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Abstract:The article examines the influence of selected indicators of house-
holds’predisposition to take on a consumer or other loan. Based on the Living Conditionssur-
veyconducted in the Czech Republic in 2011, household groups were analyzed in the term of 
debt ratio, based on 15indicators.Most of them were appropriately recoded. The age of the 
head of household was evaluated as the most influential factor in the households’decision to 
accept a loan. 
Abstrakt: V článku je analyzován vliv vybraných ukazatelů na inklinaci domácnostípřijmout 
spotřebitelský či jiný úvěr. Na základě šetření Životní podmínky, realizovaného v České re-
publice v roce 2011, byly porovnávány skupiny domácností z hlediska podílu zadluženosti, a 
to na základě 15 ukazatelů, z nichž většina byla vhodně překódována. Největší vliv na skuteč-
nost, zda si domácnost vezme úvěr, byl zjištěn u věku osoby v čele domácnosti. 
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1.  Úvod 
Úvěrový boom v České republice odstartoval naplnov polovině roku 2000. Domácnosti 

začaly hojně využívat úvěry na bydlenía také spotřebitelské úvěry na nákup zboží každodenní 
spotřeby. Objem úvěrů na bydlení, který tvoří více než dvě třetiny dluhů domácností, se za 
poslední dekádu zdesetinásobil. Důvodem rostoucího zadlužení byla zejména snadná dostup-
nost úvěrů, hlavně poté, co došlo ke konsolidaci bankovního sektoru. Další faktory, které zvy-
šovaly zájem o úvěry, bylytendence českých domácností k vlastnickému bydlení, nízké úro-
kové sazby, které trh nabízel, a samotná činnost komerčních bank, které se stále více začaly 
orientovat na drobnější klientelu. Dále se přidala i mladá generace tzv. Husákových dětí, která 
masivně začala využívat úvěry na financování nového bydlení. Postupně docházelo ke změ-
nám spotřebitelských preferencí, které nastaly díky tomu, že se česká ekonomika otevřela  
a propojila s ostatním světem. 

V roce 2000 dosahovaly úvěry českým domácnostem kolem 150 miliard Kč. Objem po-
skytnutých úvěrů vůči domácnostem narostl ke konci roku 2012 na 1,15 bilionu korun, což 
znamená meziroční růst o 47 miliard Kč. Téměř 70 % těchto dluhů tvoří hypoteční úvěry. 
Jejich hodnota v roce 2012 činila 770 miliard Kč. Zbylou část tvoří úvěry spotřebitelské  
a ostatní, které domácnosti využívají k uspokojení svých každodenních potřeb. Ke konci roku 
2012 dosahoval objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů 201 miliard korun a ostatní dluhy 
tvořily 182 miliard korun (ČNB, 2012b;Zamrazilová,2012). 

Úvěr na jedné straně poskytuje možnost koupit si dům nebo televizi prakticky ihned, ale 
na straně druhé přináší s sebou určitá rizika. V první řadě je nutné si uvědomit, že tento dluh 
budeme muset jednou splatit a to i s úroky, které se například u spotřebitelských úvěrů pohy-
bují v řádech desítek procent. Často se můžeme setkat se situací, kdy zadluženým domácnos-
tem jejich příjem nestačí a stávající úvěr kryjí novým. Roztáčejí tak dluhovou spirálu, která 
často vede k exekuci nebo osobnímu bankrotu.Neschopnost dluhy splácet může vést 
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k psychickým a sociálním problémům – ztrátě zaměstnání, rodinným neshodám a trestným 
činům(Zamrazilová,2012). 

