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BAROMETR 2022
Barometr je každoroční studie společnosti 
BNP Paribas Personal Finance zaměřená 
na spotřebitele a jejich nákupní chování. 
Průzkum pravidelně probíhá v 17 evropských 
zemích a stěžejním tématem letošního ročníku 
je cirkulární ekonomika.

Na následujících stránkách se dozvíte,  
jak Evropané vnímají cirkulární ekonomiku, jaké 
jsou jejich motivace, nákupní trendy a co 
nového může přinést jak spotřebitelům, tak 
obchodníkům. Studie zmiňuje i novou roli 
spotřebitele jako prodejce, kterou přináší 
právě rozmach cirkulární ekonomiky. 
V neposlední řadě věnuje Barometr 
i velký prostor firmám a obchodním 
řetězcům, zamýšlí se nad jejich 
budoucí rolí v oblasti cirkulární 
ekonomiky a přináší i řadu 
příkladů z evropské praxe.

Celkem bylo online formou 
dotázáno 15 800 osob ve věku 
18 až 75 let v 17 evropských 
zemích v listopadu 2021.
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Od roku 1990, kdy se začalo poprvé mluvit o cirkulární 
ekonomice, urazil tento koncept už kus cesty a pomalu se začíná 

„zabydlovat“ v hlavách Evropanů.  

Cílem cirkulární ekonomiky je zvyšovat kvalitu životního prostředí 
zejména tím, že se snaží minimalizovat tvorbu odpadu. V případě, 

že už nějaký odpad vznikne, tak se hledají další možnosti, 
jak ho využít, potažmo přeměnit na zdroje. V souvislosti s tímto 

konceptem se často zmiňují 3R principy: redukovat (reduce), 
znovupoužívat (reuse) a recyklovat (recycle).

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 
V EVROPSKÝCH DOMÁCNOSTECH

05  zpět na obsah



Říká vám něco pojem cirkulární ekonomika? 
Odpovědi vyjádřené v % znamenají „Ano, vím přesně, o co se jedná.”

PRŮMĚR

25 %

9 % Slovensko

21 % Švédsko

Německo 
29 %

Norsko  
26 %

Itálie  
36 %

Španělsko  
28 %

Belgie  
22 %

Velká Británie 19 %

Francie 28 %

Portugalsko 22 %

15 % Rumunsko

11 % Česko

15 % Polsko

12 % Bulharsko

12 % Maďarsko

20 % Dánsko

Rakousko 
21 %

méně než 10 %

méně než 20 %

více než 20 %

více než 35 %
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Evropané vnímají cirkulární ekonomiku velmi kladně, i když ne všichni 
spotřebitelé vědí, o co se jedná. Rozdíl je především mezi zeměmi bývalého 
východního bloku a zbytkem Evropy.  V České republice a okolních zemích je 
patrný dopad transformace a rozvoje ekonomiky v posledních třech dekádách 
a s tím souvisí i nižší povědomí o moderních trendech v běžné populaci. 
Situace se ale postupně mění a vyrovnává. Zároveň víme, že 8 z 10 Evropanů 
se na cirkulární ekonomiku dívá pozitivně poté, co jim byl její princip vysvětlen.  
Rozdíly jsou i ve věkových skupinách, kdy spotřebitelé mladší 50 let jsou s tímto 
modelem ekonomiky více obeznámeni než starší generace.
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PRŮMĚR

36 %

Myslíte si, že cirkulární ekonomika je dobře rozvinutá ve vaší zemi?
Odpovědi v % znamenají „dobře rozvinutá”

28 % Slovensko

49 % Švédsko

Německo 
45 %

Norsko  
45 %

Itálie  
29 %

Španělsko  
24 %

Belgie  
38 %

Velká Británie 51 %

Francie 39 %

Portugalsko 26 %

27 % Rumunsko

23 % Česko

34 % Polsko

6 % Bulharsko

20 % Maďarsko

54 % Dánsko

Rakousko

34 %

méně než 10 %

méně než 40 %

mezi 40 % a 50 %

více než 50 %
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V tomto grafu je patrný poměrně velký rozdíl mezi tím, co si myslí obyvatelé 
severní a jižní Evropy. Směrem na sever převažuje pocit dobře rozvinuté 
cirkulární ekonomiky, zatímco v jižních státech Evropy je tomu naopak.

