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1. Úvod

V současné době čelí vyspělý svět nevídanému nárůstu spotřeby, který se vystupňoval zejména v posledním desetiletí, 

neboť moderní společnost umožnila hromadnou produkci a masovou spotřebu, což se odráží na lidském smýšlení a volbě 

priorit. Hovoří se tak  o spotřební společnosti a občané jsou velmi často nazýváni spotřebiteli. 

Neudržitelné spotřební vzorce, zejména vyspělého Severu, byly označeny již v Agendě 21 jako jedna z klíčových hnacích 

sil zátěže prostředí a příčin současného neudržitelného rozvoje (OSN,1993).

Soukromá spotřeba v zemích Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) za poslední dvě desetiletí značně 

vzrostla a očekává se, že do roku 2020 bude sledovat růst hrubého domácího produktu (OECD, 2002, 2008a). Projekce 

pro Evropskou pětadvacítku předpovídají dokonce zdvojnásobení spotřeby do roku 2030 (EEA, 2005). Do roku 2030 se 

očekává v zemích OECD průměrně 1,4% nárůst spotřeby energie domácností a v dopravě zvýšení ujetých kilometrů na 

osobu o 1 % ročně (OECD, 2008a).

S dosud nevídaným nárůstem spotřeby jsou rovněž spojeny zvyšující se dopady na životní prostředí. Produktové 

a technologické inovace sice značně snížily nároky na energii a materiál u mnoha druhů spotřebitelského zboží, ukazuje 

se však, že vzrůstající objem spotřebovaného a vyhozeného zboží a struktura spotřebitelské poptávky převažují nad 

mnoha výhodami. 

Chování spotřebitelů je velmi rozmanité a motivy jsou podmíněny nejenom fi nanční situací konkrétního jedince či 

rodiny, ale odráží také místní tradice a zvyky, sociální postavení rodin, věkovou kategorii, příslušnost k určité skupině či 

kulturně podmíněný vkus. 

Česká republika prodělala v posledních desetiletích zásadní změny. Hlavním přelomem byl rok 1989, kdy proběhla 

Sametová revoluce a země se začala po čtyřiceti letech komunismu „vracet“ do Evropy. V oblasti spotřeby přišel rozhodující 

moment, neboť v ekonomicky nefunkčním komunistickém režimu nebyl před rokem 1989 dostatek spotřebního zboží, 

což se po roce 1989 začalo rychle měnit. Od Sametové revoluce uplynulo téměř dvacet let, během nichž proběhla 

v českém prostředí řada změn v životním stylu, změn ve vyznávaných hodnotách a Česká republika se dnes v úrovni 

spotřeby přibližuje ke svým západním sousedům. 

Tato publikace je zaměřena na spotřebu českých domácností a klade si za cíl ukázat vývoj v této oblasti za posledních 

dvacet let a poskytnout pohled na toto téma zejména v souvislosti s dopady chování domácností na životní prostředí. Role 

domácností je v jakékoliv ekonomice velmi významná především tím, že svými výdaji domácnosti podporují ekonomický 

růst. Neméně důležité jsou domácnosti také z hlediska tlaků na životní prostředí: v jejich požadavcích na zdroje, v produkci 

odpadů a ve své kapacitě ovlivňovat průmyslové a komerční aktivity svou kupní silou. V současné době lze přiřadit 30 až 

40 % problémů životního prostředí právě domácnostem (Hirschl et al., 2003). 

Po několikaletém propadu prakticky všech socioekonomických ukazatelů těsně po revoluci (výroba, spotřeba energie, 

produkce průmyslu, zemědělská produkce, emise znečištění atd.) nabírají současné trendy spotřebních vzorců v České 

republice opět rostoucí trend. Jejich nepřímé dopady na životní prostředí se zvyšují. 

České spotřební trendy jsou podobné jako jinde v Evropě: množství času strávené aktivitami jako je např. vaření se 

zkracuje ve prospěch volno časových aktivit a zábavy. Rostoucí úroveň spotřeby materiálů je svázána s rostoucími příjmy, 

klesajícími cenami komodit a růstem nabídky druhů zboží na trhu. Nejvyšší tržby dosahují prodejní řetězce s nejnižšími 

cenami a výdělky největších obchodníků vzrostly od roku 1993 více než desetinásobně. 
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Problém spotřeby má důsledky v následujících třech hlavních oblastech (Michaelis and Lorek, 2004): 

• Růst spotřeby vyčerpává obnovitelné i neobnovitelné zdroje a působí nevratné změny v ekosystémech. 

• Rostou nerovnosti mezi bohatým Severem a chudým Jihem: změna kvality života lidí zejména v Evropě ve dvacátém 

století se velké části lidstva nedotkla. 

• Rostoucí ekonomická úroveň nevede nevyhnutelně ke zlepšování kvality života. 

V souvislosti s vazbou na ekonomiku státu nezáleží pouze na tempu růstu spotřeby domácností, ale také na velikosti podílu 

jejich výdajů na hrubém domácním produktu. Změna chování spotřebitelů ve smyslu útlumu či posílení jejich poptávky 

po zboží a službách má významný vliv na ekonomický růst země. A právě zde narážíme při řešení klíčových otázek vztahu 

spotřeby a životního prostředí, resp. udržitelného rozvoje na základní paradigmatický rozpor. Zvyšující se spotřeba, která 

je hrozbou pro životní prostředí, je z ekonomického hlediska považována za příznivou. Vyvstává tak klíčová otázka, jak 

snížit dopady spotřeby na životní prostředí a zároveň zachovat funkčnost ekonomického systému. Jednou z odpovědí je 

myšlenka udržitelné spotřeby, která na jednu stranu zachovává kvalitní životní standard a na druhou stranu minimalizuje 

dopady na životní prostředí (OSN, 1988).

Řada zahraničních výzkumů si klade dvě základní otázky, na něž však v současnosti neexistuje jednoznačná odpověď: zda 

udržitelná spotřeba znamená spotřebovávat méně nebo jinak (Michaelis and Lorek, 2004). Pravděpodobná je kombinace 

obou možností. 

1.1 Růst bohatství

Během dvacátého století vzrostly reálné příjmy v Evropě zhruba sedmkrát a s nimi se ruku v ruce významně změnily 

také spotřební vzorce. V roce 1900 vytvářela většina evropských zemí (rovněž České země jako součást Rakousko-

Uherské monarchie) hrubý domácí produkt srovnatelné velikosti jako současné rozvojové země a většina obyvatel žila ve 

venkovských oblastech. Například v Británii, která byla na počátku dvacátého století nejbohatší a průmyslově nejvyspělejší 

zemí, tvořilo přes polovinu výdajů domácností pouze jídlo, alkohol, oblečení a energie. Útrata za zmíněné položky poklesla 

v současné době v Evropě na zhruba třetinu všech výdajů a uvolnila prostor pro celou řadu nových spotřebních kategorií. 

Zdá se, že tento trend i nadále pokračuje (Michaelis and Lorek, 2004). 
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Česká republika má velké předpoklady pro ekonomickou vyspělost a s tím i vhodné podmínky pro vysokou spotřebu; 

v 19. století byla průmyslově nejvyspělejší zemí Rakousko-Uherska a před druhou světovou válkou patřily České země 

mezi nejvyspělejší státy Evropy. 
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Graf 1.2:  Historický vývoj HDP pro Československo (po roce 1993 pro Českou republiku plus Slovensko)

Zdroj: Maddison, 2008

Úvod

Poválečný komunistický režim (1948 – 1989) byl z pohledu úrovně a rozmanitosti osobní spotřeby spíše restriktivní. Hlavním 

cílem ekonomického rozvoje bylo nejprve budování těžkého průmyslu jako základu vojenské síly. Preferovaly se velké 

objemy unifi kovaných výrobků před rozmanitostí zboží a služeb. Komunistický režim idealizoval uspokojování potřeb 

před spotřebitelskými preferencemi (Večerník, 1996). Přesto od vzniku Československa v roce 1918 ekonomika země až na 

dočasné výkyvy roste. Hrubý domácí produkt na osobu vzrostl od roku 1918 asi šestkrát (viz graf 1.2) a v současné době 

patří Česká republika ve všech rysech mezi státy bohatého Severu, jejichž hrubý domácí produkt je zhruba z poloviny 

tvořen spotřebou.

1.2 Spotřeba a potřeby

Dle defi nice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj zahrnuje spotřeba domácností výběr, nákup, použití, 

udržování, opravy a vyhození jakéhokoliv produktu či služby. Nicméně nezahrnuje spotřebu veřejného sektoru nebo mezi 

spotřebu produktů a služeb produkčním sektorem (OECD, 2002). 

Základním motivem nutícím lidi nakupovat jsou potřeby, které jsou tak jedním ze základních pohybů trhu. Potřeby jsou 

uspokojovány pomocí hmotných nebo nehmotných statků. Základní potřeby jsou nevyhnutelné věci, bez kterých člověk 

není schopen přežít (jídlo, ošacení, spánek apod.). Mezi základní potřeby patří fyziologické potřeby, ale rovněž uspokojení 

z práce nebo sounáležitost s ostatními lidmi. Vyšší potřeby není nezbytné uspokojovat, lze je odložit. Patří sem dary či 

dovolené. 

Pro současný svět jsou velmi klíčové tzv. nahodilé potřeby, jejichž příčinou je určitý impuls (například kupujícího upoutá 

vůně čerstvého pečiva nebo zajímavá věc) a rovněž uměle vyvolané potřeby, u nichž hraje roli reklama a móda; lidé 

kupují věci, které jinak nepotřebují a není nutné je koupit (Maslow, 1943). Nadměrná spotřeba se týká právě vyšších, 

nahodilých a uměle vytvořených potřeb. Lidé se často přizpůsobují poslední módě právě spotřebním chováním, kupují 

zboží nebo přizpůsobují svůj životní styl nejnovějším trendům (mobilní telefony, automobily, destinace dovolené atd.). 

Podobné chování pak často vede k nakupování nového zboží dříve, než staré doslouží, jenom proto, že se již „nenosí“, 

(je „out“). 
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2.  Demografická situace v České 
republice a české domácnosti

Podobně jako v řadě jiných oblastí prošel po roce 1989 relativně velkými změnami také počet obyvatel. Během 

devadesátých let značně poklesla porodnost a hrubá míra porodnosti na přelomu století patřila v České republice mezi 

absolutně nejnižší v Evropě i na světě. Po roce 2000 se ale trend obrátil a v současnosti rodí děti početná generace lidí 

narozených v sedmdesátých letech (tzv. Husákovy děti). V roce 2006 byl poprvé po dvanácti letech zaznamenán kladný 

přirozený přírůstek (počet živě narozených mínus počet zemřelých). Demografové však upozorňují, že se jedná pouze 

o dočasný úkaz a dětí se opět začne rodit méně. Hodnota míry plodnosti (počet živě narozených dětí na jednu ženu) je 

v současné době 1,28 (pro rok 2005), což je prakticky nejméně v Evropě (průměr EU 25 činí pro rok 2005 1,48) a nestačí ani 

na pouhou reprodukci. Přesto v současné době díky migraci českých obyvatel mírně přibývá: od roku 2000 do roku 2007 

vzrostl počet obyvatel asi o 5000 a v současné době žije v České republice 10,3 miliónů obyvatel.

Podobně jako v ostatních zemích Evropy také česká populace stárne, průměrný věk mužů je 38,8 let a žen 41,8 roku. Ke 

konci roku 2007 žilo v České republice přes jeden a půl milionu lidí starších 64 let, což je 16 % všech obyvatel (o málo 

méně, než je evropský průměr: EU 27 pro rok 2005 16,6 %). Dle demografi cké prognózy by v průběhu příštích deseti 

let měl počet lidí starších 64 let vzrůst na rovné dva miliony a v polovině 21. století mají v České republice žít tři miliony 

seniorů. Naopak mladých lidí v produktivním věku stále ubývá. V souvislosti s očekávaným úbytkem obyvatel bude podíl 

starších lidí nadále narůstat, což s sebou přinese další změny ve spotřebním chování. Vývoj věkové struktury obyvatel 

České republiky ukazuje blíže graf 2.1. 
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Graf 2.1:  Vývoj věkové struktury obyvatel České republiky, 1991–2007

Zdroj: ČSÚ
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2.1 Domácností přibývá a počet jejich členů klesá

Českých domácností přibývá a počet jejich členů se zmenšuje podobně, jako v celé  Evropě. Ze sčítání lidí, domů a bytů 

(SLDB) vyplývá, že v roce 1991 bylo v České republice 3 984 tisíc hospodařících domácností, v roce 2001 pak již 4 216 tisíc 

domácností, což znamená nárůst o přibližně 230 tisíc domácností za deset let. Průměrný počet členů mírně poklesl: z 2,5 

v roce 1991 na 2,4 v roce 2001. I přes růst porodnosti ubývá počet dětí žijících v jedné domácnosti, přesněji z 0,71 v roce 

2000 na 0,59 v roce 2006 (viz graf 2.2). Zároveň má každý člen domácnosti k dispozici větší obytnou plochu než dříve. 

Obytná plocha se od sedmdesátých let zvýšila o polovinu (z 12,4 m2 na osobu v roce 1970 na 18,6 m2 na osobu v roce 2001), 

mezi lety 1991 a 2001 o 12 % (o 2 m2 na osobu).

2.2  Nejvíce je úplných rodin, 

ale rychle roste počet samostatně žijících jednotlivců

Velikost a charakter domácnosti úzce souvisí se sociálním klimatem ve společnosti, zejména s modely rodinného chování 

a soužití, postoji k rodinám, dětem a starým lidem, mezigeneračními vztahy a v neposlední řadě s proměnami životního 

stylu a hodnot. 

Podle ekonomického členění tvoří polovinu domácností zaměstnanci, jednu třetinu důchodci, 13 % samostatně výdělečně 

činní a 5 % nezaměstnaní (viz graf 2.3). Nejčastějším typem českých domácností jsou úplné rodiny, i když jejich počet 

neustále klesá. V roce 1970 tvořily 70 % všech českých domácností, v roce 1980 ještě dvě třetiny, ale v roce 2001 tvořily 

již pouze málo přes polovinu. Je možné, že porevoluční změny urychlily tempo rozpadu rodin. Na úkor úplných rodin 

v souvislosti s růstem rozvodovosti přibývá rodin neúplných (v roce 2001 jich bylo již 13,5 %). 