V roce 2012 bylo se selháním1 12 % spotřebitelských úvěrů, 6 % ostatních úvěrů a 3 % 
úvěrů na bydlení (ČNB, 2012a). Před poskytnutím hypotéky dochází k ověřování finanční 
stability klienta kvůli snížení rizika případného defaultu. I klient sám dlouho zvažuje, zda si 
pořídit bydlení na úvěr.U spotřebitelských a ostatních úvěrů je ovšem situace jiná. V dnešní 
době není problém získat úvěr na 250 000 korun, a to bez udání důvodů a bez ručitele, viz 
např. (UniCredit Bank, 2013). Žijeme v době a v zemi, kde můžeme jednoduše a rychle kou-
pit téměř vše, co potřebujeme a co právě teď chceme. Stali se z nás materialisté. Na každého 
z nás je vytvářen tlak z okolí a silné reklamní kampaně tuto situaci umocňují. Mnohdy si poři-
zujeme nové automobily, počítače, televizory, které vlastně ani nepotřebujeme. Uspokojit tyto 
potřeby nám „ulehčují“ prodejci, kteří nabízí prodej výrobků na splátky. Možnost odvézt zbo-
ží téměř okamžitě a toto zboží začít splácet s prodlevou je pro domácnost velmi jednoduchý 
způsob, jak dosáhnout na něco, co v daném okamžiku chce. Tento jednoduchý způsob však 
může do problémů zavést domácnosti, které neumí dobře hospodařit se svými finančními pro-
středky a půjčují si víc, než jsou schopny splácet. Toto tvrzení dokresluje fakt, že v roce 2012 
téměř 16 % dlužníků, kteří měli spotřebitelský účelový úvěr, mělo problém se splácením. 

Tento článek si klade za cíl analyzovat zadlužení českých domácností spotřebitelskými 
a jinými úvěry, konkrétněpomocí hlavníchmikroekonomickýchfaktorů vymezit typy domác-
ností se spotřebitelskými a ostatními úvěry. Nejprve jsou z hlediska podílu zadlužení charak-
terizovány skupiny domácností vytvořené podle kategoriívybraných ukazatelů.Následně je 
pomocí klasifikačního stromu zkoumáno, které z ukazatelů mají na inklinaci k přijetí úvěru 
největší vliv.Celkem bylo do analýz zařazeno 15 faktorů ovlivňujících zadlužení domácností. 
Mezi nejdůležitější patří příjem rodiny, podíl výdajů na bydlení na příjmech, ekonomická 
aktivita domácnosti, počet členů domácnosti, počet nezaopatřených dětí v domácnosti, věk 
osoby v čele atd.Analýza je provedena na datech z výběrového šetření Životní podmínky 
2011 realizovaného Českým statistickým úřadem. 

2.Spotřebitelské a ostatní úvěry domácností 
2.1 Specifikace spotřebitelských a ostatních úvěrů 

Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány bankami v různých podobách v rámci konku-
renčního boje a na základěmarketingových výzkumůspotřebitelům z důvodu řešení jejich 
okamžité finanční potřeby. Jedná se o půjčky fyzickým osobám na financování jejich osob-
ních, nepodnikatelských potřeb. Poskytnuté úvěry slouží především k nákupu spotřebního 
zboží a k financování různých služeb. V České republice bývají spotřebitelské úvěry nabízeny 
bankami za různých specifických podmínek, ale obecněplatí, že jsou poskytnuty fyzickým 
osobám, které dosáhly plnoletosti, mající státní občanství ČR a trvalé bydliště taktéž na území 
České republiky. 

Spotřebitelské úvěry lze dělit do kategorií podle široké škály hledisek.Podle účelovosti 
jsou rozlišeny spotřebitelské úvěry na účelové úvěry poskytnuté přímo na konkrétní předem 
bankou stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu apod.) a neúčelové úvěry 
použité na libovolný účel. Neúčelové úvěry bývají zpravidla úročeny vyšší úrokovou saz-
bou.Více a podrobněji viz např.(Mishkin, 1991; Revenda et al., 2005). 

