
94 %

33 %

5 %

5 % dotázaných má s krádeží 
při platbě  na e-shopu 

osobní zkušenost.

19
ze 45

V 19 ze 45 případů se jednalo 

o čerstvou, maximálně rok 
starou zkušenost.

35
ze 45

29
ze 38

Většina krádež ohlásila. 

Peníze byly vráceny 29 
respondentům z 38. 

Ve 35 ze 45 případů šlo 

o částku nižší než 5 000 Kč.

Zařízení využívaná 
k nákupům přes internet

Jak jsme 
nakupovali online 
v roce 2019

Jak je to s antivirovým
zabezpečením?

Nákupy online provádí prakticky všichni. Nejčastějším zařízením pro 

nákupy je notebook. Jeho využívání se pomalu snižuje s tím jak vzrůstá 

využívání mobilního telefonu. Tablet je jen okrajovým zařízením pro 

nákupy a jeho využívání stále klesá.

Z jakých zemí nakupujeme online
Online nakupování ze zahraničí je běžné, nejčastěji nakupujeme z Číny. 

Podíl nakupujících v cizině však zůstává na úrovni loňského roku.

Registrujeme se 
v internetových 
obchodech, ve kterých 
nakupujeme?

Používáme při registraci unikátní 
přihlašovací jméno a heslo?

Podle jakých kritérií vybíráme e-shop?
Důvěra v bezpečnost nákupu je klíčovým kritériem pro výběr e-shopu. Další jsou 

podmínky nákupu a osobní zkušenost. Až poté následuje nejnižší cena zboží.

Podle čeho hodnotíme 
důvěryhodnost e-shopu?

Důvěryhodnost e-shopu hodnotí lidé podle osobní zkušenosti, 

známosti e-shopu a recenzí.

Jak platíme 
za zboží zakoupené 
přes internet?

Zabezpečujeme platební karty 
pro nákupy přes internet?
Zabezpečení platby kartou je stabilní.

Oběti krádeže při 
platbě přes internet

98%
Česká republika 40%

Čina / Hongkong

10%
USA

57 %
Respondentů uvedlo,

že se většinou registruje.

43 %
Bez registrace 

nakupuje 43 % uživatelů. 

NE ANO

37 %
dotázaných má pro každý 

e-shop unikátní 

přístupové údaje.

67 % používá stejné nebo 

podobné jméno a heslo.

70 % 47 %

43 % 36 %

70 % nakupujících důvěřuje
 v bezpečnost nákupu.

47 % nakupujících hledí 
na podmínky nákupu jako 

možnost dopravy a platby.

43 % dotázaných se řídí 

dřívější dobrou zkušeností 
s nákupem.

36 % respondentů hledí 

na dřívější dobrou zkušenost 
s nákupem a nejnižší cenu.

82 % 72 %

68 % 32 %

82 % hodnotí podle dřívější
zkušenosti s nákupem.

72 % dává na důvěryhodnost 
značky.

68 % přihlíží k dobrému 

hodnocení e-shopu v recenzích.
32 % dbá na zabezpečenou 
a šifrovanou komunikaci 

pomocí SSL certifikátu.

86 % dotazovaných má nastavený 

finanční limit pro platby online.

85 % používá dvoufaktorové 

ověření.

16 % sdílí platební kartu v rámci rodiny,

což nese bezpečnostní rizika.

Nejoblíbenějším způsobem platby 

je stále dobírka (68 %) 

a platba při osobním převzetí (65 %).

Podíl platících kartou roste pomalu, 

ale i tak platí kartou online 61 % dotázaných.

Platbu převodem 

využívá 56 % respondentů. 
Platbu bitcoiny nevyužívá 

ani jeden z našich respondentů.

Pokles o

4 % V letošním roce nejvíce nakupujeme 
pomocí notebooku (65 %). 
Oproti roku 2018 je to pokles o 4 %.

Naopak stoupá využívání mobilních
telefonů a stolních počítačů o 1 %.

Využívání tabletu nadále klesá a jedná se 

o okrajové zařízení využívané k online nákupům. 

Pouhých 14 % dotazovaných nakupuje pomocí tabletu.

Nárůst o

1 %

Dlouhodobý 
pokles

94 % respondentů využívá na svém 
notebooku nebo stolním počítači 
antivir.

U mobilních telefonů se jedná 

o podceňovanou věc a antivir 
nevyužívá až 1/3 respondentů.

Alespoň část peněz dostali 3 respondenti, 
6 poškozených nedostalo své peníze zpět vůbec.

Průzkum jsme realizovali v listopadu 2019 ve spolupráci se společností Seznam.cz 

na vzorku 865 respondentů.

3
z 9


