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Třetina Čechů si v roce 2022 musela utáhnout 

opasek nebo sáhnout do úspor.  Lidé se 

obávají, co přinese nadcházející rok.  

 42 % lidí hodnotí letošní rok z pohledu osobních  financí jako dobrý, 

30 % Čechů  si utahovalo opasek a čerpalo z úspor 

 Více než polovina lidí v končícím roce řešila nedostatek peněz 

šetřením na běžných výdajích, zejména při nákupu potravin či 

oblečení 

 Každý druhý Čech si dává finanční novoroční předsevzetí, nejčastěji 

chce šetřit na nákupech či více vydělávat 

Konec roku je neodmyslitelně spjatý s bilancováním. Zhodnocení toho, co se  

podařilo a co méně, se nevyhnulo ani českým peněženkám. Přestože 30 % Čechů 

v průzkumu pro Provident Financial přiznalo, že museli rozpočet škrtit a sahat do 

úspor,  téměř polovina lidí považuje končící rok za finančně úspěšný.  Nadcházející 

rok již ale tolik optimismu nepřináší. 32 % lidí se totiž obává, jak ho finančně 

zvládne. Možná také právě proto si každý druhý dává nějaké finanční předsevzetí. 

To se nejčastěji týká úspor při nakupování či snahy o vyšší příjmy.  

Češi se připravují na finančně náročné časy. Spořit či investovat loni 

zvládlo 42 % z nich 

I přesto, že za sebou české domácnosti mají náročný rok ve znamení neustálého 

zdražování, hodnotí ho překvapivě pozitivně. Téměř čtvrtina lidí v průzkumu pro 

Provident Financial uvedla, že v roce 2022 zvládla spořit či investovat. Necelá 

polovina lidí pak nemusela sahat do kasičky ani čerpat půjčky. Bez šetření na 

rodinných výdajích a čerpání finančních rezerv se ale v uplynulém roce neobešlo 

téměř 30 % respondentů. „Zdá se, že letošní rok byl pro české domácnosti 

určitou finanční zkouškou, v níž bylo třeba nejen se uskromnit, ale také více 

plánovat a přemýšlet nad rodinným rozpočtem. Ten se v důsledku vysoké inflace 

a zdražování u mnoha rodin ještě značně ztenčí, a tak je velmi pravděpodobné, 

že v následujícím roce budou lidé muset sáhnout i do úspor, případně řešit 

nedostatek financí i jinak,“ upozorňuje Marek Reichl, manažer úvěrových rizik z 

Providentu.  
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Domácnosti, které se již v roce 2022 musely vyrovnávat s nedostatkem financí, se 

s prosbou o pomoc nejčastěji obracely na rodinu (23 %), pomoc státu či dalších 

organizací využilo jen 9 % lidí, stejný podíl domácností si pak pomohl půjčkou. 

„Stejně jako v dalších oblastech i v té finanční platí, že rodina se snaží pomáhat. 

Lidé ale bohužel často podceňují stinné stránky půjček od rodinných příslušníků. 

Právě proto se i prostřednictvím našeho projektu Neviditelní snažíme lidem přiblížit 

a vysvětlit možnosti státní podpory či pomocné ruky neziskových organizací, která 

může být často efektivnějším i dlouhodobějším řešením jejich potíží,“ uvádí 

Kateřina Jarošová, tisková mluvčí Providentu a manažerka projektu Neviditelní.   

Lidé šetřili na nákupech ale i zábavě!  

Ačkoli to dle odborných výhledů vypadá, že vrchol doby, kdy si Češi skutečně 

budou muset sáhnout hlouběji do kapes, teprve přijde, průzkum ukázal, že již letos 

se v rodinách šetřilo. Nejvíce v tomto směru utrpěly nákupy či volnočasové aktivity.   
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Finanční předsevzetí si dává každý druhý Čech  

Zatímco uplynulý rok Češi hodnotí vcelku kladně, ten nový je z hlediska rodinného 

rozpočtu spojen s výraznější nejistotou. Více než polovina lidí čeká v dalším roce 

jisté finanční změny (63,5 %). Zatímco ale čtvrtina z nich odhaduje, že vyšší výdaje 

ustojí, více než třetina lidí má v souvislosti se svou finanční situací výrazné obavy 

(32 %). Ani ty ale dle průzkumu zatím Čechy nenutí vytvářet si předem nějaký 

krizový plán. Až 62 % lidí totiž uvedlo, že o řešeních pro případné finanční potíže 

zatím vůbec nepřemýšlí.  

Naprosto odlišně pak ale Češi přistupují k předsevzetím, které jsou symbolem 

nového začátku a nevyhýbají se tedy ani oblasti financí. Průzkum odhalil, že 

finanční předsevzetí si dává každý druhý člověk. Nejčastěji přitom chtějí šetřit na 

běžných výdajích (25,2 %) či zapracovat na vyšším příjmu (19,9 %).   
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O průzkumu 

Průzkum pro společnost Provident Financial provedl na reprezentativním vzorku populace 
1050 lidí Instant Research / IPSOS v prosinci 2022. 

 
O společnosti Provident  
Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu již 24 let a od vstupu na trh 
poskytla úvěr už miliónu klientů. Za transparentních podmínek nabízí hotovostní i 
bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. V České 
republice zajišťuje zázemí společnosti 400 zaměstnanců a na 800 obchodních 
zástupců. Provident je členem České leasingové a finanční asociace, Asociace 
poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ), patronem Britské obchodní komory a díky své 
odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je opakovaným držitelem 
evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity. www.provident.cz  

 
 

O skupině International Personal Finance 
Mezinárodní skupina International Personal Finance (IPF), mateřská společnost 
českého Providentu, vznikla v roce 2007 oddělením od britské 
společnosti Provident Financial plc. Ta působí ve Velké Británii již od roku 1880. IPF pod 
obchodním označením Provident v současnosti působí v 9 zemích světa: v České 
republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Austrálii a v Mexiku. 
Prostřednictvím své sítě 16 700 obchodních zástupců poskytuje služby 1,7 milionům 
zákazníků a zaměstnává skoro 7 000 lidí. IPF je kotována na londýnské burze cenných 
papírů od svého vzniku (IPF.L).  
www.ipfin.co.uk  

http://www.provident.cz/
http://www.ipfin.co.uk/