Výše úrokové sazby, kterou lze chápat jako cenu za úvěr placenou spotřebitelem, je zá-
vislá na více faktorech, jako je typ úvěru (účelový nebo neúčelový), na doběsplatnosti úvěru, 

                                                 
1 Dle vyhlášky ČNB č. 127/2007 jsou úvěry v selhání definované jako „selhání dlužníka, ke kterému dochází 
v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že nesplatí své závazky řádně a včas, aniž by věřitel přistoupil k uspokojení 
pohledávky ze zajištění, nebo alespoň jedna splátka (jejíž výše je věřitelem považována za významnou) je po 
splatnosti déle než 90 dní“. 
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případněi na jiných okolnostech, týkajících se bonity spotřebitele, ale i kritérií, které banka ve 
svých interních postupech a pravidlech při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V roce 
2013 se průměrná úroková sazba u spotřebitelských úvěrů dostala na hranici 15 % a dosáhla 
tak nejvyšší úrovně za posledních deset let. Důvodem zdražování spotřebitelských úvěrů je 
zejména vyšší rizikovost klientů, která plyne z dlouhotrvající recese ekonomiky a stále vysoké 
nezaměstnanosti na trhu práce (ČNB, 2012b). 

Mezi zmiňované výhody spotřebitelského úvěru patří mj. okamžité uspokojení současné 
potřeby spotřebitele bez nutnosti dlouhodobého spoření. Tato skutečnost ale zároveňimplikuje 
určité nevýhody, jako je splátka nejen jistiny, ale i úroku, ale často také nutnost mítručitele 
nebo ručit jiným majetkem. Neuvážené půjčky, kdy spotřebitel reálněnezhodnotí svoji schop-
nost řádněa včas úvěr splácet, mohou mít negativní důsledky, např. mohou vést v kraj-ním 
případě až k exekuci2. 

2.2 Vývoj a dopady spotřebitelských úvěrů 

Český bankovní sektor, který lze považovat za dnes již plně vyvinutý a stabilní, prošel 
od konce 90. let velkými změnami. Zmiňme například privatizaci bank, díky které do tohoto 
odvětví vstoupila řada silných a kapitálově vybavených zahraničních vlastníků. Dostatek vol-
ných zdrojů znamenal pro banky možnost expandovat na trhu a přilákal tak domácnosti na 
nové finanční produkty. Rostoucí česká ekonomika a nová pracovní místa vytvořily na fi-
nančním trhu dobré klima a podnítily tak poptávku po dluhovém financování. Česká republika 
se tak začala postupně přibližovat z hlediska financování svých potřeb dluhem (úvěrem) ze-
mím EU. Ovšem nutno připomenout, že v tehdy již vyspělých ekonomikách (Německo) lze 
považovat vyšší míru zadlužení jako důsledek životního stylu, který v ČR byl teprve na po-
čátku svého vývoje. 

Od roku 1998 do roku 2006 se podíl úvěrů domácnostem na celkových úvěrech ztrojná-
sobil, meziročně dosahoval růstu kolem 35 %. V roce 2008 celkově poskytnuté úvěry domác-
nostem dokonce v absolutním vyjádření přesáhly výši úvěrů poskytnutým nefinančním pod-
nikům. Rodiny se tedy pro banky staly velmi důležitou klientelou. V poplatkové politice do-
konce generují daleko větší zisk než firmy. Z celkových úvěrů poskytnutých bankami připadá 
dnes téměř 50 % právě domácnostem. Jsou tedy domácnosti připraveny na to, aby se staly 
hlavním dlužníkem země? Nabízí se i další otázka, zda jsou rodiny schopny řídit rizika, která 
úvěry přináší. Podniky pracují s plány na několik let dopředu, mají samostatná oddělení, která 
analyzují a měří dopady jednotlivých rizik, vypočítávají cash flow. Domácnosti se tedy zdají 
být v nevýhodě (Smrčka,2008).  

Hypoteční úvěr je velký závazek do budoucna a řada domácností ho důkladně zváží  
a propočítá své možnosti. U spotřebitelských úvěrů je situace odlišná a právě tato skupina 
dluhů často končí exekucí a osobním bankrotem. Svědčí o tom i podíl úvěrů v selhání na cel-
kových úvěrech. V roce 2012 se tento ukazatel u spotřebitelských úvěrů vyšplhal na hodnotu 
12 %, u ostatních úvěrů na 6 % a u hypoték na 3 %. Ekonomická krize ukázala, že v minulosti 
vznikly úvěry, které lze označit za „špatné“ respektive „neuvážené“. V roce 2010 se podíl 
úvěrů v selhání u účelových úvěrů vyšplhal na úroveň 31 %. V roce 2012 byla hodnota tohoto 
ukazatele již poloviční, v realitě to ale znamená, že každý šestý úvěr se dostal do kategorie 
v selhání. Situaci dokreslují grafy na obrázcích 1 a 2. 

