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Poptávka po nákupech
na splátky vzroste během
adventu i o 20 procent.
Nejčastěji jde o rychlé půjčky
do pěti tisíc korun na
dárky. Odborníci nabádají
k obezřetnosti.

LENKA D. JANČAROVÁ

PRAHA Každý rok jsou spotřebite-
lé vystavování o něco většímu tla-
ku prodejců a svým nejbližším po-
řizují dražší vánoční dárky. Nastá-
vá tak náročné období pro rodin-
ný rozpočet. Podle průzkumu
agentury Ipsos pro společnost
Zonky, která poskytuje spotřebi-
telské úvěry, až šest procent dotá-
zaných letos uvažuje, že si na po-
řízení dárků půjčí.

„Obzvlášť před Vánocemi se
lidé mohou nechat zlákat k náku-
pům na dluh ve snaze udělat ra-
dost svým blízkým. Impulzivně
se tak mohou zavázat nejen ke
zbytečné půjčce, ale dokonce se
dostat třeba i do dluhové spirály.
Často si totiž neuvědomují, že ta-
kovou půjčku budou splácet třeba
až do dalších Vánoc nebo i déle,“
říká Veronika Benešová, která
má v Zonky a Air Bank na staros-
ti půjčky.

To potvrzuje také David Šmej-
kal z Poradny při finanční tísni.
Velká skupina nakupujících vů-
bec nesleduje své výdaje až do
okamžiku, než se začne něco ka-
zit. Jde podle něj třeba o situaci,
kdy bankomat nechce vydat další
bankovky, protože se zůstatek na
běžném účtu blíží nule nebo je vy-
čerpán kontokorent, případně kre-
ditní karta je na limitu úvěrového
rámce. Podle dlouhodobých sle-
dování se tuto situaci rozhodne
řešit rizikovým úvěrem okolo
30 procent klientů poradny.

„Nejčastěji se jedná o malé,
rychlé půjčky do pěti tisíc korun
na mobily a příslušenství pro děti,
kosmetiku, hračky, sportovní ob-
lečení a hobby vybavení,“ upřes-
nil pro LN Šmejkal.

Rezerva: trojnásobek výdajů
V případě vysokých a dostup-
ných finančních rezerv se podle
Šmejkala asi není třeba viditelně
krotit, avšak pokud nemá dotyč-
ný na běžném účtu více než trojná-
sobek běžných výdajů domácnos-
ti, je třeba jednat s rozmyslem. Ze-
jména v prostředí všeobecného
růstu cen energií a následného

vzestupu cenové hladiny u všech
ostatních běžných výdajů se urči-
tě vyplatí nerozpouštět všechny
rezervy do vánočního veselí.

„Obecně lze říci, že naši zákaz-
níci si před vánočními svátky
chtějí pod stromeček udělat ra-
dost tím, že si dovybaví domác-
nost elektronikou či spotřebiči,
které dosloužily nebo dosluhují,
a využít k jejich nákupu předvá-
noční slevové akce u obchodní-
ků. Zájem o půjčky se v předvá-
nočním čase zvedá zhruba o 15 až
20 procent. Průměrná výše půjč-
ky se u naší společnosti pohybuje
kolem 27 500 korun,“ uvedl pro
LN mluvčí poskytovatele půjček
Provident Kateřina Jarošová.

Třeba zákazníci společnosti
Home Credit financují předvánoč-
ní nákupy na splátky v rozmezí
mezi osmi až patnácti tisíci ko-
run, průměrně jde potom asi

o dvanáct a půl tisíce korun. Kaž-
dý rok je předvánoční období spo-
jeno se zvýšenou poptávkou po
půjčkách, i u Home Creditu je ná-
růst oproti jiným obdobím v roce
přibližně 20 procent.

Zhruba polovina účastníků prů-
zkumu agentury Ipsos letos plánu-
je za dárky utratit maximálně pět
tisíc korun. Skoro třetina dotáza-
ných na ně vynaloží až deset tisíc
korun a přibližně desetina lidí
utratí dokonce až 20 tisíc korun.
Vyšší částky už jsou potom spíše
výjimečné. Až s 50 tisíci koruna-
mi vydanými za dárky počítá
2,3 procenta respondentů.

