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Anotace  

Růst zadluženosti domácností v České republice, ale i ve světovém 

měřítku, hraje ve světové ekonomice velice důležitou roli. Z tohoto hlediska je tato 

práce zaměřena na analýzu potenciálního růstu zadluženosti domácností v České 

republice a poukazuje na její ekonomické příčiny a rizika. 

Tato práce je pojata jako pohled ze shora na možné projevy vlivu jednotlivého 

člena rodiny na růst zadluženosti a poukazuje na hlavní principy možných řešení. 

V práci jsou ve větší části použity mé vlastní názory a postoje k dané 

problematice, ke kterým jsem došel během zpracovávání práce. Z výsledků této 

práce by mohlo těžit mnoho rodin, které řeší těžkou finanční problematiku 

spojenou s nynější vzrůstající celosvětovou finanční krizí. 

Annotation  

Der Anstieg der Überschuldung der Haushalte in der Tschechischen 

Republik sowie Weltweit, spielt in der Weltwirtschaft eine bedeutende Rolle. Aus 

dieser Sicht befasst sich diese Diplomarbeit mit der Analyse des potenziellen 

Wachstums der Überschuldung der Haushalte in der Tschechischen Republik und 

deutet auf ihre Wirtschaftsursachen und Risiken hin. 

  Diese Diplomarbeit betrachtet die objektive Sichtweise auf mögliche 

Auswirkungen eines einzelnen Familienmitgliedes, in Hinblick auf die Steigerung 

der Verschuldung und weist auf die Hauptprinzipien der möglichen Lösungen hin. 

In dieser Diplomarbeit werden zum  Großteil meine eigenen Meinungen und 

Stellungnahmen zur dieser Problematik angewendet, zu denen ich während der 

Bearbeitung der Diplomarbeit gelangt bin. Aus den Ergebnissen könnten viele 

Familien, die schwere Finanzprobleme lösen müssen, die mit der jetzigen 

steigenden weltweiten Finanzkrise verbunden sind, profitieren 
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1 Úvod 

Rostoucí tendence zadlužení domácností mě vedly ke zpracování tohoto 

tématu jako diplomové práce. V dnešní době žije většina domácností na dluh. 

Finanční prostředky si půjčují jak u větších renomovaných firem formou úvěrů, tak 

přes menší spotřebitelské úvěry, až po půjčky od soukromých osob. 

Nedodržením platební morálky si většina ani neuvědomuje, jakých 

ekonomických chyb a rizik se mohou dopustit vzhledem ke své finanční situaci, ale 

také především ke stabilitě úvěrového trhu. Z tohoto hlediska je dnes zadluženost 

domácností často diskutovanou problematikou. Zadlužení českých domácností u 

bank a finančních institucí se během října 2008 zvýšilo o 11,2 miliardy korun na 

853,7 miliardy korun. Za posledních 12 měsíců domácnosti zvýšily své zadlužení o 

téměř 175 miliard korun, jak vyplývá z informací České národní banky. 

Základní otázkou zůstává, co nám tato čísla vypoví a zdali to znamená, že 

je zadluženost vysoká nebo naopak nízká. V porovnání se zadlužeností 

v ostatních státech Evropské unie je zadluženost českých domácností zatím 

menší. Avšak moderní trend života na dluh odstartoval od přelomu tisíciletí 

každoročním zvyšováním objemu poskytnutých úvěrů domácnostem.  Mírný 

pokles zaznamenaly české banky až ve 3. čtvrtletí 2008, kdy začínající finanční 

krize postihla úvěrový trh v České republice. Zatímco v posledním čtvrtletí roku 

2007 vzrostl objem nově poskytnutých úvěrů o necelých osm procent, ve třetím 

čtvrtletí roku 2008 naopak o téměř tři procenta poklesl. 

Jak je očekáváno, v blízké budoucnosti tempo růstu úvěrů v nebankovním 

i bankovním sektoru začne stagnovat nebo dokonce zpomalovat. Důvodem je 

odpovědnější chování lidí i finančních institucí po událostech na světových 

finančních trzích. Lidé v České republice budou muset přizpůsobit své ekonomické 

chování této situaci a více využívat své vlastní zdroje, nežli se spoléhat na život na 

dluh.  

Cílem této práce je analýza zadlužení českých domácností s vysvětlením 

základních problémů a možností řešení. V prvních kapitolách se pojednává o 
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vzniku dluhu a o rizicích, které jsou s tím spojeny. Jsou zde popsány jednotlivé 

formy závazků, které české domácnosti uzavírají a dále formy jednotlivých rizik 

s tím spojené.  V kapitole 4. jsem se zaměřil na analýzu stavu zadluženosti v ČR. 

Jelikož jsem potřeboval množství vstupních dat, sestavil jsem dotazník na zjištění 

rozpočtu rodin v ČR a zahraničí a ten jsem rozdal mezi respondenty. Dotazník 

jsem vytvořil jak  ve formě anketního lístku, tak ve formě webového formuláře pro 

občany České republiky a Německa na internetu. V poslední kapitole se zabývám 

možnostmi řešení zadluženosti ze strany dlužníka včetně prvních dopadů. 
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2 Vznik dluhu 

Obecnou a nejčastější příčinou vzniku dluhu či jiného právního závazku je půjčka 

nebo koupě, u které nemusí spotřebitel platit hned, ale se zpožděním. Půjčka na 

nákup věci, zboží či vybavení, nebo koupě na splátky např. spotřebního zboží jsou 

obecně zcela běžné způsoby získávání majetku, a ze strany ekonomické by se 

dalo poukázat na výhodné stránky těchto výhod. Zásadní nevýhodou je, že se 

dlužník zavazuje zaplatit něco, na co v dané době nemá finanční hotovost, a s 

větší či menší důvodností věří, že v době budoucí tyto prostředky mít bude i 

s faktem, že si obchodník v tomto případě účtuje přirážku. Dlužník tedy vždy 

zaplatí více, nežli si půjčil a s tím by měl vždy počítat.  V České republice se 

domácnosti začaly více zadlužovat po roce 2000. Důvody lze spatřovat jednak v 

nejisté budoucnosti, rozsáhlých ekonomických a sociálních změnách, neochotě 

bankovních ústavů půjčovat drobným klientům, ve vysokých úrocích apod. Tento 

trend zadlužení označujeme jako úvěrový zlom (viz obrázek č.1 ). 
 

Obrázek č. 1: Graf úvěrového zlomu 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                

1 URL: http://i.iinfo.cz/urs-att/Mesec_cz-studie_o_zadluzenosti_ceskych_domacnosti-113015889801607.pdf 
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2.1 Bankovní úvěry 
Úvěry v domácnostech v České republice bychom mohli rozdělit 

z časového hlediska na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V nynější době 

převažují úvěry dlouhodobé, a to především díky rozvíjejícímu se hypotečnímu 

trhu s nemovitostmi. Neznamená to, že by zcela zastínily krátkodobé 

spotřebitelské úvěry, avšak vlivem rostoucího HDP klesá cena spotřebního zboží 

a naopak roste cena nemovitostí. Z tohoto hlediska je objem krátkodobých úvěrů 

vzhledem k finančnímu objemu hypoték menší.  

2.1.1  Kontokorentní úvěry 

Kontokorentní úvěry patří mezi nejfrekventovanější krátkodobé úvěry ve 

vyspělých tržních ekonomikách. Jedná se o typ spotřebitelského úvěru. Podstatou 

kontokorentního úvěru je, že zůstatek účtu může přecházet do debetu. Klient tak 

může vybírat ze svého účtu hotovost, i když na účtu nemá dostatečné prostředky. 