Jak již bylo uvedeno, domácnosti se zmenšují, klesá počet nezaopatřených dětí žijících v jedné domácnosti a přibývá domácností 

jednotlivců. Za zmenšováním domácností a poklesem počtu úplných rodin mohou také stát výrazné změny v reprodukčním 

chování, ke kterým došlo v relativně krátké době. Vstup do manželství a založení rodiny většina mladých lidí odkládá do vyššího 

věku, část z nich je možná vůbec neuskuteční, čímž se značně zvyšuje podíl svobodných osob v populaci, které často vytvářejí 

samostatnou domácnost (ČSÚ, 2005). Současným poměrně častým jevem je také soužití v nerodinných domácnostech, kdy si 

jeden byt pronajme více lidí najednou (při posledním sčítání v roce 2001 byla takových domácností 2 %).
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Graf 2.2:  Trendy ve vývoji domácností, 2000–2006

Zdroj: ČSÚ

Demografi cká situace v České republice
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Za nejdůležitější jev je ale považováno přibývání domácností jednotlivců. V roce 2001 bylo v České republice sečteno 

1,3 miliónu domácností s jedním obyvatelem, což představuje téměř třetinu všech domácností (a 12,5 % obyvatel), za 

třicet let se jejich počet tak téměř zdvojnásobil: v roce 1970 bylo registrováno 668,6 tis. domácností jednotlivců, tj. necelá 

pětina (19,1 %), v roce 1961 dokonce pouze 514,7 tis. domácností jednotlivců (16,0 %). Nejedná se ale o masový jev, sami žijí 

spíše starší lidé, kteří ovdověli. Trendy, které jsou běžné jinde v Evropě, jako je osamostatňování se mladších jedinců, jsou 

v České republice bržděny ne plně funkčním trhem s bydlením.

Všechny zmíněné demografi cké a sociální faktory a trendy samozřejmě ovlivňují vzorce spotřeby. Tím, že se rodiny 

a domácnosti v Česku, ale i v Evropě zmenšují, populace stárne, probíhají zásadní změny ve struktuře i objemu spotřeby 

(kterou ovlivňují společně se širokou škálou dalších technologických a ekonomických faktorů). Menší domácnosti mají 

vyšší nároky na energii a infrastrukturu a rovněž vyprodukují více odpadů na jednu osobu, protože nesdílí běžné vybavení 

s jinými členy. 

Demografi cká situace v České republice
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Graf 2.3:  Struktura českých domácností

Zdroj: ČSÚ
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3.  Základní rysy spotřeby 
českých domácností 
v posledních dvaceti letech 

Po čtyřicetiletém období komunismu, kdy nebylo dostupné téměř žádné spotřební zboží, a po období, kdy na něj české 

domácnosti neměly dostatek fi nancí, nastalo období nevídaně vysoké spotřeby. Český zákazník byl po dlouhém odříkání 

doslova „hladový“ po spotřebě, tak i snáze manipulovatelný, čehož dodnes využívají všemožnými triky obchodníci. Velmi 

silný vliv má v českém prostředí reklama. Jak uvádí významný český sociolog Jiří Večerník, v české společnosti nastala 

velmi rychlá změna od „komunismu“ ke „konzumismu“ (Večerník, 2004). Tradiční sekularizace společnosti představuje 

výživnou půdu pro materialismus a s tím spojené nadměrné nakupování. Češi nakupují rádi a nákupním aktivitám se 

mnohé rodiny věnují například i v neděli, což nebývá ve všech zemích zvykem (v mnoha zemích na západ od našich hranic 

jsou v neděli obchody zavřené). Dle výzkumů agentury StemMark (2007) je nakupování v nákupních centrech sedmou 

nejčastější víkendovou volno časovou aktivitou dotazovaných rodin. 

Dle Večerníka (2006) jsme Západ dle nabídky, ale patříme na Východ, podíváme-li se na statistiku příjmů. I přesto, že 

vývoj byl velmi rychlý, se dá stále říci, že čtyři desetiletí komunismu nezůstala úplně bez následků. Po dlouhém období 

„nouze“ je český zákazník sice hladový po spotřebě, ale podle údajů OECD stále disponuje pouze 55 % kupní síly průměru 

zemí OECD (OECD, 2008b). Individuální spotřeba je v současné České republice asi na úrovni 62 % průměru zemí OECD, 

nicméně mzdy dlouhodobě rostou, zároveň se domácnosti zadlužují a utrácejí za spotřebu, která tak neustále roste, 

a táhnou svojí spotřebou českou ekonomiku. Až polovina hrubého domácího produktu je tvořena spotřebou domácností 

(viz tabulka 3.1). 

Tabulka 3.1: Výdaje na HDP, na konečnou spotřebu domácností a podíl konečné spotřeby domácností na HDP 

(mld. Kč, stálé ceny roku 2000), 1996–2007

 Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

HDP 2116 2100 2085 2112 2190 2244 2286 2368 2474 2631 2810 2994

Spotřeba dom. 1076 1099 1090 1120 1135 1162 1188 1259 1295 1327 1399 1482

% z HDP 50,83 52,32 52,29 53,03 51,85 51,79 51,95 53,14 52,32 50,46 49,8 49,5

Zdroj: MF

3.1 Úroveň české spotřeby se i přes některé odlišnosti postupně 

přibližuje západním zemím
Chování domácností prošlo v uplynulých letech několika rozdílnými etapami a zejména v prvních letech po revoluci 

(1990–1992) bylo silně poznamenáno psychologickou nejistotou možných dopadů transformačních kroků a dělením 

československého státu a měny. Prudký růst spotřeby domácností v roce 1990, zejména nákup spotřebního zboží, a s tím 

spojený odpovídající pokles míry úspor odrážel obavy z ohlášené liberalizace cen na počátku roku 1991. Snížení míry 

úspor bylo dáno i uvolněním podmínek pro cestování a možností (byť velmi omezenou) nákupu tzv. směnitelných valut. 

Spotřebitelé po padesáti letech zkušeností s centralistickou ekonomikou nedůvěřovali prognózám o zlepšení trhu po 

liberalizaci cen a preferovali okamžitou spotřebu (Abraham, 2004). 
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Základní rysy spotřeby českých domácností

V souvislosti s liberalizací trhu se v roce 1991 zvýšily ceny o 57 % a jenom pomalu se zvyšovala nabídka spotřebního zboží na 

trhu. Ve stejném období rostla nezaměstnanost a mezi občany narůstala nejistota. Spotřeba tak následně prudce poklesla, 

došlo ke skokovému růstu míry úspor z 0,3 % v roce 1990 na téměř 8 % v roce 1991; silný pokles spotřeby domácností byl 

hlavním faktorem poklesu hrubého domácího produktu o 11,5 % (Abraham, 2004). 

Domácnosti omezovaly spotřebu a spořily i v roce 1992, kdy bylo jedním z hlavních pramenů nejistoty očekávané 

dělení státu a měny. Spotřební zdrženlivost pokračovala a míra úspor se nadále udržovala na vysoké úrovni ve srovnání 

s předchozím obdobím. 

Rokem 1993 začíná další, značně odlišná, etapa kterou lze nazvat doháněním spotřeby či masivní obnovou zásoby 

předmětů dlouhodobého užívání. Působily na ní následující faktory:

• Masová nabídka atraktivního zboží a služeb, které vyplývaly z činnosti soukromého sektoru a liberalizace dovozu. 

• Rychlý růst reálných příjmů, možnosti některých skupin obyvatel zvýšit svoji spotřebu v důsledku restitucí, 

spotřební efekt kupónové privatizace. 

• Rychlý rozvoj výstavby a prodeje bytů, podporovaný nabídkou nových fi nančních produktů (stavební spoření, 

hypotéky). 

V tomto období zrychloval růst bohatství českých domácností. Lidé akumulovali moderní předměty dlouhodobé spotřeby, 

jako jsou elektronické spotřebiče, počítače a rovněž nakupovali byty (Abraham, 2004). Růst spotřeby od tohoto zlomového 

bodu pokračuje až do současnosti. 

V současné době hovoří někteří ekonomičtí novináři o tzv. „spotřebitelské revoluci“ v zemi. Zároveň se objevila 

skupina „nových boháčů“ řídících luxusní spotřebu (Večerník, 2008). Úroveň spotřeby českých domácností se přibližuje 

západoevropským zemím, přesto se český zákazník od svých západních sousedů v řadě věcí liší. Stále se ještě více 

orientuje podle ceny, ale s růstem příjmů vyhledává více a více lidí kvalitu. V mnoha ohledech ještě nenastal posun od 

materialismu k post-materialismu ve smyslu defi nice Ingleharta (více v kapitole 9.1 Materiální a post-materiální hodnoty), 

i když v některých oblastech je možné u malé části populace jistý posun od materialismu k post-materialismu pozorovat. 

Průzkumy dále ukázaly, že Češi často nakupují intuitivně, a nechají se tak zlákat nabídkou nejrůznějších slev. Jsou velmi 

ochotní utrácet za spotřební zboží, což dokládá i zvyšující se zadluženost domácností. Potřeby uměle vytvořené marketingem 

a reklamami motivují lidi kupovat zboží, které nepotřebují, za peníze, které nemají (Večerník, 2008). 
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4. Výdaje domácností 
na spotřebu

Podobně jako celá oblast spotřeby se v posledních desetiletích významně změnila rovněž struktura spotřebních výdajů 

domácností. Zásadní změnou je výrazné snížení podílu výdajů na potraviny v posledních 30 – 40 letech, což uvolnilo 

prostor v rozpočtech domácností pro další spotřební kategorie, které se v průběhu let na trhu objevují. 

Podíl výdajů na potraviny a nápoje se snížil z téměř poloviny všech spotřebních vydání v roce 1960 na třetinu do období 

před sametovou revolucí (graf zachycuje rok 1988) a na pětinu v roce 2005 (viz graf 4.1). Domácí rozpočty zatěžují více 

vydání na bydlení, vodu a energii (z 5 % na 19 %), za čímž stojí hlavně růst cen energií nikoliv nájmů; minimálně jedna 

třetina domácností totiž stále žije v regulovaných nájmech (Večerník, 2008). Menší část útraty jde na odívání a obuv 

(i když v absolutních hodnotách tato vydání rovněž rostou). U ostatních kategorií jsou jejich podíly na vydání prakticky 

srovnatelné kromě výdajů na dopravu a spoje, jejichž podíl se zvýšil pětkrát (z 3 % na 15 %), což může souviset s růstem 

cestování, boomem automobilismu, ale v neposlední řadě rovněž s revolucí v používání komunikačních služeb (mobilní 

telefony, internet). 

Graf 4.1: Struktura výdajů domácností, 1960, 1988, 2005

Zdroj: ČSÚ
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4.1 Spotřební výdaje rostou, zejména podíl výdajů 

na bydlení a energii

České domácnosti za svou spotřebu utrácejí stále více, v desetiletí mezi lety 1995 a 2005 vzrostly celkové výdaje domácností 

na spotřebu o více než třetinu (viz graf 4.2.).

Výdaje domácností na spotřebu
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Graf 4.2:  Výdaje domácností na konečnou spotřebu dle účelu, 1995–2005 

Zdroj: ČSÚ

Podíváme-li se na trendy změn struktury spotřebních výdajů domácností za poslední roky, zjistíme, že se od roku 2000 

radikálně nemění, výraznější je růst nákladů na bydlení, zejména na energie. Ve srovnání s předrevolučním rokem 1988 

však značně vzrostl podíl výdajů na bydlení, dopravu a komunikaci. Snížil se podíl vydání na potraviny a odívání a obuv 

ve prospěch ostatních spotřebních kategorií, a to zejména těch, které se v masovém měřítku objevily na trhu po revoluci 

(např. cestování). 
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Podle grafu 4.4 v absolutních hodnotách utratí na osobu za měsíc nejvíce zaměstnanci bez dětí a důchodci. Po nich 

následují domácnosti samostatně činných, dále rodiny s dětmi, nezaměstnaní a nejmenší výdaje mají nezaměstnaní 

a rodiny s dětmi s minimálními příjmy. Každé léto a každé Vánoce jsou překonávány rekordy tržeb z předešlého roku 

a tento trend bude zřejmě i nadále pokračovat. 
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Výdaje domácností na spotřebu
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4.2  Domácnosti vydají na spotřebu většinu svých příjmů 

a příliš nespoří

V podílu na příjmech jsou výdaje na spotřebu pro české domácnosti významnou položkou, což dokládá graf 4.5. 

Všechny typy domácností dávají na spotřebu přibližně mezi 70 – 90 % svých příjmů. Výjimkou jsou rodiny s dětmi 

s minimálními příjmy, které dávají více, než je jejich příjem, často se tedy zadlužují.

Zadlužování není pouze doménou rodin s dětmi s minimálními příjmy (navíc rozdíl mezi příjmy a výdaji může být způsoben 

i skutečností, že podobná skupina obyvatel často nepřiznává příjmy z šedé ekonomiky, aby nepřišla o sociální dávky), ale 

jedná se o současný trend, který jde napříč všemi sociálními skupinami. 

Ochotu konzumovat dokumentuje vedle zadluženosti také pokles míry úspor. Zatímco v polovině devadesátých let patřila 

Česká republika mezi nejšetrnější národy (se 14 % hrubé míry úspor domácností v roce 1995), ochota spořit od té doby 

stále klesá, domácnosti se dále zadlužují a míra úspor je dnes pod průměrem zemí EU 15 (v roce 2004 byla na 8 % a do roku 

2006 poklesla na 6 %). Ve stejném období vzrostl dluh domácností ze 3 % hrubého domácího produktu v roce 1997 na 17 % 

v roce 2006. Tři čtvrtiny bankovních půjček spadají na bydlení, nicméně ofi ciální čísla zadlužení domácností nezahrnují 

půjčky poskytnuté nefi nančními institucemi, jejichž výše se odhaduje zhruba stejná jako bankovní půjčky na konzumní 

položky (Večerník, 2008).

Výdaje domácností na spotřebu
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Výdaje domácností na spotřebu

Jakkoli rostou mzdy či příjmy z podnikání, úspory se nezvyšují (Dubská, 2005), téměř celý přírůstek hrubého disponibilního 

důchodu jde na spotřebu (viz graf 4.5).

Zdá se, že faktory defi nující masově spotřební společnost, popsané zakladatelem americké ekonomické psychologie, 

Georgem Katonem, jsou postupně platné i v České republice:

• Vliv: ne pár jedinců, ani úzká vyšší společenská vrstva, ale většina rodin má dnes volnou kupní sílu a stále 

nahrazuje a zvyšuje množství svého spotřebního zboží. 

• Spotřební síla: na spotřebiteli závisí do velké míry cyklické fl uktuace, infl ace nebo defl ace a míra růstu ekonomiky. 

