




 

 
 

Příloha k infografice Barometr úvěrového trhu k 31. 12. 2015 

Zdroj: data Bankovního a Nebankovního registru klientských informací 

OBJEM CELKOVÉHO DLUHU OBYVATEL KE KONCI ROKU 2015 
• Objem celkového dluhu obyvatel dosáhl koncem roku 2015 výše 1,8 bilionu Kč, což bylo meziročně o 87,4 mld., resp. o 5,1 %, více. 
 
ROZDĚLENÍ DLUHŮ PODLE SPLATNOSTI V ROCE 2015 
• Na celkovém objemu dluhu obyvatel se dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) podílel 79 % a krátkodobý dluh (úvěry 
na spotřebu) 21 %. Objem dlouhodobého dluhu dosáhl koncem roku 2015 výše 1,4 bilionu Kč, což bylo meziročně o 73 mld. Kč, resp. o 5,4 
% více. Objem krátkodobého dluhu dosáhl koncem roku 2015 výše 384,5 mld. Kč, což bylo meziročně o 14,4 mld. Kč, resp. o 3,9 % více.  
 
POČTY LIDÍ S DLUHEM V ROCE 2015 
• Dluh mělo koncem roku 2015 celkem 3 063 029 lidí, jejich počet se meziročně snížil o 30 tisíc osob, resp. o 1 %.  
Dlouhodobý dluh koncem roku 2015 mělo 608 tisíc lidí, což bylo meziročně o 0,1 % více. Krátkodobý dluh mělo 1 951 824 lidí, což bylo 
meziročně o 1,3 % méně. Obě formy dluhu pak mělo 503 tisíc lidí, což bylo meziročně o 0,8 % méně. 
 
PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY DLUHŮ NA 1 KLIENTA V ROCE 2015 
• U dlouhodobého dluhu dosáhla koncem roku 2015 částka připadající v průměru na 1 klienta výše 1,3 milionu Kč, meziročně byla o 69 tisíc 
Kč, resp. o 5,7 % vyšší. Průměrná částka na klienta s krátkodobým dluhem byla 157 tisíc Kč, meziročně byla o 7,7 tisíc Kč, resp. o 5,2 %, 
vyšší.  
 
OBJEM OHROŽENÝCH ÚVĚRŮ   
• Celkový objem ohroženého dluhu dosáhl koncem roku 2015 výše 48,5 mld. Kč, což bylo meziročně o 3,3 mld. Kč, resp. o 6 % méně. 
• Z celkového objemu ohroženého dluhu připadlo koncem roku 2015 na dlouhodobý dluh 16,7 mld. Kč, meziročně to bylo o 2,2 mld. Kč, 
resp. 11,7 % méně. Na krátkodobý ohrožený dluh připadlo koncem roku 2015 31,8 mld. Kč, meziročně to bylo o 1,1 mld. Kč, resp. o 3,2 %, 
méně.  
 
ČÁSTKA NA 1 KLIENTA S OHROŽENÝM DLOUHODOBÝM A KRÁTKODOBÝM DLUHEM 
• Částka připadající v průměru na jednoho klienta s ohroženým dlouhodobým dluhem dosáhla koncem roku 2015 výše 543 049 Kč, 
meziročně byla o 9 906 Kč, resp. o 1,8 % nižší. Částka připadající v průměru na jednoho klienta s ohroženým krátkodobým dluhem dosáhla 
koncem roku 2015 výše 111 100 Kč, meziročně byla o 8 011 Kč, resp. o 6,7 %, nižší. 
 
POČET KLIENTŮ S DLOUHODOBÝM OHROŽENÝM A KRÁTKODOBÝM OHROŽENÝM DLUHEM 
• Koncem roku 2015 činil počet klientů s dlouhodobým ohroženým dluhem 30 674 osob, což bylo meziročně o 3 449 osob, resp. o 10,1 % 
méně. Počet klientů s krátkodobým dluhem byl koncem roku 2015 286 404 osob, což bylo meziročně o 10 300 osob, resp. 3,7 % méně. 
 
POČET SMLUV UZAVŘENÝCH V BRKI A NRKI K 31. 12. 2015 
• Koncem roku 2015 evidoval Bankovní a Nebankovní registr klientských informací celkem 5,9 milionu otevřených smluv. Jejich počet se 
meziročně o 88 000 smluv, resp. o 1 % snížil. 
 
PRŮMĚRNÁ ČÁSTKA NA 1 SMLOUVU NA DLOUHODOBÝ DLUH 
• Částka připadající na jednu smlouvu dosáhla u dlouhodobého dluhu koncem roku 2015 úrovně 1,1 mil Kč, meziročně se o 51,5 tisíce Kč, 
resp. o 5 % zvýšila. 
 
PRŮMĚRNÁ ČÁSTKA NA 1 SMLOUVU NA KRÁTKODOBÝ DLUH 
• Částka připadající na jednu smlouvu dosáhla u krátkodobého dluhu koncem roku 2015 úrovně 84 tisíc Kč, meziročně se o 4,8 tisíce Kč, 
resp. o 6 % zvýšila.  
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