Maximální přípustný debet určuje úvěrový rámec. Splatnost tohoto úvěru je 

krátkodobá, většinou se jedná o jeden rok. Ve většině případů nevyžaduje banka 

zajištění, jelikož sama dle bonity klienta určí jeho maximální úvěrový rámec. Úrok 

se v tomto případě počítá ze skutečně čerpaného úvěru, což je zde debetní 

zůstatek a je vyjádřen v procentech p.a.  

I když patří tento úvěr mezi ty dražší, má pro klienta výhodu čerpání 

prostředků ihned dle své potřeby. 

2.1.2  Eskontní úvěr 

Jelikož se jedná o druh úvěru, který se používá převážně v obchodním 

styku, zmíním se jen o hlavním principu. Jedná se v podstatě o jeden z mnoha 

druhů směnečného úvěru. Tento druh úvěru patří mezi krátkodobé. Banka ho 

poskytne prostřednictvím eskontu (odkupu) směnky před její splatností, přičemž si 

sráží úrok (diskont) za dobu od odkupu do splatnosti směnky. Zvláštností 

eskontního úvěru je, že při normálním průběhu není úvěr zaplacen úvěrovým 

dlužníkem, ale třetí osobou. Základní průběh eskontního úvěru je znázorněn na 

obr. č.2.asi takto: 
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Obrázek č. 2: Průběh eskontního úvěru 2 

 

2.1.3  Hypoteční úvěry 

Hypoteční úvěry jsou stále častěji využívány občany České republiky a to 

hlavně na řešení své bytové situace. V České republice se tyto úvěry začaly ve 

větší míře uzavírat po roce 1995. V tento rok vstoupila v platnost zákonem č. 

84/1995 Sb. právní úprava hypotečního bankovnictví. Největší rozmach 

zaznamenaly po roce 2004. Postupně se na vyvíjejícím trhu začaly odbourávat 

administrativní překážky, které usnadnily pořídit si tento úvěr. Dále se velice 

zkrátila doba vlastní realizace, snížily se poplatky a úroky lze odečíst od daňového 

základu.  

Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejvíce 

je využíván k nákupu nemovitosti za účelem bydlení. Méně běžné je poskytnutí 

nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, označovanou jako americká 

hypotéka. 

 

 

 

                                                

2 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.vyd. Praha : Linde Praha, 2005. 681 s 
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Výše hypotečního úvěru je dán dvěma základními faktory, a to:  

- výše disponibilních zdrojů klienta, které může použít pro 

splácení úvěru. Výše by měla být taková, aby zaručovala 

budoucí řádné splácení úvěru. 

- Cena zástavy - úvěr musí být zajištěn nemovitostí, na kterou 

musí být vypracován odhad tržní ceny. Výše úvěru je limitována 

touto cenou. Ve většině případů banky vydávají úvěr do 70% 

tržní ceny nemovitosti.  

Běžně bývá úvěr splácen pravidelnými měsíčními splátkami. Splátky 

bývají nazývány podle způsobu jejich výpočtu. V drtivé většině případů se 

využívá splácení anuitní, kde se výše splátky v čase při shodně vysoké 

úrokové míře nemění. Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny.  

Obrázek č.3: Graf anuitního splácení 3 

 

V České republice má největší podíl na hypotečním trhu Česká spořitelna 

a.s., a to téměř třetinový. O další dvě čtvrtiny se dělí Obchodní banka a.s. za 

pomoci své Hypoteční banky a.s. a Komerční banka a.s. Z ostatních bank stojí za 

zmínku už jen HVB Banka, která vlastní asi 5% hypotečního trhu a 

Raiffeisenbanka a.s., která má cca 3 %. Ostatní banky poskytují také hypoteční 

úvěry, avšak více do úvěrového trhu nezasahují. 

                                                

3 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.vyd. Praha : Linde Praha, 2005. 681 s 
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2.1.4  Úvěry ze stavebního spoření  

Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení 

bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný 

stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze 

stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem 

poskytované podpory stavebního spoření. Stavební spoření je výhodnou formou 

uložení úspor, neboť vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných 

spořících produktech, je podpořeno 15% státní podporou a navíc jsou úrokové 

výnosy osvobozeny od daně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech je možno využít 

jich k libovolnému účelu. 

Většina občanů využívá tento produkt na přestavby a opravy nemovitostí 

s možností využití právě překlenovacího úvěru. Překlenovací úvěr slouží 

především k rychlému získání finančních prostředků a k překonání doby mezi 

uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření. 

2.1.5  Spotřebitelské úvěry 

Spotřebitelské úvěry poskytují komerční banky v různých podobách 

klientům na řešení jejich nenadálé finanční potřeby. Spotřebitelské úvěry jsou 

půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouží 

především k nákupu spotřebního zboží. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, 

může jej klient využít k libovolnému účelu.  

Spotřebitelské úvěry můžeme dělit dle subjektu, který úvěr poskytuje na: 

- Přímé spotřebitelské úvěry – úvěr, který poskytuje přímo 

pobočka banky. Smluvní vztah je zde mezi bankou a klientem. 

- Nepřímé spotřebitelské úvěry – jsou poskytovány 

prostřednictvím společnosti, která je prodejcem úvěrovaného 

zboží. 
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Ze strany čerpání dělíme tyto úvěry na : 

- Jednorázové spotřebitelské úvěry – tyto úvěry jsou sjednány na 

určitou částku, kterou obdrží klient najednou, a po úplném 

splacení úvěrový vztah zaniká. 

- Revolvingové spotřebitelské úvěry – banka klientovi stanoví tzv. 

úvěrový rámec. To je cílová částka, do které klient může 

postupně čerpat prostředky. Klient průběžně splácí a tím 

dochází k opětovnému uvolnění rámce. Úrok v tomto případě 

platí klient pouze ze skutečně vyčerpané částky.  

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr je procentní 

podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit věřiteli za jeden rok a 

vyjadřuje se dle vzorce 4 : 
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kde    K - pořadové číslo půjčky téže osoby  

K´ - číslo splátky 

 AK - výše půjčky číslo K 

 A´K´ - výše splátky číslo K´ 

 m - číslo poslední půjčky 

 m´ - číslo poslední splátky 

 tK - interval vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne 

   půjčky č.1 do dnů následných půjček č.2 až m´                                                                   

tK - interval vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne 

půjčky č.1 do dnů splátek nebo úhrad poplatků č.1 až m´    

i - hledaná  procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr 
                                                

4 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.vyd. Praha : Linde Praha, 2005. 681 s 
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Výše úrokové sazby závisí obecně na typu úvěrů, na době splatnosti 

úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové 

sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů 

pohybuje v rozpětí od 9,5 až do 19% p.a. 

2.2 Nebankovní úvěry 
Nebankovní úvěry jsou půjčky, které neposkytují banky. Poskytovatelem 

jsou soukromé společnosti. Tyto společnosti nemají status banky, protože 

nespravují vklady, ale pouze půjčují peníze. Z tohoto důvodu nepotřebují k činnosti 

povolení České národní banky. Dalším důvodem vzniku těchto společností je 

vytváření zisku, který je v dnešní době cca 20% p.a. z půjčené částky. 

2.2.1  Leasing a úvěr na nákup dopravní techniky 

Leasing je úvěrové odvětví, které v naší republice našlo uplatnění od roku 

1989. Touto formou většina občanů řeší nákup automobilů, nebo strojů do 

domácnosti. Leasing se dělí na finanční a operativní.  

Při finančním leasingu, který je v ČR nejpoužívanější formou, je 

financovaný předmět  po celou dobu majetkem financující leasingové společnosti 

a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka většinou za 

dohodnutou cenu při sjednání leasingu, obvykle 1000,- Kč. Leasingová společnost 

v tomto případě nezkoumá do hloubky finanční možnosti kupujícího, jelikož 

prodávaný předmět až do úplného splacení vlastní. V případě nesplácení 

pohledávky kupujícím se může leasingová společnost obrátit na orgány činné 

v trestním řízení pro porušení §185 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání 

cizí věci“.  

