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1. Úvod 

Gerontologie – vědní obor, který se zabývá problémy stárnutí a stáří. Stárnutí populace 

je celosvětový problém. Stárnutí je komplikovaný pochod. Postihuje kaţdého              

bez rozdílu pohlaví, povolání, bohatství či národnosti. Ale kaţdý stárne jinak, kaţdý 

svým tempem. Stárnutí je dlouhodobý ţivotní proces. Během ţivota se mění naše 

potřeby. Mezi základní potřeby člověka patří cestování.  

Jak stárneme, mění se naše cestovní zvyklosti. V dětství trávíme dovolené s rodiči, 

prarodiči. Postupem ţivotního cyklu preferujeme jiné zvyky, jiná místa. Cestovní 

zvyklosti ovlivňuje jak naše okolí (přátelé, rodina, televize aj.), tak finanční prostředky, 

kterými disponujeme. Mění se důvody cest – poznávání, pracovní cesty, návštěva přátel 

nebo odpočinkové.                                                  

Cestovní zvyklosti mohou být ovlivněny politickou situací zemi                        

(například komunismus-zákaz cestování do západních zemí) a přírodními podmínkami 

(záplavy, poţáry aj.). 

Cestovní kanceláře a cestovní agentury musí stále prozkoumávat trh a pruţně reagovat 

na cestovní zvyky. 

Ve své bakalářské práci se zabývám vlivem stárnutí populace na cestovní zvyklosti. 

V teoretické části naleznete, jaké byly cestovní zvyky před rokem 1989, a jaké po tomto 

roce aţ po současnost. Zabývám se demografickými hledisky stárnutí. Zaměřuji se také 

na seniorský cestovní ruch.  

V praktické části se zabývám ekonomickými aspekty důchodů a jejich vlivem               

na cestovní ruch. Cílem je zjistit, zda důchodová reforma má vliv na cestování, jaký je 

průměrný důchod seniora a jakou dovolenou si můţe senior ze svého důchodu dovolit.  

Na závěr uvádím, jaké dovolené jsou nyní moderní a kam se nejvíce jezdí. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce 

V  bakalářské práci se zabývám problematikou stárnutí populace a jeho vlivem            

na cestovní zvyklosti, jaké byly cestovní zvyky před rokem 1989 a jaké zvyky              

po roce 1989 po současnost. Cestovní zvyky se v průběhu ţivota mění, jsou ovlivněny 

prostředím kolem nás, nejbliţšími lidmi, ţivotním stylem, ale také finanční situací, 

politickou situací, okolím. Postupem ţivotního cyklu preferujeme jiné zvyky, jiná místa.  

V teoretické části bakalářské práce se zabývám pojmem cestovní ruch – pojmem, 

legislativou, trendy. Dále se věnuji všeobecné problematice stárnutí populace a          

jeho vlivem na cestování, seniorským cestovním ruchem a demografickými hledisky 

stárnutí a vývojem cestovních zvyklostí před rokem 1989 a po tomto roce. 

V praktické části se zabývám ekonomickými aspekty důchodů a jejich vlivem              

na cestovní ruch. Naleznete zde např. důchodovou reformu, jaký je průměrný důchod                        

v České republice aj. 

 Závěr bakalářské práce jsem doplnila S. W. O. T.  analýzou. Zde jsem řešila, jaké silné, 

slabé stránky, příleţitosti a ohroţení mělo cestování před rokem 1989 a po tomto roce, a  

co nám přinesl vstup do Evropské unie. S. W. O. T. analýzou jsem zhodnotila           

seniorský cestovní ruch. 
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3.  Teoretická část 

3.1. Cestovní ruch 

3.1.1. Pojem cestovní ruch 

Cestovní ruch (turismus, zkratka CR, angl. tourism, travel) = komplexní společenský 

jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu ←, souhrn procesů budování a 

provozování zařízení se sluţbami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit 

osob, které tyto sluţby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s vyuţíváním, rozvojem a 

ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně - správních aktivit 

(politika CR, propagace CR, regulace CR, mezinárodní spolupráce apod.) a reakce 

místní komunity ←  a ekosystémů ← na uvedené aktivity - toto pojetí CR rozšiřuje 

statisticky zaměřené vymezení WTO ← a obdobné vymezení v návrhu normy EU, 

vycházející z definice účastníků cestovního ruchu - aktivity osob cestujících do míst 

mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle neţ jeden rok 

za účelem trávení volného času, podnikání či jiným účelem. Rozšířené pojetí CR 

vychází z vnímání CR jako komplexního procesu, který zasahuje nejen jeho účastníky, 

ale také poskytovatele sluţeb, destinace ←, v nichţ je cestovní ruch realizován, a 

tranzitní destinace. [4] 

3.1.2. Legislativa CR 

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu –

zde naleznete například co je to zájezd, kdo lze provozovat cestovní kancelář, jaké jsou 

náleţitosti cestovní smlouvy atd.  

(S účinností od 1. října 2000, novela zákona č. 159/1999 Sb., o obsahu činnosti a 

výkonu horské sluţby – s účinností od 1. ledna 2010 v úplném znění). 

Další zákony: 

- zákon č. 377/2009 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

- zákon č. 526/1900 Sb., o cenách, v platném znění. 
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3.1.3. Ekonomický význam cestovního ruchu 

Cestovní ruch je významným faktorem regionálního rozvoje, má silný ekonomický 

význam. Nejvíce ovlivňuje devizové příjmy, zaměstnanost a regionální rozvoj.  

 

Pozitivní dopady cestovního ruchu 

-  nárůst investic, 

-  vznik pracovních příleţitostí, 

- příliv cizí měny, 

- HDP, obchodní bilance regionální příjmy. 

 

Negativní dopady cestovního ruchu 

- ekonomické úniky, 

- dováţení zdrojů namísto vyuţívání místních, 

- špatné přerozdělení daní. 

 

3.1.4. Trendy v cestovním ruchu 

- vysoký důraz na osobní i technikou zprostředkovanou komunikaci se 

zákazníkem, 

- koncentrace poskytovaných sluţeb do sítí, řetězců a resortů (hotelové řetězce, 

cestovní kanceláře a cestovní agentury), 

- o ce, rezervace a prodej sluţeb, 

- zákazník vyţaduje a konkurence nabízí nové sluţby, rychlá inovace a změny               

v odvětví,  

- vysoká mobilita kvalifikované pracovní síly v oboru cestovní ruch a hotelnictví. 

- péče o zábavu ve volném čase, 

- zkušenější zákazníci se širším spektrem potřeb a stimulačních aspektů, v tomto 

smyslu i vyšší vyţadovaný standard sluţeb, 

- globalizace konkurence a nabídky, nové technologie podporující a vyţadující 

pro dosaţení konkurenceschopnosti synergii mezi různými aktivitami 

(ekonomické, manaţerské, marketingové, vývoj nového produktu aj.), [9] 

- rostoucí poptávka po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti, 
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- rostoucí poptávka po jednoduchých způsobech dopravy, 

- rostoucí poptávka po relaxačních aktivitách (golf), 

- rostoucí poptávka po produktech zaměřených na jednotlivce, 

- rostoucí poptávka spíše v obdobích mimo hlavní sezónu (zimní pobyty), 

- v marketingových aktivitách by měl být kladen méně důraz na věk a               

více na pohodlí, 

- rostoucí poptávka po vzdálenějších destinacích, ale částečně i po kratších 

pobytech (prodlouţené víkendy). [22] 

 

3.2. Všeobecná problematika stárnutí populace 

3.2.1. Pojmy 

Biologické stáří vyjadřuje spokojenost s výkonností, kondicí a aktivní přístup k ţivotu. 

[7] 

„Sociální stáří“ - odchod do důchodu, pro většinu zemí je hranicí odchodu do důchodu 

65 let, v Norsku je to například 67 let, v Koreji a Francii 60 let. [7] 

Demografický věk 

Demografický věk je podíl osob určitého kalendářního věku v poměru k danému počtu 

obyvatelstva. [2] 

 

Důchodový věk 

Vychází z chronologického věku, z počtu proţitých let. 

