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Češi víc spoří, z úspor by ale nevyžila ani 

polovina 

Polovina Čechů si v posledním roce pravidelně odkládala peníze stranou. 

Nejčastěji spoří lidé ve věku 25–44 let. Češi patří dlouhodobě k nejspořivějším 

národům na světě, přes 53 % jich spoří každý měsíc. Přesto 48 % občanů nemá 

dostatečné finance pro nenadálé životní situace (má rezervu menší  

než 6 měsíčních platů). Více než desetina nemá dokonce žádné odložené 

prostředky. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury KANTAR, vedeného  

v devíti zemích pro britskou skupinu IPF, která působí v České republice pod 

značkou Provident Financial. 

Tři ze čtyř Čechů si v posledním roce uspořili peníze 

Když byli respondenti dotazováni na úspory v posledních 12 měsících,  

více než polovina (53 %) uvedla, že spořila každý nebo skoro každý měsíc. Skoro 

čtvrtina (23 %) respondentů pak odkládala peníze nepravidelně. Jen každý pátý 

nemá z posledních 12 měsíců našetřeno nic. Kromě Čechů patří mezi nejvíce 

pravidelně spořící také Mexičané (53 %) a Poláci (51 %). 

„Češi patří již od 19. století k nejhospodárnějším národům v Evropě.  

Je velmi pozitivní, že v této tradici pokračuje i současná nejmladší generace.  

56 % mladých dospělých (18–24 let) si spoří pravidelně,“ uvádí Kateřina Jarošová, 

tisková mluvčí společnosti Provident Financial. 

Na pravidelné ukládání peněz má značný vliv dosažené vzdělání a forma 

pracovního úvazku. Pravidelné spoření potvrdilo téměř 70 % respondentů s vyšším 

vzděláním, ale pouze 48 % respondentů s nižším vzděláním. Zaměstnanci s plným 

úvazkem (61 %) jsou schopni spořit pravidelněji než drobní podnikatelé a OSVČ 

(55 %). 

„Současná míra inflace nedopadá na všechny lidi rovnoměrně. Zdražování zatím 

pocítili především chudí lidé, kteří museli vyšší výdaje kompenzovat především  

z úspor, pokud nějaké měli. Střední třída naopak pocítí zdražování v následujících 

měsících. Lidé jsou si toho vědomi, a proto pokračují ve snaze odkládat si část 

příjmů stranou,“ doplňuje ekonom Aleš Rod z organizace CETA, Centrum 

ekonomických a tržních analýz.  
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Tikající bomba – nedostatečně finanční zabezpečení 

Přestože Češi patří mezi nejspořivější národy na světě, tak jejich celkové finanční 

zabezpečení není dostatečné. Pouze 45 % Čechů by dokázalo vyžít z úspor aspoň 

6 měsíců, pokud by přišli o zaměstnání. I přesto jsme na tom lépe než Poláci  

(38 %) a Maďaři (38 %). Velký vliv na stav vlastních úspor má vzdělání a s ním 
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související výše příjmu. Zatímco 64 % lidí s vyšším vzděláním by zvládli bez příjmu 

po dobu 6 měsíců, tak u lidí s nižším vzděláním se jedná pouze o 39 %. 

 

Šestiměsíční rezervu by měl mít každý pracující člověk 

„V Česku bohužel není zakořeněn tzv. institut nedotknutelné rezervy. Ten nemá 

sloužit k opravě rozbité pračky nebo na rodinnou dovolenou. Má být železnou 

rezervou, na níž se nesahá. Použije se pouze v případě, pokud člověk přijde  

o práci nebo bude dlouhodobě nemocný. Nikdo z nás neví, kdy taková situace 

nastane. Nastřádat takovou částku není pro nikoho snadné. Je tudíž optimální 

začít si odkládat část financí ihned, když člověk nastoupí do své první práce,“ říká 

Luboš Kratochvíl, finanční ředitel Provident Financial. 

 

Od roku 2020 se počet osob bez úspor v Česku snížil o polovinu. Vše se může 

v krátké době dramaticky změnit. Kritická situace může být zejména u lidí, kteří žijí 

na venkově. Z nich téměř dvě třetiny (64 %) nemají dostatečné úspory nebo nemají 

představu na jak dlouho by jim jejich peníze mohly vydržet. Obdobná situace může 

postihnout také lidi v předdůchodovém věku (55-65 let). Ti už obvykle nemusejí 

živit děti, zároveň by ale měli mít našetřené finance před odchodem do penze. 

U většiny z nich tomu tak není. Dostatečné úspory má pouze 40 % z nich. 

 

„Pokud neklesnou ceny energií a potrvá vysoká míra inflace, promítne se to brzy 

v celé ekonomice. Výsledkem opatření ČNB, které bojují naopak proti inflaci, bude 

zpomalení / pokles hospodářského růstu. V takovém případě dojde minimálně 

krátkodobě k tomu, že řada podniků začne propouštět. Lidé bez úspor by 

v takovém případě byli odkázáni na státní sociální podporu, která by jim nemusela 

stačit. Neměli by tak další prostředky, kterými by mohli pokrýt  

své běžné výdaje,“ doplňuje Luboš Kratochvíl. 

 
O průzkumu 

Průzkum pro společnost IPF provedla výzkumná agentura Kantar na vzorku 502 obyvatel 

ČR ve věku 18-75 let. Celkem byl tento průzkum realizován v 9 zemích (Austrálie, Česká 

republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Mexiko, Polsko a Rumunsko) na vzorku 

4 519 osob.  

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, 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 projektu Neviditelní 

http://www.provident.cz/
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Neviditelní jsou projektem, který se snaží upozornit na 1,3 milionu Čechů, kteří díky různým 
událostem stojí mimo systém veřejné pomoci, nedosáhnou na úvěr v bance, mají nízkou 
finanční gramotnost nebo jsou jiným způsobem znevýhodnění. Iniciátorem projektu je 
společnost Provident Financial s.r.o., která na něm spolupracuje s Centrem ekonomických 
analýz – CETA, Spotřebitelským fórem, CONFESS Research a DIRIVITU. 
www.neviditelni.org 

 

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.neviditelni.org/
http://www.ipfin.co.uk/