Při operativním leasingu není kupující nikdy vlastníkem věci. Jedná se 

spíše o formu pronájmu užívané věci s přidáním ekvivalentních služeb. Zákazník 

platí za pronájem smluvené pravidelné platby a leasingová společnost se stará na 

vlastní náklady o kompletní údržbu pronajaté věci. Tato forma leasingu je ovšem 

ve většině případů využívána pouze firmami. Novou formou financování dopravní 

techniky pro domácí spotřebitele je tzv. spotřební úvěr na nákup automobilu. 
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Tento druh účelové půjčky má často nižší úrokovou sazbu nežli leasing. Další 

výhodou pro spotřebitele je okamžité vlastnictví automobilu, i když si některé 

společnosti nechávají dopravní prostředek jako zástavu. Dopravní prostředek 

s nižší financovanou částkou zpravidla 200 000,- Kč nemusí být ani pojištěn. Toto 

jsou hlavní výhody spotřebního úvěru oproti leasingu, a tak je dnes pomalu 

finanční leasing pro domácí spotřebitele vytlačován z trhu. 

2.2.2  Prodej na splátky 

Velká část spotřebních nákupů se dnes realizuje na tzv. nákup na splátky. 

Většinou se jedná o klasický spotřební úvěr uzavřený mezi úvěrovou společností a 

zákazníkem prostřednictvím prodejny kde nakupujeme požadované zboží. Lidé 

v ČR přestali mít obavy ze života na dluh a více než třetina nákupů v oblasti 

elektroniky a bílého zboží je realizována právě pomocí těchto úvěrů. Konkurenční 

výhodou, kterou oproti bankám mají tyto úvěrové společnosti, je rychlost vyřízení 

za potřeby minimálních doložených dokladů. Mnohdy stačí jen 2 doklady 

totožnosti. Nevýhodou je vyšší úroková sazba, která může být oproti bankovnímu 

úvěru až dvojnásobná. Je to vlastně daň za riziko neprověřené platební morálky 

klienta.  Samozřejmě vlivem konkurenčního boje se tyto společnosti přetahují o 

klienty různými finančními bonusy, věrnostními programy a marketingovou 

reklamou.  

2.2.3  Poskytovatelé půjček 

V dnešní době se domácnostem objevují v poštovních schránkách různé 

letáky soukromých společností, které nabízejí hotovostní neúčelové úvěry. Ve 

většině případů nabízejí klientům úvěr bez prověření v registru dlužníků, bez 

ručitele a půjčku vyřizují ve velmi krátkém časovém úseku. Půjčka, která se 

navenek zdá jako finanční zázrak, má však mnohá úskalí a to hlavně ohledně celé 

transparentnosti. Mnoho společností neuvádí např. hodnotu RPSN (hodnota 

kompletních nákladů na úvěr), a tak klient až po uzavření smlouvy zjistí, že má 

opravdu nízké splátky úroku, ale se všemi náklady na správu půjčky, správy 

úvěrového konta atd. mnohonásobně převyšuje půjčenou částku. Tyto úvěry se 

mnohdy pohybují až na hranici lichvy. 
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Mezi tzv. poskytovatele půjček patří i velké nadnárodní společnosti, které 

nemají v ČR svůj bankovní institut a proto je řadíme mezi nebankovní 

poskytovatele půjček. Tyto společnosti ve většině případů uzavírají tzv. 

bezproblémové půjčky, kdy klienta před uzavřením smlouvy upozorní na veškeré 

důležité body smlouvy. Mezi takové společnosti patří v ČR např. Home credit a.s., 

nebo firma Cetelem a.s.  

2.2.4  Zprostředkovatelé a ostatní subjekty 

Zprostředkovatelé úvěrů fungují de facto jako distribuční kanály některých 

finančních institucí a předkládají jejich úvěrové podmínky klientům. V běžné praxi 

se tak setkáme mnohdy s pochybnými lidmi, kteří se rádi přiživí na úspěchu 

větších firem, využívajíc ekonomickou negramotnost obyčejných lidí. Za 

předložení podmínek a pomoc s úvěrem si mnohdy účtují až desítky procent 

z poskytnuté částky.   

Dalším nebankovním zdrojem peněz pro mnoho domácností se v dnešní 

době staly různé zastavárny, které půjčují hotovost oproti zastavení movité věci. 

V dnešní době jsou i zastavárny, kde půjčují i oproti zástavě nemovitosti a to 

řádově až statisíce korun. Ve všech případech se jistí tím, že půjčí částku jen 

zlomkové ceny zastavované věci. 

Mezi nebankovní finanční instituce rovněž můžeme zařadit společnosti, 

které nabízejí pod názvem „oddlužení“ bezúčelové půjčky zajištěné nemovitostí. 

Tyto úvěry bývají poskytovány například na 50 procent hodnoty zastavené 

nemovitosti. Čerpání takového úvěru je vhodné pro ty domácnosti, které potřebují 

těmito peněžními prostředky splatit půjčky, kvůli nimž jim hrozí exekuce. Tím však 

podstupují riziko ztráty nemovitosti a zároveň jde i s ohledem na charakter zástavy 

o poměrně drahé peníze. 
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3  Rizika zadlužení v ČR a ve světě 

Základem rizika zadlužení je fakt, že každý závazek, ke kterému se 

spotřebitel zavazuje, je určitým budoucím možným rizikem. V oblasti zadlužování 

domácností jde především o riziko spojené s budoucím vývojem ekonomiky 

daného státu a trhem nemovitostí. 

3.1 Registr dlužníků 
V poslední době vzniklo několik bankovních a nebankovních registrů, 

které mapují kompletní úvěrovou historii všech potencionálních dlužníků a zajišťují 

tak bankám informace o klientech, které jim pomůžou při dalším rozhodování. 

Těchto registrů v České republice působí hned několik. Mezi ty 

nejdůležitější patří například: 

CRU - Centrální registr úvěrů, který je provozovaný Českou národní 

bankou. Eviduje aktuální údaje o právnických a fyzických osobách. Jde o 

kompletní souhrn informací o finančních závazcích a jejich historii. 

BRKI - Bankovní registr klientských informací eviduje fyzické osoby. 

Provozovatelem je Czech Banking Credit Bureau. Údaje o půjčkách, tedy o 

dluzích klientů zadávají do bankovního registru všechny banky. Informace se 

vymazávají po čtyřech letech. Údaje o finančním zdraví klientů jsou pro banky 

jedním z důležitých kritérií při rozhodování o poskytnutí hypotéky či úvěru. 

NRKI - Nebankovní registr klientských informací sdružující společnosti v 

oblasti leasingu a splátkového prodeje. Provozovatelem je Leasing And Loan 

Credit Bureau. Informace o závazcích, včasnosti jejich plnění a zajištění jsou v 

databázi ještě čtyři roky od ukončení smluvního vztahu s členem registru. 

SOLUS - Eviduje podnikatelské subjekty s IČ a fyzické osoby s RČ. Jde o 

negativní rejstřík, tedy databázi těch, jejichž platební morálka byla či je špatná. 

CERD - Centrální registr dlužníků. Informační systém, který umožňuje 

vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České 
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republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých zdrojových 

registrech, ze kterých čerpá data. Provozuje CERD ČR. 

3.2 Základní rizika zadluženosti domácností 
 

3.2.1  Ekonomické prostředí 

Velmi důležitým faktorem pro úrokové sazby je ekonomické prostředí. 