                                                 
 
2 Počet nařízených exekucí v ČR neustále roste, zejména objemy drobných závazků do deseti tisíc korun. Jejich 
výtěžnost je 60%. Další část jsou dluhy od sto tisíc do jednoho miliónu korun. Úspěšnost vymožení je 30 %. 
Z částek nad milion korun se získá 5–10 %. 
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Obr. 1:Objem poskytnutých spotřebních úvěrů domácnostem a podíl úvěrů v selhání  
(2002–2012).Pramen: ČNB, 2012a; vlastní úprava. 

 

Obr. 2:Struktura poskytnutých spotřebních úvěrů (1997–2012). 
Pramen: ČNB, 2012a; vlastní úprava. 

 

3.Charakteristika zadlužených domácností 
Nelze sice vysledovat speciální typ domácnosti, u které je velká pravděpodobnost, že si 

vezme úvěr, ale jsou určité typy domácností, které si půjčují více než jiné.V této části se po-
kusíme takové domácnosti charakterizovat z různých hledisek. Budeme vycházet z dat z vý-
běrového šetření Životní podmínky, které je národní modifikací celoevropského šetření EU-
SILC (European Union – Statistics on Income and LivingConditions) a které provádí Český 
statistický úřad od roku 2005 s cílem zjistit ekonomickou a sociální úroveň domácností, viz 
(ČSÚ, 2012a). Analyzována budou data z šetření v roce 2011, kterého se účastnilo 8 866 do-
mácností, což je 0,2 % z celkového počtu domácností v České republice (4 375 122 dle SLDB 
2011). Další možností by bylo provést analýzu na datech, které mají k dispozici banky. Tato 
data si však banky chrání. 

3.1 Výběr proměnných 

Z vybraných (a jiných veřejně dostupných) dat není možné zjistit podrobný přehled 
o získaných úvěrech domácností, proto je analýza zaměřena pouze na to, zda domácnost má, 
či nemá jiný úvěr než na bydlení. Sledovaný ukazatel (vysvětlovaná proměnná) tedy bude, 
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Tab.1: Vysvětlující proměnné a jejich kategorie 

Vysvětlující prom ěnná Zkratka Kategorie 

Kraj  kraj 14 krajů (z čísla hospodařící domácnosti) 

Počet osob v domácnosti pocet_osob překódováno: 1; 2; 3; 4; 5; 6 a více 

Počet nezaopatř. dětí (nejvýše do 25 let) pocet_deti překódováno: 0; 1; 2; 3 a více 

Stáří sňatku stari_snatku překódováno: 5 a méně; 6 až 15; 16 až 25; 26 a 
více; neprovdaní 

Bydlí v dané nemovitosti od roku bydli_od překódováno: < 1990; 1990–1994; 1995–1999; 
2000–2004; 2005–2009; 2010–2011 

Vlastnické bydlení vl_bydl překódováno: ano, ne 

Typ domácnosti z hlediska sociálních 
vazeb 

dom 

1 – čistá úplná rodina (pár s dětmi i bez); 2 – smí-
šená úplná rodina (pár s dětmi i bez plus jiná osoba, 
nebo EA dítě); 3 – čistá neúplná rodina s dětmi 
(jeden rodič); 4 – smíšená neúplná rodina s dětmi 
(rodič plus jako u 2); 7 – nerodinná domácnost 
(patří např. i dvě sestry); 8 – jednotlivec muž;  
9 – jednotlivec žena  

Typ domácnosti podle OECD dom_oecd 

plně zaměstnaná (buď domácnost s jedním ekono-
micky aktivním dospělým, nebo se dvěma a více 
dospělými, z nichž alespoň dva jsou ekonomický 
aktivní); částečně zaměstnaná; nezaměstnaná (ni-
kdo z dospělých není ekonomicky aktivní); důcho-
decká (v domácnosti jsou pouze osoby ve věku 65 
a starší, které nejsou ekonomicky aktivní). 

