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O průzkumech

• Průzkum č. 1 „Češi a platební styk“: Průzkumu se zúčastnilo 1059 
respondentů ve věku 18 až 79 let. Sběr dat probíhal metodou CAPRI 
(telefonická rekrutace a následný online dotazník) v lednu 2020.

• Průzkum č. 2 „Češi a platební styk v době koronavirové“: Průzkumu se 
zúčastnilo 1100 respondentů ve věku starších 18 let. Sběr dat probíhal 
online v květnu 2020.



Čím a jak Češi platí



77 %

20 %

12 %

3 %

3 %

2 %

70 %

Debetní platební karta

Kreditní karta

Platím přiložením mobilu

Debetní předplacená karta
(např. Revolut)

Platím přiložením hodinek

Platební „známka“ 

Hotovost

Při placení Češi 
stále využívají 
především 
tradiční 
prostředky –
debetní karta a 
hotovost
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Průzkum č. 1: Jaké platební prostředky používáte při placení, N=1059

Možnost více odpovědí, součet 
kategorií je > 100%

Platební 
prostředky

▪ Nejběžněji rozšířeným prostředkem 
placení vedle hotovosti jsou debetní karty.

▪ Míra využití ostatních prostředků placení 
se oproti loňskému roku nezměnila.

▪ „Novinky“ využívají především mladší lidé, 
ať už jsou to platby mobilem nebo 
hodinkami.

▪ Pro zhruba 10 % je platba hotovostí 
jediná varianta placení (především starší 
lidé), oproti loňsku snížení o 5 bodů (15 %).



Využívání 
aplikací při 
platbě 
mobilem
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Průzkum č. 1: Jakou aplikaci při placení mobilem používáte, N= 1059 /141

Aplikace

48 %

39 %

13 %

Google Pay

Apple Pay

Jiná, speciální aplikace
mé banky



Bezkontaktní 
platby jsou 
oblíbené bez 
ohledu na výši 
placené částky
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Průzkum č. 1: Upřednostňujete placení bezkontaktně, N=962

Bezkontaktní 
platby

Upřednostňuji  
zvlášť u menších 

částek
22 %

Upřednostňuji bez ohledu na 
výši částky

66 %

Neupřednostňuji, 
zvlášť u vyšších částek

4 %

Snažím se neplatit 
bezkontaktně

8 %



Více než třetina 
Čechů během 
pandemie 
COVID-19 začala 
upřednostňovat 
bezkontaktní 
placení
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Průzkum č. 2: Začal/a jste kvůli pandemii COVID-19 upřednostňovat bezkontaktní placení (placení kartou, telefonem, hodinkami…) na úkor hotovosti, 
N=1100

Pandemie 
COVID-19

Ne, bezkontaktní placení jsem 
upřednostňoval/a vždy, i před 

pandemií
33 %

Ne, platím pořád 
stejně, klidně i v 

hotovosti
31 %

Ano, během pandemie 
jsem začal/a 

bezkontaktní placení 
využívat častěji

35 %

Ano, dokonce jsem 
si zřídil/a možnost 

platit bezkontaktně
1 %



Více než polovině 
Čechů hranice 
500 Kč při 
bezkontaktním 
placení kartou
vyhovuje
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Průzkum č. 2: Vyhovuje vám maximální hranice pro bezkontaktní placení kartou 500 Kč, N=1100

Pandemie 
COVID-19

Ano
58 %

Ne
19 %

Je mi to jedno
23 %



Placení na internetu



58 %

48 %

41 %

20 %

17 %

5 %

Platební kartou přes platební bránu

Na dobírku

Zadáním příkazu k úhradě

Internetovou peněženkou

Tzv. fast check-out – přímá platba z 
bankovnictví na stránkách e-shopu

Nenakupuji na internetu

54 % v roce 2019

53 % v roce 2019

50 % v roce 2019

Možnost 
placení „online“ 
přes platební 
brány narůstá, 
naopak se 
snížila platba 
na dobírku
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Průzkum č. 1: Jaký způsob placení využíváte při nákupech na internetu?, N= 1059

Platby na 
internetu

▪ Na internetu nakupují 
především mladší lidé (do 34 
let – pouze 1 % z nich na 
internetu nenakupuje, mezi 
seniory je to každý desátý).

▪ Mladí platí pomocí 
moderních metod, starší spíš 
zaplatí na dobírku nebo 
využijí internetové 
bankovnictví.

Možnost více odpovědí, součet 
kategorií je > 100%



Pro platby na 
internetu se 
obvykle 
využívá běžná 
debetní karta 
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Průzkum č. 1: Jaký typ karty nejčastěji využíváte pro platbu na internetu?, N=611

Platby na 
internetu

▪ Většina (92 %) má pro 
platby na internetu 
nastavené limity.

▪ Vysokoškoláci platí na 
internetu kreditkou.