Úrokové sazby se odvíjejí od stavu, ve kterém se ekonomika nachází jako celek, 

kdy mimo jiné ovlivňuje i disponibilní důchod. Ten můžeme vypočíst jako součet 

čistých mezd, sociálních příspěvků zaměstnavatelů, transferů od státu a důchodů 

z vlastnictví domácností. Disponibilní důchod je hlavním faktorem, který určuje 

schopnost domácností splácet úvěry. Jelikož hlavní složkou disponibilního 

důchodu jsou mzdy, jejich vývoj a především vývoj na trhu práce určuje schopnost 

českých rodin splácet své závazky. Produktivita práce v podnikové sféře diky 

ekonomické krizi stagnuje, a proto se v blízké budoucnosti nepočítá s růstem 

mezd. Z tohoto důvodu byla nucena ČNB stejně jako ostatní centrální banky 

v jiných státech přistoupit ke snížení základní úrokové sazby. Zatímco se čekalo, 

že sazba klesne nanejvýš o půl procentního bodu, ČNB ji snížila o tři čtvrtiny bodu 

na 2,75 procenta, což je nejvíce za posledních sedm let. Naposledy tak razantně 

klesly úrokové sazby v červenci 2002, a to z 3,75 procenta na tři procenta. 

 

3.2.2  Zadlužování nízkopříjmových rodin  

Velkým rizikem je stále pokračující zadlužování nízkopříjmových skupin 

domácností, či domácností pouze s jedním živitelem. Řada z nich by podle ČNB 

totiž v případě ztráty zaměstnání či nemoci hlavního živitele nebyla schopna své 

úvěry splácet. Problémy jim přitom způsobuje hlavně splácení spotřebitelských 

úvěrů. Základem problému není přitom neochota splácení, ale fakt, že 

nízkopříjmové domácnosti musí na splácení závazku použít velké procento svého 

příjmu a ve většině případů již nezůstane nic pro tvorbu jakéhokoliv rezervního 
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fondu. Z tohoto hlediska je pro takovou rodinu likvidační jakýkoliv ekonomický 

pohyb, který by jim zvýšil jejich fixní náklady. 

3.2.3  Předlužení domácností 

Předlužení domácnosti neznamená to stejné jako zadlužení domácnosti. 

Chtěl bych upozornit, že zadlužení je normální a zdravý jev, zatímco předlužení 

vede ve většině případů k finančnímu kolapsu celého rodinného rozpočtu. 

Každá průměrná česká domácnost si v dnešní době ve většině případů 

kupuje spotřební zboží a vybavení domácnosti na splátky, ať už v jakékoliv formě.  

Pokud dokáže stále plnit všechny své závazky, nejen že uspokojuje své potřeby, 

ale nevědomky napomáhá i domácí ekonomice. Jakmile se ale dostane do 

situace, kdy přestane být schopna splácet své závazky, dostává se do negativního 

stádia zadlužení, nazývaného předlužení. Tento stav ve většině případů vede 

k úplnému ekonomickému kolapsu dlužníka, potažmo celé rodiny. V hlavním 

principu se jedná o okamžik, kdy má domácnost v součtu vyšší aktivní závazky 

než je její majetek.  

3.2.4  Růst úrokových sazeb a pokles disponibilních 
důchodů 

Každé zvýšení úrokových sazeb velice ovlivní zadluženost českých 

domácností, protože se jim zvýší splátky a tím i kompletní náklady na investici. 

Tento fakt není problém jen pro zadluženou domácnost, ale také pro bankovní 

ústav který zprostředkoval úvěr, protože se tak případná pohledávka může stát 

těžko vymahatelnou. 

Tato situace nastane ve většině případů u hypotečních úvěrů, jelikož se 

u těchto úvěrů klient rozhoduje pro tzv. fixní sazbu úroků, která je obvykle od 1 

roku až do 10 let.  Po uplynutí této lhůty upravuje banka úrokovou sazbu dle 

aktuálního ekonomického stavu. Zvýšením úroku se domácnosti zvedne částka 

splátky a domácnost, která si při uzavření smlouvy byla vědoma, že bude schopna 

splácet daný úvěr řádně a včas se tak dostane do finanční tísně.  Musíme si 
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uvědomit, že pokud je domácnost naučena žít za určitý obnos peněžních 

prostředků, velice těžko se bude přeučovat na nižší spotřebu, i když ji v konečném 

důsledku nic jiného nezbude. Na základě tohoto poznatku můžeme tedy tvrdit, že 

negativním důsledkem, který by zvýšení úrokových sazeb přineslo, by zcela jistě 

byl i tlak na snižování současné spotřeby domácností na úkor splátek úvěrů a 

snižování jejich zadluženosti. 

Pokles disponibilních důchodů by s největší pravděpodobností měl stejný 

následek jako růst úrokových sazeb. Rozdíl by byl pouze v tom, že zatímco růst 

úrokových sazeb by pro domácnost znamenal odčerpávání vyššího obnosu 

peněžních prostředků na splátky úvěru a tím i pokles disponibilních prostředků pro 

běžnou spotřebu, pokles disponibilních důchodů by znamenal celkové snížení 

rozpočtu domácnosti. V obou variantách by jakákoliv změna vyvolala principielně 

podobný dopad, kterým by bylo snížení peněžních prostředků pro běžnou 

spotřebu a běžný chod domácnosti jako takové. 

3.2.5  Mikroekonomická rizika 

Pokud mluvíme o riziku růstu zadluženosti českých domácností, je důležité 

se zaměřit také na mikroekonomickou úroveň. Hlavním rizikem jsou zde soukromé 

firmy, které zneužívají špatné finanční situace českých domácností a nabízí jim 

rychlé úvěry. Tyto úvěry jsou  ale s velkými úroky, které v některých případech 

hraničí až s lichvou. Tyto subjekty často půjčují na kterýkoliv zdroj příjmu včetně 

sociální podpory. Často se tak domácnost dostane do rizika, kdy své dočasné 

problémy řeší takovouto půjčkou a ve většině případů po nějaké době není 

schopna splácet neustále rostoucí úroky. Z tohoto důvodu by si každá domácnost 

měla zjistit vše o plánovaném úvěru, hlavně o všech poplatcích s ním spojených. 

V každém případě by se měla vyvarovat jakýchkoliv levně vyhlížejících letáků 

nabízejících výhodnou půjčku až do domu.  

V případě zadlužení u takovýchto firem je místo obvyklé úrokové sazby 

rovné dvojnásobku diskontní sazby vydané ČNB účtován pevný poplatek za každý 

den. Tyto poplatky a úroky jsou často pro domácnost likvidační. V této fázi bohužel 

pro domácnost nastupuje exekutor, který obestaví část, anebo celý majetek 
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dlužníka. V mnoha případech se dodatečně snaží dlužník napadnout uzavřenou 

smlouvu i za pomoci právníka, ale firmy mají ve většině případů vše ošetřené ve 

smlouvě, kterou dlužník podepsal. V právním řádu České republiky neexistuje 

přesné kvantitativní vymezení lichvy. Jsou zde vymezeny jen skutkové podstaty 

lichvy, ale v trestním řízení je velice obtížné prokázat všechny znaky skutkové 

podstaty trestného činu lichvy. 

Z tohoto důvodu by se měli domácnosti držet následujících rad: 

- pravidelné měsíční platby krátkodobých úvěrů by neměly 

překročit 20% čistého příjmu domácnosti 

- nekupovat produkty na splátky, pokud je amortizace výrobku 

kratší nežli splácení úvěru 

- pokud se jedná o rychlou půjčku, přečíst si důkladně celou 

smlouvu o úvěru, v případě nejasností se obrátit na 

poskytovatele nebo se zeptat právníka. 