- 1983 věk pro důchod  -  ţena s 2 dětmi – 55 let, 

-   bezdětná ţena – 57 let, 

-   muţ – 60 let.  [2] 

 

Funkční věk 

Kalendářní věk člověka je daný počtem proţitých let. Důchodový věk určuje společnost 

a stát. Je to zásah do ţivota jedince rázu právního, ekonomického i sociálního, který sice 

člověk neovlivňuje sám, avšak tento zásah můţe mít a mívá důsledky psychologické, 
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ekonomické a sociální. Demografický věk je průměrný věk určité skupiny stejně starých 

lidí ve vztahu k obyvatelstvu. Ten je ovlivnitelný zásahy a stavem vnějšího prostředí. 

Demografický věk je tedy ovlivnitelný zásahem společenských činitelů. [2]   

 

Dlouhověkost 

Podle světové zdravotnické organizace jsou lidé starší 90 let povaţováni za dlouhověké. 

Patří k nim i století a ti, kterým je dokonce více neţ 100 let. Století a starší lidé jsou 

ještě výjimkou. [2]   

Doţití vyššího věku je významně ovlivněno dědičností. [2]   

V roce 1900 činila střední délka ţivota u evropských národů zhruba 40 let, v polovině         

19. století u muţů překročila 70 let a u ţen činila zhruba 80 let. Starých lidí tedy 

zřetelně přibývá. Vědní obor, který se zabývá problémy stárnutí a stáří, se nazývá 

gerontologie. [2]   

3.2.2. Seniorský cestovní ruch  

Seniorský cestovní ruch (senior tourism) je cestovním ruchem starší generace. 

Vzhledem k tomu, ţe postupně stárne populace, prodluţuje se průměrný věk, roste 

kondice, zlepšuje se zdravotní stav a s ním je spojena vyšší vitální aktivita (fyzická i 

duševní) v porovnání s minulými generacemi, se do seniorské kategorie dostávají 

populačně silné ročníky poválečné generace. [1] 

Seniorský cestovní ruch tudíţ patří mezi nejrychleji rostoucí segment cestovního ruchu 

a jedná se tedy o velmi zajímavou a rozšiřující se skupinu zákazníků. V současnosti je 

ve světě okolo 600 milionů lidí starších 60 let a 30 % této populace tvoří obyvatelstvo 

vyspělých států. V roce 2020 bude v EU něco přes 40 % občanů starších 50 let. [1] 

 Specifika SCR 

Nabídka na trhu pro seniory odpovídá svým obsahem potřebám, zájmům, fyzickým a 

ekonomickým moţnostem této generace. Specifikem je: vyšší standard ubytování, 

stravování, kdy vhodnější je výběr z jídelního lístku nebo švédské stoly, nabídka 

moţnosti speciálního stravovacího reţimu (diety), vyšší záruka bezpečnosti, vyuţívání 

mimosezonních slev, cestování za účelem poznávání, odjezd a příjezd z domova. [1] 
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Segmenty SCR 

Účastníci seniorského cestovního ruchu se označují jako turisté třetího věku s relativně 

velkým mnoţstvím disponibilních prostředků a mnoţstvím volného času. Zpravidla to 

bývají lidé starších 60 let (resp. 55 let). Tato věková skupina se ještě dále člení             

na segmenty: 55-64 let (dosud pracující, preferující rekreační a regenerační funkci 

dovolené. U zájezdů poţadují zábavný program. Jsou to rodiče bez dětí, kteří se vracejí 

k formám zábavy, kterých se dříve museli vzdát), 65-74 let (nepracující senioři 

s dostatkem volného času v průběhu celého roku. Často se chtějí vzdělávat a doplnit    

své znalosti z některých oborů, které souvisí s cestováním - geografie,historie, umění), 

nad 75 let (v této věkové skupině se objevují turisté, kteří mají zdravotní problémy, 

přesto cestují. Jejich fyzické a psychické kondici se musí přizpůsobit zaměření zájezdů 

a jejich program. 

K seniorskému CR patří také CR handicapovaných občanů. Tato skupina účastníků 

cestovního ruchu má tendenci trávit na dovolené delší období a vyuţívá často 

mimosezonní pobyty, včetně zimní rekreace a pobytů u moře. [1] 

Celá řada odvětví se začíná specializovat na tuto skupinu populace. Dokonce se začíná 

pouţívat termín Silver Economy. Kde je poptávka, tam je nabídka. Podniky cestovního 

ruchu nabízejí slevy pro seniory, ale málokdo dokáţe přesně určit, jakého člověka 

můţeme za seniora povaţovat. Na stáří existují různé pohledy. Gerontologové, 

specialisté na stárnutí, rozlišují 3 typy stáří: biologické, kalendářní a sociální. Stáří je 

sice vymezitelné, ale pouze podle kalendáře. V tomto případě za počátek stáří povaţují 

65 let. Od tohoto věku do 74 let je povaţují za mladé seniory a teprve věkovou skupinu 

75-84 let nazývají pravým stářím. Nad 85 let jiţ oslovení senior většinou na místě. [7] 

 Trh seniorů je výzvou pro odvětví cestovního ruchu. Je významný z hlediska velikosti a 

v příštích letech se předpokládá růst díky nástupu nových seniorských generací. Senioři 

chtějí vyuţít svůj volný čas, je rozšířený názor, ţe ho mají příliš, ale je třeba si uvědomit 

vzhledem k jejich věku, ţe je pro ně zároveň drahocenný. Stále více ho touţí vyuţít     

pro splnění svých cestovatelských snů a přání, na které neměli v době svých pracovních 

aktivit příliš času. Také délka a četnost jejich pobytů můţe být větší. [7] 

V roce 2007 Češi za zájezdy vydali přes 60 miliard korun. Seniorská klientela se na této 

útratě podílela jiţ 10 %. [7] 
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Zatímco věkové hranice odchodu do důchodu jsou známy, u různých poskytovatelů 

sluţeb, například aerolinií, dopravních společností, hotelů, je pohled na to, kdo je 

senior, nejednotný. U řady hotelových řetězců je to věk jiţ 50 let, u cestovních kanceláří 

60-65 let a u dopravních společností většinou aţ 70 let. [7] 

3.2.3. Demografická hlediska stárnutí 

Demografie je vědní obor, který zkoumá reprodukci lidských populací. Tím se liší                 

od řady jiných oborů, které také mají za objekt svého zájmu lidské populace. 

Předmětem jejího studia je demografická reprodukce = obnova lidských populací 

rozením a vymíráním. Změny počtu obyvatel a populační přírůstek jsou tedy základními 

tématy demografie. Početní stav obyvatelstva přímo ovlivňují: proces porodnosti 

(narození), úmrtnost (úmrtí) a prostorová mobilita (stěhování). 

Demografie hledá na jedné straně obecné pravidelnosti a zákonitosti reprodukce 

lidských populací a na druhé straně jejich specifické projevy u konkrétních populací. 

[11] 

Z  demografického hlediska je stárnutí populace proces, v jehoţ průběhu se postupně 

mění věková struktura obyvatelstva určité demografické jednotky, takovým způsobem, 

ţe se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a sniţuje se podíl osob mladších 15 let. 

