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PŘEVAŽUJÍCÍ KRITICKÉ NÁZORY NA D ŮCHODY  
A DŮCHODOVÝ SYSTÉM MÍRN Ě OSLABUJÍ  

 
 

Výrazná většina občanů ČR nepovažuje aktuální starobní důchody za přiměřené (71 %) 
a dostatečné na pokrytí základních potřeb důchodců (61 %). Většina veřejnosti se dále 
domnívá, že současný systém důchodového zabezpečení neumožňuje strávit lidem 
důstojné stáří (71 %). Aktuální výzkum ovšem ukazuje jisté oslabování kritických 
názorů na důchody a důchodový systém.  
 
 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 11. 2010. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1255 respondentů. 

Česká veřejnost se vyznačuje spíše kritickým postojem k současnému důchodovému systému. 
Podle téměř tříčtvrtinové většiny občanů ČR (71 %) nejsou současné důchody vyplácené 
starým lidem přiměřené a systém důchodového zabezpečení neumožňuje lidem prožít 
důstojné stáří. Mírně nižší podíl lidí (61 %) je dokonce přesvědčen, že průměrný starobní 
důchod nestačí pokrýt základní potřeby důchodců.  

Samotní příjemci starobních důchodů – důchodci – jsou podle očekávání ještě kritičtější: 83% 
důchodců považuje důchody za nepřiměřené, 80 % důchodců je přesvědčeno, že současný 
systém nepřináší důstojné stáří, 73 % důchodců tvrdí, že průměrný důchod není dostatečný na 
pokrytí základních potřeb starých lidí.  

 
Názory na starobní důchody a důchodový systém (údaje v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 let 
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Názory na starobní důchody a systém důchodového zabezpečení byly podle výzkumů STEM 
do roku 2002 poměrně stabilní, kritické postoje v nich mírně převažovaly. Od roku 2003 se 
však kritika veřejnosti začala vyhrocovat a nejvyšší míru nespokojenosti v této oblasti ukázal 
výzkum z května 2008. Další výzkumy zaznamenávaly již jisté snížení kritiky důchodového 
systému. Srovnání letošního listopadového výzkumu s rokem 2008 ukazuje oslabení 
negativních názorů na starobní důchody a důchodový systém ve všech třech zkoumaných 
ukazatelích o zhruba 10%. 
 

„Myslíte si, že důchody pro staré lidi jsou dnes v České republice přiměřené?“ (údaje v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 1997-2010, Sociální zabezpečení 2/1998 
 

„Postačuje podle Vás průměrný starobní důchod na pokrytí základních potřeb důchodců?“  
(údaje v %) 
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Pramen: STEM, Trendy 2001-2010, Sociální zabezpečení 2/1998 
 

„Řekl(a) byste, že současný systém důchodového zabezpečení umožňuje 
strávit lidem důstojné stáří?“  (údaje v %) 
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 Pramen: STEM, Trendy 2002-2010, Sociální zabezpečení 2/1998 
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Pokud se zaměříme podrobněji na věkovou podmíněnost názorů na starobní důchody a 
důchodový systém, zjišťujeme, že nositeli nejnižší míry kritičnosti jsou lidé mladší 30 let. 
Kritická stanoviska v porovnání s celou populací posilují již ve věkové kategorii 45 až 59 let a 
nejvýraznější jsou ve věkové skupině lidí starších 60 let. 
 

Názory na starobní důchody a důchodový systém podle věku 
(součet odpovědí „ur čitě ano“+“spíše ano“) 
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Česká veřejnost je v hodnocení důchodového systému a starobních důchodů konzistentní. 
Více než polovina dotázaných občanů vyjádřila svůj nesouhlas s aktuální situací v této oblasti 
ve všech třech otázkách. Naopak více než pětina lidí je příznivě naladěna ve všech třech 
ukazatelích.  

Typologie názorů na starobní důchody a důchodový systém 
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Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 let 


