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Metodika výzkumu 

velikost vzorku 820 respondentů ve věku 15 a více let 

termín dotazování 9. -  12. prosince 2022 

metoda sběru dat dotazování prostřednictvím online panelu (CAWI) 

výběr respondentů kvótní výběr pro reprezentativní vzorek 

reprezentativita 
výzkum je reprezentativní pro internetovou populaci ČR ve věku 15 a více let zvlášť podle znaků: pohlaví, věk, vzdělání, 
velikost místa bydliště a kraj 

realizátor a zadavatel nezávislý výzkum realizuje společnost MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) exkluzivně pro společnost ESET spol. s. r. o. 
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Struktura vzorku 

 pohlaví   nejvyšší ukončené vzdělání   region   

 muž 50 % základní 11 % Praha 13 % 

 žena 50 % vyučen(a) / střední bez maturity 27 % Středočeský 13 % 

střední s maturitou 40 % Jihočeský 6 % 

vysokoškolské 22 % Plzeňský 6 % 

velikost místa bydliště       Karlovarský 3 % 

do 999 obyvatel 18 %  věková skupina   Ústecký 7 % 

1 000–4 999 obyvatel 20 % 15–24 let 15 % Liberecký 4 % 

5 000–19 999 obyvatel 18 % 25–34 let 21 % Královéhradecký 5 % 

20 000–99 999 obyvatel 21 % 35–44 let 24 % Pardubický 5 % 

100 000 nebo více obyvatel 23 % 45–54 let 18 % Vysočina 5 % 

55–64 let 13 % Jihomoravský 11 % 

65 a více let 9 % Olomoucký 6 % 

Zlínský 5 % 

Moravskoslezský 11 % 



online nakupování  
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bezpečnostní software 

Nejlépe jsou bezpečnostním softwarem vybavené notebooky, ze všech respondentů kladně odpovědělo 73 %. Pokud budeme brát v úvahu 
pouze vlastníky notebooku, má bezpečnostní software nainstalováno 84 % ze 716 vlastníků. Na druhém místě je mezi vlastníky stolní počítač 
– ze 474 jich má bezpečnostní software 78 %. Nejméně zabezpečené jsou tablety (46 % vlastníků). 

Stolní počítače mají lépe zabezpečené vlastníci nad 30 let (31 - 50 let 81 % a 51 a více let 83 %) a mobilní telefony nejstarší (bezpečnostní 
software má na svém mobilu  67 % z 217 vlastníků mobilu ve věku 51 a více let). 

 

C01. Na kterých z těchto zařízení máte nainstalovaný bezpečnostní software (antivir)?  

N = 820; graf zobrazuje údaje v % 
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nákupy na internetu 

C02. Nakupujete na internetu (online)?  

N = 820; graf zobrazuje údaje v % 
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Alespoň občas nakupuje na internetu 9 z 10 dotázaných, pouze  
3 % respondentů deklarují, že online nenakupují vůbec. 

Alespoň občas nakupují online více mladší respondenti (15 – 30 let 
95 % a 31 - 50 let 94 % oproti nejstarším 51 a více let 77 %).  

Více online nakupují i vzdělanější respondenti (ZŠ+SŠ  
bez maturity 83 %, SŠ s maturitou 93 % a VŠ 97 %). 

Více online alespoň občas nakupují respondenti žijící s dětmi  
(s partnerem/kou i sám/sama s dětmi 96 %).  

Odpověď „velmi často“ uvádí více než třetina respondentů do 50 
let (15 – 30 let 37 % a 31 - 50 let 36 %), středoškoláků s maturitou 
(35 %) a více než dvě pětiny vysokoškoláků (41 %). 

 

Pozn.: Součet hodnot v grafu nedává 100 % z důvodu zaokrouhlování, 
protože „velmi často“ odpovědělo 30,5 % a „málokdy“ 7,5 % respondentů. 
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zařízení pro nákupy na internetu 

C03. Jaká zařízení využíváte pro nákupy online?  
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n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 

Nejčastěji používají respondenti pro nákup na internetu mobilní telefon  
(63 % z těch, kteří na internetu nakupují). Častěji mobil využívají ženy (68 %), 
vysokoškoláci (73 %) a rodiny s dětmi (71 %). Využívání mobilu klesá s věkem 
(nejmladší  79 %, střední  70 % a nejstarší  35 %).  

