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MMííra ohrora ohrožženeníí chudobou (65+)chudobou (65+)
Procento lidProcento lidíí s ps přřííjmem pod 60 % njmem pod 60 % náárodnrodníího mediho mediáánu pnu přřííjmujmu



PPřřííjmovjmováá mezera chudobou ohromezera chudobou ohrožžených osob (65+)ených osob (65+)
RozdRozdííl mezi prl mezi průůmměěrným prným přřííjmem osob ohrojmem osob ohrožžených chudobou a hranicených chudobou a hranicíí ohroohrožženeníí chudobouchudobou



RelativnRelativníí medimediáánový pnový přřííjem (65+/0jem (65+/0--64)64)
PomPoměěr mezi medir mezi mediáánem pnem přřííjmu lidjmu lidíí nad 65 let a lidnad 65 let a lidíí 0 0 -- 6464



Celkový nCelkový nááhradový pomhradový poměěrr
MediMediáán dn důůchodových pchodových přřííjmjmůů ve vve věěku 65ku 65--74/medi74/mediáánu výdnu výděěleleččných pných přřííjmjmůů ve vve věěku 55ku 55--5959



MMííra zamra zaměěstnanosti ve vstnanosti ve věěkovkovéé skupinskupiněě 55 55 –– 64 let64 let



MMííra zamra zaměěstnanosti ve vstnanosti ve věěkovkovéé skupinskupiněě 65+ let65+ let



ShrnutShrnutíí

 Starší osoby jsou v ČR v porovnání s 
ostatními zeměmi EU
◦ Výrazně méně ohroženy chudobou
◦ Příjmy ohrožených chudobou nejsou příliš

vzdáleny od hranice ohrožení chudobou
◦ Příjmy starších osob ve vztahu ke zbytku 

populace jsou nižší (ČR se nachází v 
prostřední třetině mezi ostatními zeměmi EU)

◦ Zaměstnanost starších osob je v zásadě
průměrná



Studie CERGE EI Studie CERGE EI -- 20122012

 Vyvolaná debatou nad snížením tempa 
zvyšování důchodů

 Analyzované scénáře (zaostávání tempa 
růstu průměrného důchodu za růstem 
čistých příjmů na hlavu všech domácností)
◦ Scénář A – 0 p.b.
◦ Scénář B – 2 p.b.
◦ Scénář C – 4 p.b.
◦ Scénář D – 6 p.b.
◦ Scénář E – 8 p.b.



PoPoččty a podty a podííly osob ly osob žžijijííccíích v typických domch v typických domáácnostech starcnostech staršíších lidch lidíí
pod relativnpod relativníí hranici chudoby a odhady nhranici chudoby a odhady náárrůůstu postu poččtu osob ttu osob těěchto chto 
domdomáácnostcnostíí, kte, kteřříí mohou v dmohou v důůsledku snsledku sníížženenéého tempa valorizacho tempa valorizacíí

spadnout pod relativnspadnout pod relativníí hranici chudoby (CERGE EI hranici chudoby (CERGE EI –– 2010)2010)



Projekce podProjekce podíílu starlu staršíších osob ohroch osob ohrožžených chudobouených chudobou



ZZáávvěěrr

 K tomu, aby domácnost důchodců nebyla ohrožena chudobou 
musela mít v roce 2015 příjem vyšší než
◦ 10 220 Kč měsíčně u jednočlenné domácnosti
◦ 15 330 Kč měsíčně u dvojčlenné domácnosti

 Modely indikují, že by míra ohrožení chudobou u důchodců
mohla v budoucnu významněji růst

 Prováděné změny ve způsobu zvyšování důchodů mohou tento 
trend zmírnit, ale pravděpodobně nikoliv zvrátit

 Studie CERGE z roku 2012 ukazuje, že změny v relativní výši 
důchodů mohou mít výrazný vliv na míru ohrožení chudobu, 
přičemž nejvýznamněji by dopadly do jednočlenných domácností
důchodců mužů, naproti tomu dopad u domácnosti dvojice 
důchodců je pozorovatelný až při výrazně změně relativní výše 
důchodu