Typ domácnosti z hlediska vzdělání dom_vzd 
nízká (všichni ZŠ/bez vzdělání), střední (alespoň 
jeden z partnerů SŠ), vysoká (alespoň jeden 
z partnerů VŠ) 

Pohlaví osoby v čele pohl_p muž, žena 

Věk osoby v čele vek_p_int překódováno: 18–27; 28–37; 38–47; 48–57; > 57 

Vzdělání osoby v čele vzd_p_upr překódováno: max. ZŠ; výuční list; maturita; VŠ 

Ekonomické aktivity (EA) osoby v čele ea_p 
překódováno: zaměstnanec; samostatně činný; 
ostatní EA; důchodce; nezaměstnaná, ostatní eko-
nomickyneaktivní 

Čistý roční příjem cp_int překódováno: < 160 0004; 160 000–359 9995; 
360 000–559 999; 560 000–759 999; > 759 999 

Podíl celkových ročních nákladů na 
bydlení6 a celk. čistých příjmů za rok 

nb_cp_int překódováno: 〈0–0,1); 〈0,1–0,2); 〈0,2–0,3);  
〈0,3–0,4); 〈0,4–0,5); ≥ 0,5 

Pramen: SILC 2011, vlastní tvorba 

  

                                                 
4Hranice 160 000Kč je odvozena od minimálního příjmu na osobu: 8 000 min. měs. příjem v roce 2011 (ČSÚ, 
2012b) * 12 měsíců * 1,6 průměrný počet spotřebních jednotek (1 = osoba v čele, 0,3 = děti ve věku 0 až 13, 0,5 
= ostatní děti a osoby). 
5Hranice 360 000 Kč je odvozenaod čistého průměrného příjmu: 18 723 čistý měs. příjem v roce 2011 (MPSV, 
2012) * 12 měsíců * 1,6 průměrný počet spotřebních jednotek. 
6 Do nákladů na bydlení patří: nájemné, úhrada za užívání bytu, elektřina, plyn, ústřední topení, teplá voda, vod-
né a stočné, ostatní služby související s bydlením, paliva, běžná údržba domu/bytu, daň z nemovitosti. 
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Tab. 2: Největší a nejmenší podíly domácností se spotřebitelskými a ostatními úvěry ve sku-
pinách podle kategorií sledovaných proměnných 

Proměnná 

Největší podíl Nejmenší podíl 

Hodnota 
v % 

Kategorie 
(podíl kategorie na 

celku – v %) 

Hodnota 
v % 

Kategorie 
(podíl kategorie na 

celku – v %) 

kraj 21,39 
Ústecký kraj 

(8,12) 
11,83 

Hl. m. Praha 
(9,82) 

pocet_osob 31,07 
6 a více osob 

(1,16) 
8,59 

1 osoba 
(28,61) 

pocet_deti 30,36 
3 a více dětí 

(3,16) 
10,68 

žádné dítě 
(70,03) 

stari_snatku 30,56 
5 a méně let 

(4,61) 
10,25 

26 a více let 
(31,37) 

bydli_od 34,04 
2010–2011 

(3,74) 
9,72 

< 1990 
(50,7) 

vl_bydl 21,51 
ne 

(21,8) 
14,43 

ano 
(78,92) 

dom 28,64 
1 rodič s dětmi 

(4,57) 
7,01 

jednotlivec žena 
(7,01) 

dom_oecd 22,66 
plně zaměstnaná 

(44,44) 
1,91 

důchodecká 
(23,58) 

dom_vzd 17,45 
střední 
(73,16) 

7,35 
nízká 
(9,51) 

pohl_p 17,37 
muž 

(73,1) 
11,99 

žena 
(26,9) 

vek_p_int 28,68 
38–47 
(16,24) 

6,17 
> 57 

(46,97) 

vzd_p_upr 17,65 
výuční list 

(43,13) 
9,97 

max ZŠ 
(11,09) 

ea_p 23,89 
nezaměstnaní 

(2,55) 
4,19 

důchodci 
(37,19) 

cp_int 23,57 
360 000–559 999 

(24,26) 
6,74 

< 160 000 
(20,26) 

nb_cp_int 17,49 〈0–0,1) 
(12,96) 