[5] 

Označení populace za mladou, střední či stárnoucí, závisí na její věkové struktuře a               

na vzájemných proporcích mezi jejími věkovými skupiny: 0-14, 15-59, 60+               

(viz. tabulka 1). [5] 

Věkovou strukturu kaţdé společnosti ovlivňují tři komponenty: porodnost, úmrtnost a 

migrace.[5] 
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Tab. 1 Prognóza věkové struktury Evropy v letech 1985-2025 

Světadíl Věk 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Evropa 0-14 22,2 21,7 21,0 20,1 19,4 19,1 19,1 19,0 18,9 

15-64 66,3 66,5 66,2 66,4 66,2 66,6 66,0 65,1 63,8 

65+ 11,4 11,8 12,8 13,5 14,4 14,4 14,9 15,9 17,3 

Uváděné údaje: v % 

Pramen: World Population Projection (1990) [5] 

 

Obr. 1 Věková struktura Evropy v letech 1985-2025  

 

Zdroj: Tabulka č. 1 

Světová zdravotnická organizace rozdělila věkové skupiny obyvatelstva na: 

- střední věk 45-59 let 

- časné stáří 60-75 let 

- věk 75-89 let  

- dlouhověkost 90 let a více [2] 
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Perspektivy demografického vývoje 

Prodluţování lidského ţivota je celosvětový úkaz a týká se zemí vyspělých i 

rozvojových. Předpokládá se přitom, ţe v rozvojových zemích bude stárnutí populace 

probíhat ještě rychleji neţ ve vyspělých zemích. Podíl šedesátiletých a starších se         

ve vyspělých zemích za padesát let (od roku 1975 do roku 2025) zvýší o polovinu         

(z 15 na 23 %), zatímco v rozvojových zemích se zdvojnásobí (z 6 % na 12 %). [6]   

Tab. 2 Podíl šedesátiletých a starších na celkové populaci ve vyspělých a rozvojových 

zemích v letech 1975 aţ 2025 

rok Rozvojové země Vyspělé země 

1975 6 % 15 % 

2000 7 % 18 % 

2025 12 % 23 % 

Zdroj: Prognóza dle Světové zdravotnické organizace 

Obr. 2 Podíl šedesátiletých a starších na celkové populaci ve vyspělých a rozvojových 

zemích v letech 1975 aţ 2025 
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Zdroj: Tabulka č. 2 

Podle prognózy OSN bude do roku 2025 starší šedesáti let kaţdý čtvrtý nebo pátý 

Evropan, kaţdý desátý obyvatel Latinské Ameriky a kaţdý patnáctý Afričan. [6]   
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Český statistický úřad zveřejnil v roce 1995 projekci obyvatel České republiky do roku 

2020 (viz. tabulka 3). Byla rozpracována ve dvou variantách – nízké a vysoké – podle 

různých okolností, které mohou ovlivnit demografické chování a vývoj struktury 

obyvatel. [6]   

Tab. 3 Střední délka ţivota dle ČSÚ  

Rok Nízká varianta Vysoká varianta 

muţi ţeny muţi ţeny 

2 000 70,7 77,2 71,1 77,5 

2005 71,3 77,5 72,1 78,2 

2010 71,8 77,9 73,1 78,9 

2015 72,4 78,3 74,2 79,7 

2020 73,0 78,7 75,4 80,6 

[6] 

Tab. 4 Počet obyvatel  

Zdroj: ČSÚ 

 

 

ROK POČET OBYVATEL (V TIS.) 

1989 10 306 

1993 10 325 

1997 10 309 

2001 10 267 

2005 10 234 

2009 10 506 
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Tab. 5 Prognóza struktury populace podle pohlaví a věkových skupin 

 2003 2010 2020 2030 2040 2050 

Počet obyvatel (tis. osob) 10 217 10 283 10 284 10 102 9 795 9 438 

Muţi (v %): 

0 - 19 

20 - 54 

55 – 64 

65 a více 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22,8 20,2 19,2 18,2 17,4 17,5 

53,7 52,6 50,5 46,5 42,0 39,5 

12,4 14,4 12,8 15,3 16,4 14,5 

11,1 12,8 17,5 20,0 24,1 28,5 

Ţeny (v %): 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 - 19 

20 - 54 

55 – 64 

65 a více 

20,6 18,3 17,4 16,5 15,8 15,9 

49,9 48,8 46,8 42,9 38,6 36,1 

12,9 14,8 12,8 15,1 16,1 14,0 

16,6 18,1 23,0 25,6 29,5 34,0 

Obě pohlaví (v %): 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 - 19 

20 - 54 

55 – 64 

65 a více 

21,7 19,2 18,3 17,3 16,6 16,7 

51,7 50,7 48,6 44,6 40,3 37,8 

12,7 14,6 12,8 15,2 16,3 14,2 

13,9 15,5 20,3 22,8 26,9 31,3 

Zdroj: ČSÚ  [19]   

Podle průzkumu (Věková diskriminace – ageismus Lucie Vidovičové) si jedna čtvrtina 

mladých lidí myslí, ţe senioři ţijí na úkor mladší generace. Podle mladých lidí 

představují senioři ekonomickou zátěţ. Mladá generace povaţuje seniory uţ lidi           

po čtyřicítce. Začala mezigenerační nevraţivost. Podnětem mohla být i politická 

kampaň, kde na seniory je poukázáno jako na příjemce sociálních dávek. Vinu nesou i 

politici, kteří se snaţí prosadit důchodovou reformu. Mluví o stáří a stárnutí společnosti 

jako o ekonomické zátěţi a zdůrazňují, ţe mladí budou muset platit vysoké daně na 

starší spoluobčany aj. 



18 

 

4. Vývoj cestovních zvyklostí obyvatel 

4.1. Cestovní ruch v 19. století 

Cestovní ruch se v Českých zemích vyvíjel aţ do 2. světové války stejně jako                 

v ostatních zemích Evropy. V období mezi dvěma světovými válkami patřila Česká 

republika k vyspělým evropským zemím, která investovala i do rozvoje cestovního 

ruchu, mimo jiné do rozvoje lázeňství. [8]   

 

V tomto období se účastnily cestovního ruchu především majetnější vrstvy 

obyvatelstva, které měly zajištěny podmínky existence a větší nárok na dovolenou. Byli 

to zejména samostatní podnikatelé, ţivnostníci, ostatní zaměstnanci vyšších platových 

tříd a lépe placené úřednictvo všeho druhu. I zde však byl cestovní ruch diferencován 

podle majetkových moţností. Bylo moţné proţít dovolenou ve velmi luxusních a 

drahých zařízeních, ale také v malých hotelích a ubytovacích hostincích malých měst, 

popř. jiţ tehdy v soukromí (v pronajatém bytě nebo u příbuzných a známých                

na vesnici). [8]   

 

V roce 1937 (rok recese) byla průměrná délka pobytu 5 dní. Československo v té době 

navštívilo celkem více neţ půl milionu zahraničních návštěvníků a průměrná délka 

jejich pobytu byla 8 dní. [8]   

 

Pro děti existovaly v té době v malé míře letní sportovní tábory sportovních organizací, 

pro děti z nemajetných rodin se pořádaly tzv. fereální osady, podporované z veřejných 

prostředků, jejichţ kapacity však zdaleka nepostačovaly. U dělnických povolání, často 

sezónních, nebyly vytvořeny ani formálně vhodné podmínky pro dovolenou                 

na zotavenou. I letní tábory pořádané organizacemi, jejichţ byli dělníci členy, byly 

vzhledem k výši poplatků často nad finanční moţnosti dělnických rodin. Mladí dělníci 

hledali náhraţku v trampingu, který byl určitou specifickou formou cestovního ruchu 

typickou pro Československo v tomto období a který do určité míry předznamenal další 

specifikum, a to vývoj chataření po druhé světové válce. [8]   
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4.2. Cestovní ruch po roce 1989 

Cestovní ruch zaţil od roku 1989 progresivní vývoj. Cestování zaznamenalo ohromný 

pokrok. Před revolucí se jezdilo maximálně do Jugoslávie nebo do Bulharska – byla 

omezená moţnost cestování. Po roce 1989 přišel zlom. Do roku 1989 bylo v zemi jen 

devět cestovních kanceláří (Čedok, Autoturist, CKM, Rekrea, Balnea, Sportturist, 

Slovakoturist, Slovakoterm a Tatratour). Cestovní kanceláře tehdy prodávaly v drtivé 

většině (kromě tuzemských pobytů) zájezdy pouze do zemí socialistického bloku, 

protoţe cestování na Západ bylo velmi omezené. Nejvíce českých turistů cestovalo        

s cestovními kancelářemi do NDR (Německá demokratická republika) a do Sovětského 

svazu. Dalšími destinacemi, kam Češi jezdili na dovolenou, byly Bulharsko a 

Rumunsko. Změnili se i nároky českých turistů. Zatímco v první polovině devadesátých 

let se Češi spokojili s pobytem ve stanech v Chorvatsku a vozili si s sebou konzervy, 

nyní se jiţ standardem stal tříhvězdičkový hotel. První polovina 90. let byla 

charakteristická vyššími tempy růstu. Lidé se začali orientovat na západ. V dalších 

letech došlo k poklesu výjezdového cestovního ruchu způsobené ekonomickou situací, 

lidé měli méně disponibilních prostředků pro cestování. To znamenalo přesunutí 

preferencí zpět k domácímu cestovnímu ruchu. Tento trend pokračoval po roce 2000. 

