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Průzkum č. 1: Index Kyberbezpečnosti ČBA

• Průzkum ČBA, který realizovala agentura SC&C
• CAWI výzkum 
• Termín sběru dat 22. května – 8. června 2020
• Počet respondentů 1010 (věk 18 – 79 let)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Průzkum č. 2: Kybertest

• Test ČBA ve spolupráci s ESET, který realizovala agentura SC&C
• Online test
• Termín sběru dat 16. – 22. listopad 2020
• Počet respondentů 1826 (věk 18 – 79 let)



Otázky bezpečnosti
Index Kyberbezpečnosti ČBA



82 % nikdy 
neotvírá 
přílohy od 
neznámých 
odesílatelů

Možnost více odpovědí, součet 

kategorií je > 100 %
Průzkum č. 1: Čtete upozornění Vaší banky, která dává na svůj web nebo do internetového bankovnictví, Čtete bezpečnostní upozornění svého mobilu či počítače, Jakým 

způsobem nakládáte s přílohami v e-mailech od neznámých odesílatelů, Do jaké míry kontrolujete příjmy a výdaje na svém bankovním účtu?/ N = 1010

82%

5%

6%

1%

14%

44%

39%

27%

4%

51%

55%

72%

Otevíráte přílohy od neznámých
odesílatelů

Čtete upozornění své banky

Čtete upozornění svého telefonu

Kontrolujete příjmy a výdaje

Nikdy Občas Pravidelně



Každý desátý 
je ochoten 
využít k 
připojení se do 
e-bankovnictví 
jakoukoli 
WI-FI

Průzkum č. 1: Kde všude a jak se přihlašujete do svého elektronického bankovnictví?, Kde se přihlašujete ke svému 

internetovému bankovnictví (tj. přístup přes webové stránky banky)? / N = 1010

5 %

11 %

33 %

43 %

53 %

Pomocí pevného připojení, aniž bych zjišťoval /
věděl, zda je bezpečné

Přes Wi-Fi, kdekoli, aniž bych zjišťoval / věděl,
zda je bezpečná

Pomocí datového tarifu, kdekoli

Pomocí pevného připojení, ale pouze tam, kde
vím, že je bezpečné

Přes Wi-Fi, ale pouze tam, kde vím, že je
zabezpečená

Možnost více odpovědí, součet 

kategorií je > 100 %

• Do IB se Češi snaží přistupovat tam, kde 

jsou si jisti, že je to bezpečné. 

• Datový tarif v mobilu využívají pro 

připojení kdekoliv spíše mladší lidé (do 

34 let = 60 %; 35 až 49 let = 42 %), kteří 

jsou aktivnější při využívání bankovních 

aplikací.

• Drtivá většina uživatelů se do IB hlásí jen 

ze svého počítače, mobilu či tabletu 

(85 %).

• Na pracovním počítači se občas přihlásí 

13 %, a to spíše lidé ve věku 18-34 let.



Rizika na 
veřejné Wi-Fi



Češi a jejich hesla k účtům
Index Kyberbezpečnosti ČBA



Nejčastěji lidé 
používají silná 
sofistikovaná 
hesla

Průzkum č. 1: Jaký typ hesla používáte pro přístup do/k / N=1010

3%

28%

69%

1%
4%

7%

85%

4%2%

28%

51%

20%

2%

23%

47%

28%

4%

36%
42%

17%

Základní, které jste obdržel při
registraci

Snadné k zapamatování tzv.
slovníková (např. své osobní

údaje, jména, města atp.)

Silná sofistikovaná hesla
(kombinace velké a malé
písmeno, číslici, speciální

znak)

Tento účet nemám

E-mailu

Internetového bankovnictví

Sociálních sítí

Stahování aplikací (v rámci účtu na Googlu – Google Play)

E-shopů



Hesla si lidé 
uchovávají 
v hlavě, 
speciální 
aplikace se 
využívá 
minimálně 

Průzkum č. 1: Jak si uchováváte hesla pro přístup k/do / N = 1010

72%

4%

11%

7%

4%

2%

64%

4%

19%

3%

4%

2%

51%

9%

14%

11%

4%

3%

51%

5%

10%

12%

4%

3%

30%

11%

13%

20%

5%

3%

29%

8%

10%

17%

4%

4%

Mám ho v hlavě, heslo si pamatuji

Mám ho poznamenané na papírku

Mám ho zapsané na velmi bezpečném
místě

Mám ho uložené v prohlížeči s
automatickým vyplňováním

Mám ho ve speciální aplikaci / správci
hesel, kterou jsem si nainstaloval/a

Mám ho uložené v mobilu

Hlavní e-mail

Internetové bankovnictví

Uživatelské účty

Sociální sítě

E-shopy

Účty k volnočasovým aktivitám

• Češi se snaží si heslo zapamatovat a mít 

ho jen v „hlavě“, s věkem však stoupá 

podíl těch, kteří si ho napíší na papírek.



