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PŘIBYLO LIDÍ, KTEŘÍ ŽIJÍ OD VÝPLATY K VÝPLATĚ.  
TAKOVÁ FINANČNÍ SITUACE SE TÝKÁ KAŽDÉ PÁTÉ RODINY. 

 
Čtvrtina (26 %) českých rodin si může dovolit i dražší nákupy, případně se vůbec 
nemusí omezovat. Na druhé straně 20 % rodin říká, že žije od „výplaty k výplatě“. 
Z dlouhodobé perspektivy přibývá lidí, kteří se svými příjmy nevycházejí, na úkor těch, 
kteří byli ještě v roce 2009 schopni běžné výdaje ufinancovat bez větších problémů.  
 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru 
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.– 8. března 2011. 
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 
1248 respondentů. 
 
Společnost STEM se dlouhodobě zabývá ekonomickou situací českých domácností. Výsledky 
aktuálního výzkumu ukazují, že pětina rodin v ČR hospodaří tzv. od „výplaty k výplatě“, kdy 
není mnohdy ani na nákup jídla. Zhruba polovina rodin (54 %) sice běžné výdaje domácnosti 
ufinancuje, ale na nákladnější předměty neuspoří. Naspořit i na nákladnější předměty (vedle 
běžných výdajů) zvládne zhruba čtvrtina rodin (23 %). V ničem se nemusí omezovat 3 % 
rodin. 

"Vyberte jednu možnost, která se nejvíce podobá situaci ve Vaší 
současné rodině:"
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Při srovnání s dosavadními výsledky je zřejmé, že po dlouhotrvajícím stabilním období se 
vnímání finanční situace v rodině výrazně mění. Přibylo lidí, kteří podle vlastních slov žijí 
„od výplaty k výplatě“ a někdy jim nezbývá ani na nákup jídla. Od roku 2009 podíl této 
skupiny stoupl o šest procentních bodů, a to pravděpodobně na úkor skupiny lidí, kteří při 
běžných výdajích vycházejí dobře, nicméně na nákladnější zboží a služby nedokáží naspořit. 
Ve společnosti se tak z pohledu subjektivního vnímání finanční situace rodiny oslabuje 
střední skupina a část jejích zástupců se přesunuje ke krajnímu (chudšímu) pólu.  Podíl lidí, 
jejichž finanční situace umožňuje úspory pro pořízení nákladnějších předmětů, zůstává 
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obdobný od roku 2002, kdy STEM zaznamenal finanční polepšení si části rodin a jejich 
přesun do této kategorie. Podíl lidí, kteří se ve svých výdajích nemusejí omezovat, je 
dlouhodobě stabilní.  

 

Současná finanční situace v rodině 
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Pramen: STEM, Trendy 1995-2011 
 

Lidé, jejichž rodiny ze svých příjmů nedokáží nic uspořit, se velice často rekrutují z řad 
nezaměstnaných (94 % z nich), lidí v dělnických profesích (88 %) a důchodců (84 %). Co se 
týče konkrétního složení rodiny, lidé, kteří ze svých příjmů nic neuspoří, pocházejí nejčastěji 
z jednočlenných domácností (86 % z nich nedokáže nic naspořit).1  
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1 Jednočlenné domácnosti jsou z 53 % tvořeny důchodci a z 8 % osobami nezaměstnanými. Zbylou část 
jednočlenných domácností  (39 %) tvoří ekonomicky aktivní občané. 
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Finanční situaci v rodině také logicky ovlivňuje počet ekonomicky činných osob 
v domácnosti. Nejlépe na tom jsou rodiny se dvěma a více ekonomicky činnými osobami. 
Konkrétně z domácností, které tvoří dvě ekonomicky činné osoby, nedokáže ze svých  příjmů 
nic uspořit 68 % dotázaných, u domácností s třemi a více ekonomicky aktivními osobami to je 
60 %. Naopak v rámci domácností bez ekonomicky aktivních členů (což jsou v naprosté 
většině domácnosti důchodců) je podíl rodin neschopných uspořit ani korunu 86 %. 

 
 

Současná finanční situace v rodině  
Podle počtu ekonomicky činných osob v domácnosti 
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