem teorií, které 

se vztahují k tématu, ale není to nutné, protože tuto práci budou číst především lidé 

zasvěcení v oboru. 

Data, ze kterých se vychází, jsou dobře zpracována, ale mělo by být uvedeno, nebo 

alespoň naznačeno, jak bylo výjimečné období  kdy byla získávána. Toto období bylo 

obdobím celosvětové hospodářské krize a tento přeryv by měl být uveden. Včetně 

poznámky, jak těmito krizovými jevy byla či nebyla zasažena ekonomika ČR. 

Bylo by vhodné zdůraznit, že ve studii zmíněný vývoj populace České republiky  a 

zvýšení počtu osob  ve tzv. penzijním věku, odpovídá trendům všech zemí Střední 

Evropy, ve kterých je  naší skutečnosti odpovídající ekonomická úroveň. Tedy že ČR 

není v tomto směru nijak výjimečná. Není výjimečná ani sníženou natalitou, ani 

zvýšení věku, ve kterém se rodí ženám první děti, ani prodlužujícím se průměrným 

věkem populace. Asi by bylo vhodné dát do závěru i několik poznámek, jak využívat 

tato data v přístupu k plánování opatření sociální politiky v následujících letech. 

 

 

Ing. Petr Víšek 

Práce vychází z analýzy statistických dat, účelně pracuje s evropskými praktikami, a 

srovnáními. 

Je adekvántí zadání a přináší relevantní výsledky. 

Kvalita dat je bezpochybná, data vychází z oficiálních statistických databází 

tuzemských i zahraničních. Způsob zpracování je vynikající, přehledný a využívá 

účelně i grafického znázornění. 
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Závěry jsou podložené, adekvátní ve vztahu ke zdokumentovaným zjištěním. Jsou 

srozumitelné. Jsou pregnantně vyjádřeny.    

Jde o mimopřádně aktuální studii, která demonstruje poznanou realitu do všeobecné 

veřejné diskuse, jde o velmi závažná zjištění, která by si měla vyvolat významnou 

reakci decizní sféry. 

 

 

 

 