3R PRINCIPY OČIMA EVROPANŮ

Recyklovat
Evropané se nejvíce zaměřují na třídění odpadu. 6 z 10 třídí odpad pravidelně. 
Na čele pelotonu jsou v tomto směru Italové, Rakušané a Španělé, na opačném 
konci pak Bulhaři.

Redukovat
46 % Evropanů usiluje o snižování množství odpadu. Hlavním lídrem jsou opět 
Italové a naopak jako nejvíce zdrženliví se jeví Češi.

Znovu použít
Dát nový život věcem, které již sami nevyužijí, se snaží 43 % Evropanů. A to buď 
jeho prodejem nebo darováním. Žebříček vedou opět Italové a spodní příčku 
obsadili Češi.
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KLÍČOVÉ UKAZATELE
1 ze 4 Evropanů  

ví přesně, 
 co znamená 

cirkulární ekonomika

Více než  
8 z 10 
ji vnímá pozitivně

6 z 10 
si myslí, že jsou 

o ní dobře informováni

36 % 
se domnívá, 

že je dobře rozvinutá 
v jejich zemi 

85 % 
je přesvědčeno, 

že má pozitivní dopad 
na životní prostředí

65 % 
pravidelně třídí  

odpad





SPOTŘEBITEL V NOVÉ 
ROLI PRODEJCE

NEJSILNĚJŠÍ MOTIVACÍ JE MOŽNOST UŠETŘIT 

Jednou ze základních věcí, která vyplývá ze studie Barometr 2022, 
je nová role spotřebitele i jako prodejce. Vlastní prodej již použitého 
zboží je další vítanou možností, jak si vylepšit svou finanční situacie, 

což se po obtížných letech ovlivněných pandemií covidu-19 
a v období rostoucí inflace více než hodí.

Podobně je to i v případě, kdy se evropští spotřebitelé rozhodnou 
pro nákup z druhé ruky. Jako důvody, které je vedly k tomuto kroku, 
uvádí na prvním místě možnost ušetřit (52 %). Pro 36 % Evropanů 

je tím hlavním důvodem zodpovědný ekologický přístup.
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Možnost nákupem z druhé ruky ušetřit nebo naopak jeho prodejem získat 
nějaké finanční prostředky je důležitá pro 8 z 10 Evropanů. 

6 z 10 Evropanů se vyjádřilo, že za poslední rok prodalo nějaké použité zboží. 
U spotřebitelů mladších 35 let je to dokonce 80 %. V průměru si tak měsíčně přišli 
evropští spotřebitelé na 77 eur, což není rozhodně malá částka. Její výše se liší 
nejen v jednotlivých zemích, ale závisí i na věku „spotřebitelů-prodejců“ a pohlaví.

Příjmy mužů z prodeje použitého zboží jsou téměř 2x vyšší než příjmy žen 
(98 eur vs. 58 eur) a zatímco lidé starší 50 let získají tímto prodejem měsíčně 
v průměru 42 eur, tak u generace mladší 35 let je to 103 eur. Takto získané 
finanční prostředky Evropané využijí zejména na nákup potřebných věcí 
a na spoření. Pouze 10 % Evropanů si za tyto peníze koupí zboží či služby, 
které nutně nepotřebuje, ale které jim udělají radost.
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Q28Kolik vyděláte v průměru za měsíc prodejem zboží z druhé ruky?
(v eurech, dotazováni ti, co prodávají zboží z druhé ruky)
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14  zpět na obsah



