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METODOLOGIE A POZADÍ VÝZKUMU

CÍLOVÁ SKUPINA VELIKOST VZORKU METODA SBĚRU DAT

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ TERMÍN SBĚRU DAT

Reprezentativní vzorek 
populace ČR ve věku 
18–79 let

n = 1000
(Kvótní výběr dle pohlaví, 
věku, vzdělání, regionu a 
velikosti místa bydliště)

Online dotazování
(CAWI) pomocí Ipsos 
panelu Populace.cz

Strukturovaný dotazník 
o délce 15 minut

Březen 2021

Česká bankovní asociace dlouhodobě
sleduje finanční chování Čechů.

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos
se tentokrát zaměřila na chování a postoje
Čechů v oblasti platebního styku.



PLATEBNÍ PROSTŘEDKY

Báze: n=1000
Otázka PS1. Jaké platební prostředky používáte při placení např. nákupu v obchodě? 

Debetní platební kartu ke svému účtu

Platím v hotovosti

Kreditní kartu

Platím přiložením mobilu

Platím přiložením hodinek

Debetní předplacenou kartu

Platební „známku“ na mobilu, klíčích…

69 %

55 %

17 %

17 %

4 %

4 %

2 %

• Platbu pomocí přiložením mobilu 
používají nejčastěji lidé ve věku 18–26 
let (32 %) a 27–35 let (25 %). 

• Kreditní kartou platí nejčastěji starší 
lidé ve věku 66–79 let (28 %) a lidé s 
vysokoškolským vzděláním (25 %). 

Sociodemografické rozdíly



VYUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ PŘI 
PLATBĚ MOBILEM

Báze: n=171 (ti, kdo platí přiložením mobilem)
Otázka PS1a. Jakou aplikaci používáte pro placení mobilem, ve kterém máte nahranou kartu? 

• Google Pay využívají při placení 
mobilem častěji muži než ženy.

• Nejméně pak tuto aplikaci využívají 
lidé ve věku 66–79 let.

• Pomocí Apple Pay platí nejčastěji 
nejmladší lidé mezi 18–26 lety.

• Platby mobilem nevyužívají zejména 
lidé starší 54 let.

Sociodemografické rozdíly

Google Pay 58 %

Apple Pay 37 %

Jiná, speciální aplikace mé banky 8 %



Báze: n=1000
Otázka PS1b. Když máte možnost, upřednostníte placení bezkontaktně?

19 %

62 %

5 %

13 %
Ano, zvlášť u menších částek

Ano, kdykoli bez ohledu na výši
částky

Ne, zvlášť u vyšších částek

Ne, bezkontaktně se snažím
neplatit

BEZKONTAKTNÍ PLACENÍ 
UPŘEDNOSTŇUJE 82 % ČECHŮ

• Bez ohledu na výši částky 
upřednostňují platby bezkontaktně 
především lidé s vysokoškolským 
vzděláním a VOŠ (72 %).

Sociodemografické rozdíly



PLACENÍ NA INTERNETU



PLATBY NA INTERNETU

Báze: n=1000
Otázka PS3. Jaký způsob placení využíváte při nákupech na internetu? 

58 %

36 %

32 %

12 %

9 %

Platbu kartou přes platební bránu

Příkaz v internetovém bankovnictví

Na dobírku (následně hotově či kartou)

Internetovou peněženkou 
(např. PayPal)

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

• Kartou přes platební bránu platí 
nejčastěji mladí lidé do 35 let a 
vysokoškoláci.

Sociodemografické rozdíly
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PLATBY NA INTERNETU

• Počet transakcí 2020: více než 211 mil. 
(2019: 140 mil., 2018: 102 mil.).

• Objem transakcí 2020: 194,4 mld. Kč 
(2019: 123 mld. Kč, 2018: 86,8 mld. Kč).

• Průměrná částka do roku 2018 
postupně klesala, od roku 2019 opět 
pozvolna rostla.

Placení kartou na internetu
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KARTY POUŽÍVANÉ PŘI 
ONLINE PLATBÁCH

Báze: n=581 (odpovídali ti, kdo platí na internetu kartou), n=494 (odpovídali ti, kdo mají nastavený limit)
Otázka PS4. Jaký typ karty používáte při platbách na internetu nejčastěji? 
PS5. Máte nastavené limity pro platby kartou na internetu? PS5b. Do jaké výše máte limit nastaven?

Běžně používaná debetní karta k účtu 85 %

Kreditní 11 %

Speciálně vyhrazená debetní karta ke 
speciálnímu účtu

4 %

Jiná 1 % • Debetní kartu (95 %) využívá naprostá
většina mladých lidí.