• Důležitost spotřebitelovy psychologie: v naší ekonomice již není poptávka po spotřebě funkcí peněz samotných... 

ochota nakupovat je odrazem spotřebních motivů, postojů a očekávání (Katona, 1964, citováno v Večerník, 2008).
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Graf 4.5: Vývoj příjmů, spotřeby a úspor domácností v ČR (v mld. korun), 1995–2004

Zdroj: ČSÚ



I 19

5. Jídlo

Před Sametovou revolucí byla skladba potravin založena především na klasické české kuchyni, což znamenalo vysokou 

konzumaci masa a obilovin (česká jídla typu „vepřo-knedlo-zelo“ – především vepřové maso s přílohou z mouky nebo 

guláš, často z hovězího masa). Navíc rostla před revolucí v roce 1989 spotřeba potravin živočišného původu a stagnovala 

poptávka po zelenině. Po revoluci došlo ve spotřebě potravin, podobně jako i v jiných oblastech spotřeby, k celé řadě 

kvantitativních a kvalitativních změn. Trend zvyšující se poptávky po mase a snižující se poptávky po zelenině se po roce 

1989 zcela zvrátil. Ve výživě českého obyvatelstva došlo k zásadním a zejména k pozitivním změnám ze zdravotního 

hlediska. Lidé dnes jedí více ovoce, zeleniny a ryb, kuchyně je bohatší a také mezinárodní. Přibývá však dovážených 

a balených potravin, což má negativní vliv na životní prostředí. 

V tabulce 5.1 jsou uvedeny vybrané dopady na životní prostředí související s produkcí potravin. Vzhledem k tomu, že 

v České republice není podobný soubor dat k dispozici, uvádíme výstupy evropské studie. Produkce potravin představuje 

oblast s významným dopadem na životní prostředí. 

Tabulka 5.1: Přímé a nepřímé globální dopady na životní prostředí odpovídající produkci jídla a nápojů, EU 25

Produkt

Emise skleníkových 

plynů

Emise kyselinotvorných 

látek

Prekurzory přízemního 

ozonu
Spotřeba materiálů

CO
2
 (t) 

– ekviv. na 

hlavu

% z celkové 

spotřeby

SO
2
 (kg) 

– ekviv. na 

hlavu

% z celkové 

spotřeby

NMVOC (kg) 

– ekviv. na 

hlavu

% z celkové 

spotřeby

(t) - na 

hlavu

% z celkové 

spotřeby

Zemědělské produkty, 

lesnictví, lov
0,4 3,6 4,9 8,1 1,8 2,5 1,1 6,8

Ryby, rybí produkty 

a související služby
0,02 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,0 0,1

Jídlo, nápoje a tabákové 

výrobky
1,0 8,8 9,7 16,2 5,3 7,6 2,0 12,3

Elektrická energie, plyn, 

pára a teplá voda
0,3 2,7 1,6 2,6 0,6 0,9 0,2 1,1

Velkoobchod, 

maloobchod, osobní 

zboží a zboží do 

domácnosti

0,1 1,2 0,7 1,2 0,9 1,2 0,1 0,9

Hotely a restaurace 0,2 1,8 1,7 2,8 1,3 1,9 0,3 1,9

Celkem 2,0 18,0 18,8 31,0 10,1 15,0 3,9 23,0

Zdroj: Moll and Watson, 2009

5.1 Struktura jídelníčku se zlepšuje, 

ale přibývá dovážených potravin

Obyvatel ČR snědl průměrně před rokem 1989 asi devadesát kilo masa ročně, dnes spotřebuje přibližně o deset kilo méně 

(viz graf 5.1). Produkce masa je velmi náročná na zdroje ve formě krmiv a na energie, zároveň vysoký příjem tuků v mase 

působí některé druhy závažných onemocnění jako například kardiovaskulární onemocnění, které jsou nejčastější příčinou 

úmrtí mezi českými obyvateli. Proto je snížení poptávky po mase jak z environmentálního pohledu, tak i ze zdravotního 

hlediska jasně pozitivním jevem.
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Zmíněný cca 10% úbytek poptávky po mase od roku 1989 souvisí s celkovými změnami v ekonomické, politické i sociální 

situaci v zemi. Na celkovou spotřebu potravin měly asi největší vliv ekonomické změny, zejména vývoj spotřebitelských 

cen potravin i nepotravinářských služeb, nabídka a dostupnost výrobků na trhu ve vztahu k rozvoji distribuční sítě, reklama 

a propagace, zdravotní osvěta (Štiková, 2004). Pokles spotřeby vepřového a hovězího masa v devadesátých letech byl 

pravděpodobně ovlivněn poklesy příjmů a zároveň růstem cen, lidé začali dávat přednost levnějšímu masu drůbežímu (viz 

graf 5.1). Cenová hladina vrostla nejvíce o 56,6 % v roce 1991 jako důsledek liberalizace cen. V roce 1993 došlo k zavedení 

DPH, což způsobilo další nárůst cen (o 20,8 %) (Abraham, 2004). Růst cen masa byl způsoben nedostatečnou nabídkou, 

která byla dotována a plánována předem, a tudíž se nebyla schopna přizpůsobit změnám v chování spotřebitelů. Spotřeba 

vepřového masa (v České republice tradičně nejvyšší) je stabilní a pohybuje se na úrovni 40 kg na obyvatele a rok, což je 

zhruba polovina ze všech ostatních druhů masa (Abraham, 2004).

Zpočátku „vynucené“ změny se postupně staly zvykem. V souvislosti s rostoucí nabídkou ovoce a zeleniny a jejich 

dostupností po celý rok je nárůst spotřeby těchto druhů potravin logický. Vývoj spotřeby ukazuje graf 5.2, z něhož je jasně 

patrné, že růst spotřeby ovoce a zeleniny je mezi lety 1990 až 2006 nejvýznamnějším trendem. Spotřeba zeleniny vzrostla 

v tomto období o více než pětinu (22 %), ovoce dokonce téměř o polovinu (o 48 %) a zdravotně příznivějších rostlinných 

jedlých tuků téměř o třetinu (o 29 %) (viz graf 5.2). V absolutních číslech to znamená nárůst ze 60 na 88 kg na osobu a rok 

u ovoce, ze 67 za 81 kg na osobu a rok u zeleniny a z 13 na 16,5 kg na osobu a rok u rostlinných a jedlých tuků (viz graf 5.3). 

Spotřeba obilovin se ve stejném období snížila zhruba o 12 % ze 156 na 137 kg na osobu a rok (viz grafy 5.2 a 5.3). Tabulka 

5.2. obsahuje data o materiálové náročnosti vybraných druhů potravin uvedená ve fi nské studii (Kotakorpi et al., 2008).
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Graf 5.1: Spotřeba masa na osobu, 1948–2006

Zdroj: ČSÚ
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Pozitivní skutečností je rovněž snížení energetické hodnoty jídelníčku české populace, což souvisí s poklesem spotřeby 

masa (na snížení příjmu energie se podílel především pokles příjmu bílkovin a tuků). 

Velká část ovoce a zeleniny se dováží z velkých dálek, což má na druhou stranu negativní dopady na životní prostředí. 

Například u zeleniny činí dovoz 62 % spotřeby. 

I když se snížila energetická hodnota, je stále téměř dvakrát vyšší, než požadují zásady zdravé výživy. Podle údajů 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) byl denní přísun živin v České republice v roce 2004 3400 kcal na osobu 

(doporučená denní dávka je 2000 kcal na osobu). Všechny základní nutriční faktory (bílkoviny, tuky, sacharidy) výrazně 

převyšují doporučené výživové dávky (Štiková, 2004). 

5.2 Boom ve spotřebě biopotravin

Rok 2007 byl pro české spotřebitele bio výrobků přelomem: Češi v daném roce utratili za biopotraviny téměř 1,3 miliardy 

korun, což je o 530 milionů korun více než rok předtím. Obrat trhu s biopotravinami se zvýšil z roku na rok o 70 % (o rok 

před tím to bylo 49 %).

I když je zatím jejich podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů minimální (0,55 %), spotřeba biopotravin velmi rychle 

roste a očekává se další meziroční růst o 70 %. Zvyšující se popularita biopotravin mezi českými spotřebiteli napovídá 

tomu, že obyvatelé mění přístup ke spotřebě. Lidé jsou bohatší a náročnější, roste poptávka po novém a dostupném 

luxusu, jejíž nedílnou součástí je i zvýšený zájem o zdraví, zdravý životní styl a kvalitu potravin. Nakupování biopotravin 

rovněž souvisí s alternativními životními styly, mezi něž patří také vegetariánství. Podle Agentury StemMark se u nás 

Tabulka 5.2: Materiálové nároky vybraných druhů potravin (kg/kg)

potravina 
abiotické 

zdroje

biotické 

zdroje
voda vzduch eroze půda

celkové 

materiálové 

nároky

mléko 1,1 3,0 31,0 0,1 0,3 274,0 4,4

máslo 9,8 25,0 208,0 0,7 2,6 2329,0 37,6

rostlinný olej 8,3 20,0 168,0 0,6 2,2 1927,0 30,2

sýr 11,0 29,0 260,0 1,1 3,0 2675,0 43,2

hovězí maso 12,0 31,0 439,0 1,0 3,2 2839,0 45,9

vepřové maso 8,3 10,0 240,0 1,9 2,8 2434,0 21,2

pstruh 2,8 4,7 271,0 0,8 0,2 148,0 7,6

drůbež 7,0 4,6 228,0 1,5 1,2 1088,0 12,9

vejce 5,7 4,0 141,0 1,0 1,1 942,0 10,8

soja 1,3 1,4 157,0 0,9 0,4 310,0 3,0

pivo 1,5 0,3 280,0 0,5 0,1 75,0 1,9

brambory 0,3 1,7 52,0 0,0 0,1 71,0 2,0

cukr 3,1 1,6 24,0 0,8 0,4 336,0 5,1

pšeničný chléb 1,1 1,3 20,0 0,1 0,4 308,0 2,7

směsný chléb 1,3 1,1 99,0 0,2 0,3 304,0 2,7

ječný chléb 1,1 1,4 21,0 0,2 0,4 341,0 2,9

rajčata 8,0 1,0 793,0 4,0 0,0 36,0 9,4

rýže  1,0   1,9  2,9

kukuřice  2,0   1,8  3,8

kakao  1,0   42,9  43,9

čokoláda  5,0   14,1  19,2

víno  1,3   3,6  4,9

Zdroj: Kotakorpi et al., 2008

Jídlo
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Jídlo

v současnosti stravuje vegetariánsky kolem 2 % obyvatel, tedy asi 20 000 osob (Stránský, 2006). Biopotraviny již nejsou 

v České republice okrajovou záležitostí a stávají se součástí hlavního proudu. Maloobchodníci ani výrobci se do budoucna 

podle odborníků nebudou bez biopotravin ve svém portfoliu schopni rozvíjet. Pro zemědělce může být zase ekologické 

zemědělství příležitostí uplatnit se na domácím trhu za velmi příznivé ceny (Bioinstitut, 2006).

Počet bio výrobků uváděných na trh každoročně roste, přelom v roce 2007 byl způsoben tím, že nově přišly s relativně 

širokou nabídkou biopotravin i některé maloobchodní řetězce. Počet nových biopotravin uváděných na český trh je však 

ve srovnání se zahraničím stále nízký (Václavík, 2008). Na českém trhu je stále nedostatek domácích bio výrobků, dominují 

biopotraviny z dovozu a jejich podíl stále roste; mezi lety 2006 a 2007 se zvýšil z 56 na 62 %. Kromě zemí Evropské unie 

fi gurují na českém bio trhu také potraviny z Japonska, Číny, Kanady, Indie, Turecka, Paraguaje, Egypta, USA, Jihoafrické 

republiky, Mexika a Peru. 

Podíl biopotravin na spotřebě je zatím minimální, i když se s biopotravinami již alespoň jednou setkalo téměř 90 % 

domácností. Občas je nakupuje zhruba třetina a pravidelně pouze 5 % lidí (viz graf 5.4). Hlavní bariérou jsou vyšší ceny 

většiny potravin (připomeňme si, že 45 % českých spotřebitelů preferuje cenu). Zájem o biopotraviny významně závisí 

na věku a vzdělání nakupujícího, hlavními spotřebiteli jsou mladí lidé a vysokoškoláci, zatímco velká část důchodců 

o biopotravinách neslyšela. Biopotraviny vyhledávají nadprůměrně rovněž domácnosti s dětmi. 
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Graf 5.4: Nakupujete biopotraviny? (2008)

Zdroj:  Incoma Research
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6. Energie a bydlení

Významným rysem spotřeby energie v domácnosti je její nenápadnost. Prakticky vše od světla, tepla až po tekoucí vodu 

je závislé na dodávkách energie, což je těžké mít neustále na vědomí. Může se pak snadno stát, že část energie proteče 

domácností přes zbytečně zapnuté spotřebiče, které nikdo nepoužívá, či světlo v místnosti, kde nikdo není atd. Množství 

a způsob spotřeby energie ovlivňují hlavně velikost plochy domácnosti, počet členů a demografi cké faktory. 

Jedním z českých trendů, které jsou z hlediska dopadů na životní prostředí negativní, je přibývání jednočlenných 

domácností. V jednočlenné domácnosti využívá základní spotřebiče, jako je lednice, mraznička, osvětlení, vytápění či 

předměty dlouhodobého užívání, pouze jedna osoba a má tak vyšší dopad na životní prostředí než v případě, když by 

svou domácnost s někým sdílela. Rovněž růst obytné plochy na osobu s sebou nese zvýšené nároky například na vytápění. 

Tabulka 6.1 uvádí dopady spojené s bydlením a infrastrukturou na životní prostředí na úrovni Evropské unie. 

Tabulka 6.1: Přímé a nepřímé dopady na životní prostředí odpovídající bydlení a infrastruktuře, EU 25

Produkt

Emise skleníkových 

plynů

Emise 

kyselinotvorných látek

Prekurzory přízemního 

ozonu
Spotřeba materiálů

CO
2
 (t) 

– ekviv. 

na hlavu

% z celkové 

spotřeby

SO
2
 (kg) 

– ekviv. na 

hlavu

% z celkové 

spotřeby

NMVOC[1] 

(kg) – ekviv. 

na hlavu

% z celkové 

spotřeby

(t) - na 

hlavu

% z celkové 

spotřeby

Elektrická energie, plyn, 

pára a teplá voda
0,4 4,0 2,4 4,0 1,0 1,4 0,3 1,6

Stavební práce 0,8 7,3 3,9 6,6 5,5 7,9 4,3 26,2

Nemovitosti, pronájmy 

a podnikatelské služby
0,2 2,1 1,2 2,0 1,3 1,8 0,6 3,6

Domácnosti – vytápění 

a další 
1,0 9,2 1,8 3,0 7,1 10,2  0,0

Celkem 2,5 23,0 9,3 16,0 14,7 21,0 5,2 31,0

Zdroj: Moll and Watson, 2009

6.1 Domácnosti potřebují celkově méně energie, 

ale spotřeba elektrické energie roste

V rámci energetické bilance státu činí přímá spotřeba energie domácností zhruba čtvrtinu celkové energetické spotřeby. 

