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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Češi riskují a nevybírají si od koho si vezmou úvěr 
 
Praha 4. dubna 2012 - Češi si při zajišťování svých potřeb prostřednictvím úvěrů nevybírají, od jaké 
společnosti si úvěr pořídí. Téměř třetina z nich sáhne rovnou po první nabídce. Zjistil to průzkum, 
který realizoval Navigátor bezpečného úvěru. Ten se snažil odpovědět na otázku Z kolika 

společností vybíráte při rozhodování o půjčce?  Rozdíly jsou nejen mezi kraji, ale přístup 
spotřebitelů k úvěrům se liší také podle věku či místa bydliště.  
 
Průměrně Češi při výběru úvěru osloví jen dvě úvěrové společnosti, aby zjistili, jakou mají nabídku 
úvěrů. Tím se ale sami připravují o možnost vybírat a porovnávat. To je hlavní zjištění telefonického 
průzkumu*, který v uplynulých dnech realizoval Navigátor bezpečného úvěru. A je to další příklad 
nedostatečné úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky, kteří nevědí, že v případě 
úvěrových společností i bank mají nárok na předsmluvní formulář, který je zdarma a bez jakýchkoliv 
závazků. Právě zajištění tohoto předsmluvního formuláře a jeho porovnání od co největšího počtu 
poskytovatelů úvěrů umožní provést relevantní srovnání a získat úvěr nejen finančně nejvýhodnější, 
ale také úvěr s jasně nastavenými podmínkami.  
 
„Doporučujeme všem, kdo uvažují o úvěru, aby oslovili co nejvíce úvěrových společností a srovnali 
nejen finanční kritérium (tedy o kolik celkem půjčku přeplatí), ale také nefinanční kritéria, tedy 
podmínky ve smlouvě, které se týkají především sankcí v případě včasného nesplacení úvěru. Teprve na 
základě tohoto porovnání je dobré se rozhodnout,“ říká Petr Teplý z EEIP, jeden ze spoluautorů studie 
Navigátor bezpečného úvěru a odborný asistent na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních 
studií Univerzity Karlovy v Praze. „Je to stejné, jako když si například vybíráte televizi – nejprve si 
necháte ukázat více výrobků a teprve poté se rozhodujete. Přistupujte při výběru svého finančního 
partnera pro úvěr stejně odpovědně, špatným výběrem můžete ztratit mnohem více, než když si 
například špatně vyberete televizi. Špatnou televizi můžete reklamovat, zrušení podepsané nevýhodné 
smlouvy je však téměř nemožné,“ zdůrazňuje dále Teplý.  
 
Průzkum Navigátora bezpečného úvěru také ukázal, že počet poptaných finančních společností se liší 
podle regionů. Nejlepších výsledků dosáhly Moravskoslezský a Středočeský kraj s Prahou, kde jsou 
větší města, a tedy také lepší vzdělání v oblasti financí. Tady si lidé vybírají průměrně téměř z tří 
nabídek. Naopak nejhůře v průzkumu dopadly kraje Karlovarský, Pardubický, Plzeňský a Zlínský, kde 
lidé vybírají maximálně ze dvou společností.  
 
Zodpovědněji se při výběru úvěrové společnosti chovají muži, kteří si při zajišťování úvěru zjišťují více 
informací než ženy. Částečně je to dáno také tím, že v českých domácnostech jsou to nejčastěji právě 
muži, kdo se starají o finanční příjem rodiny. Rodinný stav žadatele o úvěr v počtu poptaných institucí 
vůbec nerozhoduje.  
 
Dobrou zprávou naopak je výsledek průzkumu z pohledu věku respondentů. Mladí spotřebitelé si 
zjišťují více nabídek než spotřebitelé starší. Mladí jsou při výběru asertivnější a nebojí se říci si o 



Strana 2/2 
 

jednotlivé nezávazné nabídky. Často k tomu využívají mimo jiné internet. „Toto je jednoznačně 
pozitivní trend, který ukazuje, že mladí lidé přistupují ke svým penězům zodpovědněji, než třeba 
generace jejich rodičů – jsou schopni více si uvědomovat rizika, která na ně při špatném výběru číhají, 
pracují s více informacemi a výběru správného finančního partnera jsou ochotni věnovat více času,“ 
uzavírá za Navigátora Petr Teplý z Univerzity Karlovy.  
 
*Telefonický průzkum realizovaný v rámci projektu Navigátor bezpečného úvěru oslovil celkově 467 dotázaných. 
 
O Navigátorovi bezpečného úvěru 
Zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky 
němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti – to jsou hlavní cíle projektu 
Navigátor bezpečného úvěru. 
 
Navigátor bezpečného úvěru si klade za cíl pomoci zájemcům o půjčku tím, že je nasměruje k bezpečným poskytovatelům úvěrů.  Dalším 
cílem je upozornit na ty nebezpečné – spíše než jejich názvy a jména však chce ukazovat na jejich praktiky, protože takových subjektů 
jsou u nás tisíce a všechny je vyjmenovat není v zásadě možné. 
 
„Chceme do džungle spotřebitelských půjček přinést nástroj, který lidem umožní rychle a jednoduše zjistit, kde si opravdu nepůjčovat, a 
naopak jim pomůže zorientovat se mezi důvěryhodnými institucemi. Zájemci o půjčku potřebují srozumitelný žebříček sestavený právě na 
základě nejdůležitějších kritérií, která by měli sami zkoumat,“ uvádí garant projektu, profesor Michal Mejstřík. Dodává, že tato aktivita 
navazuje na doporučení Národní ekonomické rady vlády, jak řešit zadlužování Čechů, kterým je zlepšování finanční gramotnosti.  
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