• Kreditní kartu pak Češi ve věku 66 až
79 let (32 %).

Sociodemografické rozdíly

Limity na platebních kartách

• Většina Čechů (85 %) má pro platby na 
internetu nastavený určitý limit.

• Limit ve výši 5 tis. má nastaveno 27 % 
Čechů, 20tis. limit má 35 % Čechů a 
50tis. limit pak 14 %.



ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Báze: n=977 (odpovídali ti, kdo nakupují na internetu)
Otázka PS6b. Pomocí jakého zařízení nejčastěji nakupujete na internetu? 

Počítač/notebook

Mobilní telefon

Tablet

68 %

29 %

4 %

Sociodemografické rozdíly

• Mobilním telefonem na internetu 
nakupují častěji ženy (35 %) a mladí lidé 
18–26 let (39 %) a 27–35 let (49 %).

• Pomocí počítače pak nejvíce starší lidé 
54–65 let (83 %) a 66–79 let (86 %). 

Zabezpečení proti napadení hackera

• Na 78 % Čechů má své zařízení 
zabezpečeno proti napadení hackera -
40 % si antivir instalovalo, 38 % jej 
mělo jako součást softwaru. Necelá 
desetina (8 %) si není jistá.



PLACENÉ INTERNETOVÉ SLUŽBY

Báze: n=1000, n=284 (odpovídali ti, kdo placené služby využívají)
Otázka PS15. Využíváte internetové služby, kdy Vám za ně jejich provozovatelé pravidelně strhávají poplatek, 
aniž byste musel/a zadávat příkaz do internetového či mobilního bankovnictví (např. Netflix, Spotify, YouTube Premium aj.)? 
PS16. Kolik takových služeb přibližně využíváte? PS17. Kolik činní celkový obnos, který za tyto služby zaplatíte měsíčně?

Na 28 % Čechů využívá placené internetové služby bez nutnosti zadat 
příkaz do bankovnictví (Netflix, Spotify apod.)

1 službu 29 %

2 služby 24 %

3 služby 20 %

4 a více služeb 26 %

Nad 1 000 Kč 27 %

501 - 1 000 Kč 26 %
201 - 500 Kč 27 %
Do 200 Kč 20 %

• Nad 1 000 Kč platí nejčastěji lidé mezi 
54–65 lety (48 %).

• Služby placené formou pravidelného 
poplatku využívají nejčastěji mladí lidé 
mezi 18–35 let a lidé se ZŠ vzděláním. 

Sociodemografické rozdíly

Počet takovýchto služeb

Celkový měsíční obnos za tyto služby



HOTOVOST



Zdroj: ČNB

PENÍZE V OBĚHU (vývoj od 1.1.2016 do 31.12.2020)
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VÝBĚRY Z BANKOMATŮ

• Počet transakcí v ATM 2020: 143 mil.  
(pokles oproti roku 2019: 179 mil. i roku  
2018: 183 mil.).

• Objem transakcí 2020: 735 mld. Kč 
(pokles oproti roku 2019: 822 mld. Kč 
i roku 2018: 775 mld. Kč). 

• Průměrná vybraná částka 2020: 5 133 Kč 
(meziroční nárůst o 560 Kč).

Data k výběrům z bankomatů
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VÝBĚRY Z BANKOMATŮ

Báze: n=1000, n=920 (ti, kteří někdy vybírají z bankomatu)
Otázka PS8. Jak často vybíráte hotovost z bankomatu? PS9. Vybíral/a jste někdy z bankomatu bezkontaktně?; 
PS9b. Jste spokojen s dostupností / počtem bankomatů ve Vašem okolí?

8 %

31 %

43 %

13 %

3 %

1 %

0 %

Nevybírám vůbec

Párkrát do roka

Jednou měsíčně

Jednou týdně

Několikrát týdně

Denně

Několikrát denně

• S dostupností bankomatů ve svém okolí 
je spokojeno 80 % lidí.

• Z bankomatu bezkontaktně někdy 
vybíralo 43 % Čechů. 

• Nejčastěji jde o mladé lidi ve věku 
27–35 let (64 %). Naopak bezkontaktní 
výběr nevyužívají lidé ve věku 66–79 let 
(74 %).

Dostupnost a bezkontaktní výběry



VKLÁDÁNÍ HOTOVOSTI

Báze: n=1000
Otázka PS10. Jak často vkládáte hotovost do bankomatu?; PS10b. Jste spokojen s dostupností / 
počtem vkladomatů ve vašem okolí? 

