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Čtvrtina Čechů považuje půjčku na školní pomůcky za rozumný důvod 

k zadlužení  

Hradec Králové, 28. srpna 2019 – Zatímco více jak dvě pětiny (41 %) Čechů zcela odmítá, že by si za jakýmkoli 

účelem vzala půjčku, kvůli školním potřebám a dalším nákupům spojeným se školní docházkou (výlety, škola 

v přírodě atd.), tak téměř čtvrtina (24 %) dotazovaných by byla ochotna se zadlužit. Ukazují to výsledky 

průzkumu, realizovaného pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na 

správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.  

Na žebříčku rozumných důvodů k zadlužení, jak je vnímají Češi, je úvěr kvůli školní výbavě daleko za půjčkami 

v případě poruchy v bytě (rozbitá pračka, protékající strop atd.) s 63 % respondentů, neočekávanými událostmi 

spojenými se zdravím (návštěva lékaře, lékařský zákrok, nákup léků) s 57 % dotazovaných i půjčkou na splátku 

hypotéky (42 % respondentů). 

„Možnosti vzít si půjčku za účelem nákupu školních potřeb jsou více nakloněni lidé, kteří již nějaký úvěr mají, se 

základním vzděláním a rodiny s pěti a více členy. Mezi rozumnými důvody pro zadlužení je půjčka za účelem 

pořízení školních potřeb na podobné úrovni jako úvěr na splacení jiných závazků, zaplacení nájmu nebo 

elektřiny či plynu,“ uvádí Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 

I v případě, že se rodiče zaměří na nejlevnější produkty, přijde nezbytná výbava pro dítě nastupující do první 

třídy na 4 000 až 5 000 korun. Další náklady jsou spojené se školními výlety a exkurzemi nebo pobytem na 

škole v přírodě. Školáci potřebují také více oblečení či vybavení na tělocvik a další náklady jsou spojené se 

stravováním ve školní jídelně a možností navštěvovat školní družinu. 

„Náš dřívější průzkum ukázal, že na školní pomůcky a další vybavení spojené s nástupem školní docházky si 

někdy půjčila peníze necelá desetina českých rodičů. Většina domácností je tedy schopna financovat tyto 

náklady v rámci svých běžných provozních výdajů, nebo mají předem naspořeno,“ dodává Jaroslava 

Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 

Na školní výbavě lze i ušetřit, například v případě pořízení aktovky a dalších nezbytností z druhé ruky. Rodinám 

ve finanční nouzi mohou pomoci různé neziskové a charitativní organizace. 

O společnosti KRUK  

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní 

společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku 

a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních 



 

  

zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších 

služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná 

řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní 

přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení 

jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více 

informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu. 
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