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Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 

Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu 

státu. Důvodem není podle nové studie ani špatné zdraví, ani nedostatek pozic. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

Stát je totiž dost nemotivuje. Zatímco u lidí se základním vzděláním se důchod od 

předchozího výdělku moc neliší, u těch s vysokou školou je rozdíl větší. Pokud by se 

ale podle ekonomů zvedl počet pracujících důchodců, vzrostly by logicky i příjmy 

státního rozpočtu. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka, Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Všichni tři jsou v důchodu a všichni si přivydělávají. Každý ale jinak. Ivan Havránek 

jako pokrývač strávil na střechách padesát let. Teď už je sedmým rokem v důchodu. 

Doma ale nezůstal. Pracuje jako mistr na střední odborné škole a učí svoje nástupce. 

Ivan HAVRÁNEK, pracující důchodce 

Tady takhle si jí vem, ať se nedřeš, takhle hezky v půlce, tak je lehčí ta tašky, víš, když 

si jí držíš v polovině. Je to úplně něco jinýho než, když jsem měl zaměstnance, jo, 

protože tam se poručovalo, že jo, tady se jim to vokazuje. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka, Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Měsíčně si k důchodu přivydělá i patnáct tisíc korun. Ze samotné penze by zvládl 

zaplatit jen nájem. Sedmaosmdesátiletý Jiří Dlouhý zase podniká. Od roku 1994 má 

tři lékárny v Kyjově a okolí. 

Jiří DLOUHÝ, pracující důchodce 

Já si užívám moje, moje roky tím, že prostě tady dál spolupracuji a těší mě, že mám 

dobré spolupracovnice a spolupracovníky. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka, Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Zaměstnává třicet dva lidí a dokud mu bude sloužit zdraví, lékárny povede. 

Jiří DLOUHÝ, pracující důchodce 

Je to jasný? 

osoba 

Podívám se na to a objednám ... 



Jiří DLOUHÝ, pracující důchodce 

Prima. 

osoba 

To, co je potřeba, abysme byli zásobený. 

Jiří DLOUHÝ, pracující důchodce 

Dobře. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka, Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Zdeněk Kněz, šedesát čtyř let a už dva roky na brigádě. I on patří k desítkám tisíc 

pracujících důchodců. Vyučil se prodavačem a několik let měl i svůj vlastní obchod. 

Zdeněk KNĚZ, pracující důchodce 

Teď vlastně jsem na brigádě, důchodce takovej ten pracující, kterej nemá žádný 

koníčky, tak se věnuju tomu obchodu pořád dál. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka, Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Sám totiž ví, že vyučených prodavačů je málo, a tak zůstal v oboru. Pracujících 

důchodců je teď v Česku asi sto padesát tisíc ze skoro tří milionů. Podle ekonomů by 

si jich ale mohlo přivydělávat víc. Motivovat by je mohla větší sleva na dani a nebo 

třeba nižší pojistné. 

Jiří ŠATAVA, ekonom, CERGE-EI 

V České republice je velmi zakořeněn stereotyp, že lidé odchází do důchodů v 

okamžiku, kdy dosáhnou důchodového věku. A v současnosti zde neexistuje žádný 

stimul, který by je držel déle v práci. 

Petr HABÁŇ, mluvčí, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

My v tuto chvíli máme zadanou analýzu ke zpracování, abychom měli co nejvíce těch 

informací. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka, Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Pracující důchodci si teď mohou odepsat z daňového základu téměř pětadvacet tisíc 

korun ročně. Tuto výhodu jim dočasně vzala předešlá vláda. Slevu na dani jim ale 

vrátil Ústavní soud a pro letošní rok ji znovu prosadil Sobotkův kabinet. Vendula 

Horníková a Michaela Nováková, Česká televize.  

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/udalosti/  
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Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka 

Skoro 90 % českých seniorů nepracuje a spoléhá jen na podporu státu. Důvodem není 

podle nové studie ani špatné zdraví ani nedostatek pozic. Česko je totiž dost 

nemotivuje. Zatímco u lidí se základním vzděláním se důchod od předchozího 

výdělku příliš neliší, u těch s vysokou školou je rozdíl větší. Pokud by se ale podle 

ekonomů zvedl počet pracujících důchodců, vzrostly by i příjmy státního rozpočtu. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka 

Všichni tři jsou v důchodu a všichni si přivydělávají. Každý ale jinak. Ivan Havránek 

jako pokrývač strávil na střechách 50 let. Teď už je sedmým rokem v důchodu. Doma 

ale nezůstal. Pracuje jako mistr na střední odborné škole a učí svoje nástupce. 

Ivan HAVRÁNEK, pracující důchodce 

Je to úplně něco jiného, než když jsem měl zaměstnance. Protože tam se to 

poručovalo, tady se jim to ukazuje. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka 

Měsíčně si k důchodu přivydělá i 15 tisíc korun. Ze samotné penze by zvládl zaplatit 

jen nájem. 

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

87letý Jiří Dlouhý zase podniká. Od roku 1994 má tři lékárny v Kyjově a okolí. 

Jiří DLOUHÝ, pracující důchodce 

Já si užívám moje roky tím, že prostě tady dál spolupracuji a těší mě, že mám dobré 

spolupracovnice a spolupracovníky. 

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Zaměstnává 32 lidí a dokud mu bude sloužit zdraví, lékárny povede. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka 

Zdeněk Kněz, 64 let a už dva roky na brigádě. I on patří k desítkám tisíc pracujících 

důchodců. Vyučil se prodavačem a několik let měl i svůj vlastní obchod. 