V rámci výjezdového cestovního ruchu převládá návštěva sousedních zemí a také zemí, 

které leţí u moře. Za cílové destinace si však čeští občané stále více vybírají i exotické 

krajiny.  

Cestovní ruch českých občanů rovněţ zaţil různé proměny. Ihned po otevření hranic 

prudce vzrostly výjezdy občanů České republiky do zahraničí a svého maxima dosáhly 

v roce 1996. Pro bezprostřední období po revoluci byla charakteristická poptávka           

po krátkých, většinou jednodenních, cestách za nákupy. V dalším vývoji se však 

poptávka přesunula k dlouhodobějším pobytům, cestám do exotičtějších oblastí, 

trendem posledních let je i podnikání více dovolených během roku. 

Po roce 1989 dochází k poklesu zájmu o východní destinace ve prospěch zejména 

středomořských států. Nejnavštěvovanějšími zeměmi občanů České republiky byly      

po celá devadesátá léta Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko, Španělsko a Francie. 

Začátek 21. století byl ve znamení opětného nárůstu zájmu o postsocialistické (zejména 

balkánské) destinace – Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko. 
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Postavení nejnavštěvovanějších pěti destinací však neohrozily. Hlavním trendem 

současnosti je výrazný nárůst počtu cest do severoafrických destinací (Egypt, Tunisko,      

Maroko). [20] 

          

Obr. 3 Nejnavštěvovanější země v roce 2008 

                              

Uvedené údaje: počet cest v tisících. (Zdroj ČSÚ) 

V počátečním období po roce 1989 Češi upřednostňovaly poznávání nových krajů a 

hitem se staly dovolené v zahraničí, kvůli čemuţ domácí cestovní ruch zaznamenal 

určitý pokles. V posledních letech se však tento trend začíná obracet a dovolená            

v tuzemsku opět získává na oblibě. 

Specifickou formou domácího cestovního ruchu, jeţ má v České republice dlouhou 

tradici, je tzv. „druhé bydlení“, tj. pobyty na chatách a chalupách, vyuţívané jak             

k víkendovým pobytům, tak i k trávení dovolené. Na počátku 90. let se obecně soudilo, 

ţe fenomén chataření a chalupářství v ČR zanikne nebo bude alespoň v rámci domácího 

cestovního ruchu odsunut do pozadí, avšak nestalo se tak. Čeští občané stále pociťují 

silné sepjetí s přírodou a touhu zvelebovat vlastní půdu, a i proto v současnosti        

podle průzkumu vlastní tzv. „druhé domovy“ v České republice 13,2 % domácností       

v rámci všech společenských vrstev. 
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O rozsahu domácího cestovního ruchu (pomineme-li pobyty na chatách, chalupách a               

u známých) svědčí i počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. V roce 2008         

podle údajů ČSÚ vyuţilo sluţeb ubytovacích zařízení přes 6,1 milionů domácích turistů       

(tj. 48 % všech hostů) s 19 miliony přenocováními (tj. 49 % všech přenocování). 

V roce 2008 zhruba polovina všech delších cest (4 919 z celkem 9 906) rezidentů      

(tzn. trvající déle neţ čtyři dny) a téměř 90 % kratších cest (tj. 13 155 z 14 626) se 

uskutečnila v rámci České republiky. 

V posledních letech začíná značný pokles zájmu Čechů o české kempy, chatové osady a 

turistické ubytovny. Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je zvyšující se ţivotní 

úroveň Čechů. Ti stále častěji vyhledávají luxusnější ubytování nejen na svých 

zahraničních cestách, ale i v tuzemsku. Za pokles návštěvnosti si však často mohou i 

sami jejich provozovatelé. Část provozovatelů jiţ pochopila, ţe musí do svých zařízení 

investovat, zlepšit kvalitu ubytování, vybavení, poskytované sluţby i přístup                  

k zákazníkům. Zvýšený standard svých ubytovacích středisek dokládají certifikací, 

často i mezinárodně uznávanou. „Některé kempy, chatové osady a tábořiště však stále 

ţijí z jakési podstaty. Dovolená v nich je sice levná, ale často spojená se špinavými 

chatkami, nevyhovujícím sociálním zařízením a nekvalitními sluţbami. Slabinou 

značné části kempů je také jejich malá či neúčinná propagace. [21] 

V oblasti výjezdového cestovního ruchu došlo k největšímu rozvoji v letech 1994         

aţ 1996, kdy poznávací cesty i lukrativnější pobytové zájezdy zprostředkované 

cestovními kancelářemi začaly nahrazovat dříve běţné jednodenní výlety do sousedních 

států.  [1] 

Tab. 6 Výjezdy občanů České republiky do zahraničí v letech 1997-2003 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

V mil. 

osob 

46,07 43,61 39,98 38,18 36,22 34,30 36,07 

Pramen MMR [1] 
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4.3. Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti 

Existuje velký počet faktorů, které ovlivňují výběr destinace a cestovní zvyklosti. 

Co se týče finančního hlediska cestování, člověk se rozhoduje na základě                   

výše cestovních nákladů, cen v místě pobytu, současného kurzu domácí měny a 

oficiální měny daného místa a maxima dní, které si spotřebitel můţe dovolit. 

Mezi další faktory ovlivňující výběr destinace patří dostupnost místa, moţnosti 

ubytování a moţnosti volnočasového vyţití. 

Výraznou roli má i kvalita dostupných informací o destinaci a reklama daného místa. 

Záleţí také na ročním období a na počasí (počtu slunných dnů, mnoţství sráţek,          

na průměrné denní teplotě). Jedincovo rozhodnutí přímo či nepřímo ovlivňují faktory  

jako jsou věk, pohlaví, sociální třída, rasa a národnost. Důleţitý faktor také je, zda-li 

spotřebitel ovládá jazyk pouţívaný obyvateli daného místa nebo  zda-li cestuje jedinec 

individuálně nebo se skupinou. 

 

4.4. Klub českých turistů 

KČT je občanským sdruţením aktivních turistů, příznivců a přátel turistiky. Členové 

jsou lidé všech věkových skupin. Členem Klubu českých turistů se můţe stát kaţdý, kdo 

souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů 

KČT. Kaţdý člen KČT platí roční příspěvek, jehoţ výši určuje mateřský odbor KČT. 

[18]   

Obr. 4  Logo KČT 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.kzc.cz/UserFiles/image/KCT-color.jpg 
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Klub českých turistů se stará o kulturní památky, označují a udrţují sítě turistických 

značených tras, vytváří podmínek pro aktivní činnost seniorů, rodinných kolektivů, dětí 

a mládeţe a zdravotně postiţených aj. KČT také vydává časopis Turista.  