Běžně používaná 
debetní karta k účtu

79 %

Kreditní karta
15 %

Speciálně vyhrazená 
debetní karta

4 %

Jiná karta
1 %



Během 
pandemie začala 
pětina Čechů 
nakupovat na 
internetu častěji
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Průzkum č. 2: Ovlivnila pandemie COVID-19 váš způsob nakupovaní na internetu, N=1100

Pandemie 
COVID-19

Ano, kvůli pandemii jsem 
začal/a nakupovat na 

internetu, předtím jsem 
nenakupoval/a

3 % Ano, kvůli pandemii 
nakupuji častěji než 

předtím
20 %

Ano, kvůli pandemii 
nakupuji i věci, které jsem 
předtím nekupoval/a (př. 

nákup jídla, léků…)
6 %

Ano, kvůli pandemii 
jsem přestal/a 
nakupovat na 

internetu
2 %

Ne, nic se 
nezměnilo, 

nakupuji pořád 
stejně
65 %

Ne, na internetu 
nenakupuji a 

nenakupoval/a jsem 
ani předtím

4 %



Téměř pětina 
začala 
upřednostňovat 
placení kartou 
na internetu
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Průzkum č. 2: Ovlivnila pandemie COVID-19 vaše nakupovaní na internetu z hlediska způsobu placení, N=1100

Pandemie 
COVID-19

Ano, nyní upřednostňuji online 
způsoby (placení kartou přes 

platební bránu, převodem, 
internetovou peněženkou apod.)

18 %

Ano, nyní 
upřednostňuji 

placení 
dobírkou, bojím 
se podvodných 

e-shopů
7 %Ne, na internetu 

platím pořád 
stejně jako před 

pandemií
71 %

Ne, na internetu nenakupuji a 
nenakupoval/a jsem ani předtím

4 %



Pro nákupy na 
internetu se 
využívají PC 
nebo 
notebooky
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Průzkum č. 1: Z jakého zařízení nejčastěji nakupujete na internetu?, N=1001

Nákupy na 
internetu

Mobilní telefon
20 %

Počítač / 
Notebook

78 %

Tablet
2 %



Při nakupování 
lidé myslí na 
bezpečnost –
84 % má 
antivirový 
program
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Průzkum č. 1: Máte toto zařízení zabezpečeno proti napadení hackerů?, N=1001

Nákupy na 
internetu

47 %

37 %

7 %

1 %

2 %

6 %

Antivir jsem si sám nainstaloval

Antivir byl součástí softwaru zařízení

Myslím si, že mé zařízení je díky
operačnímu systému dost bezpečné

Nechce se mi za antiviry platit

Nevěřím, že to funguje

Nevím



I během 
pandemie jsou 
Češi při 
nakupování na 
internetu 
obezřetní
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Průzkum č. 2: Jste při nakupování a placení na internetu během pandemie COVID-19 obezřetnější, vyberte tvrzení, se kterými se nejvíce ztotožňujete, N=1100

Pandemie 
COVID-19

69 %

4 % 2 %
7 %

12 %

3 %
8 %

4 %
1 %

Nakupuji pořád
stejně

Na internetu
nenakupuji a

nenakupoval/a
jsem ani
předtím

Přestal/a jsem
nakupovat na

internetu

Začal/a jsem
nebo častěji

kontroluji
recenze e-

shopů

Pokud to jde,
raději platím

dobírkou

Kontroluji
zabezpečení

platební brány

Začal/a jsem
nakupovat více
na známých e-
shopech, které

mám prověřené

Častěji
kontroluji

kontaktní údaje
pro případ
reklamace

Jiné

Možnost více odpovědí, součet 
kategorií je > 100%



Hlavními 
zábrany pro 
nakupování na 
internetu jsou 
špatný výběr 
zboží a obava 
z podvodu 
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Průzkum č. 1: Proč nenakupujete na internetu?, N=58

Nenakupuje na 
internetu

42 %

40 %

27 %

26 %

8 %

15 %

Bojím se špatného výběru

Bojím se podvodu

Bojím se o bezpečnost svých
údajů

Bojím se o bezpečnost svých
peněz na účtu

Neumím s internetem

Jiné
Malý počet 

respondentů

Možnost více odpovědí, součet 
kategorií je > 100%



Hotovost



Vzrostl počet 
lidí, kteří 
zrušení 
hotovosti 
považují za 
omezení 
svobody
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Průzkum č. 1: Kdyby přestala existovat hotovost,…, N=1059

Zrušení 
hotovosti

▪ Bez hotovosti si jednodušší život představují hlavně mladí s maturitou.

▪ Naopak jako omezení svobody zrušení hotovosti vnímají lidé nad 50 let.

38 %

31 %

32 %

33 %

30 %

36 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020

2019

omezení svobody tak na půl zjednodušení života



Pro vklady 
bankomaty 
moc netáhnou
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Průzkum č. 1: Jak často vkládáte hotovost do bankomatu?  N=1059

Vkládání do 
bankomatů

0% 0% 2 %

22 %

11 %

65 %

Denně Několikrát
týdně

Jednou týdně Jednou
měsíčně

Nevkládám,
zajdu raději na

pobočku

Vkladomat
nepoužívám

▪ Vkládání hotovosti do 
bankomatů je také záležitostí 
spíše mladších lidí.