Zdeněk KNĚZ, pracující důchodce 



Teď vlastně jsem na brigádě důchodce takový ten pracující, který nemá žádný 

koníčky, tak se věnuji tomu obchodu pořád dál. 

Vendula HORNÍKOVÁ, redaktorka 

Sám totiž ví, že vyučených prodavačů je málo a tak zůstal v oboru. 

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Pracujících důchodců je teď v Česku asi 150 tisíc ze skoro 3 milionů. Podle ekonomů 

by si jich ale mohlo přivydělávat víc. Motivovat by je mohla větší sleva na dani anebo 

třeba nižší pojistné. 

Jiří ŠATAVA, ekonom, CERGE-EI 

V České republice je velmi zakořeněn stereotyp, že lidé odchází do důchodu v 

okamžiku, kdy dosáhnou důchodového věku. A v současnosti zde neexistuje žádný 

stimul, který by je držel déle v práci. 

Petr HABÁŇ, mluvčí, ministerstvo práce a sociálních věcí 

My v tuto chvíli máme zadanou analýzu ke zpracování, abychom měli co nejvíce těch 

informací. 

Michaela NOVÁKOVÁ, redaktorka 

Pracující důchodci si teď mohou odepsat z daňového základu téměř 25 tisíc korun 

ročně. Tuto výhodu jim dočasně vzala předešlá vláda. Slevu na dani jim ale vrátil 

Ústavní soud a pro letošní rok ji znovu prosadil Sobotkův kabinet. Vendula 

Horníková a Michaela Nováková, Česká televize. 

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka 

A téma teď rozebereme s Ervínem Dombrovským, analytikem Portálu Jobs.CZ. Dobrý 

večer i vám. 

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka 

V jakých oborech důchodci pracují nejčastěji a jaké profese vlastně vyhledávají? 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik, LMC 

Ono to v jakých oborech důchodci pracují, je silně taženo vlastně tím zájmem firem a 

zaměstnavatelů o ně. Velmi silnou skupinu vlastně tvoří senioři ve vysoce 

kvalifikovaných profesích, ať už jsou to pozice specialistů, vysoce kvalifikovaných 

techniků nebo třeba v lékařství a druhou vlastně oblastí, ve které firmy otevírají i 

nová pracovní místa, kde se nejen snaží udržet ty stávající špičkové odborníky, ale 

dávají i nové příležitosti, tak to jsou ty nejméně kvalifikované pozice, kdy takřka jde o 

práci, kterou nikdo jiný v podstatě za těch podmínek nechce příliš dělat. Co je 



zajímavé, výrazná část těch pozic, těch nově otevíraných jen na částečný úvazek, jde 

zhruba o 60 % ze všech těch otevřených míst pro pracující důchodce. 

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka 

Na to jsem se právě chtěla zeptat. Mluvíme o částečných úvazcích. Jsou preferovány, 

já nevím poloviční, třetinové úvazky? 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik, LMC 

Ono z toho přehledu těch odpracovaných hodin toho pracovního fondu vyplývá, že 

pracující důchodci odpracují více než je poloviční úvazek. Poslední statistiku, kterou 

jsem dohledal na toto téma, tam se hovoří o 28 hodinách týdně, což odpovídá zhruba 

60 až 65 % úvazku. Z toho, co vidíme na pracovních portálech je zřejmé, že pracující 

senioři mají zájem i o větší pracovní uplatnění, o práci na plný úvazek, jde právě u 

těch pozic vhodných pro ně i na plný úvazek je větší počet reakcí než u těch na 

částečný úvazek, takže tam je vlastně situace obrácená oproti tomu zbytku pracovního 

trhu, kde je právě nedostatek částečných úvazků a kde o ně má určitá část lidí velmi 

výrazný zájem. U pracujících důchodců je tomu přesně naopak. 

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka 

A co třeba OSVČ? 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik, LMC 

Lidé, kteří vlastně pracují na sebe, případně i podnikají, mají zaměstnance, ti tvoří 

zhruba čtvrtinu ze všech pracujících důchodců. Tam k těm často uváděným důvodům 

patří, že buď nemají komu předat živnost, nemají nikoho, kdo by to po nich převzal 

nebo je zkrátka ta práce baví a samozřejmě ty finanční důvody jsou velmi silné. Chtějí 

si udržet standard, na který byli zvyklí část z nich ani neplatila příliš silné odvody do 

sociálního systému, takže nemohou počítat s výrazným důchodem. 

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka 

Mluvíme o pracujících důchodcích. Teď v době, kdy vlastně klesá nezaměstnanost, ale 

jak je to v době, kdy naopak ta nezaměstnanost roste? Jak v takovém případě by měl 

stát, řekněme, motivovat důchodce k práci? 

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ, analytik, LMC 

Tak i teď by se to státu výrazně vyplatilo, protože ve chvíli, kdy firmám zoufale chybí 

kvalifikovaní lidé, tak opravdu pracující důchodci, kde je výrazná rezerva pracovní 

síly, mohou být skupinou, na kterou si i zaměstnavatelé mohou zaměřit. Z mého 

pohledu, ono stačí neklást výrazné překážky lidem, kteří chtějí pracovat. Týká se to i 

pracujících důchodců, například ten kotrmelec ohledně slevy na poplatníka, daňové 

slevy, který se odehrál v roce 2013, to byl silný demotivační faktor. 

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka 



Tak to byl Ervín Dombrovský, díky moc. 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/udalosti/  
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