Ve srovnání s devadesátými lety spotřebovávají české domácnosti energie méně, v souvislosti s růstem cen se celková 

spotřeba energie domácností snížila v období let 1997 až 2005 o 28 % (tuhá paliva o více než polovinu, teplo o 40 %, elektrická 

energie a plyn o 4 a 5 %). Současné trendy spotřeby všech druhů energií jsou kromě elektrické energie klesající. Nejvíce 

se snížila ve zmíněném období spotřeba tuhých paliv, zejména spotřeba uhlí poklesla o více než polovinu nejen vlivem 

růstu cen, ale také v souvislosti s rozsáhlými změnami vytápění. Přechod z uhlí na plyn probíhal masově v devadesátých 

letech, kdy probíhala plynofi kace, zároveň s přechodem na elektrické vytápění. Přesto uhlím topí do současnosti asi pětina 

českých domácností. Řada zejména venkovských domácností ve snaze ušetřit dnes často spolu s uhlím pálí i odpadky, 

o čemž svědčí mj. i velmi špatná kvalita ovzduší na některých místech na venkově v zimních měsících. 

1 Nemethanové těkavé organické sloučeniny 

  (NMVOC - Non-Methane Volatile Organic Compounds)
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Domácnosti spotřebovávají také čím dál méně tepla, což souvisí se stále rozšířenějším zateplováním budov. V poslední 

době je pozitivním trendem zateplování větších budov s více obyvateli (rekonstrukce starých panelákových sídlišť). V této 

souvislosti je však zapotřebí konstatovat, že spotřeba tepla by se mohla být ještě nižší. Češi mají rádi v zimě teplé byty 

a kanceláře, teplota se zde tak často pohybuje poměrně vysoko nad 20 °C,  je v nich přetopeno. 

V posledních letech opět pomalu roste spotřeba elektrické energie (mezi lety 2003 a 2005 o 1,5 %). V souvislosti 

s růstem počtu nejrůznějších elektronických zařízení v domácnostech, jako jsou mikrovlnné trouby, myčky na nádobí, 

a s růstem počtu televizorů a počítačů na jednu domácnost lze i do budoucna očekávat další růst spotřeby elektrické 

energie (viz graf 6.1). 
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Graf 6.1: Spotřeba energie v domácnostech 

Zdroj: ČSÚ
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Graf 6.2: Struktura spotřeby energie českých domácností, 2007

Zdroj: Teplárenské sdružení České republiky

6.2  Třetina domácností využívá dálkové ústřední topení, 

pětina stále topí tuhými palivy

Průměrná česká domácnost spotřebuje přibližně 70 GJ za rok. Závislost průměrné celkové energetické spotřeby na byt na 

velikosti vytápěné plochy ukazuje graf 6.3.
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Graf 6.3:  Závislost průměrné celkové roční energetické spotřeby bytu 

na velikosti vytápěné plochy, 2003 

Zdroj: ČSÚ

Struktura spotřeby energie je srovnatelná se sousedními evropskými státy. Nejvíce energie, zhruba 60 %, spotřebuje 

průměrná česká domácnost na vytápění, druhou největší položkou ve spotřebě energie je ohřev užitkové vody (20 %) 

a dále následují: zpracování potravin (11 %), praní a žehlení (4 %), osvětlení (2,5 %) a ostatní (2,5 %) (viz graf 6.2).

Pozn.: Závislost je znázorněna v četnosti bytů v jednotlivých třídách velikosti vytápěné plochy.

Energie a bydlení
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Energie a bydlení

Zatímco spotřeba energie domácností v posledních letech roste pouze mírně, přičteme-li spotřebu energií služeb (jež 

domácnosti velkou měrou využívají), trend je rostoucí. Spotřebu energie v domácnostech a v sektoru služeb ukazuje 

graf 6.5. Je pravděpodobné, že roste nepřímá spotřeba energie domácností, v České republice se ale o vyčíslení nepřímé 

spotřeby energie v domácnostech zatím nikdo nepokusil. Podle holandské studie (Vringer and Blok, 1995) zkoumající 

přímé a nepřímé energetické nároky domácností v Evropské unii, bylo v roce 1990 z 240 GJ více než polovina dopadů 

(54 %) nepřímých. Pokusit se odhadnout nepřímé energetické nároky českých domácností není jednoduché. Na jednu 

stranu je úroveň české spotřeby na 62 % průměru zemí OECD, z čehož by se dalo usuzovat, že nepřímé energetické nároky 

budou menší, na druhou stranu je však česká ekonomika obecně velmi energeticky náročná, což může nepřímé nároky 

na energii zvýšit. 

Asi třetina českých domácností je napojena na dálkové vytápění, 13 % domácností používá ústřední topení pro celý dům, 

asi pětina má vlastní ústřední topení na plyn (rodinné domy), 8 % topí plynovými kamny. Přes 14 % domácností využívá 

ústřední topení na tuhá paliva a skoro 8 % používá kamna na tuhá paliva. 5,5 % českých domácností topí elektřinou (viz 

graf 6.4). 
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Graf 6.4: Vybavenost českých domácností druhy vytápění, 2008

Zdroj: GfK

360000

370000

380000

390000

400000

410000

420000

430000

440000

450000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

TJ

Graf 6.5: Spotřeba energie domácností a služeb

Zdroj: Eurostat



28 I

6.3 Spotřeba vody

Jedna z mála oblastí, ve které se spotřeba českých domácností snižuje, je spotřeba vody. Za posledních 20 let klesla denní 

osobní spotřeba ze 150 na necelých 100 litrů. Méně vody proteče kohoutky jednak díky používání úspornějších spotřebičů, 

jednak vlivem skokového zdražení vody v devadesátých letech. Podobný vývoj proběhl i v sousedních postkomunistických 

státech Polsku a Slovensku, zatímco v západní Evropě je spotřeba vody vyšší. Domácnosti sice spotřebovávají vody méně, 

ale v distribuci se ztratí až pětina, protože zejména ve velkých městech je zastaralá vodovodní síť (MZe, MŽP, 2008). 
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Graf 6.6: Celková spotřeba vody na osobu, 1989–2007

Zdroj: VÚV TGM
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7.  Předměty dlouhodobého 
užívání a průmyslové výrobky

7.1 V domácnostech přibývá předmětů dlouhodobého užívání

Ještě nedávno nebylo běžné, aby průměrná česká domácnost vlastnila například počítač či mikrovlnnou troubu. Podobně 

vlastnila pouze jeden televizor a ne více, jak je tomu běžné v současnosti. Předmětů dlouhodobé spotřeby v českých 

domácnostech neustále přibývá, jedná se zpravidla o elektronická zařízení, s čímž souvisí růst spotřeby elektrické energie. 

Musíme si dále uvědomit, že ve srovnání se západní Evropou mají české domácnosti stále málo vybavení. 

Zatímco v Německu má prakticky každá domácnost myčku na nádobí, při posledním zjišťování v roce 2003 tímto 

zařízením disponovalo pouze 13 % českých domácností. Podobně pouze třetina domácností vlastní počítač. V souvislosti 

s přibližováním životního stylu vyspělejším sousedům se dá se očekávat, že vybavenost domácností předměty 

dlouhodobého užívání i nadále poroste, což je patrné i z grafu 7.1. Nejenže počty předmětů dlouhodobého užívání na 

domácnost dlouhodobě vzrůstají, ale v posledních letech rovněž přibývají nové druhy výrobků (ne všechny jsou však 

zachyceny ve statistikách). Materiálová náročnost vybraných druhů spotřebního zboží je uvedena v tabulce 7.1., zdrojem 

dat je již zmiňovaná fi nská studie Kotakorpi et al., 2008.
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Zdroj: ČSÚ

Pozn.: Nenávaznost trendů někt. položek může být dána např. tím, že do kategorie praček byly započteny v letech 

1955 až 1990 i ždímačky, dále byla tato kategorie dohromady s automatickými pračkami a v devadesátých letech jsou 

v grafu pouze automatické pračky; do kategorie televizory byly započteny ve stejném období také pronájmy.
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Od roku 1990 do 2005 vzrostl počet chladniček na domácnost ze 118 na 160 chladniček na 100 domácností, což znamená 

nárůst o 36 %. Podobně připadá na jednu domácnost více než jedna automatická pračka, během desetiletí 1995 až 

2005 vzrost počet automatických praček z 94 na 105 na 100 domácností (nárůst o 12 %) a počty televizorů vzrostly ve 

stejném období z 96 na 126 na 100 domácností (nárůst o 32 %). Po revoluci se objevily ve velkém měřítku videorekordéry, 

počítače, myčky na nádobí a mobilní telefony. Zatímco v roce 1990 ještě statistický úřad vybavenost domácností posledně 

zmíněnými zařízeními nesledoval, v roce 1995 již zaznamenal 29 videorekordérů na 100 domácností a v roce 2005 to již 

bylo 62 videorekordérů (nárůst o čtvrtinu). Podobně tomu bylo u mikrovlnných trub, kterých bylo 13 na 100 domácností 

v roce 1995 a v roce 2005 již 70 (nárůst o 430 %!), dále u myček na nádobí: v roce 1995 hovoří statistické údaje o pouhých 

0,5 myček na 100 domácností a v roce 2005 již tato hodnota dosáhla 14. Vlastnictví osobních počítačů vzrostlo ze 14 

počítačů na domácnost v roce 1999 na 38 v roce 2005 (nárůst o 165 %) a očekává se další růst zejména v souvislosti se stále 

rozšířenějším využíváním internetu. Počet mobilních telefonů činí v současnosti 145 na 100 domácností, zatímco v roce 

2000 to bylo pouze 40 (nárůst o 265 %!). Na druhou stranu klesá počet pevných telefonních linek: v roce 2005 to bylo už 

jenom 53 telefonních linek na 100 domácností (v roce 2000 70 pevných linek na 100 domácností). 

Tabulka 7.1 Materiálové nároky vybraných druhů spotřebního zboží (kg/kg)

zboží abiotické zdroje biotické zdroje voda vzduch

prostěradlo (bavlna) 6,0 1,2 2 841,0 2,6

záclony 15,0 3,2 7 658,0 6,7

sedačka pro 3 osoby (doprava v rámci Evropy) 377,0 36,6 54 478,0 151,3

křeslo (doprava v rámci Evropy) 266,0 155,1 9 355,0 75,2

jídelní stůl, čtyři židle (borovice masív, doprava v rámci Evropy) 86,0 203,7 1 128,0 27,0

chladnička s mrazákem 2 159,0  22 255,0 222,2

myčka nádobí 768,0  9 845,0 70,9

pračka 1 036,0  19 386,0 179,2

mikrovlnná trouba 367,0  4 621,0 42,6

vysavač 71,0  1 669,0 13,3

čisticí prostředky 3,0  24,0 1,3

hliníková fólie 37,0  1 048,0 10,9

svíčky v hliněném kalíšku 3,0  111,0 2

Zdroj: Kotakorpi et al., 2008

Předměty dlouhodobého užívání a průmyslové výrobky
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Předměty dlouhodobého užívání a průmyslové výrobky

7.2 Češi nevynikají oblibou v módě, ale spotřeba oděvů roste

I když Češi nevynikají v Evropě oblibou v módě, značkové zboží je v České republice předraženo a neexistuje stejně široká 

nabídka jako na západ od státních hranic, spotřeba oblečení v posledních letech výrazně vzrůstá (viz graf 7.2). Módní trendy 

a reklama ovlivňují zejména mladší generaci. Přibývají obchody s módou a mají také nejčastější zastoupení v nákupních 

centrech (více v kapitole 10.2 Boom hypermarketů). Na rozdíl od minulého desetiletí, kdy lidé vyhledávali spíše levnější 

druhy oblečení a bot, čím dál více dnes vyhledávají značkové zboží. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1965 1980 1995 2000 2002 2004

pá
ry

 n
eb

o 
ku

sy

šité prádlo

pletené prádlo

pletené svrchní 
  ošacení
svrchní oděvy

punčochy a ponožky

obuv celkem

Graf 7.2: Spotřeba oděvů a obuvi, 1990–2005

Zdroj: ČSÚ

Tabulka 7.2: Materiálové nároky vybraných druhů oblečení (kg/kg)

oblečení abiotické zdroje biotické zdroje voda vzduch

Džínsy 5,0 1,6 1 200,0 0,2

ostatní kalhoty 5,0 1,1 2 718,0 2,3

Sukně 5,0 1,1 2 718,0 2,3

Tričko 2,0 1,2 1 480,0 12,5

vlněná sukně 31,0 95,0 624,0 5,4

vlněná bunda 80,0 242,4 1 809,0 39,3

bunda pro volný čas 7,0  240,0 3,8

zimní bunda 11,0  707,0 6,7

kožená obuv 9,0 22,4 432,0 2,4

sportovní obuv 6,0 0,1 425,0 3,6

ostatní obuv 7,0 11,2 428,0 3,0

vlněné doplňky (čepice, rukavice) 8,0 25,7 169,0 1,5

spodní prádlo 0,0 0,1 341,0 0,1

ponožky 0,0 0,1 341,0 0,1

kožený pásek 5,0 6,3 223,0 1,2

noční košile 3,0 0,4 906,0 1,4

šortky 3,0 0,6 1 359,0 1,1

kravata 1,0 0,1 227,0 0,4

večerní šaty 5,0 1,1 2 718,0 2,3

oblek 5,0 1,1 2 718,0 2,3

Zdroj: Kotakorpi et al., 2008
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8. Automobilismus

Po Sametové revoluci začaly na českých silnicích prudce přibývat automobily a tento růst se do současné doby nezastavil 

(viz graf 8.1). Od roku 1990 se jejich počet téměř zdvojnásobil (o 88 % mezi lety 1990 - 2007 z 22 na 41 automobilů na 100 

osob) a toto číslo pravděpodobně ještě poroste. Když si uvědomíme, že v České republice žije asi 8 mil. lidí ve věkovém 

rozmezí 18 - 80 let (potenciální řidiči), dojdeme k závěru, že každý druhý dospělý občan České republiky, který je schopný 

řídit, vlastní automobil,. Doprava představuje sektor s významnými dopady na životní prostředí a tabulka 8.1. uvádí 

nejvýznamnější dopady na úrovni Evropské unie.