STARŠÍ VERSUS MLADŠÍ GENERACE

Rozdílný přístup napříč generacemi je patrný také v případě, když se Evropané 
zbavují již nepotřebného zboží. Lidé starší 50 let je v 61 % darují buď 
neziskovým organizacím nebo konkrétním lidem. U mladší generace pak ochota 
tyto věci darovat nedosahuje ani 50 %. Ochrana životního prostředí není ani 
u jedné skupiny tím hlavním motivátorem.
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KLÍČOVÉ UKAZATELE
8 z 10 Evropanů  

si chce díky 
cirkulární ekonomice 

zvýšit příjem

5 z 10 
má za cíl ušetřit 

díky nákupu výrobků 
z druhé ruky

7 z 10  
využije tyto ušetřené 

peníze pro nákup zboží 
každodenní spotřeby

1/4 
prodá min. 1x za měsíc 

použité zboží

77 €
je průměrný měsíční 

příjem z prodeje 
použitého zboží

6 z 10 
starších 50 let daruje  
použité zboží namísto 

jeho prodeje





Tradičně se na spotřebitele pohlíželo jako na koncový článek 
v životním cyklu produktu. S rozvojem cirkulární ekonomiky 

se ale jeho role výrazně mění a tím ovlivňuje i zvyklosti prodejců 
a obchodních značek. Prodejci zjišťují, že jejich koncový zákazník 

je schopný sám dalšího prodeje a navíc oplývá nevídanou 
kreativitou. Na tuto novou změnu v chování spotřebitelů si musí 

nyní prodejci zvyknout.

DÍKY CIRKULÁRNÍ EKONOMICE 
UPRAVUJÍ PRODEJCI 

A OBCHODNÍ ZNAČKY SVOU 
STRATEGII PRODEJE
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FIRMY VYBÍZÍ NAKUPUJÍCÍ K PRODEJI NEPOTŘEBNÉHO ZBOŽÍ

Řada obchodů mění způsob prodeje i rozmístění zboží na prodejnách, aby 
podpořily roli nakupujících jakožto prodejců. Některé společnosti za tímto 
účelem vymyslely nový systém, který má pobízet spotřebitele, aby se stal sám 
prodejcem již použitého zboží. Za jeho vrácení pak spotřebitel nejčastěji získá 
nějaký voucher či body, které může využít na další nákup u společnosti. 
Firma následně vrácené zboží buď nabídne k dalšímu prodeji nebo jej sama 
zrecykluje.

SNAHA EDUKOVAT SPOTŘEBITELE

Kromě toho, že některé firmy vykupováním již použitého zboží motivují klienty 
k jeho prodeji, tak se snaží i zvýšit povědomí o cirkulární ekonomice a jejím 
významu pro životní prostředí.

•  Obchod H&M v Stockholmu vystavil 
na prodejně stroj, který přímo před 
zraky klientů recykluje oblečení. 

•  Mobilní aplikace Simple Maps 
vyhledává společnosti, restaurace 
či obchody s odpovědným přístupem 
k životnímu prostředí. 

•  Supermarket Super U ve Francii 
se snaží kompostovat vše, co by jinak 
skončilo v koši a kompost je pak 
k dispozici klientům.

•  IKEA a nizozemská značka Mud 
Jeans se spojily, aby nabídly sedací 
soupravu, jejíž potah je tvořen 
ze 40 % z recyklovaných džínů. 
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CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA DÁVÁ PROSTOR PRO TVOŘIVOST

Recyklace použitého zboží sebou přináší i značný prostor pro kreativitu. Tady je 
pár příkladů z praxe:

PRODEJ OPRAVOVANÉHO 
ZBOŽÍ

Firmy na sebe mohou upozornit 
tím, že opraví své již použité zboží 
a dají mu nový život. Dělají to 
například některé prodejny obuvi, 
kdy již použité zboží opravují 
přímo před zraky klientů, což 
přispívá i k oživení prodejny.

