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KDE LIDÉ POCI ŤUJÍ HRANICI CHUDOBY ? 

Hranice chudoby pro čtyřčlennou domácnost se dvěma školními dětmi  se podle naší 
veřejnosti pohybuje okolo 18 000 Kč. Vyšší hodnoty na jedné straně uvádějí lidé 
majetnější a na straně druhé občané, kteří považují náklady na své bydlení za neúnosné a 
nedokáží je snížit. Hranici chudoby posouvají výš než zbytek populace také lidé 
obývající města s více jak 90 tisíci obyvateli.   

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–9. 10. 2010. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1244 respondentů. 

Českou veřejnost jsme požádali, aby určila, kde se v dnešní době nachází hranice chudoby pro 

čtyřčlennou rodinu, tj. manželský pár a dvě děti školního věku. Lidé uváděli čistý měsíční 

příjem v rozmezí 4 až 55 tis. Kč. V průměru pak Češi uváděli částku 18 400 Kč. Medián se 

příliš neliší – má hodnotu 18 000 Kč. Tato suma dnes v očích veřejnosti symbolizuje 

pomyslnou hranici chudoby u čtyřčlenné rodiny.   

 

„Za chudé jsou považovány ty domácnosti, které mají příjmy pod 
určitou hranici. Je to hranice chudoby. Zkuste určit dnešní hranici 

chudoby pro čtyřčlennou rodinu, tj. manželský pár a dvě děti školního 
věku. Jedná se o čistý měsíční příjem.“ (v procentech)
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Pomyslnou hranici chudoby umísťují výš lidé majetnější, zatímco občané, kteří toho vlastní 

méně, uvádí v průměru výrazněji nižší hodnoty. Konkrétně podle lidí, jejichž majetek dosahuje 

max. 100 tis. Kč, začíná chudoba čtyřčlenné rodiny na 17 tis. Kč měsíčně. U lidí s majetkem 

nad 5 milionů je tato hranice 20 200 Kč. Zjištěná skutečnost vypovídá o obecnější souvislosti - 

se zvyšujícím se majetkem rostou životní nároky.  

Souvislost mezi výší majetku a udávanou hranicí chudoby 
 

Odhadovaná výše majetku Hranice chudoby  
(aritmetický průměr) 

Hranice chudoby 
(medián) 

 Méně než 100 tis. Kč 17 000 Kč 15 000 Kč 
 100 – 299 tis. Kč 17 400 Kč 16 000 Kč 
 300 – 499 tis. Kč 17 600 Kč 17 500 Kč 
 500 – 999 tis. Kč 18 100 Kč 18 000 Kč 
 1 – 2 miliony Kč 18 600 Kč 18 000 Kč 
 2,1 – 5milionů Kč 18 700 Kč 18 000 Kč 
 Více než 5 milionů Kč 20 200 Kč 20 000 Kč 

 

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů 
 

Vedle majetku se do určování hranice chudoby promítá i hodnocení současné finanční situace 

českých domácností a schopnost snížit výdaje domácnosti vlastní.  

Hranici chudoby posouvají výš lidé, kteří si myslí, že v současné době má většina českých 

domácností finanční problémy (odpověď určitě ano – průměrná hranice chudoby 19 500 Kč)1. 

To, zda přímo rodina dotázaného má v současné době finanční potíže, nicméně vliv na výši 

stanovené hranice chudoby nemělo. U otázky finančních problémů jde tedy spíše o reflexi 

celospolečenské situace než o odraz situace vlastní.  

Nejvyšší hranici chudoby současně udávají lidé, kteří podle svých slov nemohou výrazněji 

ušetřit na hospodaření vlastní domácnosti (19 500 Kč), a ti, kteří současné náklady na bydlení, 

tj. nájemné, topení, plyn a elektřinu, považují za neúnosné (19 900 Kč).   

Obecně se zde objevují dvě významné skupiny, které udávají vyšší hranici chudoby než zbytek 

populace. Jedni mají vyšší životní standardy (lidé majetní), a ty projektují i do představy 

chudoby. Druhou skupinu tvoří lidé, jejíchž náklady na bydlení jsou neúnosné a nemohou je 

snížit. I oni posouvají hranici výš než zbytek populace. Důvodem však nebudou vyšší 

standardy, ale vědomí vysokých finančních nákladů spojených s bydlením, které mohou 

i z páru s vyššími příjmy udělat de facto chudé.  

Nejvýš hranici chudoby posouvají lidé žijící ve městech nad 90 tis. obyvatel (19 700 Kč), 

nejméně pak lidé žijící ve městech s 5 až 90 tis. obyvateli (17 700 Kč). Lidé v obcích do 5 tis. 

obyvatel  udávají jako hranici chudoby příjem 18 300 Kč.  

                                                 
1 Pokud není uvedeno jinak, jsou střední hodnoty příjmů počítány jako aritmetický průměr.  