Tabulka 8.1: Přímé a nepřímé dopady na životní prostředí odpovídající dopravě, EU 25

Produkt

Emise skleníkových 

plynů

Emise kyselinotvorných 

látek

Prekurzory přízemního 

ozonu
Spotřeba materiálů

CO2 (t) 

– ekviv. na 

hlavu

% 

z celkové 

spotřeby

SO2 (kg) 

– ekviv. na 

hlavu

% 

z celkové 

spotřeby

NMVOC[1] 

(kg) – ekviv. 

na hlavu

% 

z celkové 

spotřeby

(t) - na 

hlavu

% 

z celkové 

spotřeby

Koks, ropné produkty 

a jaderné palivo
0,3 2,3 1,4 2,3 1,1 1,6 0,9 5,5

Dopravní vybavenost 0,4 4,0 2,0 3,3 5,5 8,0 0,6 3,5

Dopravní, skladovací 

a komunikační služby
0,5 4,4 2,9 4,8 3,5 5,1 0,4 2,2

Domácnosti – doprava 1,0 8,7 3,9 6,6 12,8 18,5  0,0

Celkem 1,9 18,0 9,3 15,0 22,1 32,0 1,1 7,0

[1] Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)  Zdroj: Moll and Watson, 2009

V roce 1996 vlastnila automobil více než polovina domácností (56 %), po sedmi letech v roce 2003 již téměř dvě třetiny 

(59 %). Více než polovina českých domácností (53 %) vlastnila v roce 2003 jeden automobil a 5 % domácností vlastní dva 

automobily (tabulka 8.2). Ceny automobilů jsou v současné době v České republice nejlevnější za posledních deset let, 

proto je pravděpodobné, že si budou domácnosti pořizovat další. Automobilů bude pravděpodobně přibývat zejména na 

venkově, kde ubývá spojů veřejné dopravy. 

Tabulka 8.2: Vlastnictví automobilů českými domácnostmi (%)

 1996 2003

bez automobilu 46 41

jeden automobil 50 53

dva automobily 4 5

3 a více aut 0 1

Zdroj: ČSÚ
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Struktura automobilů dle stáří se v posledních 10 letech příliš nezměnila, stále převažují vozy starší 10 let (58 %), čtvrtina 

je ve stáří 5 – 10 let, 11 % od 2 do 5 let a 6 % automobilů v roce 2007 nebylo vyrobeno dříve než před dvěma lety (viz 

graf 8.2). S dostupnějšími cenami automobilů přibývá silnějších vozů a naopak ubývá slabších, které mají menší spotřebu 

pohonných hmot, a jsou proto méně škodlivé pro životní prostředí. O 73 % vzrostl mezi lety 2000 – 2007 počet automobilů 

s objemem motoru vyšším než 1400 cm3 a o 1 % ve stejném automobilů s objemem motoru nižším než 1400 cm3. Češi 

nejčastěji kupují vozy s velkým zavazadlovým prostorem. Vozů typu kombi jezdí v současnosti po českých silnicích jedna 

třetina (GE Money, 2008).
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Automobilismus

8.1 Cest automobilem přibývá více než cest veřejnou dopravou

Češi čím dál častěji upřednostňují automobil před veřejnou dopravou: od roku 1990 vzrostl počet ujetých kilometrů 

na osobu o více než třetinu (36 %), zatímco cesty veřejnou dopravou stagnují (viz graf 8.3). Stále rostoucí používání 

automobilů souvisí se změnou stylu nakupování, se zvyšující se suburbanizací a v neposlední řadě i s rušením řady linek 

veřejné dopravy ve venkovských regionech. 

Růst osobní dopravy souvisí mimo jiné s růstem počtu nákupních center mimo obytná území, což zpětně podněcuje další 

nárůst vlastnictví automobilů. Jak ukazují poslední průzkumy, automobil se pro české obyvatele stává nejpoužívanějším 

dopravním prostředkem pro cesty za nákupy: 60 % Čechů jezdí nakupovat autem potraviny (Incoma, 2008a).

Automobil je oblíbeným dopravním prostředkem také při cestě na dovolenou, 80 % Čechů ho využívá na tuzemských 

dovolených, 40 % při dopravě do zahraničí. Stále důležitější roli má ale díky klesajícím cenám letecká doprava. Kromě 

svého automobilu využívají lidé jako druhý nejoblíbenější dopravní prostředek pro tuzemskou dovolenou autobus. Jen 

málo využívaná je v České republice železniční doprava. Na tuzemskou dovolenou vlakem vyjelo loni pouze 12 % Čechů 

a do zahraničí dokonce méně než 5 % z nich (GE Money, 2008).
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9.  Hnací síly 
spotřebního chování

9.1 Materiální a post-materiální hodnoty

Stupnice hodnot společnosti udává její celkový obraz a ovlivňuje styl lidského chování, velikost nároků nebo spotřební 

vzorce. Stupnice hodnot je určena společensky, kulturním a civilizačním klimatem a přímo souvisí s tím, co lidé považují 

za své legitimní potřeby, čemu jsou rozhodnuti věnovat svůj zájem, peníze, úsilí. Hodnoty vyznávané společností jsou 

proto důležitým faktorem ovlivňujícím vzorce spotřeby. V souvislosti s nimi se hovoří také o některých post-materiálních 

hodnotách, mezi něž patří i ocenění významu zdravého životního prostředí a hodnoty přírody, včetně její samotné 

vnitřní hodnoty. Udržitelného rozvoje nelze dosáhnout bez toho, že by lidé uznali zásadní důležitost uchování přírodních 

zdrojů a životodárných planetárních systémů a aniž by přijali za svou hodnotu biologické diverzity. Mezi své vlastní 

důležité hodnoty musí zařadit kvalitu prostředí, ve kterém žijí oni sami, jiní (i vzdálení) lidé a ostatní živé organismy. Post 

materiálními hodnotami však může být kromě ochrany životního prostředí i zájem a účast na veřejném dění či nový 

smysl pro duchovní hodnoty. Je nutno poznamenat, že post materialismus obecně nemusí přímo souviset s udržitelným 

rozvojem. Post materialisté v České republice jsou například více tolerantní ke geneticky modifi kovaným organismům, což 

je téma značně problematické a nejednoznačné. (Soukup, 2002). 

Teorie post materialismu, resp. postmodernismu – hovoří o změnách společnosti ve smyslu opouštění důrazu na materiální 

dostatek a ekonomickou prosperitu (materiální hodnoty) a vyšší oceňování hodnot lidské pospolitosti, individuální 

seberealizace a kvality života (post-materiální hodnoty). Její autor, americký sociolog Inglehart, ji poprvé formuloval v roce 

1977 a poté ji doložil i na empirických datech. Proměnu samotnou označuje jako tichou revoluci, protože probíhá bez 

halasu, postupně a především mezigeneračně. Problém vyplývající z Inglehartovy teze spočívá zejména v tom, že pokud 

příslušná země nedosáhne dostatečného blahobytu, nedojde ke změně hodnotové orientace lidí k post-materialismu, 

který by byl příznivější pro životní prostředí. 

Z hlediska post-materiálních hodnot lze populaci roztřídit do tří skupin – materialisté, post-materialisté a smíšení. 

Post-materialisté jsou více přesvědčeni o vážnosti ekologické krize a méně sdílejí víru ve vše spasitelnost ekonomického 

růstu. Dle jejich názoru je nutné sladit ekonomiku a životní prostředí. V rámci populace dávají největší důraz na aktivitu 

jednotlivých lidí. Jsou také ochotnější se omezit pro zlepšení životního prostředí (platit vyšší ceny, daně, popř. snížit svou 

životní úroveň) (Soukup, 2002). Podíl post-materialistů v České republice činil v roce 1993 9 % a v roce 2000 10 %. Materialistů 

bylo v roce 1993 32 % a do roku 2000 vzrostl jejich podíl o jedno %; podíl smíšených – charakteristický pro většinu populace 

– činil v roce 1993 59 % a 2000 57 % (viz graf 9.1), novější data nejsou bohužel k dispozici. V České republice s přibývajícím 

věkem ubývá post-materialistů a přibývá materialistů, i když posuny jsou patrné i v rámci kategorie smíšených. V nejmladší 

generaci (věku 18–29 let) lze jako post-materiální zařadit 20 % osob, nejméně post-materialistů je ve věkové skupině 

šedesátiletých a starších, kde sdílí post-materiální hodnoty jen 5 %. Post-materialismus je také častější u osob s vyšším 

vzděláním. Zatímco mezi vysokoškolsky vzdělanými osobami je téměř shodně post-materialistů jako materialistů (18 ku 

20 %), u osob se základním vzděláním je poměr materialistů oproti poměru post-materialistů téměř pětinásobný (43 %, 

resp. 9 %) (Soukup, 2002). 

Téměř pětina post-materialistů dle svých slov vždy nebo často omezuje jízdy autem z důvodu ochrany životního prostředí. 

Z materialistů se takto omezuje při jízdě autem jen 11 %. Post-materialisté jsou častěji členy ekologických skupin (6 %, 

z materialistů jsou členy 2 %), post-materialisté častěji podepsali petici týkající se životního prostředí (27 %, materialisté 

11 %). Peníze na podporu ekologické organizace darovalo 11 % post-materiálně orientovaných a 8 % materialistů. Při 

ostatních sledovaných pro environmentálních aktivitách (třídění odpadu, účast na demonstracích) nevykazuje chování 

materialistů a post-materialistů výraznější rozdíl (Soukup, 2002).
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Genetické manipulace plodin jsou v porovnání s rozličnými hrozbami (znečištění ovzduší průmyslem, znečištění vodních 

toků, globální změna klimatu) veřejností považovány za poměrně málo nebezpečné pro životní prostředí (43 % osob je 

považuje za mimořádně či velmi nebezpečné, pro srovnání: globální oteplování považují za výrazné nebezpečí tři čtvrtiny 

populace). Post-materialisté považují genetické manipulace potravin ještě za menší nebezpečí než zbytek populace (33 % 

post-materialistů je považuje za mimořádně či velmi nebezpečné pro životní prostředí) (Soukup, 2002). 

9.2 Životní styl

Spotřební vzorce jsou jednou z charakteristik životního stylu podobně jako způsob využívání volného času či způsob 

nakládání s příjmy. Je utvářen řadou prvků, např. prací, příjmy, vzděláním, životní úrovní, dále sociálně–ekonomickým 

postavením, místem bydliště, sociálními kontakty a hlavně hodnotami, které lidé považují za důležité. Poslední výzkum, 

který sledoval životní styl v České republice, se uskutečnil v roce 1999 (Šťastnová, 2000). 

V České republice patří k nejfrekventovanějšímu životnímu stylu život s rodinou a pro rodinu. Ve výzkumu z roku 1999 

(Šťastnová, 2000) se značná část dotázaných také přiklonila ke zdravému životnímu stylu a k ekologicky šetrnému životnímu 

stylu, nejméně častý je životní styl orientovaný na venkovský způsob života (viz graf 9.2) (Šťastnová, 2000).

To, že se značná část dotazovaných přihlásila k ekologicky šetrnému životnímu stylu, by mohlo ukazovat na potenciál, 

který společnost má a který by mohl být podporou pro přechod k udržitelnějším vzorcům spotřeby. Otázkou je, do jaké 

míry se respondenti, kteří se k tomuto životnímu stylu přihlásili, skutečně „ekologicky“ chovají. V tomto ohledu je také 

významným faktorem množství pravdivých informací, které se k občanům dostanou o možnostech udržitelné spotřeby, 

využívání energie, dopravy apod.. Při dostatku informací a možnostech svobodného výběru by se ekologicky šetrnější 

životní styl mohl stát snadnějším, a tudíž mnohem více rozšířeným (v současnosti se jedná více o aktivní přístup k problému 

vyžadující čas a energii na uskutečňování). Získané výsledky dále poukázaly na určitou uzavřenost sociálních skupin, kdy 

se většina obyvatel stýká s lidmi ze stejného sociálního prostředí. Prostupnost mezi jednotlivými vrstvami společnosti je 

nízká a sociální kontakty jsou výrazně pod vlivem sociálního postavení (Šťastnová, 2000). 
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Graf 9.1: Postmaterialisté v České republice, 1993 a 2000

Zdroj: Sociologický ústav Akademie věd ČR
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9.3 Reklama

Reklama a marketing přímo ovlivňují naše znalosti a vnímání široké škály dostupného zboží a služeb. Její role nabyla 

v posledních desetiletích neuvěřitelně na významu skrz různé komunikační kanály zahrnující internet, komerční přestávky 

v televizních programech a ve fi lmech. 

Je třeba si uvědomit, že už z defi nice reklamy nemusí být podobně získané znalosti a vnímání objektivní. Reklama je obvykle 

placená, někdy i klamavá, propagace na výrobek, službu, společnost nebo myšlenku od rozpoznatelného sponzora. Velmi 

často uměle vyvolává potřeby. Strategií reklamy je znát dobře cílovou skupinu: co ji zajímá, co sleduje, jaký je její životní 

styl. Běžně ovlivňuje chování vytvářením pocitů, že nás zakoupení určitého produktu nebo služby udělá šťastnějšími, 

vylepší naše postavení ve společnosti, zlepší náš vzhled nebo nám umožní vyhnout se riziku, o kterém jsme před tím 

neměli ani tušení. Mnoho Čechů nakupuje impulsivně, a proto jsou reklamní kampaně často velmi úspěšné. Zejména 

u mladých lidí je rozšířené následovat reklamu, která navozuje iluzi, že nakupováním určitých produktů jsou mladí lidé 

svobodní, výjimeční, sví a „in“. Předmětem reklamy jsou v současné době dokonce i alternativní životní styly. 

Podle výzkumů společnosti GfK z roku 2000 nakupovalo impulzivně a pod vlivem reklam 93 % zákazníků, zatímco pouze 

7 % plánovalo svůj nákup dopředu. Podle údajů z roku 2005 ze společného výzkumu GfK Praha a Incoma Research čte 

75 % českých zákazníků reklamní letáky řetězců a nakupuje podle nich (Fuchs a kol., 2005).

V České republice rok od roku stoupá objem peněz vynaložených na reklamu. V roce 2007 činily výdaje na reklamu 

28,7 mld. Kč, v roce 2005 to pouze bylo 20,5 mld. Kč. V současnosti zažívá nebývalý rozvoj reklama na internetu. Zhruba 

polovina všech výdajů na reklamu jde do televize, se třetinou následuje tisk. Tabulka 9.1 ukazuje výdaje na reklamu deseti 

společností, které za ni v roce 2007 utratily nejvíc. Tradičně nejvíce peněz na svoji propagaci utrácí mobilní operátoři, O
2
 vydal 

v roce 2007 více než jednu a půl miliardy korun, hned za nimi následoval výrobce mléčných výrobků Danone (585 milionů 

korun), výrobce trvanlivého pečiva Opavia (téměř půl miliardy korun). Dále následují bankovní instituce Česká spořitelna 

a Komerční banka (404 a 372 miliónů korun), tuzemský výrobce automobilů Škoda (369 miliónů korun), dále výrobce 

zahradní techniky Mountfi eld (362 miliónů korun) a výrobce potravinových doplňků Walmark (358 miliónů korun). 

