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Spropitné nechávají téměř všichni Češi. Stejný model by ocenili i při přispívání na charitu
Češi dokáží ocenit dobrý servis. Dýško nechávají například v restauracích, u kadeřníka, v autoservisu, ale i
při nákupech v obchodech. Spropitné dává obsluze drtivá většina z nás (92 %), pouze necelá 2 % lidí
nenechává dýško nikdy. Systém fungování spropitného by Češi ocenili také u darování peněz na charitu. Více
než tři čtvrtiny lidí (77 %) by využily možnost přispívat na vybraný dobročinný projekt zaokrouhlováním při
platbách kartou. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala vypracovat Česká spořitelna.*
Při útratě ve výši 158 Kč lidé nejčastěji zaokrouhlují na 160 Kč (54 %) nebo k účtence připočtou deset procent
(38 %). Procenta častěji počítají muži a vysokoškoláci. Nejštědřejší jsou pak podle průzkumu obyvatelé
Karlovarského kraje a Vysočiny, nejméně nechávají obsluze lidé z Liberecka.
Výši dýška ovlivňuje hlavně kvalita a chování obsluhy, shodla se naprostá většina dotazovaných (86 %). Jen
minimum se řídí atraktivním vzhledem restaurace (5 %) nebo výší spropitného u ostatních platících (1 %).
Češi považují spropitné za osobní a individuální věc bez ohledu na chování ostatních.
Příspěvky na dobročinnost? Do stovky měsíčně
Systém dýšek, tedy zaokrouhlování na nejbližší pětikoruny, desetikoruny nebo stokoruny, by většina lidí (77 %) ráda
využila také u příspěvků na dobročinnost. Třetina (33 %) by zaokrouhlovala na nejbližší desetikorunu, 15 % na
nejbližší pětikorunu. Pokud se Češi pro tento způsob dobročinnosti rozhodnou, mohou využít například aplikaci
Melinda od České spořitelny. Díky ní mohou uživatelé snadno přispívat na vybraný projekt, pár kliknutími vyberou
míru zaokrouhlení plateb kartou i měsíční limit štědrosti.
Měsíčně jsou Češi na dobročinnost nejčastěji ochotni darovat 50 až 100 Kč. Stovku by měsíčně oželelo přibližně 38
% dotazovaných, 50 Kč 32 % dotazovaných. Desetina by byla ochotna přispět i 500 Kč za měsíc. Kdyby třetina
držitelů debetních karet České spořitelny darovala zaokrouhlením plateb 50 Kč měsíčně, přispěli by na dobročinné
účely 45 miliony korun.
Chceme vědět, komu naše peníze pomohou
Na charitu nikdy nepřispívá jen 27 % lidí. Problémem je ale často způsob, kterým peníze potřebným dáváme. Stále je
totiž u veřejnosti populární přispívání do kasiček a pouličních sbírek. Přispívá tak 20 % dotazovaných, a to i přes
rizika, která to sebou nese. Jen o něco méně lidí přispívá pomocí DMS (18 %), 17 % z nás daruje jednorázově
vybrané organizaci či na projekt bankovním převodem a téměř 14 % Čechů daruje ve velkých celonárodních
charitativních sbírkách.
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„Z průzkumu vyplynulo, že jedním z důvodů, proč lidé pomáhají, je i víra, že až jednou budou potřebovat oni, také jim
někdo pomůže. Velkou roli hraje i osobní zkušenost s nějakou nemocí či těžkou situací. Klíčové však pro většinu
Čechů je, aby věděli konkrétně, na co přispívají. A právě to jim stoprocentně zaručí dárcovská aplikace Melinda,“
doplňuje Kristýna Havligerová, tisková mluvčí České spořitelny.
Komu Češi finančně pomáhají? Peníze nejčastěji dávají na pomoc zdravotně a mentálně postiženým (35 %), 33 %
Čechů by přispělo lidem zasaženým živelnou katastrofou, o procento méně by pak peníze poslalo na pomoc
zvířatům. Nejméně by věnovali na komunitní projekty (3 %) a sociálně vyloučeným skupinám (3 %).
*Průzkum provedla v červenci Česká spořitelna ve spolupráci se společností IPSOS na vzorku 525 respondentů ve věku 18-65 let,
při rovnoměrném zastoupení mužů i žen.
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Profil České spořitelny
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

•

Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.

•

Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), hypoték (27% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů,
včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Disponujeme nejširší
sítí poboček a bankomatů.

•

Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů
uzpůsobených pro nevidomé.

•

Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti.

Materiál pro veřejnost

Tiskové centrum České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