V souvislosti s mikroekonomickým pohledem na zadlužení českých domácností je 

důležité upozornit, že život na dluh a mohutný nárůst úvěrů pro domácnosti je 

důsledkem nového životního stylu, který je znám ze západoevropských zemí. 

Základní otázkou je, jestli se také majetkově blíží české domácnosti 

západoevropským domácnostem. Celá řada ekonomických ukazatelů nám 

sděluje, že jsme ještě stále na začátku transformace a měli bychom být obezřetní 

k jakémukoliv zadlužování. 
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4 Analýza prevence předlužení domácností 

Abychom mohli objektivně zhodnotit stav rozpočtu domácností, 

potřebujeme mnoho vstupních dat. Tyto data lze pořídit z již proběhlých studií a 

výzkumů, ale pouze vlastní aktualizovaný soubor dat nám může zaručit objektivní 

a přesné výsledky průzkumu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl provést vlastní 

marketingový výzkum. 

4.1  Základní výběr vstupních dat 
Základem výběru vstupních dat je určení vlastního problému. Tento krok 

je nejdůležitější fází celého průzkumu, jelikož správná definice problému a cíle se 

nám odrazí v konečné fázi na časových i celkových nákladech průzkumu. 

Hlavními body začínajícího průzkumu je vždy definování problému, příležitosti a 

cíle. V našem případě je to problém zvyšující se zadluženosti domácností v České 

republice, příležitost k nalezení vhodnějšího rozpočtu domácností s možností 

efektivnějšího rozdělení interních i externích zdrojů a cílem zjistit aktuální 

rozpočtový stav v domácnostech. 

Při formulování cíle jsem se snažil zahrnout všechny faktory, které by měly 

mít na řešený problém vliv. Mezi hlavní faktory ovlivňující rodinný rozpočet jsem 

pro analýzu zařadil věk respondenta, počet členů v domácnosti a jejich příjmy a 

výdaje. Jako sekundární data jsem se rozhodl formulovat několik otázek ohledně 

preferované volby financování spotřebního zboží, řešení negativní finanční situace 

při splácení úvěrů a možný strach z nynější finanční krize. 

4.2  Sběr údajů 
Na sběr údajů v oblasti marketingového průzkumu máme na výběr ze tří 

metod a to metoda pozorování, experiment a dotazování. Každý z těchto způsobů 

má své pro i proti. Zvolil jsem tedy formu dotazování a to formou písemného 

dotazníku. Dotazník (viz. příloha č. 1,2) jsem připravil dle prvotní analýzy údajů a 

rozdal mezi respondenty. Po nějaké době jsem ale zjistil, že tento druh sběru 

údajů není vhodný, jelikož i přes anonymitu dotazníku, obsahoval údaje jako výše 

příjmů a výdajů a většina respondentů odmítala tyto údaje vyplnit. Z tohoto důvodu 
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jsem vytvořil webový formulář, který jsem vystavil na internet. Aby se zajistilo 

nejobjektivnější plnění databáze, byl formulář opatřen mnoha kontrolami vstupu. 

Největší výhodou tohoto zadávání byl bezesporu sběr dat elektronicky, který může 

později usnadnit práci při převodu nasbíraných dat do datové matice. Tento 

formulář jsem vytvořil jak v češtině pro respondenty z České republiky, tak 

v německém jazyce pro respondenty ze zahraničí. Internetové odkazy na stránky 

http://mojeanketa.aspone.cz a http://fragebogen.aspone.cz jsem rozeslal pomocí 

emailu mezi kolegy s prosbou o další distribuci.  

4.3  Zpracování údajů 
Před vlastní analýzou je nutné prověřit přesnost a spolehlivost zadaných 

údajů, jelikož chyby v zadání by mohly ovlivnit další výzkum. Protože se 

nahromadilo kolem 170 vzorků dat, byla provedena kompletní kontrola úplnosti a 

čitelnosti dat. V dalším kroku bylo nutno provést logickou kontrolu, která zajišťuje 

pravdivou konzistenci dat. V této fázi byly vyřazeny z průzkumu 3 dotazníky, 

v kterých údaje neodpovídaly skutečnosti a zkreslily by výsledek zkoumání. 

Jelikož už při vytváření formuláře se počítalo s kódováním údajů při ukládání do 

databáze Microsoft SQL, odpadla tato činnost při dalším zpracování.  

Data z databáze uložené na serveru http://aspone.cz byla exportována do 

programu MS Excel, ve kterém byla vytvořena potřebná datová matice. Sloupce 

tvořili výčet otázek a v každém řádku byly zaznamenány odpovědi jednoho 

respondenta. Tato matice sloužila k dalšímu zpracování dílčích tabulek a grafů 

určených pro vlastní analýzu. 

4.4  Analýza kvantitativních údajů 
V prvotní fázi byly zpracovány kvantitativní údaje. Byla zjišťována četnost 

výskytu jednotlivých variant odpovědí v dotazníku. Tento krok ukazuje základní 

varianty rozpočtu domácností dle odpovědí respondentů. Základní přehled 

odpovědí vyjádřených v procentech je zaznamenán v tabulkách četností. 
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4.4.1  Věk respondentů 

 Graf č. 1 znázorňuje věkovou strukturu respondentů, kteří se zúčastnili 

průzkumu. Největší skupina respondentů byla ve věku 20 – 30 let těsně 

následována skupinou 30-40 let. Nejedná se zde o vyčlenění nejproduktivnější 

skupiny, ale spíše o věkovou skupinu, která se měla zájem zúčastnit vlastního 

průzkumu. 

Graf č. 1: Graf věkové struktury respondentů  

 

 

 

 

 

 

Z průzkumu dále vyplynulo, že 38% dotázaných respondentů žije pouze 

s partnerem. 55% respondentů má 3-4 členy domácnosti a zbylých 6% tvoří 

domácnosti o více jak 4 členech.  

4.4.2  Příjmy domácností 

Další vstupní graf č. 2 zobrazuje procentuální četnost příjmů na jednotlivé 

domácnosti. Jak je z grafu příjmů domácnosti patrno, nejvíc respondentů udalo 

příjem v rozmezí 20 – 30 tisíc korun českých na domácnost. Jelikož je ale 14% 

domácností, které mají příjem vyšší jak 50 000,- Kč, vychází průměrný příjem 

české domácnosti na 35 550,- Kč.  Jelikož byl v dotazníku příjem na celou 

domácnost a počet pracujících v rodině, můžeme nyní spočítat i průměrnou čistou 

mzdu v České republice, která tak činí 19 800,- Kč měsíčně. 
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Graf č. 2: Graf příjmů domácností 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3  Úvěry 

Problematiku zadluženosti českých domácností u bankovního sektoru 

ukazují položky čerpání úvěrů s doplňujícími položkami, upřesňující o jaký typ 

úvěru se jedná. Úvěry u bankovního sektoru mají největší podíl na zadluženosti 

českých domácností a na to poukazuje fakt, že analýza průzkumu poukázala, že 

67% respondentů má nějaký druh úvěru.  

Pokud si úvěrové skupiny dále rozdělíme dle výše měsíční splátky, 

vychází nám dle proběhlého průzkumu, že nejčetnější skupinou jsou domácnosti, 

které splácí úvěr s měsíční splátkou do 5 000,- Kč.  Z celkového počtu úvěrů 

uzavřených domácnostmi je úvěrů spotřebních, které čerpá 38% dotázaných 

domácností. Na druhém místě jsou úvěry hypoteční s 37% a přibližně každá pátá 

domácnost má leasing nebo úvěr na nákup osobního automobilu což představuje 

22%. Jakmile si ale úvěry setřídíme dle velikosti měsíční splátky, posunou se nám 

na přední místo hypoteční úvěry, kde z průzkumu vyšlo, že 62% domácností platí 

do 5 000,- Kč měsíčně a dokonce 6% domácností více jak 15 000,- Kč měsíčně. 