Jedno 
univerzální 
heslo pro 
všechno 
využívá 
zhruba každý 
desátý

Průzkum č. 1: Používáte jedno stejné heslo pro přístup k více aplikacím/službám najednou? / N=1010

Ano, přitom nezáleží na tom, o 
jakou aplikaci/službu jde

10 %

Ano, ale jen pro některé
aplikace/služby

60 %

Ne, u všech 
aplikací/služeb mám 

odlišné heslo
30 %

20 % 26 %
38 % 38 %

18-34 35-49 50-64 65 a
více let



Necelých 
40 % Čechů 
heslo mění 
alespoň 1x 
ročně

Průzkum č. 1: Jak často svá hesla v internetových aplikacích / službách měníte?, Pokud dostanete při registraci/založení jakéhokoliv účtu základní heslo, změníte si ho? / N = 1010

1 %

5 %

11 %

21 %

28 %

11 %

23 %

1x za týden 1x za měsíc 1x za 3 měsíce 1x za rok Méně často než
jednou za rok

Neměním vůbec Pouze v případě,
kdy obdržím e-
mail s informací

o neobvyklé
aktivitě či
přihlášení

• V případě, že jde o heslo silné a sofistikované, není třeba jej měnit „každou chvíli“. 

• Důležitější než změna jsou unikátní a silná hesla. Rozhodně ne jedno heslo k více účtům –

např. stejné heslo pro e-mail, bankovnictví a sociální sítě.

• Základní heslo, které uživatel dostane při registraci, si změní 87 % – 51 % pouze v případě, 

že podle respondentů není dostatečně bezpečné, 27 % jej změní na své obvyklé, bez ohledu 

na to, aby zvažovali jeho bezpečnost a 9 % navíc pro všechna hesla a jejich generování 

používá správce hesel.



Silné
(sofistikované) 
heslo

$aySk&Ct2#%E3Xs9



Hackerské útoky
Index Kyberbezpečnosti ČBA



V ochraně 
našich dat 
věříme 
bankám

Průzkum č. 1: Které subjekty podle vás nejlépe zabezpečí vaše data před možným únikem a zneužitím? / N = 1010
Možnost více odpovědí, součet 

kategorií je > 100 %

70 %

34 %

12 %

10 %

4 %

3 %

3 %

1 %

1 %

0 %

19 %

9 %

Banka

Státní správa (e-government)

Poskytovatelé energií (elektřina, plyn, voda
atd)

Telekomunikační operátoři

Běžný internetový obchod (e-shop)

Tzv fintech společnosti (finanční technologické 
společnosti – často nové začínající firmy, …

Internetový prohlížeč

Nebankovní licencovaní poskytovatelé půjček

Obchodní řetězce

Ostatní

Žádný

Nemám tušení



Údaje, které 
nejsme ochotni 
poskytovat 

Průzkum č. 1: Následující osobní údaje rozřaďte do kategorií: Co neuvedu za žádných okolností? / N = 1010
Možnost více odpovědí, součet 

kategorií je > 100 %

3%

4%

8%

10%

11%

15%

19%

23%

26%

29%

33%

33%

35%

36%

45%

66%

94%

Jméno a příjmení

E-mail

Titul

Telefonní číslo

Adresa trvalého bydliště

Výška a váha

Jméno a příjmení partnera

Adresa přechodného bydliště

Jména a příjmení rodičů

Jména a příjmení dětí

Registrační značka auta

Výše platu

Fotografie

Číslo bankovního účtu

Rodné číslo

Výše úspor

Přihlašovací údaje k mému bankovnímu účtu

2019: 44 %

2019: 93 %

2019: 74 %

• Obezřetní při poskytování údajů jsou 

lidé stále u přihlašovacích údajů k 

bance a neradi udávají výši úspor.

• Až na údaj o výši platu se ochota 

sdílet údaje od roku 2019 příliš neliší.



