TISKOVÁ ZPRÁVA

Účty za bydlení a energie nejvíce zatěžují zaměstnance ve zdravotnictví a
ve službách
Hradec Králové, 21. března 2018 - Jarní vyúčtování za spotřebované energie v loňském roce výrazně
zasáhne do rozpočtu především zaměstnancům ve zdravotnictví a ve službách. Vyplývá to z průzkumu
společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních
ústavů a korporátních zákazníků. Hned za náklady na bydlení krátí Čechům rozpočet především poplatky
za televizi, telefon a internet a to zejména ve zdravotnickém sektoru.
Nejcitelněji vnímají zatížení celkovými fixními výdaji zaměstnanci obchodu a příslušníci uniformovaných
složek. Jejich rozpočet je náklady na bydlení, televizi, internet, telefon, provoz automobilu, pojištění či
poplatky za školu a školku vytížen téměř ze 40 %. Nejlépe jsou na tom lidé pracující ve stavebním sektoru,
fixní poplatky pro ně představují méně než 1/3 domácích nákladů. Pracovníci ve zdravotnictví více než jiné
profese investují do svých dětí, platby za služby související s dětmi a jejich vzděláním uvádí 31 % zdravotníků.
V případě nákladů na pojištění a na provoz automobilu vedou zaměstnanci finančního sektoru, platby se
týkají 35 %, resp. 39 % finančníků.
„Pokud nechcete být nemile na jaře překvapeni nedoplatkem za energie či jinou nepravidelnou platbou, je na
to jednoduchý recept. Sepište si všechny výdaje vaší domácnosti – pravidelné i ty nepravidelné, které se právě
objeví například jednou za rok a s dostatečnou rezervou na ně šetřete po malých částkách. Tím se vyhnete
případnému zadlužení, ” říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK Česká a Slovenská
republika.
Za zábavu nejvíce utrácí „ajťáci“
Výdaje na volný čas jsou nejvýrazněji zastoupeny v rozpočtu pracovníků sektoru IT a financí. Nejméně za
koníčky a zábavu utrácí lidé pracující ve školství (59 % z nich má tyto výdaje ve výši maximálně do 10 %
rozpočtu). Nejčastější výdaje ve volném čase tvoří nákup lístků do kina, návštěva restaurace nebo schůzka s
přáteli. Za tyto aktivity jsou nejvíce ochotni platit lidé pracující v obchodě (44 %). Co se týče výdajů za
cestování a výlety jsou na předních pozicích zaměstnanci ze školství a ze sektoru služeb (27 %, resp. 29 %).
Do aktivního odpočinku při sportovních aktivitách nejvíce investují ve svých volnočasových výdajích stavaři s
dopravci (shodně po 20 %).
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