Na internetových stránkách lze nalézt vyhledávač výletů, programů podle zadaných 

kritérií: datum od kdy do kdy, oblast a typ výletu (pěší turistika, cykloturistika, rodinné 

výlety, etapový pochod aj.). Kaţdý si můţe vybrat podle svých moţností. 
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5. Praktická část 

5.1. Počátky důchodového zabezpečení 

Počátky důchodového zabezpečení na našem území byly zaznamenány jiţ v 2. polovině      

18. století, kdy byly vydány 2 „penzijní normály.“, dávající nárok na penzi. [2]   

První je z roku 1771 pro vdovy a sirotky po zaměstnancích, „kteří po aspoň 10 let 

uspokojivé sluţby se stali neschopní práce“ a druhý z roku 1781 pro zaměstnance, kteří 

„slouţili věrně“. [2]   

Důchodové zabezpečení horníků má také starou tradici a podle historických záznamů 

sahají začátky takového svépomocného zařízení aţ do středověku. První zákon              

o hornickém pojištění byl vydán v roce 1854, I soukromé dráhy měly vlastní penzijní 

fond od roku 1844. [2]   

Zatímco pro úředníky v soukromoprávním sluţebním poměru byl vydán zákon              

o penzích v roce 1907, pro dělníky byl u nás zákonem pojištěn starobní důchod             

aţ v roce 924. [2]   

K prvnímu uzákonění starobního pojištění došlo téměř před 100 lety, a to v Německu           

za Bismarcka v roce 1889. Dalšími zeměmi, ve kterých byl nárok na starobní zákon 

uzákoněn byly: Dánsko 1891, Velká Británie 1908, Francie 1910, Rumunsko 1912, 

Nizozemí 1913, Švédsko 1913, Itálie 1919, SSSR 1922, Belgie 1924, Bulharsko 1924, 

ČSR 1924, Maďarsko 1928, Polsko 1933, Rakousko 1933. [2]     

 

5.2. Důchodová reforma 

Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. 

Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce 

invalidity. Mění se tedy základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet 

jejich výše. [10]     

Dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou kromě výjimek 

zachovány, dílčí omezení se dotknou aţ důchodových nároků vzniklých v budoucnu.  
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Náhradní dobou pojištění přestává být studium na střední, vyšší odborné škole nebo 

vysoké škole. Studenti mají od 1. 1. 2010 moţnost být účastni důchodového pojištění 

dobrovolně. Pro rok 2010 činí nejniţší měsíční pojistné 1 660 Kč, tj. 28 % z částky 

odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2010. Studium absolvované  

do 31. 12. 2009 se i pro nároky na důchody vzniklé po tomto datu hodnotí               

podle dosavadních pravidel. To znamená, ţe za náhradní dobu pojištění se povaţuje 

studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, a to maximálně po dobu prvních 

šesti let takového studia. Pro účely nároku na invalidní důchod se však doba prvních 

šesti let studia po dosaţení 18 let věku (i doba studia od skončení povinné školní 

docházky do dosaţení 18 let věku) povaţuje za dobu pojištění vţdy, tedy i kdyţ byla 

získána v roce 2010 a později. [10]     

Rozšiřuje se okruh tzv. kvalifikovaných důvodů, pro které můţe účast na dobrovolném 

důchodovém pojištění trvat na základě podané přihlášky bez časového omezení. Dosud 

to bylo studium po uplynutí prvních šesti let studia po dosaţení věku 18 let, 

nezaměstnanost, dlouhodobá dobrovolnická sluţba, zaměstnání v cizině a činnost        

na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Nově přibývá jakékoliv 

studium po roce 2009 (bez ohledu na to, zda jiţ uplynulo prvních šest let studia            

po dosaţení věku 18 let nebo nikoliv), dále doba pobytu v cizině, po kterou osoba 

následuje svého manţela, který v cizině působil v diplomatických sluţbách ČR a dále 

doba, po kterou byla osoba poslancem Evropského parlamentu. Dobrovolného pojištění 

obecně mohou být účastny pouze osoby starší 18 let. [10]     

U důchodů s nárokem po 31. 12. 2009 je moţné poţádat, aby v situaci, kdy v rámci 

období rozhodného pro stanovení výše důchodu (pro rok 2010 se jedná o roky        

1986–2009) došlo v období po roce 1995 ke krytí vyloučené doby (např. z důvodu 

nemoci, studia, péče o dítě či o osobu závislou aj.) s příjmem z výdělečné činnosti, byla 

při výpočtu důchodu hodnocena namísto příjmů z výdělečné činnosti raději doba 

vyloučená. Ţádost o tento postup mohou lidé uplatnit aţ při podání ţádosti o důchod. 

Zákon umoţňuje, aby si občan o toto řešení poţádal i dodatečně do 30 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí ČSSZ. [10]     
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Podmínky nároku na starobní důchod 

Dosavadní právní úprava stanovila, ţe pojištěnec musí dosáhnout důchodového věku a 

získat alespoň 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění postupně 

prodluţuje aţ na 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění u konkrétního 

pojištěnce je rozhodující, ve kterém kalendářním roce dotyčný dosahuje důchodového 

věku. [10]     

Tab. 7  Doba pojištění 

Kalendářní rok, v němţ je dosaţeno důchodového věku: Potřebná doba pojištění činí: 

před rokem 2010 25 let 

2010 26 let 

2011 27 let 

2012 28 let 

2013 29 let 

2014 30 let 

2015 31 let 

2016 32 let 

2017 33 let 

2018 34 let 

po roce 2018 35 let 

Pojištěnci, který ke dni dosaţení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, 

nemůţe být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu můţe případně 

dojít aţ následně od pozdějšího data, ke kterému jiţ potřebnou dobu pojištění získal. 

[10]     

Pojištěnec, který dosáhne důchodového věku po roce 2014, přičemţ ke dni dosaţení 

tohoto věku nezískal potřebnou dobu pojištění (31–35 let), má nárok na starobní důchod 

téţ, jestliţe získal aspoň 30 let tzv. „čisté“doby pojištění, tj. doby pojištění získané        

z titulu výkonu výdělečné činnosti, popř. dobrovolného důchodového pojištění. [10]     

Podmínky nároku na tzv. poměrný starobní důchod se rovněţ poněkud zpřísňují. Podle 

dosavadní právní úpravy bylo třeba dosáhnout věku 65 let a potřebné doby pojištění 

alespoň 15 let. Nově dochází k postupnému navýšení potřebného věku i doby pojištění 

v závislosti na kalendářním roce dosaţení potřebného věku. Potřebný věk navíc 

přestává být pro všechny jednotný – jeho výše se nově odvozuje od důchodového věku 

muţe stejného data narození, ke kterému se vţdy přičítá 5 let. [10]     
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Tab. 8 Pojištění 

  

Pojištěnec, který nesplňuje ţádnou z výše uvedených podmínek, má nárok na starobní 

důchod téţ, jestliţe dosáhl věku 65 let a splnil zákonné podmínky nároku na invalidní 

důchod. [10]     

Pokud jde o tzv. předčasný starobní důchod, zůstává i nadále zachována moţnost 

poţádat o přiznání této dávky aţ 3 roky před dovršením důchodového věku. U osob, 

jejichţ důchodový věk činí 63 let a více, bude dokonce moţné odejít do tohoto důchodu 

jiţ v 60 letech – u osob, jejichţ důchodový věk činí 65 let (muţi, bezdětné ţeny a ţeny   

s jedním dítětem), můţe tedy doba předčasnosti nově činit aţ 5 roků. [10]     

Stanovení důchodového věku od 1. 1. 2010 upravuje zákon o důchodovém pojištění 

takto: 

- u pojištěnců narozených před rokem 1936  

- u muţů 60 let,  

- u ţen 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí, 

- 54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti,  

- 55 let, pokud vychovaly 2 děti,  

- 56 let, pokud vychovaly 1 dítě,  

- 57 let. 