 

Hnací síly spotřebního chování

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Život s rodinou

Zdravý životní styl

Ekologicky šetrný

Práce i mimo pracovní
dobu

Zajištění nadstandardu

Nezávislý s širším
okruhem známých

Duchovní hodnoty 
a život

Tradičně venkovský

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

Graf: 9.2: Životní styly, 1999

Zdroj: Šťastnová, 2000



38 I

Hnací síly spotřebního chování

Tabulka 9.1: Výdaje na reklamu, 2007 (mil. Kč)

  TV rozhlas tisk kino
venkovní 

reklama
celkem

1. O2 979,7 130,5 375,1 12,5 129,7 1 627

2. Vodafone 714,8 145,8 355,2 65,5 102,1 1 383

3. T-Mobile 460,0 50,1 261,4 8,4 70,3 850

4. Danone 574,8 1,7 8,1 0,6 0,1 585

5. Opavia 471,3 0,1 3,7 0,1 2,5 478

6. Česká spořitelna 263,7 4,7 121,1 0,0 14,9 404

7. Komerční banka 163,5 38,1 141,1 0,0 29,6 372

8. Škoda 149,4 17,8 187,4 3,5 11,1 369

9. Mountfi eld 48,8 39,8 258,9 0,0 14,2 362

10. Walmark 303,1 2,0 51,3 0,0 1,9 358

Zdroj: Zpravodajský server o marketingu, médiích a reklamě 



I 39

10. Pozadí spotřeby

Za posledních deset let se výrazně změnil styl nakupování. Nákupní místa se v masovém měřítku stěhují na okraje měst, 

kde vznikají nová nákupní centra. Obchod se tak nepřibližuje k zákazníkovi, ale zákazník se musí dopravit na místo prodeje, 

což s sebou nese zvýšené nároky na dopravu a s tím i vyšší dopady na životní prostředí. Dalším problémem je zabírání 

zemědělské půdy, na které nákupní areály nejčastěji vznikají. 

Důsledkem je již zmíněná skutečnost, že 60 % českých domácností jezdí nejčastěji nakupovat autem, zejména vícečlenné 

domácnosti, pouze lidé žijící v menších domácnostech dávají přednost menším a snadno dostupným prodejnám, 

kam chodí pěšky (jedná se zejména o důchodce). Mobilní zákazníci nejčastěji nakupují ve velkých hypermarketech 

a cash&carry1 prodejnách, kde mohou koupit velké množství zboží a zásobit tak svou domácnost i na týden a více 

(Incoma, 2008a). 

10.1 Češi nakupují rádi a levně

Češi rádi nakupují levně, což je pochopitelné vzhledem k jejich slabší kupní síle ve srovnání se západními sousedy. Cena 

je prioritou pro téměř polovinu domácností (45 %). S tím souvisí i výhoda dopravy za nákupy autem: mobilní zákazník má 

na výběr mezi větším počtem prodejen a vystřídá jich tak během jednoho nákupního dne hned několik (Incoma, 2008a). 

Mobilní typy (používají při nákupu potravin automobil) nakupují impulsivněji, preferují moderní obchodní formáty 

(hypermarkety, diskonty, méně supermarkety)2, jsou zpravidla mladší a mají v průměru vyšší příjmy, větší počet dětí 

v domácnosti, vyšší vzdělání; u nemobilních typů je tomu naopak. Mobilní typy kladou při volbě prodejny menší důraz na 

její lokalizaci a vyšší důraz na další faktory (ceny, sortiment – zde se liší dle cenové citlivosti a náročnosti), nemobilní typy 

se rozhodují zejména podle umístění prodejny a rozdíly v rozhodovacím procesu se podle cenové citlivosti a náročnosti 

tolik neliší (Incoma, 2008a). Nákupy se velmi často stávají víkendovou aktivitou, obchody jsou v České republice otevřeny 

i v neděli: jak už bylo v úvodu zmíněno, víkendové nakupování je sedmou nejčastější volno časovou aktivitou českých 

rodin (StemMark, 2007).

1 Jedná se o samoobslužné velkoobchody. Systém cash&carry znamená doslova „zaplať zboží a odvez si ho“.

2 Hypermarkety jsou obchody s výrazným podílem nepotravinářského zboží, ty menšího typu mají prodejní plochu zpravidla 2500 – 5000 m2. 

Některé hypermarkety s plochou přes 5000 m2 bývají součástí multifunkčních obchodně-zábavních center. 

 Supermarkety jsou obchody s prodejní plochou 400–2500 m2, ve kterých převažuje nabídka potravin. 

 Diskonty jsou obchody s prodejní plochou zpravidla 400–1000 m2 s méně pestrým potravinářským sortimentem a menším zákaznickým komfortem 

(prodej z palet aj.) (Fuchs a kol, 2005).
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České nakupující lze podle uvedených tří faktorů (mobilní, nemobilní a cenově citliví) dále rozdělit na základních osm 

typů: náročný, velkorysý, mobilní pragmatik, ekonom (mobilní typy lišící se náročností a cenovou citlivostí - celkem je jich 

v populaci 63 %), komunikativní hospodyně, šetřivý, pohodlný oportunista, nenáročný fl egmatik (nemobilní typy tvoří 

37 % v populaci) (Incoma, 2008a) (viz graf 10.1). 

Také cenová citlivost ovlivňuje výrazně chování typů a nejvýraznější vliv má na postoj nakupujících k reklamě, inzerci 

a promočním letákům. Cenově citlivé typy sledují tyto informační kanály výrazně pozorněji a také častěji podle letáků 

nakupují, vyhledávají cenové akce. Uvědomíme-li si, že cenově citlivých zákazníků je téměř polovina (45 %), je zřejmé, že 

letáková forma reklamy má v České republice značný vliv. 

Náročnost je faktorem, který ovlivňuje např. volbu nákupního místa pro jednotlivé kategorie zboží - nároční mobilní 

nakupující mají tendenci nakupovat i čerstvé potraviny v hypermarketech a naopak mimořádné kategorie (např. kosmetiku) 

ve specializovaných prodejnách. Také náročnost ovlivňuje nákupní styl hlavně u mobilních zákazníků - projevuje se 

v preferenci hypermarketů. Preference lidí, kteří nepoužívají k nákupům automobil, jsou rozloženy mezi menší prodejny 

a supermarkety. Náročných zákazníků je v České republice 41 % a nenáročných 59 %.

10.2 Boom hypermarketů

První hypermarket byl v České republice otevřen v roce 1996. Od té doby na českém území přibylo již přes 250 nákupních 

center různých typů i velikostí a neustále přibývá nových. V roce 2007 bylo otevřeno dalších šest nových nákupních center, 

v roce 2008 jich mělo být otevřeno dvanáct, desítky dalších jsou ve fázi výstavby či příprav. Za hlavní místo svého  nákupu 

považuje hypermarkety více než třetina všech nakupujících (37 %). V deseti případech se přitom jedná o nákupní centra 

s více než 100 nájemci a dalších 40 moderních nákupních komplexů s více než 50 provozovateli (Incoma, 2008b). 

V České republice je v současnosti 24 hypermarketů na milión obyvatel, což je nejvíce ve střední Evropě. Nejvíce nákupních 

center je v hlavním městě Praze (38 % všech ploch v českých nákupních center) a okolo dalších větších měst. V současné 

době však hypermarkety pronikají i do měst s 50 tisíci a méně obyvatel. Jejich tržby neustále rostou, zatímco tržby malých 

obchodníků stagnují nebo klesají. Deseti největším obchodním řetězcům vzrostly v roce 2007 podle předběžných výsledků 

tržby meziročně o 31,3 miliardy na rekordních 289,1 miliardy korun. Desítka největších obchodníků meziročně zvětšila svůj 

podíl na tuzemském trhu s rychloobrátkovým zbožím z 63 % na 66 % a inkasuje tak už dvě třetiny tržeb. Velcí obchodníci 

tak mohou diktovat dodavatelům výkupní ceny, řídit styl spotřeby nakupujících, což neumožňuje příliš mnoho alternativ 

k neudržitelné spotřebě současnosti. 

16 13 11 14

15
15 16

17

13 15 15
14

16 17 20
18

9 6 6 8

13
11 11

11

6
6 7

5

12 16 15 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007

nenáročný flegmatik
pohodlný oportunista
šetřivý
komunikativní hospodyně
velkorysý
náročný
mobilní pragmatik
ekonom

Graf 10.1: Typy nakupujících – zastoupení v české populaci, 2008 

Source: GfK, Incoma Research, 2008
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První místo v žebříčku největších obchodníků s odhadovanými tržbami 51,1 miliardy korun loni obhájila maloobchodní 

skupina Schwarz, která provozuje prodejny Lidl a Kaufl and. O druhou a třetí příčku se dělily společnosti Ahold (hypermarkety 

Hypernova a supermarkety Albert) a Tesco Stores ČR. Obě vykázaly tržby okolo 42 miliard korun. Na čtvrté pozici se umístila 

velkoobchodní společnost Makro Cash&Carry (39,3 mld. Kč) a pátá byla skupina Rewe (31,6 miliardy korun), která v Česku 

vlastní supermarkety Billa a diskontní prodejny Penny Market.

Nejčastější zastoupení mají v nákupních centrech prodejny odívání (census jich zaznamenal 1582) a vykazují také nejvyšší 

dynamiku růstu. Móda je vůbec hlavním hnacím motorem expanze, o čemž svědčí druhé místo obuvi a koženého zboží 

(488 prodejen). Na třetím místě jsou prodejny klenotů a dárků (450 prodejen), následují prodejny elektro a počítačové 

techniky (390) a specializované prodejny potravin (346). 

V podílu prodejní plochy center ovšem stále dominují hypermarkety, následují velkoplošné hobbymarkety (prodejny 

sortimentu do-it-yourself), lokalizované často v rámci tzv. retail parků. Stále významnější %o provozoven umístěných 

v nákupních centrech představují gastronomie a zejména služby (např. pobočky fi nančních institucí) (Incoma, 2008b).

Češi v nákupních centrech tráví poměrně mnoho času: 72 % obvykle více než hodinu, 31 % dokonce více než 2 hodiny. 

Hodně lidí je i ochotno dojíždět do „svého oblíbeného“ nákupního centra delší dobu (v průměru 34 minut). Polovina 

návštěvníků utratí při jedné návštěvě svého hlavního centra více než 1500 Kč (Incoma, 2008b).
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Graf 10.2: Vývoj počtu hypermarketů v České republice, 1997–2008

Zdroj: GfK, Shopping centre and Hypermarket 2008

10.3 Čechům přibývá volného času

Ve čtyřletém období mezi roky 2002 až 2006 mají lidé ve věku 15 - 44 let průměrně o tři volné hodiny týdně více, jejich 

volný čas tak vzrostl z 28 na 31 hodin za týden. Nejčastěji tráví volný čas se svými blízkými, ať už rodinou či přáteli. Kromě 

tradičních návštěv kin (tři čtvrtiny Čechů navštíví kino alespoň jednou za měsíc) jsou populární návštěvy restaurací (68 % 

Čechů alespoň jednou za měsíc). Stále vyšší význam mají pro volný čas Čechů i nákupně-zábavní komplexy. Kromě 

nakupování zde nejraději navštěvují gastronomické provozovny, kina, restaurace či bowling (Incoma, 2006).

Mezi nejpopulárnější sporty oblíbené všemi věkovými skupinami patří především jízda na kole a plavání, následuje turistika 

a kolektivní míčové hry. Oblibu plavání, koupání a vodních radovánek vůbec dokazuje skutečnost, že nejpostrádanějším 

zařízením pro trávení volného času jsou jednoznačně aquaparky či koupaliště s vodními atrakcemi (Incoma, 2006). 
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Asi polovina (52 %) rodin jezdí alespoň jednou za měsíc o víkendech na výlety do přírody, do multikin chodí 9 % (39 % 

alespoň jednou za půl roku) a do aquaparků chodí 21 %. Na druhou stranu sleduje každý druhý víkend nebo častěji 48 % 

rodin doma videa nebo DVD. 

10.4 Češi jezdí čím dál více do zahraničí a čím dál častěji letadlem

Češi tráví svoji dovolenou méně a méně v České republice, jezdí častěji do zahraničí a čím dál častěji preferují leteckou 

dopravu (viz graf 10.4 a 10.5). Novými trendy českých dovolených jsou posun od levnějších ubytovacích zařízení k lepším, 

nárůst zájmu o pobyty all inclusive, více leteckých zájezdů na úkor autobusových a vlastní dopravy autem, méně pobytů 

v apartmánech bez stravy, zvyšující se zájem o koupi zájezdu „fi rst minute“, nárůst prodeje zájezdů na splátky (v roce 2007 

se takto prodala 3 % všech zájezdů) (Škraňková, 2008). V roce 2008 utratili Češi za dovolené přes 60 miliard korun. Nejvíce 

si kupují letecké zájezdy do Egypta, Turecka a Řecka a v porovnání s minulostí rovněž prodlužují délku svého pobytu: 

nejčastěji jezdí na dva týdny (Škraňková, 2008). 
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Graf 10.3: Hlavní nákupní místo potravin, 2008

Zdroj: Shopping Monitor 2008, Incoma Research a GfK Praha

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1998 2000 2003 2004 2005

v České republice celkem
do zahraničí celkem

Graf 10.4: Delší cesty za účelem trávení volného času, 1998–2006

Zdroj: ČSÚPozn.: Cesty se čtyřmi a více přenocováními.



I 43

Pozadí spotřeby

0

100

200

300

400

500

600

1998 2000 2003 2004 2005 2006

%

osobní automobil
autobus
vlak
letadlo

Graf 10.5: Delší cesty za účelem trávení volného času podle dopravního prostředku, 1998–2006

Zdroj: ČSÚPozn.: Cesty se čtyřmi a více přenocováními.
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11. Environmentální dopady 
spotřeby českých domácností

Se zvyšováním spotřeby rostou i její environmentální dopady. Podle jedné zahraniční studie (Hirschl et al, 2003) lze ve 

vyspělém světě přiřadit 30 až 40 % problémů životního prostředí domácnostem. Nejdůležitějšími oblastmi, které působí 

nejvážnější dopady na životní prostředí, jsou jídlo, bydlení a doprava. Vyšší dopady souvisejí se změnou poptávky i způsobů 

produkce prakticky ve všech kategoriích v posledních třiceti letech. 

Domácnosti působí jak přímé, tak i nepřímé dopady. Přímé environmentální dopady vyplývají z aktivit domácností, dopadů 

z cestování doma i do zahraničí a nepřímé dopady souvisí s těžbou potřebných zdrojů, spotřebou energie při zpracování, 

distribuci a zneškodňováním odpadů. S růstem automobilismu rostou například emise skleníkových plynů, zabírá se stále 

více zemědělské půdy pro nové komunikace a parkoviště. 

