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Život "na dluh" považuje za normální 60 procent Čechů, 

téměř polovina z nich má nějakou půjčku 

 

Pravidelné předvánoční průzkumy naznačují, že lidé se před Vánocemi příliš zadlužovat nechtějí. 

Přesto je toto období na uzavírání úvěrových smluv nejbohatší a prakticky všechny banky i 

nebankovní společnosti potvrzují zvýšený zájem o spotřebitelské úvěry v souvislosti s vánočními 

svátky. Oproti předchozím měsícům se často jedná o nárůst v desítkách procent.  

 

Vzhledem k tomu, že přecení své možnosti nebo ztratí zaměstnání, se tisíce lidí každým rokem 

dostává do dluhové pasti. Mnohým z nich sice soudy vyhoví a povolí jim osobní bankrot, další však se 

svými návrhy neuspějí. I když pak figurují v nějakém registru, znovu se najdou subjekty, které jim 

ochotně půjčí.  



 

Letos necelých 20 tisíc osobních bankrotů 

Například v listopadu bylo vyhlášeno 1 628 osobních bankrotů, což je o 119 méně než v předchozím 

měsíci. V posledních 12 měsících jsme mohli zaregistrovat 18 807 osobních bankrotů, což je o 2 072 

více než v předchozím období. Podaných návrhů bylo v listopadu 2 497. To je jednak o 13 návrhů více 

než předchozí měsíc, ale zároveň se jedná o nejvyšší počet návrhů za jeden měsíc od zavedení 

osobního bankrotu. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se 

problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.  

Od roku 2008, co je osobní bankrot uzákoněn, o něj požádalo téměř 90 tisíc osob. Soudy jej za tuto 

dobu povolily dvěma třetinám z nich, tedy zhruba 60 tisícům žadatelů, kteří se musí pět let 

maximálně uskrovňovat a uhradit alespoň 30 procent svého dluhu. Zatímco v roce 2010 žádalo o 

oddlužení deset tisíc lidí a povoleno bylo šesti tisícům, loni už žádalo přes 24 tisíc dlužníků a více než 

sedmnácti tisícům bylo umožněno do něj vstoupit. Letos jich bude ještě více, i když odborníci se 

utěšují, že jejich počet prudce neroste.  

"Očekáváme, že počet osobníchbankrotů v letošním roce bude nižší než 20 tisíc. Ačkoli tento počet 

bude letos vyšší než v roce loňském, dynamika růstu bude oproti předchozím rokům podstatně nižší. 

Ve třech krajích se počet bankrotů dokonce meziročně snížil – nejvíce v Plzeňské kraji, dále v 

Karlovarském a Olomouckém," tvrdí vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra 

Kameníčková.  

Žít na dluh je pro mnoho lidí věc normální  

Proč se lidé zadlužují? Žít v dnešní době na dluh přijde normální více než polovině Čechů. Nějakou 

formu půjčky má momentálně téměř každý druhý Čech a čerpá ji především od banky. Zjištění 

vyplynula z online výzkumu zaměřeného na postoje a chování zákazníka v oblasti půjček, který 

uskutečnila agentura GfK Czech na vzorku 960 respondentů v roce 2013. Necelá polovina lidí má v 

současnosti nějakou formu půjčky, přičemž nejčastěji se jedná o půjčku bankovní. Mezi další zdroje, 

kde si Češi zvyknou půjčovat peníze, patří nebankovní instituce a rodina, případně známí. Lidé jsou 

více spokojeni s půjčkami od bank, rodiny a známých. Naopak nejmenší spokojenost panuje u půjček 

od nebankovních institucí.  

Na co si lidé půjčují nejčastěji?  

Mezi nejčastější důvody, proč si lidé berou půjčky, patří vybavení vlastní domácnosti. "Někteří lidé si 

nepůjčují peníze za účelem nákupu spotřebních věcí, ale kvůli splacení předešlých dluhů. Tyto dluhy 

splácejí ve větší míře díky finanční výpomoci od známých, v menší míře pomocí půjček od rodiny a 

nebankovních institucí," říká Jiří Nosek, Sector Leader Financial Services & Technology ze společnosti 

GfK.  

Naopak mezi půjčkami "zabodovala" negativně půjčka na dovolenou. Další kategorií, kvůli které by se 

lidé nechtěli zadlužit, jsou dárky pro jejich blízké. Negativní postoj také vyjadřovali k půjčkám s 

vysokým přeplatkem, kde většina oslovených takovýto typ půjčky odmítá.  

  



Většina dluží jedné instituci, důležitá je důvěryhodnost  

Co je pro Čechy důležité při půjčování peněz a jaké jsou důvody, na základě kterých se rozhodují, od 

koho si peníze půjčí? U půjček od bank rozhoduje u většiny lidí bezpečnost a důvěryhodnost. Snadný 

přístup k úvěru sehrává důležitou roli zejména u nebankovních subjektů a známých. U rodiny 

jednoznačně vede možnost nulového úroku. Lidé mají své půjčky v převážné většině jen u jedné 

instituce. Pětina těch, kteří je mají u více institucí, uvažuje o možné konsolidaci.  

Češi si chtějí půjčovat dál  

"Téměř dva z pěti lidí si plánují v příštím roce půjčit. Částka, která je nejčastěji zmiňována jako plán 

na příští rok, se pohybuje ve výši průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice. Značná část 

Čechů, kteří půjčku plánují, pomýšlí na koupi dražších věcí; jde například o auto, dům nebo byt. 

Studie se také zabývala tím, od koho si Češi nejčastěji půjčují, a také u jakých institucí si půjčují 

nejvíce peněz," uzavírá Jiří Nosek.  

 

Foto: Společnost gfK czech se sídlem v Praze na Děkance (na snímku) na vzorku 960 respondentů 

zkoumala proč se lidé zadlužují a na co si hlavně půčují.  

 