Jen o maličko méně je využíván notebook (61 %), jeho využívání stoupá se 
vzděláním (ZŠ+SŠ bez maturity 51 %, SŠ s maturitou 63 % a VŠ 74 %). Rodiny  
s dětmi ho využívají naopak nejméně (56 % oproti respondentům, kteří žijí  
v domácnosti „jinak“ -72 %). 

Podíváme-li se však na využívání zařízení pro online nákupy z hlediska 
vlastnictví zařízení zjistíme, že nejčastěji je využíván notebook – pro nákupy 
ho využívá 70 % z 699 respondentů, kteří ho vlastní a nakupují online. Mobil 
je až na druhém místě (63 % z 785 online nakupujících  vlastníků), následuje 
stolní počítač (51 % z 462 online nakupujících vlastníků) a nejméně je využíván 
tablet (16 % z 416 online nakupujících vlastníků).  

Ne vždy je však zařízení využíváno pouze vlastníky - nejčastěji je využíván respondenty, 
kteří ho osobně nevlastní, stolní počítač (13 respondentů, kteří ho nevlastní, uvedlo jeho 
využívání pro online nákupy). 

 

 



35 

země původu zboží 

C04. Z kterých zemí nakupujete online?  
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n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 

Téměř všichni (98 %), kteří nakupují online, nakupují z České republiky,  
a jednotlivé kategorie se mezi sebou signifikantně neliší. 

Necelá třetina  (31 %) nakupuje ze zemí EU, častěji muži (36 %),  
obyvatelé největších sídel (41 %), z Prahy a Středních Čech (40 %)  
a respondenti, kteří žijí v domácnosti „jinak“ (46 %). Nákupy z EU 
významně klesají s věkem (nejmladší  46 %, střední  29 % a nejstarší 
19 %).  

Nákupy z Asie (26 %) mají podobnou charakteristiku  nakupujících - častěji 
muži (30 %), obyvatelé největších sídel (34 %), z Prahy a Středních Čech 
(31 %) a mladší  respondenti (nejmladší  31 %, střední  27 % a nejstarší   
19 %).  

Z USA (6 %) nakupují také častěji muži (8 %), nejmladší (10 %), obyvatelé 
největších sídel (11 %) a respondenti, kteří žijí v domácnosti „jinak“  
(13 %). 

Všechny nákupy z cizích zemí uvedli signifikantně nejméně ti, kteří na 
internetu nakupují málokdy. 
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unikátní heslo má čtvrtina dotázaných  

C05. Máte pro přihlášení do jednotlivých e-shopů vždy unikátní heslo?   
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n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 

Jiné heslo pro každý e-shop používá pouze čtvrtina (25 %) dotázaných. 
Tato odpověď klesá s klesající frekvencí online nakupování (velmi často 
29 %, často 25 %, občas 20 % a málokdy 18 %). Je však třeba uvést, že  
s klesající frekvencí stoupá podíl odpovědi „Nejsem registrovaný/á ve 
více e-shopech“(velmi často 7 %, často 7 %, občas 13 % a málokdy 15 %). 

  

Bez registrace nakupuje necelá třetina (31 %) dotázaných, častěji 
nejstarší (45 %) a ti, kteří nakupují občas (40 %) nebo málokdy (53 %). 

 

Stejné nebo podobné heslo pro online nákupy používá více než třetina 
(36 %) dotázaných, častěji lidé do 50 let (15 - 30 let 43 %, 31 - 50 let  
40 %), vysokoškoláci (47 %) a lidé, kteří online nakupují velmi často  
(44 %) nebo  často (40 %). 
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důležitá kritéria 

Nejdůležitějším kritériem pro nakupování 
online je důvěra v bezpečnost nákupu  
(na škále 1= velmi důležité - 5 = Zcela 
nedůležité ji 1 nebo 2 označilo 91 % 
dotázaných).  

