TISKOVÁ ZPRÁVA

Prázdniny mohou přinést dodatečný příjem, ale i další zadlužování. Na
dovolenou si půjčuje každý dvacátý dlužník
Hradec Králové, 26. června 2017 – Podle průzkumu skupiny KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek
finančních ústavů a korporátních zákazníků, si 5 % lidí, kteří si plánují vzít v blízké době nějaký úvěr, peníze
půjčuje na dovolenou. Nejčastějšími důvody půjček jsou ale nákupy vozidel (32 %), pořízení či stavba
bydlení (30 %) a nákup vybavení (29 %).
Na prázdniny či dovolenou si půjčují nejčastěji obyvatelé Západních Čech, Severní Moravy a Prahy, kteří
zároveň přiznávají, že mají buďto žádné, nebo velmi omezené znalosti finančních produktů. Letní prázdniny
mohou ale přivést do finančních problémů i rodiče, kteří se se svými dětmi na žádnou dovolenou nechystají.
Pokud chodí do práce a nemohou svěřit děti prarodičům, nezbývá jim než investovat několik tisíc korun do
soukromé školky nebo dětem zaplatit pobyt na táboře či jinou celodenní aktivitu.
„Ze zákonem stanovené dovolené nemohou rodiče pokrýt všechny školní a předškolní prázdniny během
celého roku. Největší problémy jim nastávají v létě, kdy často musí dětem platit různé pobyty v přírodě nebo
například soukromou školku. Komu se nepodaří našetřit si na tyto aktivity během roku, vystavuje se riziku
zadlužení i bez toho, že by si z úvěru zaplatil dovolenou,“ říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti
KRUK.
Na soukromou školku je třeba počítat i více než 10 000 korun za měsíc, týdenní pobyt na táboře stojí kolem
4 000 korun a den strávený na koupališti nebo výlet do zoo přijde na 1 000 až 2 000 korun. S koncem letních
prázdnin navíc náklady rodiny dále vzrostou o nákupy nezbytné výbavy do školky či školy.
„Na letní prázdniny je vhodné si s dostatečným předstihem začít vytvářet finanční rezervu. Pro napjatý
rodinný rozpočet je významným zásahem každý výlet někam, kde se platí vstupné, každý rodinný oběd
v restauraci i každá návštěva koupaliště. Je dobré si předem vždy zjistit informace o cenách dopravy či
vstupného a stanovit si na každý výlet rozpočet, který byste neměli překročit,“ doplňuje Markéta Kolářová,
tisková mluvčí společnosti KRUK.
Tipy na letní zábavu za málo peněz
Zapátrejte ve svém okolí i na internetu a naplánujte si výlety, které vás nebudou stát zbytečně moc peněz.
•

Vyhledávejte dětské dny a akce s nízkým či dobrovolným vstupným. Pořádají je různé městské části,
obce, spolky a organizace (např. dobrovolní hasiči, domovy dětí atd.).

•

Vyhýbejte se poutím a vezměte děti raději do parku nebo na hřiště. Pouťové atrakce jsou předražené
a zabaví děti jen na krátkou chvíli. Na hřišti si zasportují a třeba i najdou nové kamarády.

•

Namísto návštěvy aqaparku zvolte přírodní koupaliště – děti se zabaví stejně a ušetříte stovky korun.

•

Pokud prarodiče nemohou hlídat děti celý den, zkuste si domluvit práci domů a využije babičky a
dědečky třeba alespoň na dopoledne.

•

Berte si na výlety svačiny – jídlo a pití u stánků a v restauracích je drahé, vezměte dětem svačinu a
kupte jim třeba jen zmrzlinu.

Sezónní práce pomohou se splácením dluhů
Během letních měsíců se pravidelně rozšiřují možnosti přivýdělku a klesá nezaměstnanost. Mnoho sezónních
prací či brigád lze vykonávat i při zaměstnání nebo o víkendech a přivydělat si tak na splácení úvěru nebo na
letní aktivity s dětmi.
„Sezóna brigád začíná již v květnu a končí až v říjnu. Tradičně roste poptávka po pracovní síle v zemědělství a
stavebnictví, ale brigádníky přijímají i restaurace, obchodní domy nebo výrobní závody, které potřebují
pokrýt sezónní nárůst zákazníků i dovolené svých stálých zaměstnanců,“ uzavírá Markéta Kolářová, tisková
mluvčí společnosti KRUK.
Hodinová mzda brigádníků se pohybuje zhruba od 50 do 100 Kč. Při výdělku do 10 000 Kč a odpracování
maximálně 300 hodin nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel odvádět zdravotní a sociální pojištění a platí se
jen 15 % daň ze mzdy.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní
společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku
a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních
zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších
služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná
řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní
přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení
jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více
informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.
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