
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

   

Téměř třetina studentů má dvě nebo tři půjčky  

Půjčky mají nejčastěji mladí lidé ve věku 27 až 30 let s osobním příjmem nad 20 000 korun 

11. února 2020 – Mladí Češi si nejčastěji půjčují na bydlení a pořízení automobilu, každý desátý z mladých 

dlužníků si ale půjčil na splacení jiných závazků. Z průzkumu, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská 

republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, 

vypracovala agentura STEM/MARK, také vyplývá, že polovina mladých Čechů ve věku 18 až 22 let má dvě 

nebo tři půjčky.  

Nějakou finanční půjčku má v současné době 51 % mladých lidí ve věku 18 až 30 let. Jen o málo více se zadlužují 

muži (54 %) než ženy (51 %). Nejčastěji mají mladí Češi v úvěr ve věku 27 až 30 let (76 %) a podobnou měrou 

si půjčují zaměstnanci, podnikatelé (OSVČ) i nezaměstnaní. 

„Vysoký podíl půjček mezi lidmi před 30. rokem věku, kteří žijí v manželském nebo partnerském vztahu a mají 

jedno či více dětí, jasně souvisí s půjčkami na vlastní bydlení. Znepokojivé je zjištění, že kolem 11 % mladých lidí 

řeší úvěrem splácení jiných závazků, což je může rychle dostat do dluhové pasti. Alarmující je také celkový počet 

úvěrů významné části mladých lidí,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 

Nadpoloviční většina (52 %) mladých dlužníků má pouze jeden úvěr a zpravidla jde o hypotéku na vlastní dům 

či byt. Plných 16 % nejmladších dlužníků (ve věku 18 až 22 let) má ale dokonce pět i více půjček. Vícenásobně 

se zadlužují především nezaměstnaní, lidé v domácnosti nebo rodiče na rodičovské dovolené. Dvě nebo tři 

půjčky má 31 % studentů.  

„Závěry našeho aktuálního průzkumu mezi mladými lidmi bohužel ukazují, že větší počet různých půjček mají 

nejčastěji lidé s nízkými příjmy, kteří se v případě nečekaných výdajů snadno dostanou do situace, kdy nebudou 

schopni všechny svoje závazky splácet,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 

Naprostá většina (81 %) ze zadlužených respondentů získala půjčku (zpravidla hypotéku) od banky. Necelá 

pětina (18 %) mladých dlužníků si půjčila peníze od rodičů a 13 % účastníků průzkumu se obrátila na 

poskytovatele spotřebitelských úvěrů. 

 



 

  

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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