Na druhém místě je dřívější dobrá zkušenost 
s nákupem (89 %). 

Na třetím místě jsou podmínky nákupu 
(možnost dopravy, platby atd.)  (86 %). 

Na čtvrtém místě je v součtu odpovědí 1+2 
nejnižší cena zboží 84 %, v podílu odpovědi 
1= velmi důležité  ji však předstihuje dobré 
hodnocení e-shopu v recenzích (součet 1+2 
82 %). 

Grafy na následující straně zobrazují průměrné 
hodnocení podle pohlaví, věku a vzdělání. 

 

 

C06. Pokud mají Vámi sháněné zboží ve více e-shopech, jak důležitá jsou pro Vás následující kritéria při výběru e-shopu, ve kterém nakoupíte? Odpovězte prosím u každé možnosti na 
škále 1= Velmi důležité až 5 = Zcela nedůležité? 

n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 
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důležitá kritéria 

C06. Pokud mají Vámi sháněné zboží ve více e-shopech, jak důležitá jsou pro Vás následující kritéria při výběru e-shopu, ve kterém nakoupíte? Odpovězte prosím u každé možnosti na 
škále 1= Velmi důležité až 5 = Zcela nedůležité? 

n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 
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Grafy jsou setříděné podle celkového průměru. 
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úroveň zabezpečení nákupu  

C07. Podle čeho hodnotíte úroveň zabezpečení nákupu z internetového obchodu?  
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n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 

Úroveň zabezpečení je v naprosté většině (87 %) hodnocena podle 
dřívější dobré zkušenosti s nákupem. Nejčastěji takto odpověděli 
nejstarší respondenti (93 %). 

Podle dobrých recenzí hodnotí úroveň zabezpečení 60 % 
dotázaných, nejčastěji obyvatelé největších sídel (68 %). 

Důvěryhodnost značky je zárukou pro 58 % dotázaných, nejčastěji 
pro vzdělanější (SŠ s maturitou 62 % a VŠ 66 %). Důvěryhodnost 
značky jako záruky úrovně zabezpečení klesá s věkem (nejmladší   
70 %, střední  58 % a nejstarší  47 %).  

Skutečné bezpečnostní prvky označila méně než čtvrtina 
dotázaných. 

Nejčastěji je zde jmenována šifrovaná komunikace (23 %) a 
bezpečnostní certifikáty (14 %). Oba prvky jmenují častěji muži, 
respondenti do 30 let, vzdělanější respondenti (tedy SŠ s mat.  
nebo VŠ), v největších sídlech a v Praze nebo ve Středních Čechách. 
Nutnost přihlášení pomocí hesla i potvrzovací SMS uvedlo 13 % 
dotázaných, signifikantně častěji muži (16 %). 
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způsoby platby 

C08. Jakými způsoby alespoň někdy platíte za zboží nakoupené přes internet? 
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n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 

Nejčastějším způsobem platby při online nakupování je platba kartou online, 
uvedly ji tři čtvrtiny (76 %) dotázaných. Tento způsob častěji využívají lidé do 
50 let (nejmladší 87 %, střední 81 %), v největších sídlech (83 %) a v Praze 
nebo ve Středních Čechách (84 %). Využívání karty stoupá se vzděláním 
(ZŠ+SŠ bez maturity 67 %, SŠ s maturitou 78 % a VŠ 89 %). 

Polovina nakupujících využívá dobírku, především lidé, kteří online nakupují 
málokdy (66 %), rodiny s dětmi (56 %) a obyvatelé nejmenších obcí (57 %). 
Významná je dobírka pro nakupující nad 30 let (31 - 50 let 53 % a 51 a více 
let 57 %). V nejstarší kategorii a u nakupujících málokdy je dobírka na prvním 
místě. 

Platbu při osobním vyzvednutí využívají častěji muži, lidé z největších sídel  
a z Prahy nebo Středních Čech.  