•  Jedno železářství ve Francii vytvořilo 
vedle prodejny i prostor pro sběr 
použitého materiálu a dílnu, kde 
si může každý zájemce vyrobit, 
co potřebuje. 

•  Francouzská společnost Ashoka 
Paris, zabývající se výrobou kabelek, 
vytvořila kolekci, která je vyrobena 
z prášku usušených jablečných 
slupek, bavlny a polyesteru. 

•  Belgický řetězec La Ressource 
s udržitelným drogistickým zbožím 
nabízí svým klientům workshopy, 
kde si mohou za 30 minut vyrobit 
mycí prostředky a kosmetiku. 
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CO SE ZBOŽÍM, KTERÉ UŽ NEJDE OPRAVIT

Prodloužit životní cyklus produktů je možné také tím, že do oběhu dáme v jiné 
podobě to, co už dosloužilo. 

PROČ NABÍZET OPRAVU ZBOŽÍ

Některé společnosti začaly nabízet opravy svých výrobků, tak aby vyvrátily 
pochybnosti o tom, že výrobky mají záměrně naprogramovanou kratší životnost. 
Vidí v tom i příležitost, jak navázat s klientem nový vztah.

•  Společnost Jules prodávající konfekci 
nabízí svým klientům, kteří mají 
zákaznickou kartu, jednu opravu 
oblečení a 2 úpravy zdarma.

•  IKEA nabízí možnost koupit si 
náhradní díly online, aby si klienti 
mohli opravit rozbitý nábytek, nebo 
si ten starý vylepšit např. novým 
potahem či nohama ke stolu.

•  Společnost Castorama sbírá staré 
džíny, které jsou pak využity 
na výrobu tepelných a akustických 
izolací. 

•  Firma Kiabi testuje ramínka, 
která byla vyrobena recyklací 
již obnošeného oblečení.

•  Výrobce automobilů Huyndai 
využil airbagy a jiné materiály z již 
vyřazených vozů na výrobu speciální 
kolekce oblečení.

•  Česká firma Egoé vyrábí nábytek 
a postupně zavádí zpětný odkup 
svých výrobků. Materiál z nich 
využívají opět ve výrobě.
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PRONÁJEM JAKO CHYTRÁ ALTERNATIVA  

Když mluvíme o cirkulární ekonomice, není právě pronájem tím ideální řešením? 
Řada společností tuto možnost již nabízí.

•  V obchodu H&M ve Stockholmu si 
klienti mohou půjčit šaty a sukně 
z exkluzivní kolekce ekologického 
oblečení. V průměru za 350 
švédských korun (32 eur) 
za kus si členové programu 
mohou půjčit až 3 kusy 
oblečení za týden.

•  Společnost Ligne Roset 
nabízí pronájem nábytku 
s možností odkoupení 
po 5 letech. V ceně 
pronájmu jsou už zahrnuty 
služby jako čištění 
a návštěva interiérového 
architekta, který pomůže 
s jeho výběrem. Díky 
tomuto modelu firma 
pak také může nabízet 
již použitý nábytek.

•  V Belgii testuje společnost Decathlon 
v 6 svých prodejnách pronájem 
sportovního vybavení s možností 
pozdějšího odkupu.
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 KDO BUDE UDÁVAT SMĚR 
V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE?

POZICE B2C A C2C JSOU VYROVNANÉ

S nástupem cirkulární ekonomiky přichází i otázky ohledně pozic 
jednotlivých hráčů na trhu. Budou nahrazeny tradiční hráči 

(společnosti a obchodní řetězce) novými aktéry? 

