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Náklady na život rostou,
u tepla stagnují
Víte, kolik z rodinného rozpočtu
zaplatíme za potraviny, bydlení
či dopravu? Zajímalo by vás
srovnání s průměrem v ČR?
Pojďme se podívat na data
Českého statistického úřadu.
Nejvíce za bydlení,
potraviny a dopravu
Průměrný Čech si libuje v domácí stravě, a proto mezi
základní položky rodinných
rozpočtů dlouhodobě patří
platby za potraviny a nealko nápoje. Podle posledních
zveřejněných údajů Českého
statistického úřadu zaplatí
každý z nás za potraviny a nealko nápoje téměř 25 tisíc korun ročně. V supermarketech
či večerkách tak necháváme
více než dva tisíce korun za
osobu měsíčně. Jak jste na
tom vy? Ušetříte, nebo naopak utratíte více?
Další výraznou položkou
z rodinné kasy jsou náklady
na bydlení. Podle zveřejněných dat ročně vynakládáme za bydlení, vodu, energii
a paliva ještě o tisíc korun víc
než za jídlo a nápoje, přesně
tedy 26 253 korun za osobu
a rok. Významnou položkou
je dále doprava, za kterou
ročně zaplatíme téměř čtrnáct tisíc korun. Rádi jezdíme
také na dovolenou či chodíme do kina. Rekreace a kultura nás ročně stojí téměř
dvanáct tisíc korun. Řada
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Za co dál utrácíme?
Za oděvy a obuv ročně zaplatíme 6428 korun. Další
nezbytností našich životů
jsou pak mobilní telefony.
Bez nich si svůj život snad už
ani nedokážeme představit.
Podle oficiálních údajů za ně
a poštu zaplatí každý z nás
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Pavel Kolář,
Veolia Energie ČR

tistický úřad,
Zdroj: Český sta řejněný rok 2016
zve
í
dn
sle
po
za
data jsou

5162 korun za rok. Možná vás
překvapí, že méně vydáme za
platby u lékařů a v lékárnách,
konkrétně 3261 korun. A ještě
o dalších dvě stě korun méně
nás stojí roční náklady na teplo a teplou vodu. „Za dálkové
teplo utratí průměrný Čech
3025 korun ročně,“ doplňuje Pavel Kolář ze společnosti
Veolia Energie ČR. Vycházíme
z průměrné obsazenosti bytu
3 osobami.
Ve spotřebě piva jsme naopak na světové špičce, skoro každý třetí z nás je navíc
kuřák. Zajímá vás, kolik roč-
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ně utratíme za alkohol
a cigarety? V průměru
je to 3671 korun. Po
dle Eurostatu na tzv. neřesti
směřuje devět procent našich ročních výdajů. V tomto
ohledu patří Česká republika
mezi TOP 5 zemí v Evropě. To
potvrzuje i fakt, že v hazardu každoročně prohrajeme
40 miliard korun. Alkohol, hazard a cigarety tak stojí průměrného Čecha 7481 korun.
Jaké náklady rostou?
Výrazně více platíme dnes
v prvé řadě za dopravu. Od
roku 2009 stouply průměrné
náklady za osobu o patnáct
procent, tedy o 1800 korun
ročně. Podle údajů Českého
statistického úřadu výrazně
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stouply také průměrné platby za stravování v restauracích a ubytování. Oproti roku
2009 se navýšily dokonce
o rekordních 21 procent. Dnes
tak zaplatíme ročně o více
než 1200 korun více. Připlatíme si také za alkohol a tabák, kde naše výdaje vzrostly o magických 13 procent.
Hlouběji do kapsy musíme
sáhnout při výdajích za oděvy, obuv a bydlení. Nikdo nechce platit víc, a tak logická
otázka je…
Kde ušetříme?
Ano, stále jsou položky rodinného rozpočtu, za které platíme stejně či méně. Jednou
z nich je teplo a teplá voda.
Podle Českého statistického
úřadu zaplatil v roce 2009
průměrný Čech za teplo a teplou vodu 3063 korun ročně.
Dnes zaplatíme dokonce nepatrně méně, přesně 3025 korun. „Výdaje domácností za
dálkové teplo jsou v České
republice za posledních deset let prakticky konstantní,“ potvrzuje Pavel Kolář ze
společnosti Veolia Energie
ČR. Připomeňme, že se tak
děje navzdory teplotním výkyvům, kterých jsme v posledních letech svědky. Loni
byl teplotně extrémní leden,
letos velké mrazy uhodily naopak v únoru.

