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80 % obyvatel ČR očekává v důchodu zhoršení své
životní úrovně

Očekáváte, že se Vaše životní úroveň v důchodu…?

Naprostá většina české populace je velmi pesimistická v otázce své životní úrovně po odchodu do důchodu, 
80 % očekává zhoršení, 37 % dokonce výrazné zhoršení.

v %
1 000 respondentů

Mladí lidé do 24 let 
jsou méně pesimističtí
než lidé nad 35 let, očekávají
v důchodu zhoršení své
životní úrovně v 73 %, 
zatímco lidé nad 35 let v 82 %.

Ženy jsou 
pesimističtější než
muži, očekávají v důchodu 
výrazné zhoršení své životní
úrovně ve 41 %, zatímco muži  
ve 34 %.4
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Populace ČR

Výrazně zlepší

Spíše zlepší

Zůstane stejná

Spíše zhorší

Výrazně zhorší

Nevím

Pouze jedna možná odpověď
Možnosti odpovědí byly respondentům nabídnuty

Zhoršení životní úrovně
80 %

Zlepšení životní úrovně
4 %
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Více než polovina obyvatel ČR si spoří na důchod v 
penzijních fondech, třetina si nespoří vůbec

Spoříte si v současné době na důchod? Pokud ano, jakým způsobem?

Zatímco téměř 1/3 obyvatel ČR si nespoří na důchod vůbec (častěji mladí lidé a ženy), více než polovina 
využívá penzijní fondy, 20 % využívá běžné spořicí produkty.

Možnost více odpovědí
Možnosti odpovědí byly respondentům nabídnuty

v %
1 000 respondentů
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31 52 % lidí do 24 let si na důchod 
nespoří vůbec.

Ženy si spoří méně často než
muži – 35 % žen nespoří vůbec 
vs. 27 % nespořících mužů

Nespořím si vůbec

Spořím si formou penzijních fondů/penzijního 
připojištění

Spořím si formou běžných spořicích produktů (např. 
stavební spoření, spořicí účty apod.)

Spořím si formou investic (dluhopisy, cenné papíry, 
akcie apod.)

Spořím si jinak

Nevím, nechci odpovědět

Téměř 2/3 obyvatel ČR nad 35 let 
spoří formou penzijních 
fondů/penzijního připojištění..
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3/4 obyvatel ČR nevěří státu a nesouhlasí s 2. pilířem 
důchodového systému

Věříte, že se o Vás stát v důchodu finančně postará alespoň na úrovni 
základních potřeb (nájem, jídlo atp.)?

Přestože 80 % obyvatel ČR očekává v důchodu zhoršení své životní úrovně, 76 % věří, že se stát finančně
postará alespoň na úrovni základních potřeb. 74 % nesouhlasí s návrhem druhého pilíře důchodového 
systému (hlavně starší občané nad 45 let – rozhodně nesouhlasí více než 80 % z nich).

v %
1 000 respondentů
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Populace ČR

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím

Pouze jedna možná odpověď
Možnosti odpovědí byly respondentům nabídnuty

Nevěří státu
76 %

Věří státu
20 %

Do jaké míry souhlasíte s návrhem, že by část Vašeho důchodového pojištění
byla odváděna do soukromých penzijních fondů?

Pouze jedna možná odpověď
Možnosti odpovědí byly respondentům nabídnuty
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Populace ČR

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Nevím

Nesouhlasí
74 %

Souhlasí
14 %
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Informace o metodologii výzkumu

KVANTITATIVNÍ VÝZKUM

Metoda sběru dat Online výzkum

Cílová skupina Populace ČR ve věku 18- 65 let

Velikost vzorku 1 000 respondentů

Struktura vzorku Kvótní výběr, reprezentativní pro populaci ČR v kategorii věku, pohlaví, 
vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště, kvóty na základě údajů ČSÚ

Nástroj výzkumu Jednotný strukturovaný dotazník

Termín provedení
výzkumu 6. – 11. 10. 2011
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