Viděno očima spotřebitelů, prodejci a obchodní značky o svoji 
roli v oblasti cirkulární ekonomiky zatím nepřišli. 57 % Evropanů 
se vyjádřilo, že pod pojmem cirkulární ekonomika si vybaví spíše 
produkty, které nabízí firmy a obchodní značky.  43 % si naopak 

představí výrobky, které mezi sebou nabízí jednotlivci, ať už 
napřímo nebo přes nejrůznější online platformy.
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V cirkulární ekonomice můžeme očekávat stejně silnou konkurenci jako v té 
lineární. Pokud jde o nákup použitého zboží, tak Evropané nakupují přibližně 
ve stejné míře v obchodech (ať už kamenných nebo online) jako u soukromých 
osob prostřednictvím nějaké online platformy.

Pro prodej použitého zboží využívá 6 z 10 Evropanů online platformy, kde nabízí 
své výrobky jednotlivcům. Poté následují klasické prodejny a přibližně každý 
pátý Evropan při prodeji použitého zboží využije své známosti.

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCHODY A ZNAČKY

Jaká bude budoucnost prodejců na poli cirkulární ekonomiky, kde zažívají boom 
nejrůznější online platformy pro prodej a nákup zboží?  Čeká je spíše osud 
dinosaurů nebo se přizpůsobí novým podmínkám? Tato studie ukazuje, že jim 
nechybí „trumfy“, aby mohli obstát i v této nové situaci.

Dle výsledků studie Barometr 2022 je vlastnictví věcí stále důležité pro 3 ze 4 
Evropanů. Přičemž u starší generace je tato potřeba silnější než u mladší.

Lidé stále tedy preferují většinu zboží vlastnit. Nejčastěji si půjčují knihy (36 %), 
video hry, herní konzole (33 %) a nářadí (30 %). Naopak počítače, tablety, chytré 
telefony a oblečení stále 92 % Evropanů raději vlastní.
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U následujících výrobků preferujete…?  
v % 

knížka 36
64

video hra, herní konzole 33
67

nářadí 30
70

kolo/koloběžka 24
76

hra, hračka 20
80

motorová vozidla (auta, motorky) 19
81

nábytek, dekorace 10
90

velké elektrospotřebiče 9
91

malé elektrospotřebiče 9
91

oblečení 8
92

chytrý telefon 8
92

počítač/tablet 8
92

půjčit nebo pronajmout           koupit, chcete je vlastnit

ZÁRUKA MŮŽE PŘEDSTAVOVAT ESO V RUKÁVU

Důvěra zákazníků je velmi důležitá a díky ní si společnosti budují jejich věrnost. 
Právě v tomto směru hrají nabízené záruky klíčovou roli. Pro 30 % Evropanů 
je absence záruky hlavním důvodem, proč nezvolí nákup použitého zboží. 
Záruka na použité zboží nebo možnost jeho případné opravy jsou velmi důležité 
aspekty pro kupující. A to je velká příležitost pro firmy.
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Nikdy nekupujete zboží z druhé ruky nebo jen zřídka. Důvodem je, že: 
(v %, možné 3 odpovědi) 

Nedůvěřujete použitému zboží bez záruky 30

Nechcete si kupovat zboží, které již používal někdo jiný 
(např. z hygienických důvodů) 26

Máte rád/a nové věci 25

Zboží je často dost drahé, na to že je již použité 24

Nemáte důvěru v použité zboží 23

Nepřemýšlíte o tom 19

Máte obavy z neshod s prodávajícím, které nebudete 
schopen vyřešit 13

Nikdy nedůvěřujete použitému zboží, i když je k němu záruka 12

Je to příliš komplikované nakupovat na internetu a nechat si zboží 
posílat 10

Zabere to příliš mnoho času 5

Připadá Vám to ponižující kupovat použité zboží 3

Spotřebitelé jsou připraveni si připlatit za záruku nebo možnost opravy 
použitého zboží.
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KLÍČOVÉ UKAZATELE 
6 z 10 Evropanů  