„Upřímný pohled na příjmy
a výdaje, s koncentrací na úspory,
lze doporučit všem, kdo na konci
měsíce počítají každou korunu.
Půjčka v této situaci, když nejsou
rezervy a zároveň víme, že nasta-
ne tlak na výdaje v budoucnu,

může být silně riziková. Přede-
vším jednočlenné domácnosti, se-
nioři a pečující o děti by měli být
na pozoru, myslet na úspory a za-
členit si tréninkově budoucí splát-
ku úvěru do stávajících výdajů,“
vysvětlil Šmejkal.

Cena dárku není vše
Před půjčkou bychom měli mít
něco naspořeno – nebo alespoň
takzvanou likvidní rezervu, tedy
něco, co se dá rychle zpeněžit. Dů-
vod je ten, že nikdy nevíme, co se
může v budoucnu v době splácení
přihodit, co ovlivní naše příjmy
nebo výdaje.

Podle Šmejkala by si měl dotyč-
ný položit základní otázky, než se
rozhodne: vejde se nám splátka
do rozpočtu? Když přijde nedo-
platek za energie, budu jej mít
z čeho zaplatit, když budu záro-
veň splácet vánoční půjčku?

Dobrou zprávou ale je, že odmí-
tavý postoj k Vánocům na dluh
má podle agentury Ipsos 80 pro-
cent Čechů. Patnáct procent
z nich tuto možnost nevylučuje,
a dalších pět procent lidí si dokon-
ce na Vánoce už alespoň jednou
půjčilo. Pravidelně tak činí jen
jedno procento dotázaných.

Pokud ale mají lidé říci, co je
pro ně o vánočních svátcích nej-
důležitější, drtivá většina uvádí
možnost být se svou rodinou
a blízkými.

„V průzkumu bodují také vol-
ný čas a odpočinek, sváteční jídlo
nebo tradice. I to potvrzuje, že je
mnohem důležitější užít si vzá-
jemnou přítomnost s lidmi, které
máme rádi, než si lámat hlavu
s množstvím dárků nebo jejich ce-
nou,“ konstatuje Petr Šmíd, ve-
doucí oddělení výzkumu Zonky
a Air Bank.
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IVANA PEČINKOVÁ

MLADÁ BOLESLAV Největší firma
v Česku, která spolu se svými do-
davateli představuje asi desetinu
výkonu celé ekonomiky, před pár
měsíci řešila opravdu veliké dile-
ma. Pod tíhou pandemie a toho,
pro co se už obecně vžilo označe-
ní čipová krize, mělo vedení Ško-
dy Auto dvě možnosti: zavřít zá-
vody, anebo jet dál s tím, že bude
vyrábět vozy, které nebude mož-
né dokončit.

Vsadilo na druhou variantu.
A toho rozhodnutí se ukázalo
jako správné. Jinak by podnik, re-
spektive jeho zákazníci přišli
o 120 tisíc vyrobených aut, spočí-
tal člen představenstva automobil-
ky Michael Oeljeklaus.

Škoda Auto už kvůli čipové kri-
zi po měsíce plní své i pronajaté
odstavné plochy. Desetitisíce aut
tam stojí zabalených a zakonzer-
vovaných proto, že jim chybí i je-
den jediný čip, třeba pro ovládání
dveří a oken. „Měli jsme dvě mož-
nosti. Buď zavřít továrny, anebo
vyrábět dál a začít odstavovat ne-
dokompletovaná auta stranou.

Rozhodli jsme se pro to druhé.
A po devíti měsících musíme říci,
že to bylo správné rozhodnutí,“
řekl ve středu na dotaz LN
Oeljeklaus.

Sto dvacet tisíc čekatelů
Když se podle něj sečtou všechna
auta, která byla během letoška
vyrobena a čekala na osazení
třeba posledním chybějícím
čipem, je výsledkem 68 tisíc.
A ke konci roku dosáhne celkový
počet takových „čekatelů“ 120 ti-
síc. „Kdybychom bývali tehdy ne-
přijali ono rozhodnutí vyrábět ne-
dodělané vozy, nýbrž zavřeli vý-
robu, byli bychom bývali schopni
pro naše zákazníky vyrobit
o 120 tisíc aut méně,“ zdůraznil
Oeljeklaus.

Počet vozů odpočívajících na
odstavných plochách se mění.
Část jich odchází k zákazníkům,
protože se automobilce podařilo
získat čipy či díly třeba od jiných
než nasmlouvaných dodavatelů,
část jich naopak přichází z výro-
by. Oeljeklaus upřesnil, že v jed-
nu chvíli čekalo na dokompletová-
ní maximálně 48 tisíc aut.