• S dostupností vkladomatů ve svém okolí 
je spokojeno 38 % lidí.

Dostupnost vkladomatů1 %

1 %

1 %

2 %

13 %

26 %

13 %

42 %

2 %

Několikrát denně

Denně

Několikrát týdně

Jednou týdně

Jednou měsíčně

Párkrát do roka

Nevkládám, zajdu raději na pobočku

Hotovost vůbec nevkládám

O této možnosti nevím

Sociodemografické rozdíly

• Hotovost do vkladomatů nevkládají 
vysokoškoláci (52 %) a lidé mezi 66–79 
lety (65 %). 

• Nejmladší lidé do 26 tak činí nanejvýš 
párkrát do roka (45 %). 

• Vložit hotovost na pobočku si raději 
zajdou lidé s výučním listem (18 %). 



EXISTENCE HOTOVOSTI  

Báze: n=1000
Otázka PS7. Kdyby přestala existovat hotovost, tak bych to považoval/a za…;

38 %

66 %

32 %

12 %

30 %
23 %
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Zjednodušení
života
(8-10)

Tak na půl
(6,7)

Omezení
svobody
(0-5)

• Zjednodušením života by konec 
existence hotovosti představoval 
především pro muže (28 %). 

• Pokud by přestala existovat hotovost, za 
omezení svobody by to považovali 
nejvíce lidé mezi 36–64 lety (74 %).

Sociodemografické rozdíly



INOVACE V PLACENÍ



BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

• V roce 2020 zpracovalo zúčtovací centrum ČNB celkem 744,1 mil. položek v celkové hodnotě 
314 498 mld. Kč.

• Průměr činil 2,96 mil. položek denně. Průměrná denní hodnota položek činila 1 253 mld. Kč.

Zdroj: ČNB
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BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

Za první kvartál letošního roku proběhlo průměrně cca 7,5 mil. transakcí; z toho cca 1,4 mil. 
transakcí jako okamžité platby.

Zdroj: ČNB

Průměrný denní počet mezibankovních položek v roce 2020 Rok 2021



FUNGOVÁNÍ OKAMŽITÝCH PLATEB

• Od 1. června se zvýšil limit maximální částky jedné platby u okamžitých korunových plateb 
zúčtovávaných v platebním systému ČNB CERTIS z 400 000 Kč na 2 5000 000 Kč.

• Znamená to, že banky zapojené do tohoto schématu musí zajistit přijetí těchto plateb,
nemusí však nový limit nabízet i při posílání plateb. 

• Na navýšení maximálního limitu pro odchozí okamžitou platbu se banky dohodly v rámci 
České bankovní asociace.

• Aktuálně okamžité platby umožňuje 13 bank: Komerční banka, ČSOB, MONETA Money 
Bank, Česká spořitelna, Fio banka, Banka CREDITAS, Air Bank, Raiffeisenbank, J&T BANKA, 
PPF banka, Equa bank, mBank, Oberbank.



ZNALOST OKAMŽITÝCH PLATEB

Báze: n=1000
Otázka PS11. Když dnes zadáte platbu/převod na jiný účet, příjemce ji obdrží nejpozději následující pracovní den. 
Jak Vám vyhovuje tato časová lhůta?; PS12. Slyšel/a jste o okamžitých platbách?

• Nejčastěji o této funkci slyšeli lidé ve 
věku 27–35 let (89 %) a 36–44 let 
(87 %). 

• Naopak nejmenší povědomí je mezi 
nejstaršími obyvateli, tedy ve věkové 
kategorii 66–79 lety (32 %).

Sociodemografické rozdíly

• Na 81 % Čechům vyhovuje, že když dnes 
zadají platbu/převod na jiný účet, 
příjemce ji obdrží nejpozději následující 
pracovní den.

Rychlost převodu

81 %

19 %
Ano, o okamžitých platbách
jsem již slyšel/a

Ne, o okamžitých platbách
jsem neslyšel/a



VYUŽÍVÁNÍ OKAMŽITÝCH PLATEB

Báze: n=807 (ti, co o okamžitých platbách slyšeli)
Otázka PS13. Využíváte okamžité platby?; PS14. Vnímáte okamžité platby jako přínosnou novinku v platebním styku?

58%
33%

8%

2%

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

• Okamžité platby vnímají jako přínosnou 
novinku v platebním styku nejčastěji 
lidé mezi 27 až 35 lety (66 %), ti tuto 
možnost rovněž častěji využívají (46 %). 