Platba převodem z bankovního účtu je nejčastější nad 30 let (střední  48 %  
a nejstarší  49 %).  

Platba přes Google Pay či Apple Pay klesá s věkem a stoupá se vzděláním, 
častější je také v Praze a Středních Čechách.  

PayPal/PaySec využívají častěji muži, obyvatelé nejmenších obcí a Čech 
mimo Prahy a StČ. 
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zabezpečení platební karty  

C09. Jak věnujete pozornost zabezpečení platební karty pro nákupy přes internet?  
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n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 

Tři čtvrtiny (73 %) dotázaných uvádí dvoufázové ověření, častěji 
respondenti do 50 let (nejmladší 84 %, střední 76 %) a rodiny s dětmi 
(77 %). Podíl tohoto typu zabezpečení stoupá se vzděláním (ZŠ+SŠ bez 
maturity 64 %, SŠ s maturitou 74 % a VŠ 87 %).  

Dvě třetiny (67 %) dotázaných uvádí nastavení limitu plateb, častěji 
také respondenti do 50 let (obě skupiny 70 %) a vysokoškoláci (78 %). 

Virtuální kartu používá necelá pětina (18 %) dotázaných, signifikantně 
častěji muži (23 %), Pražané a Středočeši (26 %) a respondenti, kteří žijí 
v domácnosti „jinak“ (27 %). Využívání virtuální karty významně klesá  
s věkem (nejmladší  28 %, střední  18 % a nejstarší  10 %).  

Oddělenou kartu pro online platby používá také 18 % dotázaných,  
v tomto případě bez signifikantních rozdílů. 

Odpověď „neplatím na internetu“ uvedlo 7 % těch, kteří na internetu 
nakupují. Významně častěji ti, kteří nakupují málokdy (27 %), nejstarší 
respondenti (16 %) a respondenti s nejnižším vzděláním (ZŠ a SŠ bez 
maturity 12 %). 



podvody při nákupu v internetovém obchodu 
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podvod při nákupu v internetovém obchodu 

C10. Máte za posledních 12 měsíců zkušenost s podvodem/krádeží při nákupu v internetovém obchodu, kdy Vám vznikla finanční škoda?   
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n = 799; pouze respondenti, kteří nakupují online, graf zobrazuje údaje v % 

S podvodem při nákupu v internetovém obchodu se podle svých slov 
setkala pětina nakupujících.   

Desetině ( 9 %) nakupujících finanční škoda nevznikla, 8 % uvádí 
škodu do 5 000 Kč.  

Vyšší škody vznikly spíše ojediněle, i přesto však můžeme najít 
statisticky významný rozdíl  mezi muži a ženami v odpovědi „Ano, s 
podvodem jsme se setkal/a a vznikla mi finanční škoda nad 10000 Kč.“ 
(ženy 3 %). 

Další statisticky významný rozdíl najdeme u těch, kteří na internetu 
nakupují málokdy – s podvodem se nesetkalo 95 % z nich.  

Jiné signifikantní rozdíly nebyly v této otázce nalezeny.  
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řešení podvodu při nákupu v internetovém obchodu 

C11. Pokud jste se stal/a obětí podvodu, jak jste situaci řešil/a?  
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n = 154; pouze respondenti, kteří se s podvodem setkali, graf zobrazuje údaje v % 

Jak již bylo řečeno, s  podvodem se při nákupu v internetovém 
obchodu setkala pětina nakupujících, tedy 154 respondentů. 
 

Třetina (33 %) z nich podvod řešila s bankou  či zprostředkovatelem 
platby.  
 

Čtvrtina (25 %) postižených situaci řešila s provozovatelem e-shopu, 
statisticky významně více vysokoškoláci (36 % z 33 respondentů). 
 

Pětina (21 %) postižených podvod nahlásila na Policii ČR. 
 

Zbývající třetina (33 %) postižených podvod či krádež neřešila s nikým. 
 

Kromě vysokoškoláků a řešení s provozovatelem e-shopu se jiné 
signifikantní rozdíly neobjevily. 

 

 