si myslí, že cirkulární ekonomika se týká výrobků, 
které nabízí obchodní značky

3 ze 4  
považují za důležité 

zboží vlastnit

7 z 10  
je připraveno si připlatit, 

pokud si koupí použité 
zboží se zárukou či možností 

opravy

4 z 10  
si již koupili nějaký 
repasovaný produkt

7 z 10  
si myslí, že cirkulární

ekonomika bude v budoucnu 
probíhat prostřednictvím 

firem





CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 
V ČESKÉ REPUBLICE

Pojem cirkulární ekonomika není v naší zemi ještě příliš 
zakořeněný. Pouze 11 % dotázaných ví, co tento termín znamená 
(evropský průměr je 25 %). Na druhou stranu každý druhý Čech 
se cítí být dobře informovaný o tom, jak recyklovat odpad nebo 
jak využít již nepotřebné věci. Věci, které už dosloužily, se snaží 

darovat, prodat nebo opravit 2 ze 3 Čechů. Nejčastějším důvodem, 
proč lidé kupují zboží z druhé ruky, je možnost ušetřit. To uvádí 

62 % spotřebitelů, kteří tyto výrobky nakupují.
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NÁKUP A PRODEJ ZBOŽÍ Z DRUHÉ RUKY

Češi méně než ostatní Evropané nakupují použité zboží. Přibližně každý pátý 
Čech si koupí 1x za měsíc zboží z druhé ruky a podobně tomu je i v případě 
prodeje použitého zboží.

 
Češi nejčastěji prodávají zboží z druhé ruky přes různé on-line platformy a hned 
poté přes známé a přátele. Měsíčně si tímto prodejem přijdou přibližně na 870 Kč. 

Použité oblečení prodává přibližně 20 % Čechů. Každý druhý ho věnuje charitě. 
Pokud jde o mobilní telefony, tak ¼ našich spotřebitelů je daruje v rámci rodiny 
a stejné množství se je snaží prodat. Nejčastěji prodávaným použitým zbožím  
jsou ojetá auta či motorky (42 %). Naopak knížky se většinou darují příbuzným 
a známým.

Pravidelné nákupy použitého zboží
(v % min. 1x za měsíc)

Pravidelný prodej použitého zboží
(v % min. 1x za měsíc)

věk 50-75

věk 18-34

věk 35-49

evropský průměr

věk 50-75

věk 18-34

věk 35-49

evropský průměr

Česko Česko

6 %

31 %
22 %

18 %

5 %

30 %
22 %

18 % 24 %
40 %
29 %
12 %

25 %
40 %
29 %

11 %
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PŮJČIT, PRONAJMOUT NEBO VLASTNIT

Stále platí, že 72 % Čechů preferuje věci vlastnit, než si je půjčovat či 
pronajímat. 

Preferujete si následující výrobky půjčit či pronajmout? 
v % 

knížka 38

video hra, herní konzole 37

nářadí 29

kolo, koloběžka 22

motorová vozidla (auta, motorky) 22

hra, hračka 18

nábytek, dekorace 7

velké elektrospotřebiče 7

malé elektrospotřebiče 7

chytrý telefon 6

oblečení 5

počítač, tablet 5
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JAK VIDÍ ČEŠI BUDOUCNOST CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

Češi očekávají, že budoucnost cirkulární ekonomiky bude výrazně ovlivněna 
novými hráči na trhu, kteří se budou zaměřovat na prodej použitého 
a opraveného zboží.  

ORGANIZACE, KTERÉ PODPORUJÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU

V České republice se udržitelnému přístupu a podpoře cirkulární ekonomiky 
věnuje řada organizací jako např. Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), CIRA 
Advisory a  Asociace společenské odpovědnosti.  Záběr jejich aktivit je skutečně 
velmi široký - od nejrůznějších přednášek, kurzů, workshopů, až po konkrétní 
poradenství a vytváření prostoru pro sdílení zkušeností a spolupráci firem 
napříč sektory.

