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Velký nebo dostatečný finanční obnos zbývá 

na konci měsíce polovině Čechů  

V případě ztráty hlavního zdroje příjmu by téměř polovině (47 %) Čechů 

vystačily osobní úspory maximálně na 3 měsíce. Zároveň přibližně polovina (49 %) 

respondentů uvedla, že jim po zaplacení nezbytných výdajů každý měsíc zbývá 

dostatečné množství peněz. Vyplývá to z online průzkumu společnosti IPSOS 

MORI, který si nechala zpracovat britská skupina International Personal Finance 

(IPF), jež v České republice působí pod značkou Provident Financial. 

Polovině Čechů zbývá na konci měsíce dost peněz 

Každý druhý Čech uvedl, že mu po zaplacení nezbytných nákladů a výdajů každý měsíc 

zbývá dostatečné množství peněz. Jen 7 % uvedlo, že má velký přebytek, přičemž toto 

procento zvyšují muži v poměru 6:1. „Tyto výsledky nejsou, vzhledem k nerovnému 

odměňování mužů a žen na pracovním trhu, příliš překvapivé. Nerovnováha v platech se 

zákonitě musí projevit i v konečném součtu dostupných financí. Výsledky mohou být 

ovlivněny i poměrem čerpání rodičovské dovolené, kterou častěji volí ženy,“ vysvětluje 

Kateřina Jarošová, tisková mluvčí Provident Financial.  

Zdá se, že i úroveň vzdělání má na finanční zabezpečení značný vliv, protože osoby s 

vysokoškolským vzděláním častěji uvádějí, že jim na konci měsíce zbývá přiměřená nebo 

vysoká částka (63 %, resp. 14 %). Lidé s nižším dosaženým vzděláním častěji uvádějí, že jim 

zbývá jen málo peněz. Uvedlo to 44 % z nich. Oproti tomu vysokoškoláků s tímto 

problémem je jen 21 %. Sedmi procentům obyvatel nezbývají po zaplacení všech výdajů 

žádné peníze. „Na socio-ekonomicky znevýhodněné skupiny se snažíme upozornit 

projektem Neviditelní, kde jsou k dispozici kontakty na příslušné neziskové organizace a 

rady pro znevýhodněné i jejich blízké,“ dodává Kateřina Jarošová, mluvčí Provident 

Financial. 

Úspory dlouho nevydrží 

V případě ztráty hlavního zdroje příjmu by 26 % účastníků v České republice očekávalo, že 

jejich osobní úspory vydrží minimálně rok. Že by jim finanční rezervy vydržely déle, než 

jeden rok uvedlo přibližně 32 % dotázaných mužů, zatímco totéž uvedlo pouze 19 % žen. 

Téměř polovině dotázaných by úspory vydržely 3 měsíce nebo méně. Znepokojivé bylo 

zjištění, že 14 % dotázaných uvedlo, že nemá žádné úspory, přičemž se jednalo o 19 % žen 

a 9 % mužů. „Absence úspor je v dnešní době pochopitelná, spolu s inflací a stoupajícími 

cenami za energie a základní potraviny může být pro část Čechů těžké ušetřit. Přesto je 

potřeba dobře propočítat všechny výdaje, zbavit se těch nadbytečných a odkládat alespoň 

https://neviditelni.org/
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malou částku pravidelně každý měsíc,“ radí Jarošová. Ve všech zkoumaných zemích mimo 

Českou republiku1 uvedlo v průměru 15 % respondentů, že nemají vůbec žádné úspory 

nebo finanční rezervy. V porovnání s těmito zeměmi tedy Česká republika nevyčnívá. 

 

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  
 
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 11 zemích světa: 
v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, 
Finsku, Španělsku, 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 
 

O průzkumu  

 

Z pověření IPF provedla agentura Ipsos MORI online průzkum mezi dospělými ve 

věku 18-75 let v Austrálii, České republice, Maďarsku, Mexiku, Polsku, Rumunsku, 

a Španělsku a ve věku 18-65 let v Litvě, Estonsku a Lotyšsku. Celkem bylo 

dotazováno 5 027 osob (po 500 ve Španělsku, Mexiku, Polsku, Rumunsku, 

Lotyšsku a Estonsku, 510 v Maďarsku, 502 v Litvě a 505 v Austrálii). Práce v terénu 

probíhala v srpnu 2021.  Byl dotazován kvótní vzorek účastníků s kvótami 

stanovenými podle věku v rámci pohlaví, zeměpisného regionu a pracovního 

statusu. Údaje z průzkumu byly váženy podle skutečných proporcí populace tohoto 

publika v každé zemi. Kromě toho, že uvádíme výsledky jednotlivě pro každou z 

deseti zemí zahrnutých do průzkumu, jsme vytvořili celkový součet založený na 

                                                           
1 Průzkum probíhal v těchto zemích: Mexiko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Austrálie, 
Litva 

http://www.provident.cz/
http://www.ipfin.co.uk/
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"průměrech zemí". V tomto případě mají výsledky z každé země stejnou váhu, 

nikoli skutečné populační podíly.   

 

 

 

 

 

 


