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Praha, 4. prosince 2014                                              TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Češi špatnou zprávu raději zavolají, SMS nestačí 

Češi mají jasnou představu o mobilní etiketě. Telefonování v prostředcích hromadné dopravy 

nebo u lékaře považují za faux pas spíše starší lidé, mladším vadí telefonáty během kulturních 

akcí nebo brzy ráno. Špatnou zprávu pak většina Čechů bez ohledu na věk sdělí raději 

telefonicky, místo aby psali krátkou textovou zprávu. Vyplývá to z průzkumu, který pro 

virtuálního operátora SAZKAmobil provedla společnost NMS Market Research.  

Telefonovat v čekárně u lékaře považuje za nepřijatelné téměř polovina seniorů ve věku 60 – 75 let, 

ale jen 23 % mladších respondentů ve věku 18 – 50 let. Dalším prohřeškem je podle starších lidí 

telefonování v prostředcích městské a dálkové hromadné dopravy, za nepřijatelné ho označila 

pětina z nich. Telefonáty ostatních spolucestujících přitom vadí pouze 4 % dotázaných ze skupiny 

respondentů ve věku 18 – 50 let. „Mladší lidé zase dbají více na to, aby ostatní nerušili během 

kulturních akcí. Telefon si vypíná více než polovina z nich, zatímco seniorů necelá pětina“ říká Jan 

Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu. 

Dvě třetiny respondentů ve věku 18 -50 let považují za neslušné telefonování před 9:00 ráno, brzké 

telefonáty ale vadí jen třetině dotazovaných seniorů. Volání po 22:00 hodině večerní pak považuje 

za slušné 10 % seniorů, ale jen 6 % ostatních dotazovaných. Obě skupiny respondentů se shodly, že 

když chtějí sdělit špatnou zprávu, raději telefonují. Přednost před SMS dá v takovém případě 80 % 

seniorů a 56 % respondentů ve věku 18 – 50 let.  

 

*V průzkumu, který pro SAZKAmobil  vypracovala společnost NMS Market Research, byli dotazování 

muži (58) i ženy (144) ve věku 60-75 let. Všichni respondenti jsou aktivními uživateli mobilního 

telefonu. 
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O společnosti SAZKA a.s. 

SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem na trhu loterií 

a jiných podobných her. Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou 

Sportka. Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce stírací losy, sportovní kurzové sázky a 

rychloobrátkové hry. Druhým pilířem jsou neloterní produkty, kde stěžejní postavení zaujímají služby mobilního 

operátora SAZKAmobil, prodej vstupenek, dobíjení mobilních telefonů a zprostředkování plateb za služby a 

zboží. Své produkty poskytuje SAZKA a.s. hlavně prostřednictvím unikátní prodejní sítě skoro 6 900 prodejních 

míst rozmístěných po celé České republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící 

v 11 zemích na 4 kontinentech. Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu.  
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