- u pojištěnců narozených v období let 1936 aţ 1968 (viz. tabulka důchodový věk) 

[10]     

Důchodový věk 

Hlavním ukazatelem výpočtu důchodového věku je datum narození. [12]     

Potřebný věk v roce 
Potřebná doba 

pojištění 

65 let před rokem 2010 15 let 

důchodový věk muţe stejného data narození + 5 let v roce 2011 17 let 

důchodový věk muţe stejného data narození + 5 let v roce 2012 18 let 

důchodový věk muţe stejného data narození + 5 let v roce 2013 19 let 

důchodový věk muţe stejného data narození + 5 let po roce 

2013 
20 let 
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Tab. 9 Důchodový věk 

Rok narození Důchodový věk činí u 

 
muţů ţen s počtem vychovaných dětí 

  
0 1 2 3 4 5 a více 

1936 60 + 2 57 56 55 54 54 53 

1937 60 + 4 57 56 55 54 54 53 

1938 60 + 6 57 56 55 54 54 53 

1939 60 + 8 57 + 4 56 55 54 54 53 

1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 54 53 

1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 54 53 

1942 61 + 2 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 54 + 4 53 

1943 61 + 4 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 54 + 8 53 + 4 

1944 61 + 6 59 57 + 8 56 + 4 55 55 53 + 8 

1945 61 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 55 + 4 54 

1946 61 + 10 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 54 + 8 54 + 4 

1947 62 60 58 + 8 57 + 4 56 56 54 + 8 

1948 62 + 2 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 56 + 4 55 

1949 62 + 4 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 56 + 8 55 + 4 

1950 62 + 6 61 59 + 8 58 + 4 57 57 55 + 8 

1951 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 57 + 4 56 

1952 62 + 10 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 57 + 8 56 + 4 

1953 63 62 60 + 8 59 + 4 58 58 56 + 8 

1954 63 + 2 62 + 4 61 59 + 8 58 + 4 58 + 4 57 

1955 63 + 4 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 58 + 8 57 + 4 

1956 63 + 6 63 61 + 8 60 + 4 59 59 57 + 8 

1957 63 + 8 63 + 4 62 60 + 8 59 + 4 59 + 4 58 

1958 63 + 10 63 + 8 62 + 4 61 59 + 8 59 + 8 58 + 4 
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1959 64 64 62 + 8 61 + 4 60 60 58 + 8 

1960 64 + 2 64 + 2 63 61 + 8 60 + 4 60 + 4 59 

1961 64 + 4 64 + 4 63 + 4 62 60 + 8 60 + 8 59 + 4 

1962 64 + 6 64 + 6 63 + 8 62 + 4 61 61 59 + 8 

1963 64 + 8 64 + 8 64 62 + 8 61 + 4 61 + 4 60 

1964 64 + 10 64 + 10 64 + 4 63 61 + 8 61 + 8 60 + 4 

1965 65 65 64 + 8 63 + 4 62 62 60 + 8 

1966 65 65 65 63 + 8 62 + 4 62 61 

1967 65 65 65 64 62 + 8 62 61 + 4 

1968 65 65 65 64 63 62 61 + 8 

Poznámka: 50 + 8 (50 let a 8 měsíců) 

U pojištěnců narozených po roce 1968 činí důchodový věk 

- u muţů 65 let,  

- u ţen  

- 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti,  

- 63 let, pokud vychovaly 3 děti,  

- 64 let, pokud vychovaly 2 děti,  

- 65 let.  [12]     

 

Kdy je splněna podmínka výchovy dítěte? 

Aby ţena mohla uplatnit moţnost sníţení důchodového věku díky výchově dětí, musela 

nebo musí osobně pečovat o dítě ve věku do dosaţení zletilosti alespoň po dobu deseti 

roků (tato doba nemusí být souvislá). Do této doby se započítává i doba, po kterou ţena 

nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, ţe dítě bylo ze zdravotních 

důvodů v ústavní péči. 

Podmínka výchovy dítěte se povaţuje za splněnou, pokud ţena pečovala o nezletilé dítě       

od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosaţení šesti měsíců věku, nebo 

aspoň poslední tři roky před dosaţením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku       

na starobní důchod. [12]     
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Individuální důchodový věk 

Vychází ze zařazení zaměstnání do pracovní kategorie. To stejné platí pro zaměstnance 

pracující ve sluţebním poměru. [12]     

 

Předčasný důchod 

Moţnost odejít do důchodu ještě před dosaţením důchodového věku platí pro ty 

pojištěnce, kteří dosáhli alespoň věku 60 let, pokud jejich důchodový věk činí alespoň 

63 let, nebo do dosaţení důchodového věku jim ode dne, od něhoţ se starobní důchod 

přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud je jejich důchodový věk niţší neţ 63 let. [12]     

 

Před 31.12.2009 bylo moţné přiznat důchod nejvýše tři roky před dosaţením 

důchodového věku a to pro všechny případy. [12]   

 

Jak se počítá výše důchodu 

Výše starobního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. [13]   

 

Výše starobního důchodu 

Výše základní výměry je stanovena pevnou částkou, 2170 Kč měsíčně. 

Výše procentní výměry se stanoví jako 1,5 % výpočtového základu za kaţdých 365 dní 

pojištění. Minimální výše procentní výměry je přitom 770 Kč měsíčně. [13]   

 

Výše předčasného starobního důchodu 

Výše základní výměry se nemění, je také 2170 Kč měsíčně. 

Dochází ke sníţení procentní výměry a to za kaţdých i započatých 90 kalendářních dnů          

z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosaţení důchodového věku        

o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů, 1,5 % 

výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.  

I v tomto případě je stanovena minimální výše procentní výměry na 770 Kč měsíčně. 

[13]   
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Vyměřovací základ 

Základem výpočtu důchodu je roční vyměřovací základ, který získáme vynásobíme-li 

vyměřovací základ (naše příjmy v daném roce) koeficientem nárůstu všeobecného 

vyměřovacího základu. Vyměřovací základ (příjmy vstupující do výpočtu důchodu) 

není tak jednoduché definovat. Pro výpočet starobního důchodu za dobu                      

po 31. 12. 1995 je vyměřovacím základem vyměřovací základ pro stanovení pojistného 

na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku a za dobu před 1. 1. 1996              

hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení. To znamená, ţe všechny 

příjmy, ze kterého odvádíte pojistné vstupují do výpočtu důchodu. V případě, ţe             

z  příjmů neplatíte pojistné, pak do výpočtu nevstupují. 

Tento roční vyměřovací základ pak vydělíme rozdílem počtu kalendářních dnů za daný 

rok a počtem vyloučených dnů a vynásobíme číslem 30,4167 (to je průměrný počet dní                   

v kalendářním měsíci). Výsledkem je osobní vyměřovací základ, který se dále redukuje.        

Do první redukční hranice se počítá celý, rozdíl nad první redukční hranicí ve výši 30 % 

a rozdíl nad druhou redukční hranicí ve výši 10 %. Takto redukovaný osobní 

vyměřovací základ je brán jako výpočtový základ, který vstupuje do finálního vzorečku 

pro výpočet důchodu. [14]   

 

Tab. 10 Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2010 

V roce Koeficient nárůstu VVZ Všeobecný vyměřovací základ Přepočítací koeficient 

1986 7,9988 2964 

 

1987 7,8349 3026 

 

1988 7,6602 3095 

 

1989 7,4790 3170 

 

1990 7,2150 3286 

 

1991 6,2522 3792 

 



32 

 

1992 5,1052 4644 

 

1993 4,0757 5817 

 

1994 3,4380 6896 1,1914 

1995 2,9012 8172 1,1978 

1996 2,4502 9676 1,1194 

1997 2,2166 10696 1,0891 

1998 2,0276 11693 1,0850 

1999 1,8734 12655 1,0620 

2000 1,7575 13490 1,0942 

2001 1,6194 14640 1,0693 

2002 1,5090 15711 1,0717 

2003 1,4138 16769 1,0665 

2004 1,3258 17882 1,0532 

2005 1,2605 18809 1,0707 

2006 1,1825 20050 1,0753 

2007 1,1013 21527 1,0942 

2008 1,0184 23280 1,0184 

2009 1,0000 
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Rozhodné období 

Osobní vyměřovací základ počítáme za tzv. rozhodné období. V případě přiznání 

důchodu do roku 2016 (včetně) počíná rozhodné období kalendářním rokem 1986 a 

končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku, ve kterém se přiznává 

důchod. 