Podle vás cirkulární ekonomika v budoucnosti …

se bude odehrávat interakcí mezi jednotlivci (prodej/nákup) 28 %  

bude spíše doménou tradičních obchodů a značek (prodej/nákup) 34 %  

bude ovlivněna zejména novými hráči 38 %  
33 %

42 %

25 %

evropský průměr
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CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V HELLO BANK!

I když hlavní parketou Hello bank! jsou finance, banka ve svých aktivitách klade 
velký důraz na cirkulární ekonomiku a udržitelnost. Snaží se v nich podporovat 
jak své zaměstnance, tak klienty. Aplikace 3R principů (recyklovat, redukovat, 
znovu použít) se promítá do jejích každodenních činností.  

Aktivity určené směrem k zaměstnancům:

•  Školení, edukace a workshopy 
na téma cirkulární ekonomika 
(např. s organizací proti plýtvání 
jídlem Zachraň jídlo)

•  3R principy v praxi, např. když už 
tisknout, tak na recyklovaný papír, 
samozřejmostí je třídění odpadů 
a úplné zrušení standardních 
odpadkových košů či spořiče energií 
ve všech prostorách.

•  Vytvoření zázemí pro všechny, 
co dávají přednost udržitelné 
dopravě do práce (cyklisti, běžci, 
koloběžkáři aj.) a přechod na 
elektrická a hybridní firemní vozidla.

•  Spolupráce s neziskovými 
organizacemi na konkrétních 
projektech (např. Hello dobrovolnictví 

v rámci pracovní doby, Remobil boxy 
na sběr nepotřebných telefonů aj.)
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Příklady aktivit pro klienty Hello bank! a širokou veřejnost

•  Circular Hub IKEA (Produkty z tohoto 
oddělení si mohou klienti zakoupit 
na splátky bez navýšení. Cenu zboží 
si rozloží do měsíčních splátek 
a dohromady nezaplatí ani o korunu 
navíc.)

•  Programem „Koupíš, prodáš, splácíš 
rozdíl“ (Ve spolupráci s Mobil 
Pohotovost motivuje banka klienty, 
aby dali svému starému telefonu 
druhou šanci, a zároveň jim usnadní 
cestu k novému telefonu nebo tabletu.)

•  Hello Eko půjčka (Nabízí výhodnou 
úrokovou sazbou pro klienty, kteří 
chtějí bydlet ekologicky nebo si 
pořídit elektromobil či plug-in hybrid. 
Banka navíc pomůže klientům se 
získaním dotace.)

•  Produktová podpora ekologicky 
úsporných spotřebičů (V průběhu 
roku banka nabízí splátky bez 
navýšení u svých obchodních 
partnerů na nákup ekologicky 
šetrných spotřebičů.)

•  Vytvoření edukačního videa nejen 
pro děti (Ve spolupráci s Wannado 
a odborníky na udržitelnost vytvořila 
Hello bank! edukační video „Stop 
hromadám odpadků“.)

•  Hello bank! kreditní a debetní karty 
jsou jako první na českém trhu 
vyrobené z recyklovaného plastu 
posbíraného na pobřeží oceánů.
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Partneři a metodika

Kvantitativní spotřebitelský průzkum provedla společnost Harris Interactive v období od 5. listopadu do 19. 
listopadu 2021 v 17 zemích: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česko (CZ), Dánsko (DK), Francie (FR),   Itálie (IT), 
Maďarsko (HU), Německo (DE), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rakousko (AT), Rumunsko (RO), 
Slovensko (SK), Španělsko (ES), Švédsko (SE), Velká Británie (UK).

Celkem bylo dotázáno 15 800 osob ve věku 18 až 75 let formou internetového dotazníku (CAWI). 
Reprezentativnost použité skupiny respondentů byla zajištěna kvótním výběrem (pohlaví, věk, profesní 
skupina a příjem, region). Ve Francii se průzkumu zúčastnilo 3 000 respondentů a v každé ostatní zemi 800.

Ekonomické analýzy a předpovědi byly realizovány ve spolupráci se společností C-Ways.


