TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2013
VYDÁNO DNE 12.2. 2013

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI STEJNĚ JAKO PŘED ROKEM DŮVĚŘUJE ČNB I
BANKÁM OBECNĚ
Téměř tříčtvrtinová většina české populace (71 %) má důvěru v Českou národní banku.
Celkově bankám v naší zemi důvěřuje třípětinová většina lidí (60 %). Mírně nadpoloviční
podíl občanů (57 %) uvádí, že má většinu finančních prostředků domácnosti uloženou
v bance.
Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky
starších 18 let ve dnech 4. až 11. ledna 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.
Na otázky odpověděl soubor 1119 respondentů.
STEM se v lednovém výzkumu zaměřil rovněž na důvěryhodnost bankovních institucí. Výrazná
většina české veřejnosti vyslovuje důvěru České národní bance. Potvrzuje se tak zjištění z jiných
průzkumů STEM, ze kterých vyplývá, že Česká národní banka patří v posledních letech
k nejdůvěryhodnějším institucím veřejného života u nás (spolu s ombudsmanem a Českou
obchodní inspekcí).
Bankám jako takovým většina lidí také důvěřuje, ovšem podíl negativních odpovědí je mírně
vyšší než v případě centrální banky (nedůvěra v banky: 40 %, ČNB: 29 %).
Uvedené otázky STEM zařadil do výzkumu již v lednu 2012. Z následujícího grafu je zřejmé, že
míra důvěryhodnosti bankovních institucí je v meziročním srovnání naprosto stabilní.
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Pramen: STEM, Trendy 1/2012, 1/2013

Důvěra v Českou národní banku a ostatní banky u nás se významně liší v různých skupinách
obyvatel. Bankovním institucím častěji vyslovují důvěru lidé s vyšším vzděláním, z odborných
profesí či úředníci/úřednice a dále také lidé z domácností lépe finančně zajištěných. Naopak nejnižší
mírou důvěry v ČNB a banky se vyznačují nezaměstnaní (53 % nezaměstnaných důvěřuje centrální
bance, 41 % důvěřuje bankám obecně).
Důvěra v bankovní instituce
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Důvěra v bankovní instituce
Podíl souhlasných odpovědí v % podle majetkového zajištění domácnosti
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Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů v průzkumu uvedla, že jejich domácnost má
převážnou většinu financí uloženou nebo investovanou v bance nebo bankách. Podíl více než dvou
pětin záporných odpovědí na tuto otázku skrývá jak odpovědi těch, kteří své úspory nemají uloženy
v bance, tak odpovědi těch, kteří žádné úspory nemají. V porovnání s předchozím rokem došlo
k mírnému poklesu podílu kladných odpovědí.
„Řekl(a) byste, že převážnou většinu finančních prostředků má Vaše domácnost uloženu nebo
investovánu ve spořitelně, v bankách?“
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Míra důvěry v banky obecně podle očekávání ovlivňuje přístup k uložení finančních prostředků
do banky. Ovšem i mezi lidmi, kteří obecně bankám vyslovují nedůvěru, je poměrně vysoký
podíl těch, kteří své finanční prostředky mají v bance uložené.
„Řekl(a) byste, že převážnou většinu finančních prostředků má Vaše domácnost uloženu nebo
investovánu ve spořitelně, v bankách?“
Podle odpovědí na otázku: „Důvěřujete bankám u nás?“
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