▪ Ti, kteří se s bankomatem na 
vklady setkali, jsou s dostupností 
spokojeni (64%).



Z bankomatu 
se obvykle 
vybírá 1 x do 
měsíce
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Průzkum č. 1: Jak často vybíráte z bankomatu?  N=1059

Vybírání 
z bankomatu

0% 0%
3 %

21 %

59 %

17 %

Několikrát
denně

Denně Několikrát
týdně

Jednou týdně Jednou
měsíčně

Nevybírám

▪ Frekvenci využití bankomatu ovlivňuje 
věk, mladí lidé chodí k bankomatu častěji 
– přibližně čtvrtina jich k bankomatu 
zavítá každý týden.

▪ Bezkontaktní výběry používá stále více 
dotázaných (38 %)  - v roce 2019 to bylo 
pouhých 18 %. Mezi těmi, kteří nevybírají 
z bankomatu, jsou hlavně senioři.



Čtvrtina Čechů 
během 
pandemie 
přestala vybírat 
z bankomatů
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Průzkum č. 2: Ovlivnila pandemie COVID-19 vaše výběry z bankomatů, N=1100

Pandemie 
COVID-19

Ano, z bankomatů 
nyní nevybírám, bojím 

se hotovosti
5 %

Ano, z bankomatů 
nevybírám, nyní 

hotovost nepotřebuji
20 %

Ano, z 
bankomatů 

vybírám více
2 %

Ne, z 
bankomatů 

vybírám stále 
stejně
71 %

Jiné
2 %



Okamžité platby



Rychlost 
převodu peněz 
do druhého 
dne většinou 
vyhovuje
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Průzkum č. 1: Lhůta převodu peněz  N=1059

Převody peněz

▪ Spokojené jsou především 
ženy, muži by byli rádi za 
rychlejší převody.

▪ Nespokojení jsou také mladí ve 
věku do 34 let.

Vyhovuje
84 %

Nevyhovuje
11 %

Nezáleží mi na tom, převod využívám minimálně 
nebo vůbec

5 %



O okamžitých 
platbách ví 
8 z 10 lidí
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Průzkum č. 1: Slyšel jste o okamžitých platbách ? / Využíváte je? N=1059 / 840 využívání

Okamžité 
platby

▪ Povědomí o existenci 
okamžitých plateb se zvyšuje. V 
loňském roce uvedlo 35 % 
respondentů, že o těchto 
platbách neslyšela. O existenci 
okamžitých plateb ví mladí s 
vyšším vzděláním.

▪ Jen nepatrná část (4 %) lidí tvrdí, 
že jim okamžité platby zatím 
neumožňuje banka.

Ano
79 %

Ne
21 %

13 %

30 %

4 %

47 %

5 %

Ano, když mám
tu možnost,

jinak už
neplatím

Ano, již jsem
využil/a

Ne, banka mi to
zatím

neumožnila

Zatím ne,
nepotřeboval

jsem

Ne a ani
nevyužiji

Slyšel/a o 
okamžitých 

platbách



Drtivá většina 
bere okamžité 
platby jako 
velký přínos 
v platebním 
styku
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Průzkum č. 1: Vnímáte okamžité platby jako přínos…? / Využíváte je? N=840 

Přínos okamžité 
platby

▪ Velice pozitivně 
hodnotí přínos 
okamžitých plateb 
jejich uživatelé ve věku 
35- 50 let.

Určitě ano
54 %

Spíše ano
39 %

Spíše ne
7 %

Určitě ne
1 %

Je okamžitá 
platba 

přínosem?



Shrnutí



SHRNUTÍ

▪ V platebním styku stále převažují tradiční metody plateb pomocí  platební 
(debetní) kartou a hotově.

▪ Bezkontaktní platby jsou oblíbené bez ohledu na výši platby.

▪ Více než třetina Čechů během pandemie COVID-19 začala upřednostňovat 
bezkontaktní placení.

▪ Na internetu platíme většinou běžnou platební kartou k účtu, kde máme nastavené 
limity.

▪ Hlavními zábranami pro nákupy na internetu jsou stále obavy ze špatného výběru 
zboží a z možného podvodu.

▪ Během pandemie COVID-19 začala pětina Čechů nakupovat na internetu častěji.

▪ Bankomaty jsou stále využívány přibližně 1 x do měsíce, vklady přes bankomaty 
nejsou příliš využívané.

▪ Čtvrtina Čechů během pandemie přestala z bankomatů vybírat – buď hotovost 
nepotřebovali nebo se báli.

▪ Zvýšilo se povědomí o okamžitých platbách, které jsou považovány za velký přínos 
v platebním styku. Polovina lidí však tvrdí, že je nevyužije.
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Děkujeme za pozornost!