V průměru platí domácnosti 5 672,- Kč. Na druhém místě je dle výše splátek 

leasing nebo spotřební úvěr na nákup automobilu, který splácí domácnosti 
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v průměrné výši 4913,- Kč měsíčně. Až jako třetí je spotřební úvěr, který je častěji 

uzavírán ale s menšími měsíčními splátkami. Zde 63% domácností splácí do 

4 000,- měsíčně a celkový průměr splátek činí jen 2164,- Kč měsíčně. Detailnější 

rozdělení splátek je v tabulce č.1 

Tab. č. 1: Tabulka úvěrů 

 

 

 

 

 

4.4.4  Nájem, potraviny, energie 

Poslední zkoumané výdaje jsou náklady na nájem, potraviny a energie. 

Průměrné platby za energie vycházejí z dotazníků na 2 343,- Kč na domácnost. 

Nájemné činí průměrně 4 233,- Kč měsíčně a útrata za potraviny 8075,- Kč za 

měsíc. Pro detailnější rozvrh výdajů jsou tyto sledované veličiny zařazeny do 

tabulky č.2: 

 Tab. č. 2: Tabulka výdajů nájem, energie, potraviny 

 

 

 

 

 

Jak je vidět z tabulky výdajů 19% dotázaných neplatí nájem, jelikož bydlí 

buď ve vlastním domě, nebo s rodiči. Zajímavým údajem z průzkumu je, že každá 

pátá rodina, přesněji 22% dotázaných, utratí za potraviny více nežli 10 000,- Kč 
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měsíčně. Protože 17% respondentů uvedlo měsíční výdaje za stravu mezi 

15 000,- a 20 000,- Kč, vyšplhal se měsíční průměr na stravu na 8075,- Kč na 

domácnost. 

4.4.5  Měsíční úspory 

Jak vyplynulo ze zadaných údajů, zde je pro české domácnosti největší 

problém, který se týká zadluženosti. Přibližně jedna třetina dotázaných, přesněji 

30%, nedokáže nic ušetřit z měsíčního příjmu. Jelikož si tím nedokáží tvořit 

finanční rezervu pro nenadálé případy, vystavují se tím riziku budoucí finanční 

tísně. Tyto rodiny nemají příznivé finanční podmínky k uzavření jakékoliv úvěrové 

smlouvy, jelikož by riskovaly finanční kolaps rodinného rozpočtu. Ideálně fungující 

rozpočtová domácnost by měla tvořit přibližně pětinu úspor z čistého měsíčního 

příjmu.  

K lepšímu znázornění úspor domácností si vytvoříme Bag plot. Jedná se o 

typ bodového grafu užívající zobecnění krabicového grafu k identifikaci rozdělení a 

odlehlých hodnot v dvourozměrném prostoru.  Zhotovíme proto graf č. 3 - Bag plot 

úspory proti příjmu. 

Graf č. 3: Bag plot úspory proti příjmu 
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Odlehlé hodnoty v dvourozměrném prostoru jsou označeny hvězdičkou. 

Tmavě modrá oblast (= bag) odpovídá „krabici“ klasického krabicového grafu s 

mediánem a kvartily. Po zvolení koeficientu bagu 50 nám leží v bagu 50 procent 

pozorování. Světle modrá oblast reprezentuje „svorky“ klasického krabicového 

grafu, uvnitř kterých leží neodlehlé hodnoty. Graf nám tedy zobrazuje, že medián 

úspory je 3000,- Kč a je ovlivněn právě 30% domácností, které nenaspoří žádné 

finance. Medián příjmu je 30 500,- Kč. Výsledkem je obecná teorie, že průměrná 

česká domácnost dokáže z měsíčního příjmu našetřit asi 3000,- Kč, což se rovná 

9,83% čistého příjmu.  

Zde se nám nabízí rozpočtové srovnání českých domácností proti zahraničí. 

Využijeme dotazník, který byl vystaven v německém jazyce pro německé 

domácnosti. Jelikož množství dat z německé republiky bylo jen 27 záznamů, jedná 

se pouze o informativní charakter. Medián úspory nám zde vyšel 191 Eur a 

medián příjmu 1300 Eur, výsledkem je obecná teorie, že průměrná německá 

domácnost našetří měsíčně 14,6% svého čistého měsíčního příjmu, což je cca o 

5% více nežli průměrná česká domácnost. 

4.5  Analýza kvalitativních údajů 
V minulých kapitolách jsme vyhodnotili základní kvantitativní údaje 

z dotazníků. Nyní musíme vyhodnotit údaje kvalitativní, které v dotazníku 

reprezentovaly předem zvolené otázky. 

První otázka se týkala řešení situace, kdy by domácnost zjistila, že 

měsíční finanční prostředky jí nestačí na splácení úvěrů. Tato otázka byla zvolena 

z důvodu zjištění odpovědí na postoj domácnosti k jejímu zadlužení. Procentuální 

četnost je zobrazena v tabulce č. 3. 

 Tab. č. 3: Volba nesplácení úvěrů 
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Jak je čitelné z tabulky č. 3, většina českých domácností se snaží chovat 

zodpovědně. 45% domácností by si hledalo zaměstnání s vyšším příjmem a 30% 

by řešilo situaci jiným způsobem. Tento způsob byl ve většině případů popsán 

jako zcela zodpovědný, jelikož se jednalo o vhodnou optimalizaci domácích 

výdajů, prodej movitého majetku nebo hledání dalšího zaměstnání. 

Další otázkou, která byla směřována k zadluženosti, byla volba rodiny při 

nákupu dražší věci, kterou si nemůže koupit z volných prostředků měsíčního 

příjmu. Zde 59% respondentů uvedlo, že si požadovanou částku našetří a pak 

teprve věc zakoupí, 10% využije spotřebního úvěru v bance a 31% využije nákupu 

na splátky v prodejně. Na stejnou otázku položenou německým domácnostem 

75% respondentů by si před koupí nejdříve našetřilo a 25% respondentů by 

využilo nákup na splátky v obchodě.  

Z otázky možnosti používání debetních platebních karet vyplynulo, že 52% 

dotázaných vlastní nějakou kreditní kartu, ale jen asi 28% ji aktivně využívá. 

Výsledky jsou prezentovány v grafu č. 4. 

Graf č. 4: Využívání kreditních karet 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední účelová otázka byla, zda se domácnosti obávají finanční krize v ČR.  

Z výzkumu vyplynulo, že 62% domácností se krize obává a 38% ne.  
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5 Právní dopady a možná řešení 

Pokud domácnost nestačí finančně pokrývat své dluhy, ocitá se ve stavu, 

kdy je předlužena. V takovém případě je souhrn splatných závazků větší nežli 

majetek domácnosti a mluvíme o ní jako o insolventní. 

V prvé řadě, kdy domácnost zjistí tento stav, by se měla zamyslet a začít 

tento stav řešit. Řešení má hned několik. Jelikož se ve většině případů do platební 

neschopnosti nedostane naráz, měla by řešit tento stav již v případě, že se k ní jen 

blíží. 

5.1 Řešení na straně dlužníka 
Řešení na straně dlužníka může být ve většině případů účinné, avšak 

záleží na jeho včasnosti. Domácnost, která zjistí nestabilitu ve svém rozpočtu, by 

měla reagovat ihned. Důležitým krokem je zanalyzovat domácí rozpočet. 

Nejednoduší formou je rozdělení rozpočtu na aktiva a pasiva. Pokud se pasiva 

rovnají aktivům anebo jsou dokonce vyšší, je nutné přikročit k jednomu z řešení na 

straně dlužníka. 

