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Málokdo myslí na horší časy
Kdyby ztratili Olomoučané práci, jenom každý pátý
by dokázal vyžít z toho, co
má na účtu nebo takzvaně
pod polštářem, následujících
pět měsíců. Vůbec nejvíce
těchto lidí dosáhlo vysokoškolského vzdělání (43 procent). Třiadvacet procent
vyjde s rezervami na dva
měsíce, o dvě procenta více
nemá našetřeno nic.

Čtvrtina lidí z Olomouce nemá
vytvořenou žádnou rezervu

j Pokud by k nečekaným
výdajům došlo, žádali by lidé
v Olomouci o pomoc rodinu,
blízké, nebo by se zadlužili
v podobě půjčky či úvěru.
„Zatímco 54 procent žen,
které se průzkumu
zúčastnily, nemají finanční
rezervu nebo jim vystačí
maximálně měsíc, u mužů je
to o 17 procent méně.
Rezervu na více než dva
měsíce má 46 procent žen,
u mužů je to 62,“ uvádí
průzkum.
j Nejkritičtější kategorií
jsou ženy ve věku do
36 let. Zde nemá
finanční rezervu více
než 65 procent žen.
Naopak rezervy na
pět a více měsíců
má 49 procent žen
a 46 procent
mužů ve věku
nad 50 let.

j Zhruba 43 procent
vysokoškoláků se pochlubilo
dostatečnou rezervou na pět
a více měsíců. Na druhém
místě se umístili lidé s
vyšším odborným vzděláním.
j Necelých 85 procent
dotazovaných má zřízený
běžný účet v bance. Téměř
28 % lidí má také spořící
účet. Stejné procento lidí
využívá penzijní připojištění
nebo penzijní spoření.
Peníze spoří na stavebním
spoření necelá čtvrtina lidí.
Jen něco přes 12 %
respondentů peníze
zhodnocuje investováním.
Více než 15 % pronajímá
nemovitosti.

PRONAJÍMÁ PATNÁCT
PROCENT OLOMOUČANŮ
Z konkrétních forem šetření
se chovají Olomoučané poměrně standardně. „Využívají klasické finanční nástroje, jako jsou spořící účty,
stavební spoření nebo doplňkové penzijní spoření,“
objasnila Jitka Šimarová,
investiční analytička společnosti Abivia. Ženy obvykle nemají tak vysoké
nároky, pokud přijde na
procenta zhodnocení vložených investicí. Celkem patnáct procent lidí z Olomouce získává peníze pronájmem nemovitostí.
Mít vlastní účet patří
mezi standardy mezi lidmi
žijícími v Olomouci, pořídilo
si ho 85 procent z nich. Bez
vlastního bankovního konta
se obejdou obvykle mladí do
dvaceti let, především studenti, kteří nemají vlastní
příjmy a na živobytí jim
dávají rodiče.

j Ženy jsou v očekávání
zhodnocení prostředků
konzervativnější. Se
zhodnocením 1-2 % (spořící,
termínované účty či stavební
spoření) se spokojí téměř
11 % žen a necelých
6 % mužů.
* Průzkumu se
zúčastnilo 720 lidí
různého věku
i vzdělání
z Olomouce
Zdroj: společnost
Abivia

Poznámka Kristýny Kovaříkové

Vánočky
jsou kumšt
„Naše teta peče léta na Vánoce vánočku.“ Text písničky Zdeňka Borovce jsme si
nedávno zpívali při koledování s Deníkem. Ale jak
skvěle pečou vánočky dámy na Uničovsku, jsem se
přesvědčila o víkendu a rozhodně musím říct, že ani
jedna z nich pro kočku nebyla. Šikovné pekařky si
daly záležet a tradiční pochutinu dovedly téměř
k dokonalosti. Vyhrát sice mohly jen tři, ale pro ty
zbývající jsou určitě nejlepší cenou spokojené obličeje
jejich domácích strávníků.

Co si myslím o svém městě

↗

Ivo Glauber,
31 let, číšník,
Olomouc

Nyní se mi líbí, jak vypadají
vánoční trhy. Zároveň mě
potěšilo, že ohňostroj, který
býval na Silvestra, přesunuli na 1. ledna
na 18 hodin.

↘
Myslím, že některé budovy
v historickém centru města
by si zasloužily novou
fasádu.
Text a foto: Deník/K. Kovaříková
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j Jen zhruba každý pátý
obyvatel Olomouce má
podle průzkumu Abivie*
vytvořenou finanční rezervu,
která by mu v případě
nečekané ztráty zaměstnání
vystačila aspoň na dobu pět
měsíců. Rezervu na jeden
měsíc má vytvořenou 23
procent lidí, čtvrtina nemá
žádnou.

1001269676_C

Dokončení ze strany 1
Olomoučanka vzápětí
připouští, že pokud jde
o ušetřené peníze, má mladý pár našetřeno pár desítek tisíc na novou pračku,
lednici nebo opravu auta.
„Kdybych vůbec nebrala
v úvahu manžela a musela
bych výdaje na domácnost
platit sama, tak aktuálně
bych přežila jen tři měsíce.
Jinak kdyby o práci nepřišel
partner, tak bychom z jednoho platu žili celkem normálně,“ připustila manažerka. Zároveň měsíčně platí
investiční životní pojištění
a penzijní připojištění,
dohromady 1600 korun.
Jitka Pikula Studnařová
patří k olomouckým ženám
do 36 let, které jsou na tom
z hlediska úspor podle průzkumu nejhůře. Především
ty, které žijí bez partnera
a nehospodaří se dvěma
příjmy. Statisticky pro případ horších časů nemá odloženou ani korunu 65
z nich. „Muži dopadli o něco
lépe než ženy. Zatímco 54
procent všech žen, které se
průzkumu zúčastnily, nemají vytvořenou finanční
rezervu nebo jim vystačí
maximálně měsíc, u mužů
je to o 17 procent méně,“
vyplynulo z výzkumu podle
Pavly Suchánkové, vedoucí
specialistky na tvorbu a
zhodnocení rezerv pro Olomoucký kraj.
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