5 %

32 %

2 %

9 %

20 %

33 %

Ne a ani nevyužiji

Zatím ne, nepotřeboval/a jsem to

Ne, banka mi to zatím neumožnila

Ano, zkusil jsem pouze párkrát

Ano, využívám jen občas

Ano, využívám vždy
Pro Čechy jde o přínosnou novinku



PLATBA NA MOBIL JAKO 
UŽITEČNÁ NOVINKA

Báze: n=1000
Otázka PS19. Vnímáte platby na mobil, které představují způsob posílání peněz, kdy ten, co peníze posílá, nemusí znát číslo účtu a kód 
banky příjemce. Stačí znát číslo mobilního telefonu příjemce nebo ho mít uložený v adresáři v mobilním telefonu, jako přínosnou novinku v 
platebním styku?

20%

33%
33%

14%

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

• Platby na mobil vnímají jako přínosnou novinku v 
platebním styku častěji muži (59 %) a mladí lidé od 
18 do 26 let (64 %). 

• Nyní probíhají intenzivní jednání mezi 
ČBA a vybranými členskými bankami na 
straně jedné a ČNB na straně druhé. 

• Současný plán počítá s implementací 
služby vybranými bankami v prvním 
čtvrtletí příštího roku. 

• Platba bude úplně stejně zabezpečená, 
jako když se posílá z účtu na účet, pouze  
namísto čísla účtu příjemce bude moci 
plátce uvést telefonní číslo. 

• Během transakce fakticky dojde k 
„náhradě“ mobilního čísla za číslo účtu. 

Doplňující info



PLATBA NA MOBIL

Báze: n=1000
Otázka PS18. Platba na mobil (na telefonní číslo) představuje způsob posílání peněz, kdy ten, co peníze posílá, nemusí znát číslo účtu a kód 
banky příjemce. Stačí znát číslo mobilního telefonu příjemce nebo ho mít uložený v adresáři v mobilním telefonu. Měl/a byste zájem 
využívat tuto službu?

55%

2%

2%

4%

38%Ano, ale pouze v případě, že půjde 
o bezplatnou službu

Ano, i kdyby si banka účtovala poplatek 
v jakékoli výši

Ano, i kdyby si banka účtovala měsíční poplatek 
max do cca 100 Kč

Ano, částečně již využívám, má banka 
to v rámci u ní vedených účtů nabízí

Ne

• V případě, že se bude jednat o 
bezplatnou službu, měli by o platbu na 
mobil zájem častěji muži (45 %) a mladí 
lidé ve věku 27–35 lety (47 %).

• O tuto službu nemají zájem častěji ženy 
(62 %) a starší lidé (54–65 let: 66 %; 
66–79 let: 77 %).

Sociodemografické rozdíly
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SHRNUTÍ
• Debetní karta (69 %) zůstává nejrozšířenějším platebním prostředkem, který Češi využívají při placení svých nákupů 

častěji než hotovost (55 %). 

• Oproti předchozímu roku pokleslo využívání kreditní karty (17 %). Naopak Češi začínají čím dál více využívat moderní 
způsoby placení jako např. svůj mobilní telefon (17 %).

• Bezkontaktní placení upřednostňuje 82 % Čechů.

• V případě online nákupů využívají Češi nejčastěji k placení platební kartu skrze platební bránu (58 %). Dle statistik SBK 
vzrostl počet internetových transakcí v r. 2020 na více než 211 mil. (2019: 140 mil.).

• Placené internetové služby, za které si provozovatelé pravidelně a bez nutnosti zadání příkazu do bankovnictví strhávají 
poplatek, využívá čtvrtina Čechů. Nejčastěji využívají jednu takto placenou službu. Více než 1 000 Kč měsíčně za tyto 
služby na internetu zaplatí 27 % Čechů. 

• Alespoň někdy vybírá z bankomatu většina (92 %) české populace. S dostupností bankomatů ve svém okolí je spokojeno 
80 % lidí. Z bankomatu bezkontaktně někdy vybíralo 43 % Čechů. 

• Alespoň někdy využívá bankomaty pro vklad hotovosti 43 % Čechů.

• O možnosti okamžitých plateb slyšely více než tři čtvrtiny Čechů. Třetina Čechů službu pravidelně využívá, pětina jen 
občas. Necelá třetina službu dle svých slov zatím nepotřebovala.

• Více jak polovina (53 %) lidí vnímá platby na mobil jako přínosnou novinku v platebním styku. Na 45 % Čechů by mělo 
zájem službu využívat.