13,19 
≥ 0,5 
(4,87) 

Pramen: SILC 2011, vlastní tvorba 

Méně si půjčovaly jednočlenné a dvoučlenné domácnosti a stejně tak bezdětné domác-
nosti. Obecně s počtem osob v domácnosti rostl i počet domácností s úvěrem. Stejně tomu 
bylo i s počtem dětí. Vyšší tendence byla také vidět u začínajících rodin: tedy v čele manžel-
ský pár několik let po svatbě s dětmi. Čím kratší dobu měly domácnosti od svatby, tím více si 
půjčovaly. Tento výsledek souvisí s požadavkem nově sezdaných párů pořídit si vlastní do-
mácnost. Řada z nich pak volí úvěr jako prostředek pro dosažení tohoto cíle. Pořízení a ná-
sledné vybavení nové domácnosti představuje velkou finanční zátěž. Aby to domácnosti 
zvládly, volí nyní úvěr a následně dalších několik let splácí po částech svůj záva-
zek.Vzhledem ke stejnému požadavku si zřejmě více půjčovaly i domácnosti, které nebydlely 
v nemo-vitosti více než dva roky (těchto domácností bylo necelých 4 %).Z pohledu sociálních 
vazeb v domácnosti si nejvíc půjčovaly ty, které byly tvořené jedním živitelem a dětmi, což 
bývá považováno za rizikové zadlužování. To vypovídá o tom, že pro rodinu s jedním rodi-
čem je daleko těžší vycházet s financemi. 
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Překvapivě domácnosti s nízkou vzdělaností mají nejmenší tendenci si brát spotřebitel-
ský nebo ostatní úvěr, pouze 7 % z málovzdělaných domácností mělo úvěr. Otázkou však 
bude, zda u těchto typu domácností nebudou převažovat právě ty nejméně výhodné půjč-
ky.Z hlediska příjmů měly úvěry více domácnosti, jejichž roční čistý příjem překročil prů-
měrný příjem. Podle vlastnického bydlení si půjčovaly více domácnosti, které nebydlely ve 
svém.Zajímavé je, že podle ekonomické aktivity si půjčovaly přibližně stejně domácnosti, kde 
v čele byla osoba zaměstnaná, samostatně činná, nebo nezaměstnaná. 

Podle osoby v čele si půjčovaly více domácnosti, kde byl v čele muž. Z hlediska věku to 
byly domácnosti, kde osobě v čele bylo do 47 let. Pokud bylo osobě v čele více než 57 let, 
pak domácnost si půjčovala velmi zřídka. Jsou to převážně domácnosti, které jsou již zajiště-
né. Navíc starší generace není tolik navyklá si na spotřebu půjčovat jako mladší generace, pro 
kterou to je již běžnou záležitostí. 

3.3 Analýza vlivu jednotlivých proměnných 

Vzhledem k tomu, že ve všech skupinách domácností uvedených v předchozí části pře-
važují domácnosti, které úvěr nemají, vytvářet model pro predikci domácností s úvěrem po-
zbývá smysl. Přesto lze některé nástroje využít pro analýzu vlivu jednotlivých proměnných na 
skutečnost, zda se domácnost zadluží. Například klasifikační strom vybírá proměnné, které 
mají největší vliv na rozdílný podíl domácností s úvěrem a případně vytvoří skupiny kategorií 
tak, aby tento podíl se lišil co nejvíce. 

Pro účely analýz tohoto článku byly vytvářeny různé modely a vybrán model (nejlepší 
z hlediska „predikce“) s následujícím nastavením: algoritmus CHAID (v programovém sys-
tému IBM SPSS Statistics), 5 úrovní větvení, minimální počet domácností v nekoncových 
uzlech 60 a minimální počet domácností v koncových uzlech30. Aby byly modelem zachyce-
ny alespoň nějaké znalosti,musel být nastaven takto malý minimální počet objektů 
v koncových a nekoncových uzlech.Na základě chí-kvadrát testu s využitím věrohodnostního 
poměru na hladině významnosti 0,05 bylo do modelu zařazeno 12 proměnných z 15, a to: 
vek_p_int, dom, dom_vzd, cp_int, bydli_od_, nb_cp_int, kraj, dom_oecd, vzd_p_upr, po-
cet_deti, ea_p_upr, stari_snatku.Výsledný klasifikační strom je složen z 30 nekoncových uzlů 
a 17 koncových uzlů. 

