
Z toho 41 % respondentů využívá veřejnou wifi síť méně 

než 1x týdně, 15 % využívá veřejnou síť několikrát týdně 

a 28 % lidí ji nevyužívá vůbec. 

Přes mobil se připojují téměř všichni 
nejen mezi mladými, ale i mezi 

střední generací.

ŽádnéJiný způsob

Jak jsou na tom češi 
s ochranou svých zařízení?

Nepodceňujete 
zabezpečení 

elektronických 
zařízení?

Zařízení pro připojení k internetu

V posledních letech nedochází k výrazným změnám, 

co se týče zabezpečování mobilních zařízení. 

Výjimkou je zamykání telefonu, které má rostoucí trend 

díky oblibě zamykání telefonu pomocí otisku prstu.

Z mobilního telefonu se k internetu připojilo 
v roce 2019 82 % uživatelů, což je nárůst 
o 9 % oproti roku 2016.

Naopak z notebooků se v roce 2016 připojilo k in-

ternetu až 81 % lidí. V roce 2019 se počet snížil na 

pouhých 68 %.

Chytrý telefon

Počítač

Tablet

Z výzkumu vyplývá, že velké 

procento lidí, až 41 %, nechrání 
svá mobilní zařízení antivirem. 

U tabletů se jedná dokonce

o polovinu uživatelů.

Využívání veřejné wifi sítě

Jaké způsoby zabezpečení 
telefonu jsou nejrozšířenější?

17 %3 %15 %25 %39 %
GestoPINOtisk prstu 

   

Z výzkumu vyplývá, že ubývá lidí s nezabezpečeným telefonem. 
Nejohroženější skupinu tvoří lidé ve věku 45+, kteří stále ve 23 % 

případů nepoužívají žádné zabezpečení.

5 důvodů proč kyberzločinci útočí
 na mobilní telefony
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Je tomu tak díky propojenosti aplikací, ať už se 

jedná o údaje k vašim bankovním účtům, nebo 

váš oblíbený druh pizzy.

Smartphone o vás ví téměř vše

Sledování polohy nám usnadňuje život, pomáhá 

nám například najít restauraci v okolí během 

pár sekund.

Telefon o vás ví, 
kde jste nebo kde pracujete 

Díky mobilním platbám pomocí Apple Pay nebo 

Google Pay používá smartphone k běžnému 

placení stále větší počet uživatelů.

Smartphone je klíčem 
k vaší peněžence 

Zapnutý Bluetooth

Uživatelé ignorují zabezpečení 

mnoho uživatelů využívá tuto funkci na denní 

bázi a neuvědomují si rizika, např. 

Bluesnarfing (ohrožení soukromých informací) nebo 

Bluebugging (zločinci mohou ovládat vaše zařízení).

pokud jde o zabezpečení počítačů a notebooků, jsou 

uživatelé o nutnosti ochrany dobře obeznámeni. 

Bohužel mobilním telefonům nepřikládají takovou 

prioritu, ačkoliv by si ji zasloužily.

Průzkum pro ESET byl realizován společností Seznam.cz 
(duben 2019)
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Notebook

Veřejné wifi sítě jsou velmi oblíbené u 

mladých lidí.

15-24 let 25-45 let 45+ let

38 %55 %70 %

50 %

K internetu se na telefonech, noteboocích 

a počítačích připojují nejvíce mladí ve věku 15-24 let

V roce 2019 využívá největší procento lidí (39 %) 

zámek telefonu ve formě otisku prstu. 
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