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V říjnu 2005 se CVVM mimo jiné věnovalo ekonomické situaci českých
domácností. Více než polovina oslovených občanů (56 %) prohlásila, že jejich
domácnost vychází s příjmem obtížně – 7 % velmi obtížně, 12 % obtížně, 37 %
spíše obtížně. 40 % dotázaných vychází s příjmem pro domácnost snadno – 2 %
velmi snadno, 8 % snadno, 30 % spíše snadno. 4 % dotázaných nebyly
rozhodnuty, nebo se nedokázaly k této otázce vyjádřit a uvedly odpověď „neví“
(viz graf 1).
Graf 1: Jak Vaše domácnost vychází s příjmem, který v současné době má?1
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Téměř dvě třetiny respondentů nepovažují svou domácnost „ani za bohatou, ani
za chudou“. Velký rozdíl je patrný u mírnějších vyjádření bohatství či chudoby –
svou domácnost označila za „spíše chudou“ čtvrtina dotázaných, za „spíše
bohatou“ pouze necelá desetina dotázaných. 5 % účastníků výzkumu žije podle
svých slov ve „velmi chudé“ domácnosti. Svou domácnost jako „velmi bohatou“
označil v celém souboru pouze jeden respondent, v relativním vyjádření tedy 0
%. Pouze 1 % dotázaných nedokázalo na tuto otázku odpovědět a uvedlo
možnost „neví“ (viz graf 2).
Graf 2: Máte pocit, že je Vaše domácnost bohatá, nebo chudá?2
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V průběhu minulého roku se ocitla ve velmi obtížné finanční situaci domácnost
třetiny účastníků výzkumu. Domácnosti necelých dvou třetin takovou situaci
nezažily. 5 % dotázaných uvedlo odpověď „neví“ (viz graf 3).
Graf 3: Ocitla se Vaše domácnost někdy v průběhu minulého roku ve velmi
obtížné finanční situaci?3
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Naprosté většině dotázaných ( 94 %) stačí příjem domácnosti na uspokojování
základních potřeb jako jsou jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost. Více
než polovině respondentů postačuje příjem domácnosti také na financování (sobě
nebo členům domácnosti) koníčků a zájmů. Necelá polovina dotázaných si může
z příjmu domácnosti dovolit nakupovat zdravější nebo kvalitnější potraviny.
Stejně velká skupina účastníků výzkumu „lepší“ potraviny nakupovat nemůže.
Čtyři dotázaní z deseti mohou z příjmu domácnosti spořit. U této položky se
poměr kladných a záporných odpovědí obrací. Spořit z příjmu své domácnosti
nemůže 55 % dotázaných. Příjem domácnosti umožňuje finančně podporovat
rodinu svých dětí, případně svých rodičů u 29 % respondentů, u 52 % finanční
podporu další domácnosti neumožňuje (viz tabulku 1).
Tabulka 1: Celkový příjem domácnosti umožňuje:4
uspokojovat základní
potřeby
věnovat se koníčkům a
zájmům
nakupovat zdravější / lepší
potraviny
spořit

rozhodně
umožňuje

spíše
umožňuje

spíše
neumožňuje

rozhodně
neumožňuje

+/-

53

41

4

1

94/5

16

41

27

11

57/38

10

35

29

19

45/48

10

30

32

23

40/55

podporovat domácnost
7
22
28
24
dětí / rodičů
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří součet odpovědí „netýká se“ a „neví“.
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29/52

Znění otázky: Umožňuje celkový příjem Vaší domácnosti uspokojovat základní životní potřeby domácnosti –
jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost; uspokojovat zájmy a koníčky členů domácnosti; spořit;
podporovat rodinu Vašich dětí nebo Vaše rodiče; nakupovat zdravější nebo kvalitnější potraviny?
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