ČEŠI A JEJICH FINANCE 2020
Duben 2020

O průzkumu Finanční gramotnost Čechů
Průzkumu se zúčastnilo 1102 respondentů ve věku 18 až 79 let. Sběr dat probíhal
metodou CAPRI (telefonická rekrutace a následný online dotazník) v lednu 2020.

Index finanční gramotnosti ČBA

Kvíz
Index FG

Index finanční
gramotnosti
vzrostl na 61
bodů

Počet

Průměr

Směrodatná
odchylka

Rok 2019

1087

57

21

Rok 2020

1102

61

21

Muž

532

65

21

Žena

570

57

20

18-34

258

59

21

35-49

331

62

22

50-64

263

63

21

65 a více let

210

59

20

ZŠ, Vyuč

282

52

20

Maturita

442

60

20

VOŠ, VŠ

376

67

21

Praha

130

64

21

Čechy

537

59

21

Morava

434

61

21

▪ Ve srovnání s minulým rokem
jsme si polepšili o 4 body. Celkový
průměrný index FG dosáhl 61

bodů ze 100.

Pohlaví

Věk

Vzdělání

Region

Výsledek kvízu, N=1102

▪ Míra úspěšnosti stále jasně
souvisí se vzděláním. Zatímco
lidé bez maturity dosáhli 52
bodů, lidé s VŠ vzděláním 67
bodů ze 100.

▪ Nejtěžší otázkou pro
respondenty je stále ta
nejpraktičtější, a totiž na
výhodnost úvěru. Správně na ni
odpovědělo pouze 42 %
respondentů .
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Spoření a finanční rezerva

Úspory
Tvorba finanční rezervy pro případ
nečekané události či výpad příjmů

76 %

Spoření na stáří

Lidé si odkládají
peníze stranou
především na
neočekávané
výdaje a na stáří

58 %

Na dovolenou a zážitky

46 %

Na další konkrétní zboží (telefon, auto,
pračka, sušička…)

31 %

Na bydlení

30 %

Na vzdělání
Na něco jiného, specifikujte
Na nic

12 %
6%

▪
▪

Mladí lidé si spoří na
vzdělávání a bydlení.
Na důchod si snaží odkládat
lidé ve věku 35-64 let s vyšším
vzděláním.

4%
Možnost více odpovědí, součet
kategorií je > 100%

Na co si z výplaty odkládáte stranou, N=1102
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Finanční
rezerva
Do 1000 Kč

Finanční rezervu
si naprostá
většina z nás
buduje, a to i
mladší generace

23 %

1001 až 2500 Kč

29 %

2501 až 4000 Kč

19 %
12 %

Nad 5000 Kč
Nad 10 000 Kč
Na rezervu si neodkládám

Odkládám si příležitostně

Kolik si odkládáte na neočekávané výdaje? N=1054

5%
6%
5%

▪ Částku do 1000 Kč si
zpravidla odkládají ženy.
▪ Závisí však především na
věku i vzdělání.
▪ Lidé do 34 let také častěji
končí u 1000 Kč, u lidí s
vyšším vzděláním jde
spíše o vyšší částky.
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Finanční
rezerva
▪ Téměř každý pátý by ale nebyl
schopen žít na stejné úrovni déle než
1 měsíc.
▪ Doba, po kterou by lidé vydrželi na
stejné úrovni při výpadku příjmů,
souvisí nejvíce s dosaženým
vzděláním, u vysokoškoláků by to bylo
i déle než rok.

33 %

Nejčastěji nám
rezerva při
výpadku příjmů
vydrží na 3
měsíce

20 %
18 %

Maximálně 1
měsíc

16 %

Zhruba 3 měsíce Zhruba 6 měsíců

Zhruba rok

Pokud byste přestal/a pracovat nebo o práci přišli, jak dlouho by jste mohli žít na stejné úrovni, N=820 (jen pracující)

14 %

Více než rok
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Úspory: stáří
Do 1000 Kč

38 %

1001 až 2500 Kč

Pětina lidí si na
stáří nespoří
vůbec a více než
třetina jen
poměrně málo

27 %

2501 až 4000 Kč

Nad 5000 Kč

Nad 10 000 Kč

11 %

3%

2%

Na důchod si nespořím

Odkládám si příležitostně

▪ Ženy si obvykle ukládají do
1000 Kč, muži se snaží
ukládat vyšší částky.

18 %

2%

Kolik si odkládáte na stáří, N=831 (pro respondenty do důchodového věku)

▪ Výše splátek je závislá na
vzdělání respondenta (to
je velmi silně korelováno
s výší příjmů) a platí, že
čím vyšší vzdělání, tím
vyšší částku si lidé měsíčně
odloží.
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Další zajištění
Dům

37 %

Byt

Nejčastější
formou dalšího
zajištění na stáří
je nemovitost

33 %

Pozemek

27 %

Investice (akcie, zlato…)

21 %

Sbírka umění / hodnotná sbírka

4%

Jiné zajištění

4%

Veterán
Nemám nic

Máte kromě spoření i jinou formu zajištění na stáří, N=1102

2%
26 %
Možnost více odpovědí, součet
kategorií je > 100%
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Finanční vzdělávání