Více než 
polovina 
Čechů má 
nějakou 
zkušenost s 
pokusem o 
kyberútok

Průzkum č. 1: Stal jste se někdy obětí hackerského útoku?/ N = 1010, Na jaké zařízení hacker zaútočil / N=  505
Možnost více odpovědí, součet 

kategorií je > 100 %

Ano, letos během 
pandemie COVID-19

9 %

Ano, loni
13 %

Ano, ještě 
dříve
39 %

Ne
39 %

Nevím
12 %

84 %

17 %
4 % 5 %

PC nebo
notebook

Mobilní
telefon

Tablet jiné

Na jaké zařízení hacker zaútočil

• Většinou (86 %) však útok nebyl 

dokončen.



Kyberútoky 
jsou vedeny 
nejčastěji přes 
e-mail

Průzkum č. 1: Jakým způsobem na Vás hacker zaútočil? / N = 505, Co bylo předmětem hackerského útoku? / N = 505
Možnost více odpovědí, součet 

kategorií je > 100 %

9 %

4 %

6 %

8 %

18 %

73 %

Jiným způsobem

Staženou mobilní aplikací

Zneužil číslo mé platební karty 
(např. prostřednictvím 
falešného e-shopu…)

Přes falešnou webovou
stránku banky

Zprávou přes sociální sítě

E-mailem

Způsob vedení kyberútoku Co bylo předmětem kyberútoku

16 %

11 %

23 %

39 %

39 %

Jiné, specifikujte

Hardware (př. zašifrované
disky)

Hesla

Peníze

Osobní data



Polovina lidí 
má vědomě 
zabezpečený 
mobil, 
u počítače 
jsou to 3/4

Průzkum č. 1: Máte mobilní telefon zabezpečený proti napadení hackerem / N = 875 (ti, kteří mají chytrý telefon), 

Máte proti napadení hackerem zabezpečený domácí PC / notebook? / N = 1010

26 % 25 %
21 %

5 % 8 %
15 %

51 %

26 %

7 %
3 % 3 %

7 %

Ano, sám jsem si
antivir

nainstaloval/a

Ano, antivir byl
součástí softwaru

Myslím si, že můj
telefon / PC je díky

operačnímu
systému dost

bezpečný

Ne, nechce se mi
platit za antiviry

Ne, nevěřím tomu,
že to funguje

Nevím

Mobil PC/notebook

• Lepší antivirové zabezpečení si lidé dávají hlavně na počítač.

• U mobilních telefonů věří v zabezpečení poskytované operačním systémem.

• Výsadní postavení v operačním systému pro mobilní telefony si drží Android od Google (74 %), 

následuje iOS od Apple (10 %) a Windows Phone od Microsoft (3 %). Chytrý telefon nemá 13 % 

(převážně senioři). 



Opakující se 
typy podvodů

Zdroj: průzkum mezi členskými 

bankami ČBA

• E-mail o uzamčení účtu s odkazem na odemčení, který směřuje 

na falešné stránky

• Telefonáty (vishing) o podezřelých transakcích s žádostí o 

sdělení přihlašovacích údajů do IB, případně platební karty 

• E-maily zneužívající doručovatelských služeb

• Podvodný prodejce na internetu, který po platbě předem přestane 

komunikovat

• Vyděračné e-maily

• Podvržené faktury k proplacení

• Falešné poukázky do obchodních řetězců

• Reklamy na virtuální měny a jejich zneužití (např. bitcoin)

• Rodinné podvody

• Falešné dědictví a výhry

• Zneužití dat ze sociálních sítí



Růst 
phishingových
útoků v ČR

NOUZOVÝ STAV

2020/Q1

2019/Q4

NOUZOVÝ STAV

2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4

UVOLNĚNÍ

Zdroj: ESET



Index Kyberbezpečnosti ČBA



Index 
kyberbezpečnosti 
ČBA dosahuje 61 %

Index se od loňského roku snížil o 4 pct. body. 

V roce 2020 došlo ke změně metodiky indexu: vstupují do něj otázky, které zpřesňují chování lidí (místo 
ukládání či změna hesel v jednotlivých aplikacích). Některé otázky byly naopak z indexu vyloučeny.