Po roce 2016 bude rozhodné období stanoveno v rozsahu 30 kalendářních roků 

bezprostředně předcházejících roku přiznání důchodu. Do rozhodného období se 

nezahrnuje rok, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let věku a kalendářní roky předcházející. 

[14]   

 

Informativní list důchodového pojištění 

Vše potřebné pro výpočet důchodu, tedy doby pojištění a vyloučené doby a vyměřovací 

základy v jednotlivých letech najdete v tzv. osobním informativním listě důchodového 

pojištění, o který lze poţádat Českou správu sociálního zabezpečení podle § 40a zákona        

č. 582/1991 Sb. (Odbor správy údajové základny). Toto právo můţe kaţdý vyuţít 

jednou za kalendářní rok. [15]   

 

Co se předkládá při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný 

invalidní důchod? 

- občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu), 

- doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném) přicházejí-li v úvahu,  

- údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby,  

- doklady prokazující výchovu dětí, resp. péči o dítě do 4 let věku (formou čestného 

prohlášení),  

- potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku                  

po skončení pracovní neschopnosti náleţející za pracovní úraz (nemoc z povolání), 

přichází-li v úvahu,  

- doklady potvrzující zaměstnání v cizině (uvádí se název a adresa cizozemského 

nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění), 

- evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání a jiné.  [15]   
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Výplata důchodu 

Důchody se vyplácejí předem (měsíc dopředu) a to buď v hotovosti prostřednictvím 

České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště a nebo bezhotovostním 

převodem na bankovní účet klienta. Nevýhodou hotovostní výplaty je nutnost hradit 

náklady za poukazy splátek důchodu. V roce 2010 to bude 21 Kč za kaţdou splátku 

důchodu. Tato povinnost se nevztahuje na ty důchodce, kterým byl přiznán                 

před 31.12.2009 alespoň jeden druh důchodu.  

Moţný je i hromadný poukaz do zařízení sociální péče. 

V případě výplaty do zahraničí se nabízejí tři způsoby - výplata důchodu na adresu         

v cizině, výplata důchodu na účet příjemce u peněţního ústavu (banky) v cizině nebo 

výplata důchodu na účet příjemce důchodu (účet manţela/manţelky) v České republice. 

Termíny výplaty důchodů jsou stanoveny na sudé dny (od 2. do 24. dne v měsíci). 

Pokud připadne den splatnosti na neděli, důchod se vyplácí následující pracovní den, 

pokud připadne na sobotu, důchod se vyplácí předchozí pracovní den. Pokud dojde       

k úmrtí, musí být poměrná část důchodu vrácena. [15]   

  

Práce a důchod 

Vedle předčasného starobního důchodu můţete mít výdělek, jen pokud nezakládá účast         

na pojištění. To se týká například: 

- dohody o provedení práce (tj. max. 150 hodin měsíčně),  

- dohody o pracovní činnosti (max. 2 000. Kč měsíčně),  

- příleţitostné činnosti (max. 20 000 Kč ročně), 

- samostatné výdělečné činnosti, pokud příjmy po odpočtu výdajů dosáhnou                

v kalendářním roce alespoň částky 56 902 Kč.  

 

U řádného starobního důchodu je navíc moţná 

- výdělečná činnost na základě pracovní smlouvy,  

- samostatná výdělečná činnost s jakýmkoli výdělkem.  

Moţnosti se liší platbou daně z příjmu (při velmi malých příjmech ale často vychází 

nulová daň), platbou sociálního pojistného (nevztahuje se k příleţitostné činnosti, 

samostatné výdělečné činnosti s ročními příjmy po odpočtu výdajů do 56 902 Kč a 
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dohodám o provedení práce a pracovní činnosti) a platbou zdravotního pojistného 

(nevztahuje se k příleţitostné činnosti a dohodě o provedení práce). [16]   

Souběţně s příjmy z těchto činností je moţné pobírat kromě celého i polovinu 

starobního důchodu, přičemţ polovina starobního důchodu se vyplácí na základě ţádosti 

a rozumí se jí polovina základní výměry a polovina procentní výměry. [16]   

 

Podání námitky 

Pokud nesouhlasíte s některým rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení ve věcech 

důchodového pojištění, můţete podat písemnou námitku a to do 30 dnů ode dne, kde je 

vám toto rozhodnutí oznámeno. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, 

který rozhodnutí vydal, a ten o nich také rozhoduje. Pokud je takovým orgánem ČSSZ, 

je moţné námitku podat u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení 

(OSSZ/PSSZ/MSSZ). Absolvování námitkového řízení, ať jiţ úspěšné nebo neúspěšné, 

je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné 

později uplatněné správní ţaloby. [17]   

 

Důchody 

Počet starobních důchodců se podle evidence České správy sociálního zabezpečení 

(ČSSZ) stále zvyšuje. Ke 30.září 2009 jich eviduje ČSSZ 2 094 808. Průměrná výše 

starobního důchodu (včetně předčasných) v září činila 10 031 Kč, z toho u muţů    

11 159 Kč a u ţen 9124 Kč.  

 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  

Nalezneme zde informace o nároku na starobní, sirotčí, invalidní, vdovský důchod. 

 

 

 

 

 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/starobni-duchod/
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5.3. Ekonomické zhodnocení 

Uţ příští rok v říjnu by měli lidé, kteří před odchodem do důchodu vydělávali hodně 

peněz, dostávat po odchodu do důchodu vyšší penze neţ nyní. Ústavní soud zrušil 

v dubnu princip výpočtu důchodů, který znevýhodňoval lidi s vysokým příjmem.     

Nový výpočet důchodu je platný od 30. září 2011. 

Nyní lidé, kteří měli nízkou mzdu, dostávají 40 % svého dřívějšího příjmu. Ale lidé 

s vyššími příjmy dostávají například jen 20 % dřívějšího příjmu. Verdikt by se mohl 

dotknout aţ 95 % lidí. To by znamenalo ale pro státní rozpočet výdej desítek aţ stovek 

miliard. Předpokládá se, ţe nová vláda se bude snaţit verdikt ústavního soudu nějak 

obejít. 

Tab. 11 Důchody v ČR 

Výše penze Důchodci 

70 000 – 70 999 Kč 1 

40 000 – 69 999 Kč 9 

35 000 – 39 999 Kč 13 

30 000 – 34 999 Kč 26 

16 500 – 29 999 Kč 5055 

12 500 – 16 499 Kč 106 000 

11 000 – 12 499 Kč 181 000 

9 000 – 10 999 Kč 952 470 

7 000 – 8 999 Kč 948 320 

5 000 – 6 999 Kč 374 720 

0 – 4 999 Kč 132 320 

Zdroj: ČSSZ 

Důchody v České republice jsou docela nízké oproti Evropské unii. Jak vidíme 

v tabulce č. 11 průměrný důchod je kolem 10 000 Kč, podle průzkumu z ČSSZ je 

průměrný starobní důchod 10 003, z toho muţi mají 11 152 Kč a ţeny 9 019 Kč.  
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Důchodci to mají v této době těţké, neboť většina ţije sama. Musí si vystačit              

jen s důchodem. Kaţdý měsíc jim zbývá jen omezené finanční prostředky na cestování 

(viz tabulka č. 12). Senioři, kteří rádi cestují, podnikají většinou jen výlety po České 

republice. Vyuţívají nabídek cestovních agentur a cestovních kanceláří, které nabízejí 

jednodenní výlety po České republice autobusovou dopravou.   

Doktoři doporučují seniorům často lázeňský pobyt, a proto největším segmentem 

návštěvníků jsou lidé v důchodovém věku. 

Velmi oblíbená je u aktivních seniorů cykloturistika. 

Dále senioři vyuţívají last minute, většinou si vybírají zájezdy poznávací, zájezdy 

střední kategorie, kolem 5 000 Kč, většinou po evropských zemích. Jsou to pětidenní 

zájezdy autobusovou dopravou, cestovní kancelář nabízí jen snídani nebo bez snídaně.  

