
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

   

Mladí Slováci umí s dluhy pracovat lépe než jejich čeští vrstevníci 

Zadlužena je více než polovina mladých Čechů i Slováků, mladí Češi se více nechávají zlákat 

nabídkami rychlých spotřebitelských úvěrů, Slováci více spoří 

19. srpna 2020 – Průzkum, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje 

na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala agentura STEM/MARK, 

ukázal mnoho společných znaků mladých (18–30 let) Čechů i Slováků v hlavních otázkách kolem osobních 

financí, úvěrů a finanční gramotnosti, stejně jako řadu odlišností. 

Mladí Češi i Slováci přikládají penězům prakticky stejnou důležitost, při nákupech preferují kvalitu nad cenou 

a v případě finančních problémů se zřeknou výdajů na dovolenou, cestování nebo kulturu. Více mladých Čechů 

(12 %) oproti Slovákům (7 %) přiznává mezery ve finanční gramotnosti, jejíž základy Češi získávají hlavně od 

svých rodičů, zatímco mladí Slováci získávají informace vyrovnaně od rodičů, z internetu a ve škole.   

Finanční půjčky považují za výhodné jen asi dvě pětiny (37 %) mladých Čechů, zatímco na Slovensku jde o 

polovinu (50 %) dotazovaných. Vlastní zkušenosti s půjčkami mají mladí Češi podobné jako Slováci, v současné 

době má nějakou půjčku přibližně polovina respondentů z obou zemí. 

„Když si mladí Češi nebo Slováci půjčují, jde v drtivé většině o úvěr na bydlení, a přibližně ve čtvrtině případů o 

půjčku na pořízení auta. Češi si ale skoro trojnásobně více než Slováci půjčují na splácení svých stávajících dluhů, 

což je bohužel cesta do tzv. dluhové pasti. Mladí Češi se také více nechávají zlákat nabídkami rychlých 

spotřebitelských úvěrů a mikropůjček,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 

Většina zadlužených Čechů i Slováků má jen jednu půjčku, ale mezi mladými lidmi s pěti a více půjčkami je 

pětkrát více Čechů. Zatímco mladí Češi v průměru dluží přibližně 1 040 000 korun, průměr mezi slovenskými 

respondenty je 41 000 eur (přibližně 1 066 000 korun). První půjčku si Češi i Slováci nejčastěji shodně berou ve 

24 letech. 

„V přístupu k dluhům a jejich splácení jsou si mladí Češi a Slováci velmi podobní. Drtivá většina mladých dlužníků 

splácí své závazky pravidelně a bez potíží, ale každý dvanáctý má dluhy po splatnosti. Velmi se přitom liší způsob 

řešení nesplácených závazků. Zatímco Češi si najdou další práci, aby zvýšili svoje příjmy, nebo si půjčí od rodiny 

či přátel, mladí Slováci se hlavně snaží s věřiteli dohodnout na splátkovém kalendáři,“ dodává Jaroslava 

Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. 



 

  

Spořivějším národem jsou jednoznačně Slováci, kde si peníze pravidelně odkládají více než dvě třetiny (69 %) 

mladých lidí. V Česku spoří jen 55 % mladých. Průměrná výše měsíční úložky se téměř shoduje: 3 300 Kč 

v Čechách a 130 eur (cca 3 400 Kč) na Slovensku. Slováci výrazně více věří termínovaným vkladům a spořicím 

účtům (66 % oproti 46 %) a penzijním fondům (33 % oproti 10 %), zatímco mezi mladými Čechy je velmi 

populární stavební spoření (39 % oproti 16 %). Čtvrtina (25 %) mladých Čechů zhodnocuje svoje finance 

investováním, zatímco na Slovensku investuje více než třetina (36 %) mladých lidí. Nejčastější jsou investice do 

podílových fondů, akcií a dluhopisů. 

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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