Respondent a
jeho znalosti
Hospodaření s rozpočtem domácnosti

Lidé si věří,
pokud jde
o hospodaření
domácnosti,
naopak stále
tápou v
investování

84 %

Spoření a tvorba rezerv

Úvěry a půjčky

Ochrana peněz a kybernetická bezpečnost

Investování

Ohodnoťte na škále, jak moc se orientujete, 0 = nejsem si jistý, 10 = v oblasti si věřím, N=1102

72 %

62 %

59 %

48 %
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Respondent a
jeho znalosti
V oblasti financí se
vůbec nevyznám
2%

Jen 12 % lidí si
se svými
znalostmi
vystačí samo,
více než ¾ se
raději poradí

Často si nevím
rady
9%

Vždy si vystačím sám/sama
12 %

V některých případech se
raději poradím
77 %

▪ Větší přehled o financích mají muži, ženy přiznávají, že si často neví rady.
▪ Ve financích se moc nevyznají ani lidé s nízkým vzděláním.

Myslíte, že jsou Vaše znalosti o financích dostačující?, N=1102
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Respondent a
jeho znalosti

Informace
o financích
hledáme na
internetu
a spoléháme
na bankovního
poradce

Vyhledám si informace na internetu

79 % v roce 2019

Obrátím se na svou banku a svého bankovního
poradce

80 % v roce 2019

89 %
81 %

Zeptám se a nechám si poradit od rodiny

64 %

Zeptám se a nechám si poradit od přátel

58 %

Obrátím se na externího finančního poradce
Zeptám se na diskuzním fórum / sociálních sítí

49 %
22 %

▪ Nejmladší respondenti spoléhají častěji na informace z internetu a na rady od rodiny.
▪ Na bankovního poradce se obrátí hlavně ženy.
Možnost více odpovědí, součet
kategorií je > 100%
V případě, že něco nevíte, co uděláte?, N=1102
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Respondent a
jeho znalosti
Vyznat se v doporučeních všech poradců a
finančních odborníků

Největší potíže
dělá lidem
orientace v
doporučeních
poradců a
odborníků

48 %

Vyhledat si jakékoli objektivní/nekomerční
informace

19 %

Početní úkoly a veškeré údaje, které jsou
uváděny v % atp
Vysvětlení/pochopení základních principů
spojených s fungováním peněz
V otázkách financí se vůbec nevyznám

Něco jiného:

Co vám dělá největší potíže?, N=1102

15 %

5%

2%

11 %
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Finanční
gramotnost
Vlastními zkušenostmi

42 %

Od poradce (externí, bankovní)

Lidé se učí
hlavně svými
zkušenostmi

17 %

Doma v rodině

11 %

Na speciálním kurzu, semináři atd.

9%

Ve škole

8%

Od přátel a kamarádů

3%

Na sociálních sítích

3%

Jinde

▪ Ve škole a v rodině se o
finanční gramotnosti
dovídají ti nejmladší.
▪ Starší lidé uvádějí, že
nejvíce jim přinesly vlastní
zkušenosti.

5%

Kde jste se o financích a finanční gramotnosti dozvěděl/a nejvíce?, N=1102
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Finanční
gramotnost

Lidé očekávají,
že o finanční
gramotnost se
budou starat
školy a rodina, z
velké části ale
také státní
instituce a banky

Stát prostřednictvím
školního systému

96 %

Rodina

89 %

ČNB nebo MF ČR

85 %

Banky

84 %

Neziskové organizace

Kluby a spolky

41 %

37 %

Možnost více odpovědí, součet
kategorií je > 100%
Kdo by se měl starat o finanční vzdělávání?, N=1102
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Finanční
gramotnost

Špatná úroveň
finanční
gramotnosti je
způsobena
zejména
špatným
přístupem rodin
a škol

Děti k tomu nejsou vedeny v rodině
(rodiče nevědí, jak je správnému
přístupu k financím učit)

71 %

Finanční gramotnost se na školách učí
málo nebo vůbec

65 %

Finanční gramotnost člověk získává až
vlastními zkušenostmi

44 %

Samotní učitelé nejsou dostatečně
proškolení v otázkách financí

43 %

Neexistují zájmové kroužky

Něco jiného:

8%

4%

Možnost více odpovědí, součet
kategorií je > 100%
Důvody špatné finanční gramotnosti v ČR, N=1102
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 Informace o financích hledáme častěji na internetu (v porovnání s minulým
rokem o 10 procentních bodů více) a spoléháme se také na bankovního poradce
 Lidé si jsou nejvíce jistí v otázkách hospodaření s rozpočtem domácnosti a v
oblasti spoření, stále však tápou v investování

 Na 42 % z nás se o financích učí hlavně svými vlastními zkušenosti

SHRNUTÍ

 Finanční rezervy pro případ neočekávané události si podle svých slov tvoříme v
každém věku (76 %) a spoříme si také na stáří (58 %)

 Polovina z nás deklaruje dostatečnou finanční rezervu na dobu cca půl roku, v
případě výpadku příjmů však téměř každý pátý z nás nevydrží déle než 1 měsíc
 Index finanční gramotnosti meziročně poprvé vyrostl o několik bodů a překonal
hranici 60 bodů ze 100 možných
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Děkujeme za pozornost!
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