TISKOVÁ ZPRÁVA

Průměrný dluh obyvatel Královéhradeckého kraje je nejnižší v České
republice
Hradec Králové, 13. září 2017 – V porovnání se zbytkem republiky jsou obyvatelé Královéhradeckého kraje
nejméně zadluženi. Z pravidelné analýzy společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se
zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vyplývá, že zatímco průměrné
zadlužení všech obyvatel České republiky dosahuje bezmála 26 000 korun, obyvatelé Královéhradeckého
kraje mají v průměru závazky ve výši 23 000 korun.
Nejvíce dlužníků (16 % z celé ČR s průměrným dluhem 23 600 korun) pochází z Moravskoslezského kraje,
následuje kraj Ústecký (13 % dlužníků, průměrný dluh 24 400 korun) a Středočeský (11 % dlužníků, průměrný
dluh 27 200 korun). Nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy, odkud pochází bezmála 8 % českých dlužníků
s průměrným dluhem 31 800 korun. Nejmenší částky si půjčují dlužníci z Královéhradeckého kraje, kteří
s průměrným závazkem 22 700 korun tvoří zhruba 6 % českých dlužníků.
„V Královéhradeckém kraji si větší částky, průměrně kolem 25 200 korun, půjčují muži, zatímco ženy si
v průměru půjčují kolem 20 300 korun. Mužů dlužníků je také výrazně více, plných 55 %. Celková nižší míra
zadlužení obyvatel Královéhradeckého kraje pravděpodobně souvisí i s velmi nízkou nezaměstnaností v tomto
kraji, která podle Českého statistického úřadu činila ke konci července jen 2,9 %, což bylo méně než v Praze,“
uvádí Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.
Dluhy ve vyšším věku
Nejvyšší dluhy mají v Královéhradeckém kraji lidé ve věku 55 až 64 let (40 400 korun) a ve věku přes 65 let
(38 600 korun). Nejnižší dluh (v průměru 5 200 korun) mají mladí lidé ve věku 15 až 24 let.
„Lidé v Královéhradeckém kraji a Východních Čechách obecně si nejčastěji půjčují na nákupy automobilů a na
bydlení. Pokud se dostanu do problémů se splácením, použijí své úspory, snaží se s věřitelem dohodnout nové
podmínky splácení nebo požádají o pomoc své příbuzné,“ dodává Markéta Kolářová, tisková mluvčí
společnosti KRUK.
Dlužníci z Královéhradeckého kraje jsou nejčastěji v prodlení se splácením bankovních úvěrů nebo půjček od
rodiny a přátel. Časté jsou rovněž nezaplacené účty za mobilní telefony. Zároveň mají obyvatelé

Královéhradeckého kraje nejlepší platební morálku ze všech dlužníků v České republice, takže se většinou (61
%) nikdy neopozdí se splátkou úvěru.
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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