I když je v současné době trendem používání úspornějších zařízení, jako jsou pračky, ledničky, televizory, počítače, ale 

i automobily, možný úsporný efekt je převážen jejich rostoucím množstvím či častějším používáním. O tom svědčí i růst 

spotřeby elektrické energie nebo zmíněný nárůst emisí skleníkových plynu z osobní dopravy. 

Domácnosti působí další nepřímé dopady související se zbylým zásobujícím řetězcem. Značné množství zboží se dováží 

z velkých dálek. Mění se způsoby zpracování, místo původu zboží (a rovněž potravin) bývá vzdálené, s čímž souvisí další 

zvýšené nároky na dopravu. U potravin vzrůstá podíl zpracovaných a balených produktů s vysokou energetickou náročností 

během životního cyklu. Environmetální dopady českých domácností se však zatím nikdo nepokusil kvantifi kovat. 

11.1 Motivaci chovat se šetrně k životnímu prostředí 

má pouze část českých domácností

Tabulka 11.1 ukazuje, že pouze část českých domácností je motivovaná změnit svoje spotřebitelské chování tak, aby 

bylo k životnímu prostředí šetrnější. V oblastech třídění odpadů je podíl domácností, které třídí či odevzdávají nebezpečný 

odpad, zhruba poloviční (velká část domácností se takto ale nechová pokaždé). Energiemi šetří vždy 13 % domácností 

a často 33 %. Asi třetina domácností se řídí při nákupu výrobku tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí, ale minimum 

domácností omezuje jízdy autem z důvodu ochrany životního prostředí (zhruba pětina). 

Tabulka 11.1: Chování domácností k životnímu prostředí

vždy často výjimečně nikdy neví

Odevzdává, třídí nebezpečný odpad 37 35 17 7 4

Třídí běžný odpad 32 41 16 9 2

Šetří energiemi a vodou z důvodů ochrany ŽP 13 33 32 18 4

Řídí se při nákupu výrobků tím, zda jsou šetrné k ŽP 8 23 34 22 13

Omezuje jízdy autem z důvodu ochrany ŽP 6 12 36 37 9

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
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11.2 Spotřeba stojí na dovozech

Česká spotřeba má environmentální dopady daleko za hranicemi státu. Je logické, že tak malá země není schopná pokrýt 

veškerou svou spotřebu z vlastních zdrojů, zejména u zboží dlouhodobé spotřeby a dalších speciálních průmyslových 

výrobků, a samozřejmě u paliv. Objem však rapidně roste i u produktů, které jsou v zemi vyráběny a pěstovány. Stává 

se tak, že se vyváží i dováží stejné kategorie zboží (jablka), což se jeví jako zbytečná zátěž životního prostředí, která 

plyne z dopravy. Podívejme se nyní na objemy dovozu potravin a zemědělských komodit, který narostl od roku 1989 

dvojnásobně. Dováží se zejména ovoce a zelenina, ale i krmivo pro hospodářské zvířectvo (viz graf 11.1). Objem dovozu 

u ostatních položek rovněž vzrůstá. To má bezpochyby své environmentální důsledky nejen v nepřímé spotřebě na energii 

pro zpracování, dopravu, ale také ve formě zabrané plochy daleko za hranicemi země. 

Podíváme-li se například na spotřebu zeleniny na osobu a srovnáme-li toto množství s objemem dovozu, dojdeme 

k výsledku, že dovoz činí asi 62 % objemu celkové spotřeby (viz graf 11.2). 
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Graf 11.1: Dovoz potravin a zemědělských produktů v časové řadě pro Československo 

(po roce 1993 pro Českou republiku plus Slovensko)

Zdroj: ČSÚ
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Graf 11.2: Podíl spotřeby zeleniny podle zemí původu, 2005

Zdroj: ČSÚ a vlastní výpočet

11.3 Odpady

Průměrná domácnost vyprodukuje za rok přibližně tunu komunálního odpadu. Je třeba dodat, že z této tuny zhruba 10 kg 

připadá na nebezpečnou složku. Produkce komunálního odpadu mírně vzrůstá (viz graf 11.3). 
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Graf 11.3: Produkce komunálního odpadu na osobu, 2000–2006

Zdroj: ČSÚ
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Graf 11.4: Emise oxidu uhličitého z domácností, 1997–2005

Zdroj: ČHMÚ, ČSÚ a vlastní výpočty

11.4 Vliv domácností na změnu klimatu

Ve srovnání s rokem 1997 produkují domácnosti v současné době trochu méně oxidu uhličitého, ale díky rostoucí 

spotřebě elektrické energie a růstu automobilismu postupně emise tohoto skleníkového plynu vzrůstají. Graf 11.4 

ilustruje emise skleníkových plynů z domácností ve třech hlavních oblastech: spotřeby elektrické energie, přímé spalování 

v domácnostech a odhad emisí z automobilové dopravy. Skutečné emise by však po započtení nepřímých dopadů byly 

ještě vyšší vzhledem k spotřebě dováženého zboží a zboží energeticky náročného na výrobu jako jsou například balené 

potraviny, dovážené oblečení atd. 

Nepřímé emise skleníkových plynů závisí mj. na skladbě jídelníčku. Velmi důležitý je poměr živočišných a rostlinných 

produktů. Švédská studie zkoumala emise skleníkových plynů uvolněných při produkci, zpracování a dopravě čtyř různých 

jídel se stejným obsahem kalorií a bílkovin. Emise dosahovaly od 190 g ekvivalentních jednotek CO
2
 pro vegetariánské jídlo 

z lokální produkce až po 1800 g pro jídlo obsahující maso a většina ostatních přísad byla dovezena ze zahraničí (Carlsson 

– Kanyama, 1998 citováno v Michaelis a Lorek, 2004).
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Graf 11.5: Ekologická stopa na osobu, 1926–2000

Zdroj: Kušková, 2006

Pozn: od roku 1926 do roku 1992 se jedná o data pro Československo 

a od roku 1993 do roku 2000 pro Česko a Slovensko dohromady. 

11.5 Ekologická stopa

Podle poslední zprávy Světového fondu na ochranu přírody (WWF), Living Planet Report, Češi v žebříčku dopadů spotřeby 

na životní prostředí vystoupali na čtrnácté místo na světě. Svědčí o tom indikátor ekologická stopa, který odhaduje 

velikost produktivní plochy potřebné k produkci materiálů a energie, kterou každoročně daný stát či obyvatel potřebuje 

k zajištění svého fungování. Každá kategorie spotřeby je vyprodukována na nějakém místě, zdroje na její výrobu či 

vypěstování se odebírají z plochy (která nemusí ležet pouze v dané zemi). Ekologická stopa odhaduje celkovou velikost 

těchto produktivních ploch rozmístěných po celé planetě. Následně je možné srovnávat velikost ekologické stopy (obvykle 

udávané v hektarech na osobu) s dostupnou biologickou kapacitou v zemi (tedy plochou produktivní plochy). Ekologická 

stopa průměrného občana České (a Slovenské) republiky (Československa před rokem 1993) rostla v průběhu dvacátého 

století zejména díky spotřebě fosilních paliv. 

Jak vidíme z grafu 11.5, česká ekologická stopa překračuje několikanásobně dostupnou biologickou kapacitu země. Graf 

11.5 končí rokem 2000, tedy deset let po revoluci. Během tohoto desetiletého období probíhala transformace ekonomiky 

s níž souvisel dočasný pokles výkonu ekonomiky, a tudíž i spotřeby. Výpočty WWF však ukazují, že ekologická stopa 

průměrného Čecha v současnosti roste (WWF. 2004, 2006, 2008). 
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12. Zdroje dat

Na úvod této kapitoly je nutné poznamenat, že kromě základních dat o spotřebě, která sleduje Český statistický úřad, je 

v České republice dalších dostupných dat velmi málo. Chybí zde výzkumy na dané téma, které je pokryto pouze okrajově 

na rozdíl od zahraničí, kde se této oblasti věnuje značná pozornost jak mezi environmentalisty, tak mezi sociology či 

ekonomy. V České republice nejsou k dispozici studie stavějící na mezioborových poznatcích, kombinující dostupná 

statistická data z různých témat (například statistiky životní úrovně a dopadů na životní prostředí atd.) 

12.1 Český statistický úřad

Data použitá v předložené studii byla čerpána převážně z dat, která zveřejňuje Český statistický úřad (www.czso.cz) 

v kapitole Životní úroveň, kde je možné nalézt údaje o statistice rodinných účtů, a to zejména příjmy a spotřební vydání, 

dále data o spotřebě potravin, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání. Český statistický úřad rovněž 

v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie provádí od roku 2005 každoročně šetření nazvané Životní 

podmínky. Jedná se o národní modifi kaci celoevropského šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and 

Living Conditions). Je třeba dodat, že zmíněná statistická data neobsahují údaje o kvalitě daných spotřebních kategorií 

(například jedná-li se o energeticky šetrné spotřebiče, ekologicky šetrné výroby, biopotraviny či Fair Trade zboží). 

Údaje o spotřebě energie v domácnostech byly čerpány rovněž z materiálů ČSÚ, konkrétně ze zvláštního šetření nazvaného 

Energo 2004. Hlavním cílem šetření bylo získání co největšího počtu údajů o parametrech, vybavenosti, energetické 

náročnosti a nákladech na provoz bytu, resp. domácnosti. V zásadě se jednalo o následující ukazatele: charakteristiky 

a parametry bytů, vybavenost bytů energetickými spotřebiči, peněžní vydání domácností na paliva a energie, energetická 

spotřeba bytů, měrné spotřeby paliv a energie podle účelu užití, využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech, 

vybavenost domácností automobily.

Další data vztahující se ke spotřebě energie byla převzata z údajů Teplárenského sdružení České republiky (www.tscr.cz). 

12.2 Sociologické studie a průzkumy veřejného mínění 

Základní informace o postojích českých občanů k otázkám spojeným se životním prostředím obsahují průzkumy Naše 

společnost 2005 Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR a výsledky průzkumu 

Eurobarometru. Výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění probíhají zpravidla každý kalendářní měsíc formou 

standardizovaného dotazování při použití metody kvótního výběru. Téma životního prostředí a některých souvisejících 

otázek je zařazováno do některých z nich. Asi nejvýznamnějším výzkumem přibližujícím se tématu spotřeby u nás je 

International Social Survey Programme (ISSP), provedený Sociologickým ústavem AV ČR. Výzkumy na téma životní prostředí 

z roku 1993 a 2000 se zabývaly zkoumáním postojů k přírodě, životnímu prostředí a jejich ochraně, k ekonomickému 

růstu a s ním souvisejícím environmentálním problémům a mapovaly informovanost o problémech životního prostředí 

a „zelené“ chování populací. Šetření za rok 2000 proběhlo v říjnu, kterého se zúčastnilo 1244 dotazovaných (v roce 

1993 1005 dotazovaných), provedla ho agentura SC&C. Na zmíněný výzkum navázala Řeháková (2001) prací o faktorech, 

které ovlivňují vztah k životnímu prostředí. Nepopiratelný přínos k výzkumu vztahu jedince k životnímu prostředí tvoří 

také práce o post-materialismu české společnosti (Rabušic, 2000, Soukup 2002). 

V České republice neexistuje příliš výrazná a zacílená sociologická kritika spotřeby. Brilantně shrnuje a rozebírá argumenty 

a fakta na dané téma publikované západními autory Keller (1993, 1997), ale bez mnoha lokálních souvislostí. S ohledem na 

místní specifi ka je nejdůležitější práce Librové (1994, 2003), která sbírá příklady „zeleného“ životního stylu, které spadají 

do oblastí od ortodoxních přes střední až po dělajících kompromisy. Vypozorovala mnoho malých ostrůvku alternativních 

životních stylů v moři konzumerizmu (Večerník, 2008).
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12.3 Další české výzkumy

Tématu udržitelné spotřeby se v minulosti věnoval výzkumný tým ústavu pro ekopolitiku v projektu vědy a výzkumu 

Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby. Tým Centra pro otázky životního prostředí se věnuje determinantům 

a bariérám ekologicky šetrné spotřeby (Urban a Ščasný, 2007). 

12.4 Marketingové studie 

Jedním z významných zdrojů dat jsou průzkumy trhu a spotřebního chování domácností společnosti Gfk Praha 

(www.gfk.cz). Většina dat a studií je však zpoplatněna. Podobně i další společnosti zabývající se průzkumy spotřebního 

chování a marketingem svoje služby a data zpoplatňují. Následuje přehled několika známých marketingových 

společností:

StemMark (www.stemmark.cz)

Ave marketing (www.ave.cz)

Network Media Service (www.nms.cz)

Confess Research (www.confess.cz)

Opinion Windows Research International (www.opw.cz)

SIMAR - neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění (www.simar.cz)

Zdroje dat
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13. Závěr

Česká republika prodělala v posledních desetiletích zásadní změny. Hlavním přelomem byl rok 1989, kdy proběhla 

Sametová revoluce a země se začala po čtyřiceti letech komunismu „vracet“ do Evropy. Česká republika v současné době 

zažívá boom konzumerismu a společnost má tendenci se vlivem komerčních tlaků uniformizovat. Marketingové kampaně 

podložené sofi stikovanými výzkumy komerčních agentur pracují za účelem spotřebu zvýšit. Tyto agentury pracují velmi 

profesionálně na bázi odborníků sociologů, ekonomů a psychologů. Strategie prodeje a reklamy jsou velmi propracované 

a trendy spotřeby  nahrávají silnějším hráčům na trhu (velké prodejní řetězce, fi rmy se schopností a tendencemi budovat 

na značce a ne na kvalitě produktů) a česká spotřeba tak neslevuje ze svého neudržitelného trendu. 

Na rozdíl od silně působících reklam na často velmi škodlivé výrobky je propagace těch ekologicky šetrných na nedostačující 

úrovni. Vypadá to ale, že se situace mění, lidé více nakupují biopotraviny a zdá se, že sílí jejich ekologické cítění zejména 

ve vztahu k vlastnímu zdraví. Většina bioproduktů je však dovážena ze zahraničí, což s sebou nese negativní dopady na 

životní prostředí. Ekologičtější spotřeba pravděpodobně půjde cestou menšin s vyššími příjmy, než aby se stala v dohledné 

době dostupná pro všechny občany. 

Tématu spotřeby se věnuje řada mezinárodních organizací, které se snaží porozumět současným trendům a možným 

vládním strategiím a podnítit změnu k udržitelnějším spotřebním vzorcům. Patří mezi ně Program OSN pro životní prostředí 

(UNEP), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Odbor 

OSN pro ekonomické a sociální otázky (UN-DESA). Oblast spotřeby byla rovněž zdůrazněna jako klíčová v Implementačním 

plánu ze Světového summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v září 2002. 

