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Více než polovina Čechů využije jarní prázdniny svých dětí k dovolené. Dražší
dovolenou v tomto období si dopřeje jen mizivé procento Čechů.
PRAHA – Týdenní jarní prázdniny, které již začaly na českých školách, využije k čerpání
dovolené 53 % procent českých rodičů. Převážná část dotázaných (83 %) bude dovolenou trávit
v České republice. Více než 60 % rodičů vyrazí v únoru či březnu s dětmi na hory, ať již české
či zahraniční. Teplo a moře láká na jaře menší počet rodin (7,5 %), jelikož zahraniční zájezdy
jsou kvůli současnému kurzu eura dražší a méně rodin si je tak může dovolit. Vyplynulo to
z průzkumu realizovaného pro společnost Citibank.
„Jarní prázdniny v českých školách jsou pro mnoho rodičů skvělou příležitostí k vlastní
dovolené. I přes nepřízeň počasí letošní zimy plánuje téměř 61 % Čechů pobyt na horách, 8 %
vycestuje za teplým počasím k moři a 17 % zůstane s dětmi během jarních prázdnin doma,“
doplňuje výsledky průzkumu Veronika Špaňárová, ředitelka retailového bankovnictví Citibank.
Dražší jarní prázdniny si dovolí jen mizivé procento Čechů
Třetina respondentů v průzkumu uvedla, že se jejich náklady na dovolenou v období jarních
prázdnin budou pohybovat do 5 000 korun, téměř stejný počet lidí (34 %) utratí za jarní
prázdniny částku mezi 5 000 a 10 000 korunami. Téměř pětinu Čechů (18 %) dovolená přijde na
10 000 až 15 000 korun. Dražší dovolenou převyšující částku 30 000 korun si pak pořídí jen 2 %
českých rodin s dětmi.
Češi se stávají odpovědnějšími
Většina rodičů, kteří na dovolenou s dětmi vyrazí (87 %), ji bude hradit z ušetřených peněz. Jen
2,5 % domácností využije k pokrytí výdajů na jarní cestování půjčky od rodiny nebo od finanční
instituce.
Oblíbeným nástrojem pro úhradu nákladů na dovolené jsou také kreditní karty. „Díky platbám
kreditní kartou mohou lidé ušetřit nejen na dovolené. V případě našich kreditních karet to může
být například díky odměně ve formě Citi Life Prémií ve výši 2 % z hodnoty nákupu zaplaceného
Citi Life kreditní kartou, kdy v jednom měsíci lze získat odměnu ve výši až 1 000 Kč. Dále pak
naši klienti získávají až 25% slevy při platbě některou ze Citi kreditních karet u všech partnerů
programu Citi Club,“ říká Veronika Špaňárová a dodává: „A právě nabídka na ubytování na
horách je v Citi Clubu v tomto období bohatá.“
Mezi partnery programu Citi Club jsou i cestovní kanceláře, rekreační zařízení, hotely,
restaurace, wellness centra a další, kteří nabízejí vyžití o jarních prázdninách.
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Průzkum byl realizován na přelomu ledna a února 2014 prostřednictvím on-line nástroje Instant
Research společnosti IPSOS mezi 525 respondenty z ČR ve věku 18-65 let, kteří mají alespoň
jedno dítě ve věku do 18 let.
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