2020 – 61 % 
2019 – 65 %

2018 – 61 %

2017 – 59 %

2016 – 62 %

2015 – 61 %

Index 

kyberbezpečnosti

Všichni Všichni 60,6 %

Pohlaví
Muž 61,8 %

Žena 59,4 %

Věk

18-34 65,7 %

35-49 63,0 %

50-64 58,0 %

65 a více let 54,3 %

Vzdělání

ZŠ, Vyuč 59,1 %

Maturita 60,6 %

VOŠ, VŠ 63,3 %

Region

Praha 62,8 %

Čechy 60,2 %

Morava 60,5 %



V průměru se 
pohybuje 43 % 
populace, což 
není dobrá 
zpráva 29 %

21 % 21 %

29 %

< 50 bodů 51 - 60 bodů 61 - 70 bodů 71+ bodů

Index Kyberbezpečnosti ČBA

Méně než 30 % 

má 1,5 % 

populace

Více než 80 % 

má 7 % 

populace



Kybertest – poznají Češi pokus o podvod?



O Kybertestu

• Test obsahující 10 otázek (obrázků), 
kterým respondenty provázela česká 
fiktivní banka „Rodinná banka“.

• Otázky představovaly situace, do 
kterých se uživatelé běžně dostávají –
přihlášení se do internetového 
bankovnictví, stažení bankovní 
aplikace v internetovém obchodě, e-
mailová komunikace.

• V otázkách byly ukryty až 4 podezřelé 
prvky, které mohly naznačovat, že jde 
o práci podvodníků – podvržená e-
mailová adresa odesílatele, dvojité 
koncovky příloh, chyby a překlepy.

• Cílem testu bylo prvky odhalit.



Úspěšnost 
Čechů v
Kybertestu
dosáhla pouze 
43 %

Index Kyberbezpečnosti

• Úspěšnost v testu se odvíjí od věku a vzdělání – mladí a vzdělaní lidé 

dosahují 50 % (resp. 54 % a 51 %). Naopak lidé se základním vzděláním 

a vyučeni dosáhli v testu 37 %.

• Pouhé 1 % Čechů dosáhlo v testu výsledků nad 81 %. 



E-mail od 
Rodinné 
banky



E-mail od 
Rodinné 
banky

• Podvrženou adresu odhalilo 57 %

• Podvržený odkaz odhalilo 77 %

• Apel na čas odhalilo 34 %



40 % Čechů 
nepovažuje 
dvojitou 
koncovku za 
podezřelou

• OPAKOVÁNÍ: V průzkumu 82 % Čechů 

deklarovalo, že přílohy od neznámého 

adresáta nikdy neotvírají.

• V Kybertestu přílohu označilo za podezřelou 

ale 60 %.

• Proč je příloha podezřelá? 

• velikost 24 MB, to je pro srovnání 

velikost kratšího videa ve střední 

kvalitě,

• dvojitá koncovka přílohy (pdf.exe), 

označení „exe“ označuje spustitelný 

program.

• Co by se mohlo stát? Stažení programu, 

který bude pracovat na pozadí a sbírat 

přihlašovací údaje, případně zařízení zcela 

zablokuje a podvodníci budou požadovat 

výkupné.

• VYHODNOCENÍ KYBERTESTU: Odkaz 

považuje za falešný pouze 48 % a e-

mailovou adresu odesílatele 60 %.



SMS zpráva

• Žádost o PIN a zaslání odkazu je pro 20 % Čechů v pořádku a považují to za 
běžnou komunikaci, apel na čas pak pro 30 %. 

• Banka vám nikdy v SMS zprávě nezašle odkaz na stránku s výzvou 
o provedení změny jakýchkoliv údajů, ani nebude požadovat citlivé údaje, 
jako je číslo platební karty či přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.



Udělení 
oprávnění 
stahovaným 
aplikacím = 
Češi jsou 
obezřetní (70 % 
odpovědělo 
správně)

Stáhli jste si mobilní bankovní aplikaci René, která má kromě přehledu o zůstatku a pohybech 

na vašem účtu pouze tyto základní funkcionality: provádění platebních transakcí (např. platit 

telefonem i skrze QR kód) a vyhledávání nejbližších bankomatů a poboček. Rozhodněte se, k jakým 

nástrojům jí přístup neudělíte, protože takový přístup ke svému fungování nepotřebuje.



Výsledky 
Kybertestu

• Propadlý certifikát na webové stránce banky = odhalilo 40 %

• Časový nátlak v e-mailu = odhalilo 34 %

• Překlepy a chyby v textu = odhalilo 20 %

• Překlepy a chyby v URL adrese = odhalilo 38 %

• Podvrženou e-mailovou adresu = odhalilo 60 %

• Podvržené odkazy v SMS zprávě = odhalilo 80 %

• Žádosti o PIN a přihlašovací údaje v SMS zprávě = odhalilo 80 %



Diskuze a prostor pro dotazy



Děkujeme za pozornost!