5.1.1  Prevence zadlužení 

K tomu, aby se domácnost nedostala do dluhů a předešla tak zbytečným 

finančním problémům, často postačí zdravý úsudek a větší míra zodpovědnosti. 

Dříve, nežli uzavře smlouvu o úvěru, měli by se členové rodiny poradit, zdali úvěr 

potřebují a sestavit si plán všech nynějších a budoucích příjmů a výdajů. 

Doporučuji určitě počítat s finanční rezervou pro nenadálé případy. Jak vyplynulo 

z předchozí analýzy, 30% domácností v česku tuto rezervu netvoří a neměli by 

uzavírat již žádnou úvěrovou smlouvu. Dalším faktorem je uváženost zdali 

zakoupený předmět nemá kratší amortizaci, nežli doba splácení. Dle výsledků 

analýzy zadlužení by 41% domácností využilo nákup na splátky. Jen 10% z nich 

by však využilo úvěr v bance, ostatní by dali přednost dražšímu, ale 

administrativně jednoduššímu nákupu na splátky, což patří také mnohdy k častým 

chybám. Dále je nutno si vždy řádně přečíst smlouvu a zaměřit se na možnost 



František Kopta: Ekonomická analýza růstu zadluženosti domácností 
 

2009  26 
 

předčasného splacení úvěru, možné sankce a sazbu nákladů na úvěr RPSN. 

Každá domácnost by si měla udělat přehled o aktuální nabídce úvěrů na trhu od 

několika poskytovatelů. Úvěry mohou mít různou formu a to od spotřebitelského 

úvěru, přes kreditní karty, až po možnost kontokorentu.  

5.1.2  Konsolidace úvěrů 

Každá domácnost se dnes může dostat do potíží spojených se splácením 

úvěru. Nemusí to být ani vlastní chybou. V současné finanční krizi, která je od roku 

2008, se mnoho firem snaží snížit své náklady. Po vhodné optimalizaci lidských 

zdrojů začala s propouštěním zaměstnanců a mnoho rodinných rozpočtů se 

zhroutí. Problémem je fakt, že v minulých letech lákaly banky občany na nízké 

úroky u hypotečních úvěrů. Úvěr bylo lehké si pořídit a často stačilo mít čistý 

měsíční příjem jen o málo vyšší, nežli bylo životní minimum.  

Jednou z cest jak oddlužit domácnost je právě tzv. konsolidace úvěrů. 

Konsolidací úvěrů se rozumí spojení více úvěrů nebo závazků do jediného. 

Výhodou je zjednodušení administrativy, která je spojena s původními úvěry i 

úsporou dalších navazujících nákladů. Proces celé konsolidace závisí pouze na 

dvou parametrech: úrokové sazbě a době splatnosti. Banky většinou nabídnou 

klientovi menší úrok, ale na delší dobu. Tím domácnosti klesne měsíční splátka, 

ale vcelku zaplatí většinou mnohem více.  Zajímavým poznatkem je výsledek mé 

analýzy, kde pouze 4% domácností by řešila těžkou finanční situaci dalším 

úvěrem od banky. 

Tuto variantu oddlužení doporučuji pouze domácnostem, které nemají 

problém se splácením svých měsíčních závazků. Pokud je domácnost  negativně 

zadlužena již delší dobu anebo má problém se splácením svých závazků, měla by 

se této formě oddlužení vyhnout. Ve většině případů by se jednalo jen o tzv. 

vytloukání klínu klínem a domácnost by se tak dlouho zadlužovala, až by dospěla 

k úplnému finančnímu krachu. 
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5.1.3  Zaměstnání s vyšším příjmem 

Tento bod byl v dotazníku volby řešení druhou nejčastější odpovědí, hned 

za volbou druhého zaměstnání. K této volbě řešení finanční situace se přiklání 

lidé, kteří buď nechtějí slevit ze svých spotřebních nároků anebo již slevit 

nemůžou. Tato forma oddlužení vypadá jako nejlepší řešení, avšak v praxi 

znamená mnohá úskalí. Mezi hlavní úskalí patří riziko nové pracovní smlouvy 

včetně zkušební doby, neznámá stabilita nového zaměstnavatele i nový pracovní 

kolektiv. Z těchto důvodů doporučuji předluženým domácnostem spíše využít 

možnost práce na vedlejší pracovní poměr nebo nalezení vhodné brigády. Tímto 

správným postupem by se chovala i většina respondentů, kteří nechtěli nebo 

nemohli slevit ze svých spotřebních nároků. 

5.1.4  Regulace nepravidelných výdajů 

Pokud se rodinný rozpočet vede zodpovědně, může se včas zabránit 

finanční katastrofě. Nejlepším způsobem je zde přehodnotit nepravidelné nákupy 

napříč sortimentem, a tím se snažit o optimalizaci nepravidelných výdajů. Ve 

většině případů stačí opravdu po stanovenou dobu, např. jeden měsíc, sledovat 

svou spotřebu a z ní udělat vlastní analýzu. Z výsledků této analýzy se domácnost 

může rozhodnout, co dělá špatně, které položky se opakují a kde by se dalo 

ušetřit. Tato optimalizace je často nejdrastičtější, ale poslední možnost 

k urychlenému řešení finanční situace. Pokud klesne tento úsporný režim pod 

hranici životního minima a je zde bezúčelné přeúvěrování na delší dobu splatnosti, 

je vhodné začít uvažovat o možnosti, které nabízí insolventnční zákon. 

5.2 Právní řešení 
Pokud domácnost nezvládne vyřešit své finanční problémy svými 

prostředky, přichází na řadu řešení za pomoci legislativy. Právní systém České 

republiky nabízí v této chvíli dvě varianty. První je na zvolení dlužníka, jmenuje se 

osobní bankrot a vychází ze zákona 182/2006 Sb. Druhá varianta je již samotná 

exekuce. 
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5.2.1  Osobní bankrot 

Osobní bankrot přesně vymezuje Zákon o insolvenci. Jde o situaci 

domácnosti, která má více svých věřitelů a nemůže plnit své závazky. Jak je 

patrno z první věty, musí být více věřitelů. Tzn. kdo si půjčil více úvěrů, ale jen od 

jedné společnosti, na toho se osobní bankrot nevztahuje. Pokud má zájem 

domácnost řešit tento problém pomocí instituce osobního bankrotu, musí podat 

sám na sebe u krajského soudu návrh na úpadek.  

Ve zjednodušení: dlužník, který vyhlásí osobní bankrot, musí doložit své 

budoucí příjmy, které pokryjí zaplacení alespoň 30% všech pohledávek. Na 

základě vyhlášení oddlužení, osobního bankrotu, soud svolá schůzi jeho věřitelů. 

Schůze se musí účastnit všichni věřitelé, kteří hlasováním rozhodnou o způsobu, 

jak bude domácnost svůj plán oddlužení plnit. Může to být buď prodej celého 

movitého majetku, tak i plnění v pravidelných splátkách z příjmu domácnosti v 

následujících pěti letech. Výsledek hlasování je pro soud i pro dlužníka určující. 

Realita je ovšem mnohem složitější a záludnější.  Celý proces se skládá ze dvou 

částí. První část je návrh na zahájení insolventního řízení a druhá část návrh na 

oddlužení. V první části domácnost uvede veškeré majetkové poměry včetně 

seznamu majetku, závazků a listiny, které prokazují vlastní úpadek. V druhé části 

návrh na oddlužení. Tato situace ale skrývá mnohé pasti pro dlužníka. V nejlepším 

případě udělá domácnost chyby v návrhu insolventního řízení. V tomto případě je 

většinou návrh nepřijat pro formální chyby a víc se neděje. Ale domácnost by si 

měla uvědomit tento závažný krok a vše si dobře spočítat před podáním návrhu. 

