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Dražší ovoce, dražší jogurty, knihy i domy. To je jen zlomek věcí, které od roku 2012 nejspíš 
spadnou do škatulky produktů s nově navýšeným dvaceti procentním DPH. Zdražování zasáhne 
všechny obyvatele České republiky. 

Zdražení by mělo pomoci především stabilizovat důchodový systém. Když se započítá snížení 
sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, které činí 1,8 procentního bodu, průměrná 
domácnost přijde ročně o jedno procento svých příjmů. 
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Průměrná domácnost přijde ročně o jedno procento svých příjmů, uvedl Libor Dušek z Institutu 
pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA. 
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Propočty připravil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA. Jeden z autorů studie 
Libor Dušek ve Světě o jedné řekl, že balíček sníží životní úroveň průměrné domácnosti zhruba o 
280 – 290 korun měsíčně. 

„Důchodců se to dotkne maximálně v horizontu jednoho roku. Pak jim budou důchody 
valorizovány. A opravdu valorizace je dostatečná, aby růst kompenzovala.“ 

„Více na tom prodělají chudší domácnosti, kde jsou zaměstnanci, nebo nezaměstnaní. Nejchudší 
přijdou zhruba o 2,5 procenta svých současných příjmů, ti o něco bohatší o 1,5 procenta,“ 
poznamenal Dušek. 

„Chudé domácnosti utrácejí zhruba 25 procent svých příjmů za potraviny dosud zdaňované 10 
procenty, bohatší něco pod 20 procent,“ vysvětlil relace Dušek. 



Podle jeho názoru si budou moci všechny domácnosti dovolit o něco přes 1 procento koupit 
méně, než za současných výdajů. Což označil za horní hranici poklesu spotřeby, kterou realizují 
domácnosti. „Ekonomika se však netýká pouze domácností, jde i o investice firem, či vládní 
nákupy,“ připomněl Dušek. 

Za náročné odhadnout označil, o kolik klesnou příjmy z pojistného při důchodové reformě. 
„Příjmy státního rozpočtu zřejmě poklesnou převodem do fondů o 18 miliard, balíček přinese asi 
30 miliard. Zůstává 12 miliard.“ 

„Toto opatření není kompenzací důchodové reformy, ale čistě zvýšením daní,“ uzavřel Libor 
Dušek z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA. 

 