Nyní jsou moderní zájezdy do exotických zemí, jako jsou Maroko, Egypt. Lidé 

vyuţívají nabídek first minute, kde získáme 10 % slevu a nabídek dovolených, kde děti 

mají zájezd zdarma. Někdo si vybírá buď podle nabídek od cestovních kanceláří, někdo 

zase z vyprávění od přátel nebo z reklam a z internetu. Nelze přesně definovat, jaké kdo 

má cestovní zvyklosti, která věková skupina kam ráda jezdí a jaké mají cestovní zvyky. 

Kaţdý má jiné zájmy, finanční prostředky. 

Počet cest, dovolených se můţe zvýšit, jestliţe Evropská unie schválí zákon, kdy by EU 

proplácela 1/3 nákladů na cestování. Tento nápad předloţil evropský komisař pro 

průmysl a podnikání Antonio Tajani. Týkalo by se to důchodcům nad 65 let, mladých 

mezi 18 a 25 lety, invalidů a také rodin, které čelí "těţké sociální, finanční či osobní" 

situaci. Pokud by Tajani se svým návrhem uspěl, měli by v první fázi jezdit seveřané na 

jih a naopak jiţané na sever. Ročně by takové dotace přišly na stovky milionů eur. Ale 

Tajani uvádí, ţe by se naopak zlepšila ekonomika hostitelských zemí, neboť by zde 

turisté více utráceli. Prosadit takový plán bude těţké, neboť EU je zadluţená a nechce 

více dluh prohlubovat. 

 

 



38 

 

12 Příklad -  výdaje průměrného důchodce 

Průměrný důchodce (ţijící v bytě 2+kk v Uherském Hradišti): 

 

Důchod 10 000 Kč 

nájemné 5 000 Kč 

potraviny 2 000 Kč 

výdaje za základní potřeby 1 000 Kč 

další výdaje 1 000 Kč 

zůstatek 1 000 Kč 

Poznámka: Jedná se pouze o orientační údaje 

 

5.4. SWOT analýza 

SWOT   analýza (ang. SWOT analysis, Strengths, Weakneses, Opportunities, Threats) = 

1. metoda analýzy vnitřních silných stránek a slabin organizace, jejích vnějších 

příleţitostí (ekonomická situace, demografické změny, trh, technologie aj.) a vnějších 

omezení (aktivity konkurence, demografické změny, legislativa aj.). SWOT analýza se 

vyuţívá v managementu ← i marketingu ← (mimo jiné jako jeden z podkladů vytvoření 

marketingové strategie ←), soustřeďuje se na kritické faktory) úspěchu organizace, je 

jednou z metod zhodnocení potenciálu dalšího rozvoje organizace a jeho rizik;             

2. obecněji: metoda analýzy silných a slabých stránek dané aktivity (projektu, záměru), 

vnějších příleţitostí a vnějších omezení – např. Při regionálním plánování,                     

v managementu, marketingu, ochraně ţivotního prostředí ←. [4]   
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Cestování po vstupu do EU 

Silné stránky Slabé stránky 

- volný pohyb zboţí, kapitálu, osob - rozdílná úroveň v zemích EU ve sluţbách 

(stravovací, ubytovací aj.) 

- zrušení celnic u hranic - ne všechny státy akceptují EURO 

- k vycestování nám stačí jen občanský 

průkaz (jestliţe neprojíţdíme státem, který 

není členem EU, jinak cestovní pas) 

- kaţdý stát má jiné cestovní dokumenty     

(na Slovensku je nutné mít u povinné výbavy 

u auta kartičku první pomoci) 

- jednotná měna EURO  

Příležitosti Ohroţení 

- moţnost vycestovat do západních zemí    

bez problémů 

- ekonomická krize -> úbytek návštěvníků               

- moţnost CA a CK provozovat                

svou kancelář i v zahraničí 

 

- moţnost spolupráce s CK domácí se 

zahraničními 

 

Cestování před rokem 1989 

Silné stránky Slabé stránky 

- moţnost cestovat (aspoň do východních 

zemí) 

- malý výběr cestovních kanceláří  

- cestování převáţně po zemi - omezená moţnost cestování do západních 

zemí 

- cestování po zemi → podpora domácího 

cestovního ruchu 

- vycestovat na západ znamenalo dlouhého 

vyřizování (potřebovali jsme povolení        

od Státní banky Československa, od 

zaměstnavatele aj.), které většině lidí bylo 

zamítnuto 

- vyuţívání chat – „druhé bydlení“ - vycestovat do socialistických zemí bylo 

moţné, ale cestování komplikovali spousta 

celních předpisů a omezený nákup cizí měny 

- podnikové cesty  

Příležitosti Ohroţení 

- změna reţimu - komunismus 

Cestování po roce 1989 

Silné stránky Slabé stránky 

- otevření hranic - v ČR malá propagace památek, většina 

turistů navštěvuje jen hlavní město Prahu 
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- nové moţnosti cestování - klesá zájem o postkomunistické země 

- zvyšuje se zájem cestovat do exotických 

zemí 

 

- vstup do EU  

Příležitosti Ohroţení 

- vznik nových cestovních kanceláří - ekonomická krize 

- vznik cestovních agentur  

- moţnost cestovat do západních zemí  

- rozvoj cestovního ruchu  

Seniorský cestovní ruch 

Silné stránky Slabé stránky 

- prodluţuje se průměrný věk - snaha seniorů šetřit do budoucnosti 

 - nutnost přizpůsobit seniorům jídelníček a 

program 

- senioři si připlatí za kvalitnější sluţby - nízké důchody 

-seniorům se zvyšují disponibilní prostředky 

i mnoţství volného času 

 

 Příležitosti Ohroţení 

- CK: nové programy pro seniory - důchodové reformy 

- stále rostoucí segment CR - zdravotní stav seniorů -> nutnost 

zdravotního dohledu při zájezdech -> zvyšují 

se náklady 

- moţnost skupinových zájezdů pro seniory - ekonomická krize 

- snaha seniorů poznat něco nového - ohroţení pro CK  

- zaměření cestovních kanceláří na SCR  
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6. Závěr. 

Z vlastního šetření vyplývá, ţe důchodová reforma má největší vliv na mladé lidi. 

Změnila se doba pojištění. Nyní je jisté, ţe mladí lidé si musí šetřit na důchod, aby 

v důchodovém věku nějaký obdrţeli. Budou mít proto méně peněz na cestování. Musí 

myslet do budoucnosti. 

Průměrný důchod v České republice je 10 000 Kč. Senioři mající průměrný důchod 

nebo podprůměrný si nemohou dovolit zahraniční dovolenou kaţdý rok. Vyuţívají 

hlavně nabídek cestovních kanceláří po České republice. Aktivní senioři patří mezi 

největší milovníky cykloturistiky.  

Mezi nejvíce vyuţívané nabídky cestovních kanceláří patří first minute, vybírají si je 

hlavně rodiny s dětmi a mladí lidé. U first minute nakoupíte zájezd předem, a dostanete 

10 % slevu. 

Nejvíce se cestovalo v loňském roce do Itálie, Chorvatska a Řecka. Lidé si ale vybírali 

levnější dovolené.  Stále moderní jsou dovolené do exotických zemí (Tunisko,        

Egypt aj.), novým trendem se stávají zájezdy na Severní pól či Antarktidu.  

Cestovní zvyklosti se neustále mění, před pár lety bylo moderní jezdit jen na chaty, nyní 

je módní cestovat do exotických zemí, za pár let můţe být moderní výlet do kosmu.  

Kaţdý z nás je jiný a máme jiné potřeby, přání i jiné cestovní zvyklosti a nelze přesně 

určit, jaké věkové skupiny co preferují. Záleţí na kaţdém z nás, čemu dáváme přednost. 
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tis.    tisíc 

tj.    to je 



47 
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