V případě, že si špatně spočítá své budoucí příjmy a zapomene např. na poplatek 

za podání, nebo odměnu konkurznímu správci, stane se, že ačkoliv je návrh na 

oddlužení zamítnut, zahájení insolventního řízení je platné a soud nařídí exekuci 

k uspokojení věřitele. Tímto krokem může domácnost přijít o veškerý majetek 

včetně budoucího příjmu. Mnoho domácností si v té chvíli ani neuvědomí, že když 

je věřitel zajištěný například zástavním právem např. na nemovitosti, podáním 

návrhu na oddlužení může věřitel ihned zastavenou nemovitost prodat. 

Tuto variantu oddlužení doporučuji domácnostem až jako poslední krok, 

jelikož představuje mnoho administrativy, znalostí a podstoupení rizik s nimi 
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spojenými. Dále v případě odsouhlasení plnění ve splátkách, musí domácnost 

vystačit následujících 5 let jen s životním minimem. Toto nezabavitelné minimum 

je pro rok 2009 částka 4620,- Kč na povinného a 1155,- Kč na vyživovanou osobu. 

Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, byla stanovena na 

6930,- Kč měsíčně. Vše nad tuto částku bude povinnému strhnuto. Jelikož jsem 

neměl tuto variantu zahrnutou v dotazníku, provedl jsem dodatečný průzkum. 

Osobně jsem oslovil 18 respondentů s otázkou, zdali by využily institut osobního 

bankrotu. Výsledkem bylo, že 10 respondentů z 18 dotázaných, což je 55,5%, by 

volilo oddlužení pomocí osobního bankrotu. Toto číslo se mi zdálo vysoké a tak 

jsem průzkum rozšířil a to tím způsobem, že jsem znovu oslovil stejné 

respondenty, avšak nejdříve jsem jim vysvětlil hlavní výhody a nevýhody osobního 

bankrotu. Nyní by volili osobní bankrot pouze 3 respondenti, což je pouze 16% 

dotázaných. Nepřesnost tohoto zkoumání byla jistě v tom, že nikdo z dotázaných 

nebyl v té době ve finanční krizi, ale i to poukázalo na fakt, že veřejnost není zatím 

moc obeznámena s možnostmi insolventního zákona. 

5.2.2  Exekuce 

Exekuce je významným institutem současného práva, který slouží k 

vynucení splnění povinností uložených vykonatelným exekučním titulem. Nejedná 

se jen o rozsudek soudu, ale i rozhodčí nález či notářský zápis se svolením k 

vykonatelnosti. 

Pokud u domácnosti dojde situace až k exekuci, je to obrazem špatně 

řešených finančních problémů. Často se tak stává po té, co domácnost s hrozbou 

finančního kolapsu nedělá nic a vyčkává. Soudní exekutor je soukromá osoba, 

která je státem zmocněná k výkonu exekutorského úřadu. Exekutor svou činnost 

vykonává nezávisle a je při ní vázán jen Ústavou České republiky, zákony a 

rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. 

Má velice rozsáhlé pravomoci, a jelikož má při exekuci statut veřejného činitele, 

nedoporučuji jakýkoliv nepromyšlený zákrok proti exekutorovi. Exekutor z titulu 

své funkce má mnoho pravomocí, mezi které patří např. zjišťování majetkových 

poměrů povinného jak u státních orgánů, tak i od jiných osob jako jsou banky, 

úvěrové registry, pošty apod. 
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Exekutor má pravomoc zabavit veškerý majetek jako vklady v bankách, 

peníze v hotovosti, nemovitosti, automobily, ale může také odstavit mzdu a 

podobné příjmy. Vlastní exekuce přitom skončí až po úhradě vymáhaného dluhu a 

kompletních nákladů, které jsou s exekucí spojené.  

Věci, které nesmí zabavit exekutor v domácnosti povinného, jsou obecně 

vymezeny v prvním odstavci ust. § 322 OSŘ. Z exekuce jsou vyloučeny: 

- věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných 

potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů,  

- věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.  

Toto je pouze obecné vymezení.  Více je upřesněno v druhém odstavci 

téhož zákona, kde jsou uvedeny příklady věcí, které jsou takto vyloučeny z 

exekuce:  

- běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,  

- snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,  

- zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje 

vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,  

- hotové peníze do částky 1 000 Kč. 

Obzvláště bych varoval domácnosti k pozornosti s malými dluhy řádově 

v tisících korunách. Se zavádějící myšlenkou typu „on na to někdo zapomene, 

protože se to nevyplatí vymáhat“ se často může každý občan dostat díky exekuci 

do velkých finančních problémů. Nejenže např. dlužná částka 1000,- Kč může díky 

všem nákladům exekuce a odměny exekutora včetně soudních výloh narůst až 

třeba k 10 000,- a více korun, ale exekutor vám dle nynější právní legislativy 

odstaví celý majetek až do celého vyrovnání exekuce. 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na analýzu zadluženosti 

domácností v České republice. Na základě poznatků a výsledků mnou zpracované 

analýzy mohu tvrdit, že i přes řadu různých názorů se většina dotázaných 

domácností chová zodpovědně ke svému domácímu rozpočtu. Na zpracování 

analýzy jsem oslovil 170 českých a 27 německých domácností formou ankety. 

Shrnutím výsledků, které prezentuji ve své diplomové práci, si dovolím tvrdit, že 

ekonomické chování českých domácností se svými hlavními rysy blíží k chování 

německé domácnosti. Největší ekonomický propad mezi českou a německou 

domácností je v měsíčních úsporách, kde česká domácnost naspoří každý měsíc 

9,83% svého čistého příjmu a německá 14.6%.  

V oblasti příjmů bych chtěl poukázat na výsledky analýzy, která poukazuje 

na průměrnou čistou mzdu v České republice ve výši 19 800,- Kč měsíčně a 

průměrný čistý příjem na domácnost ve výši 35 550,- Kč. Oproti tomu analýza 

respondentů z Německé republiky vypovídá, že průměrný čistý příjem je 1675 

EUR. Při přepočtu na českou měnu dle aktuálního kurzu si německý občan 

průměrně měsíčně vydělá 43 550,- Kč. Jestliže poukážeme na srovnatelné ceny 

spotřebního zboží i potravin, je na tom česká domácnost i přes menší náklady na 

bydlení stále hůře a z tohoto důvodu je nucena více řešit finanční situaci tzv. 

životem na dluh. Tento fakt nám i potvrzuje výsledek, že 67% domácností v České 

republice čerpá nějaký druh úvěru.  

Pro oblast zadlužení je zajímavým faktem, že 30% dotázaných 

domácností žije nadoraz. To znamená, že nedokáže nic našetřit z měsíčního 

příjmu. A zde poukazuji právě na fakt rizika zadlužení domácnosti. Jak jsem již 

uvedl výše, 67% domácností čerpá nějaký druh úvěru a v případě netvoření 

finančních rezerv jim hrozí při jakékoliv mimořádné situaci finanční kolaps. V té 

chvíli bude muset řešit domácnost vzniklou situaci dle nabízených řešení 

v kapitole 5., nebo dojde až na osobní bankrot či exekuci.  

Během zpracovávání práce jsem dospěl k názoru, že tato problematika je 

v dnešní době velice aktuální. Problém zadlužování je nyní zkreslen finanční krizí. 
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Mnoho domácností, které do této doby vedli vyrovnaný rozpočet, se vlivem ztráty 

zaměstnání dostali do debetu. Jelikož proces zadlužování je neuvěřitelně 

variabilní, záleží mnoho na rozhodnutí každé domácnosti, jaké by měla učinit 

kroky k nápravě.  
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