Nejvíce rozhodující byl věk osoby v čele domácnosti. Byly vytvořeny tři kategorie: 
s největším a nejmenším podílem domácností s úvěry (viz tabulka 2) a kategorie, která zahr-
novala všechny ostatní věkové skupiny. Kategorie s největším podílem domácností s úvěry 
(38–47 let) již nebyla dále členěna. Na druhé místo z hlediska důležitosti byly zařazeny typ 
domácnosti z hlediska sociálních vazeb (pro smíšenou věkovou skupinu), kdy si více půjčova-
ly čisté rodiny a smíšené úplné rodiny, a typ domácnosti podle OECD (pro nejstarší věkovou 
skupinu) se sloučenými kategoriemi „částečně zaměstnaná“ a „plně zaměstnaná“ (podíl do-
mácnosti s úvěrem 12 %). 

Z analýzy podle jednotlivých proměnných byly sice vidět u některých skupin zvýšené či 
snížené tendence si půjčovat, avšak pokud se nahlídne na spotřebitelské a ostatní úvěry kom-
plexně z hlediska všech faktorů, pak mezi nimi není žádný vzorec pro to, že domácnost bude 
mít úvěr. Je to unikátní záležitost každé rodiny. Záleží na tom, k čemu jsme vedeniv dětství, 
jak moc jsme materialisté, jak moc jsme šetřiví, jaké máme koníčky a v závěru i jaké máme 
štěstí. Samozřejmě i vybrané faktory mají na zadlužení domácností vliv. Výsledek je však 
kombinací jak sociálně ekonomických, tak psychologických faktorů – a ty je vždy těžké za-
chytit modelem. 
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4.Závěr 
Cílem článku bylo charakterizovat zadlužení českých domácností spotřebitelskými  

a ostatními úvěryz mikroekonomického hlediska. Z analýzy vlivuvybraných ukazatelů na za-
dlužení domácností lze pozorovat rozdíly v zadlužení jednotlivých skupin domácnos-
tí.Jednoznačně je vidět větší tendence brátsi spotřebitelské a ostatní úvěry u stabilnějších do-
mácností, zejména pak u domácností zakládajících si rodinu.Založení rodiny souvisí 
s pořízením a vybavením domácnosti, což představuje pro domácnost velkou finanční zátěž. 
Řada z nich pak volí úvěr jako prostředek pro dosažení tohoto cíle. Pozitivem zůstává fakt, že 
největší objem dluhů je soustředěn zejména do středně a vysoce vzdělaných skupin domác-
ností.To znamená, že střední nebo vysoké vzdělání má téměř 95 % domácností, které mají 
úvěr jiný než na bydlení. Z provedených analýz dále vyplývá, že si více půjčují domácnosti 
s vyšším příjmem. Méně si naopak půjčovaly bezdětné domácnosti a domácnosti se staršími 
členy. 

Dílčímrozborem ukazatelů byly nalezeny rozdíly v zadlužení skupin domácností rozdě-
lených podle jednotlivých faktorů, avšak pomocí algoritmu CHAID nebylo možné dostatečně 
popsat typy domácností se spotřebitelskými a ostatními úvěry. To nasvědčuje tomu, že zadlu-
žení je individuální záležitostí každé rodiny. Jinými slovy není možné popsat typy domácnos-
tí, které si půjčují, jen na základě sociálně ekonomických faktorů jako jsoupočet členů do-
mácnosti, počet dětí v domácnosti, podle věku osoby v čele, podle pohlaví osoby v čele atd. 
To, zda domácnost bude, nebo nebude mít úvěr, záleží i na takových vlivech, jako jsou pova-
ha členů domácnosti, sklon k riziku, podléhání reklamám, záliby a dalších faktorech. 
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