Spotřebitelé jsou pro vlády nejobtížnějším ekonomickým faktorem. Jedná se o velkou, rozptýlenou a heterogenní skupinu, 

jejíž chování se při tvorbě negativních ekologických externalit mění. Vlády se také chtějí vyhnout nadměrné intervenci 

do rozhodování spotřebitele. Proto by se mělo více pozornosti věnovat rozsahu různých sociálních nástrojů za účelem 

podpory udržitelné spotřeby včetně koordinovaných iniciativ spotřebitelů; rozhodování stran o udržitelné spotřebě 

a informačních nástrojů obecně (OECD, 2002, 2008). V otázkách spotřeby se jedná o začarovaný kruh problémů, které jsou 

řešitelné pouze tehdy, budou-li řešeny na všech možných úrovních od informování spotřebitelů, různého zvýhodňování 

a propagace lokálních produktů, po řešení na úrovni místních zastupitelstvech a vlády. 

V České republice byla v této souvislosti v roce 2003 zřízena Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) jako stálý poradní 

a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. S ohledem na skutečnost, 

že udržitelná spotřeba a výroba je jednou z podmínek udržitelného rozvoje, byla v říjnu 2003 jako jedna z pracovních 

skupin RVUR ustanovena Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu s cílem připravit v návaznosti na Strategii 

udržitelného rozvoje programový rámec podpory udržitelné spotřeby a výroby v České republice. 

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby (USV), schválený vládou v roce 2005, vychází ze Strategie udržitelného 

rozvoje České republiky a dalších přijatých a rozpracovaných strategií a politik (Státní politiky životního prostředí, 

Surovinové politiky, Státní energetické koncepce, Dopravní politiky aj.) a relevantní části těchto strategií rozvíjí v oblasti 

systému spotřeby a výroby. 

Jeden z návrhů specifi ckých aktivit zmíněného dokumentu zní: „do řešení zapojit aktivně obchodní řetězce formou 

větší intervence státu za účelem nastavení lepších pravidel, aktivnější komunikace s obchodními řetězci ze strany státu, 

spotřebitelských, ekologických i výrobních organizací, uzavíráním dobrovolných dohod mezi těmito subjekty za účelem 

zlepšení současných podmínek, zvýšení dostupnosti ekologicky šetrných výrobků a zlepšení jejich propagace, a dále 

zvyšováním poptávky ze strany spotřebitelů“. 

Nejen v této souvislosti se jeví jako klíčová znalost situace spotřeby domácností, které hrají ve spotřebitelských tématech 

důležitou roli. 



52 I

Použitá literatura
Abraham (2004): Spotřeba potravin v ČR a porovnání s vybranými státy EU. Diplomová práce. Česká zemědělská univezita v Praze, Fakulta provozně- 

ekonomická, Katedra statistiky. 77 s.

Biointstitut, (2006): Ekologické zemědělství v České republice, Ročenka 2006, Ministerstvo zemědělství České republiky a Svaz ekologických zemědělců 

PRO-BIO, Praha. 25 s.

ČSÚ (2005): Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 1970 až 2001. http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/publ/4133-05-1970_az_2001

ČSÚ (1993 - 2007): Statistická ročenka České republiky. Český statistický úřad. Praha. 

ČSÚ (1991, 2001): Sčítání lidí, domů a bytů (SLDB). http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/home

Dubská, D., (2005): Změny v sektoru domácností ČR – úspory a zadluženost v období 1995 až 2005. Český statistický úřad http://www.czso.cz/csu/

2005edicniplan.nsf/p/1533-05

EEA (2005): Household consumption and the environment. European Environment Agency. Copengagen. 68s.

Eurostat (2008): Europe in fi gures - Eurostat statistical yearbook 2008. European Communities, 425 s. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_

pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-CD-07-001

Fuchs, F., a kol. (2005): Přelet nad hypermarketovým hnízdem. Deset let budování hypermarketů v ČR. Nesehnutí. 128 s.

GE Money (2008): Čtyři z pěti Čechů jezdí na dovolenou autem. http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/tiskove-zpravy?id=45267

Hirschl, B., Konrad, W., Scholl, G. (2003): New concepts in product use for sustaineble consumption. Journal of Cleaner Production 11 (2003), s 873-881.

Incoma, (2008a): Již 2/3 českých domácností používají k nákupu potravin pravidelně automobil. Marketingové noviny. http://www.marketingovenoviny.

cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=6161

Incoma (2008b): Boom nákupních center nezpomaluje. Marketingové noviny. http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_

ID=6095

Kotakorpi, E., Lähteenoja, S., Lettenmeier, M., (2008): Household MIPS (Material Input per Service Unit); Natural resource consumption of Finnish 

households and its reduction, The Finnish Environment 43en, Ministry of the Environment, 156 s. 

Králíček, Z., (2008): Spotřeba potravin zn. BIO vloni stoupla o 70 %. iHNed.cz.  http://ekonomika.ihned.cz/c1-23537980-spotreba-potravin-zn-bio-vloni-

stoupla-o-70-procent

Keller, J., (2003): Až na dno blahobytu, Hnutí Duha, 1993. 127 s.

Keller, J., (1997): Abeceda prosperity. Doplněk. Brno. 160 s.

Kušková, P., (2006): The long term industrial transformation study for the territory of Czechoslovakia, The paper for presentation at the Ninth biennial 

conference of International Society for Ecological Economics on “Ecological sustainability and human well-being”, 15-18, December 2006, 

New Delhi. 

Librová, H., (1994): Pestří a zelení : kapitoly o dobrovolné skromnosti. Veronica, Hnutí Duha. Brno. 218 s.

Librová, H., (2003): Vlažní a váhaví : (kapitoly o ekologickém luxusu). Doplněk. Brno, 319 s. 

Maddison, A., (2008): Historical Statistics for the World Economy: 1-2006 AD. 2008-10-15 http://www.ggdc.net/maddison/

Maslow, A., H., (1943): A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396. http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm

Michaelis, L., Lorek, S., (2004): Consumption and the Environment in Europe:

Trends and Future”. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen. 128 s.

Moll, S., Watson, D., (2009):  Environmental Pressures from European Consumption and Production A study in integrated environmental and economic 

analysis,  European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production; working paper 1/2009, 67 s.

MZe, MŽP (2008): Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky. Praha. 95 str. 

OECD (2002): Towards Sustainable Household Consumption?, Trends and Policies in OECD Countries, OECD. 146 s. 

OECD (2008a): OECD Environmental Outlook to 2030, OECD Publishing, 520 str. 

OECD (2008b): New comparison of GDP and consumption based on purchasing power parities for the zdar. http://www.oecd.org/

dataoecd/53/47/39653689.pdf

OSN (1993): Earth Summit: Agenda 21, the United Nations programme of action from Rio. United Nations, New York, 75 s.

OSN (1988): Our Common Future: World Commision on Environment and Development. Oxford University Press. 400 s. 

Rabušic, L., (2000): Je česká společnost ‚post-materialistická‘? Sociologický časopis, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 36, 1s. 3-22.

Řeháková, B. (2001). „Determinanty vztahu k ochraně životního prostředí“, Sociologický časopis (37), 479-498.

Soukup, P., (2002): Ještě jednou k životnímu prostředí, Data & Fakta 2002, Sociologický ústav AV ČR, http://datafakta.soc.cas.cz

StemMark (2007): Víkendový volný čas českých rodin. Prezentace z exkluzivního výzkumu pro značku Veselá kráva. 

Stránský,. M., (2004): Alternativní směry ve výživě. Zpráva o výživě v ČR. Společnost pro výživu. http://www.spolvyziva.cz/zprava_o_vyzive/zprava_

4.php

Použitá literatura



I 53

Použitá literatura

Škraňková, P., (2008): Kam se bude v létě nejvíc jezdit na dovolenou? idnes. http://cestovani.idnes.cz/kam-se-bude-v-lete-nejvic-jezdit-na-dovolenou-

fmr-/igsvet.asp?c=A080326_213757_igsvet_skr

Šťastnová, P., (2000): Životní styl – vějíř životních stylů. Data&Fakta. http://datafakta.soc.cas.cz 

Štiková, O., (2004): Aktuální spotřeba potravin v ČR a trendy v posledních 10 letech. Zpráva o výživě v ČR. Společnost pro výživu. http://www.spolvyziva.

cz/zprava_o_vyzive/zprava_4.php

Urban, J., Ščasný, M. (2007). Determinanty a bariéry spotřeby biopotravin v ČR: pilotní studie na populaci Prahy.“ CUEC Working Papers 3/2007. Praha: 

Centrum pro otázky životního prostředí UK. [Online: http://cozp.cuni.cz/COZP-999.html]

Václavík, T., (2008): Český trh s biopotravinami. Green marketing ve spolupráci s Českým a slovenským odborným nakladatelstvím. Moravské Knínice.

Večerník, J., (2004): Když musíš, tak musíš. Od komunismu ke konsumismu. Potemnělé světlé zítřky spotřební společnosti, MfD Kavárna (7.8. 2004).

Večerník, J., (2008): Household Consumption in the Czech Republic: From Shopping Queues to Consumer Society. Polish Sociological Review 

(2(162)/2008), pp 153-173.

Vringer, K., and Blok, K., (1995): The direct and indirect energy requirement of households in the Netherlands. Energy policy 23(10), pp. 893-910. 

WWF (2004, 2006, 2008): Living Planet Report. http://www.wwfi nt.org/news_facts/publications/living_planet_report/index.cfm



54 I

Seznam zkratek
CVVM:   Centrum pro výzkum veřejného mínění

ČSÚ:   Český statistický úřad

EEA:   European Environmental Agency (Evropská agentura pro životní prostředí)

EU:  Evropská unie

Eurostat:  Statistical Offi  ce of the European Union (Evropský statistický úřad)

FAO:   Food and Agricultural Organization (Organizace pro potraviny a zemědělství)

GJ:   Gigajoule

HDP:   hrubý domácí produkt

kcal:   kilokalorie

MD:   Ministerstvo dopravy

MF:   Ministerstvo fi nancí 

MZe:   Ministerstvo zemědělství

MŽP:   Ministerstvo životního prostředí

OECD:   Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

OSN:   Organizace spojených národů

SLBD:   sčítání lidu bytů a domů

SoÚ AVČR:  Sociologický ústav Akademie věd České republiky

UN-DESA:  Odbor OSN pro ekonomické a sociální otázky (United Nations Department for Economic and Social Aff airs).

UNEP:   United Nations Environmental Programme (Program OSN pro životní prostředí)

USV:  Udržitelná spotřeba a výroba

WWF:   World Wild Fund (Světový fond na ochranu přírody)

Seznam tabulek a grafů
Tabulka 3.1: Výdaje na HDP, na konečnou spotřebu domácností a podíl konečné spotřeby domácností na HDP, 

(mld. Kč, stálé ceny roku 2000), 1996 – 2007

Tabulka 5.1: Přímé a nepřímé globální dopady na životní prostředí odpovídající produkci jídla a nápojů, EU 25

Tabulka 5.2: Materiálové nároky vybraných druhů potravin (kg/kg)

Tabulka 6.1: Přímé a nepřímé dopady na životní prostředí odpovídající bydlení a infrastruktuře, EU 25

Tabulka 7.1 Materiálové nároky vybraných druhů spotřebního zboží (kg/kg)

Tabulka 7.2: Materiálové nároky vybraných druhů oblečení (kg/kg)

Tabulka 8.1: Přímé a nepřímé dopady na životní prostředí odpovídající dopravě, EU 25

Tabulka 8.2: Vlastnictví automobilů českými domácnostmi (%)

Tabulka 9.1: Výdaje na reklamu, 2007 (mil. Kč)

Tabulka 11.1: Chování domácností k životnímu prostředí

Graf 1.1: Ekonomický výkon a přímé dopady na životní prostředí, EU 25, všechny ekonomické sektory

Graf 1.2: Historický vývoj HDP pro Československo (po roce 1993 pro Českou republiku plus Slovensko)

Graf 2.1: Vývoj věkové struktury obyvatel České republiky, 1991 – 2007

Graf 2.2: Trendy ve vývoji domácností, 2000 – 2006

Graf 2.3: Struktura českých domácností

Graf 4.1. Struktura výdajů domácností, 1960, 1988, 2005

Graf 4.2: Výdaje domácností na konečnou spotřebu dle účelu, 1995 – 2005

Graf 4.3: Vývoj ve struktuře spotřebních vydání domácností, 1988 – 2006



I 55

Graf 4.4: Spotřební vydání dle typu domácnosti, 2. čtvrtletí 2008

Graf 4.5: Podíl spotřebních vydání na příjmech různých druhů domácností, 2. čtvrtletí 2008

Graf 4.6: Vývoj příjmů, spotřeby a úspor domácností v ČR (v mld. korun), 1995 – 2004

Graf 5.1: Spotřeba masa na osobu, 1948 – 2006

Graf 5.2: Trendy ve spotřebě potravin, 1990 – 2006

Graf 5.3: Spotřeba potravin na osobu, 1980 – 2006

Graf 5.4 Nakupujete biopotraviny? (2008)

Graf 6.1: Spotřeba energie v domácnostech

Graf 6.2: Struktura spotřeby energie českých domácností, 2007

Graf 6.3: Závislost průměrné celkové roční energetické spotřeby bytu na velikosti vytápěné plochy, 2003

Graf 6.4: Vybavenost českých domácností druhy vytápění, 2008

Graf 6.5: Spotřeba energie domácností a služeb

Graf 6.6: Celková spotřeba vody na osobu, 1989 – 2007

Graf 7.1: Vybavenost českých domácností předměty dlouhodobého užívání, 1990 – 2005

Graf 7.2: Spotřeba oděvů a obuvi, 1990 – 2005

Graf 8.1: Počet osobních automobilů registrovaných v České republice, 1995 – 2007

Graf 8.2: Struktura vozového parku, osobní automobily, 2007

Graf 8.3: Automobilismus, 1990 – 2006

Graf 9.1: Post-materialisté v České republice, 1993 a 2000

Graf: 9.2: Životní styly, 1999

Graf 10.1: Typy nakupujících - zastoupení v české populaci, 2008

Graf 10.2: Vývoj počtu hypermarketů v České republice, 1997 – 2008

Graf 10.3: Hlavní nákupní místo potravin, 2008

Graf 10.4: Delší cesty za účelem trávení volného času, 1998 – 2006

Graf 10.5: Delší cesty za účelem trávení volného času podle dopravního prostředku, 1998 – 2006

Graf 11.1: Dovoz potravin a zemědělských produktů v časové řadě pro Československo 
(po roce 1993 pro Českou republiku plus Slovensko)

Graf 11.2: Podíl spotřeby zeleniny podle zemí původu, 2005

Graf 11.3: Produkce komunálního odpadu na osobu, 2000 – 2006

Graf 11.4: Emise oxidu uhličitého z domácností, 1997 – 2005

Graf 11.5: Ekologická stopa na osobu, 1926 – 2000



56 I

Poznámky