Náš největší podnik samozřej-
mě zasáhla také pandemie. Léto
bylo podle Michaela Oeljeklause
relativně klidné, pak se ale situace
začala stejně jako všude měnit.
„V našem týmu sice máme vyšší

proočkovanost než v České repub-
lice, ale samozřejmě máme spolu-
pracovníky, kteří bohužel onemoc-
něli nebo kteří museli jít do karan-
tény,“ poznamenal. Ve všech třech
závodech – v Mladé Boleslavi,

Kvasinách a Vrchlabí – se tento
stav nyní týká asi 800 zaměstnan-
ců. Škoda proto musela zpomalit
svůj výrobní rytmus. A také zavést
dodatečné pracovní přestávky. Za-
městnanci nyní mají třikrát během

směny 20 minut vyhrazených na
to, aby mohli vydezinfikovat své
pracovní místo, nástroje i sebe.

Celkově nyní Škoda jede na
75 procent kapacit. „Mohli by-
chom jet rychleji, kdybychom
měli čipy a kdyby byli všichni za-
městnanci, kteří jsou kvůli covi-
du doma, v práci,“ zdůraznil
Oeljeklaus. „Uvidíme, co přinese
příští rok. Jedno je jasné: čipová
krize tady bude ještě přinejmen-
ším v první polovině roku,“ uza-
vřel člen představenstva Škody.

Udržet zaměstnanost
Odborový časopis Škodovácký
odborář ve čtvrtek napsal, že také
v dalším týdnu budou pokračovat
odstávky výroby, ve srovnání
s minulými týdny však budou mi-
nimální. Zaměstnanci, kterých se
bude odstávka týkat, budou i na-
dále dostávat 80 procent své prů-
měrné mzdy.

Výroba nedokončených vozů
má ve vedení odboru jasnou pod-
poru. „Díky tomuto postupu se da-
řilo udržet výrobu, pracovní mís-
ta i výdělky a co nejrychleji uspo-
kojit zákazníky,“ uvedl časopis.
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Plzeňské tramvaje
budou jezdit
v Bratislavě
BRATISLAVA Skupina Škoda
Transportation je blízko k zakáz-
kám v celkové hodnotě přes
98 milionů eur (zhruba 2,5 mi-
liardy korun) na dodávku 40 no-
vých tramvají do Bratislavy, tam-
ní dopravní podnik (DPB) ji ozna-
čil vítězem obou vyhlášených ten-
drů. Cena byla hlavním kritériem
při vyhodnocení nabídek, plzeň-
ská společnost porazila konku-
renční firmy Stadler a Pesa. Sou-
těž na dodávku 15 obousměr-
ných a 15 jednosměrných tramva-
jí pro DPB vyhrála Škoda Trans-
portation již v minulosti. čtk

Shell nebude těžit
ve Skotsku
LONDÝN Britsko-nizozemský
ropný gigant Royal Dutch Shell
odstoupil od záměru rozvíjet
kontroverzní naleziště Cambo
v britské části Severního moře.
Projekt kritizují ekologičtí akti-
visté, kteří tlačí na to, aby se
u Británie žádné další projekty
na těžbu ropy už nezačínaly.
Shell uvedl, že projekt za sou-
časné situace nedává ekonomic-
ký smysl. čtk

Inflace v Turecku
překročila 20 %
ISTANBUL Míra inflace v Turec-
ku poprvé za téměř tři roky pře-
kročila 20 procent. Turecký sta-
tistický úřad oznámil, že spotře-
bitelské ceny v listopadu mezi-
ročně vzrostly o 21,31 procenta
po říjnovém nárůstu o 19,89 pro-
centa. Údaje podle analytiků
podtrhují rizika spojená s výraz-
ným snižováním úrokových sa-
zeb. To vedlo k propadu kurzu
turecké měny, který zvyšuje do-
vozní ceny. Turecká centrální
banka od září snížila svůj základ-
ní úrok o čtyři procentní body
na 15 procent, svým postupem
vyhověla tlaku prezidenta Rece-
pa Tayyipa Erdogana. čtk
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Zavřít, nebo ne? Škodě se sázka vyplatila

Parkoviště se plní. Desítky tisíc škodovek čekají na odstavných plochách třeba na jediný čip. FOTO ČTK

Vánoce na dluh se nevyplácí


