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4 Z 10 ONLINE UŽIVATELŮ SE SETKALI S PODVODNÝMI 

ZPRÁVAMI, KTERÉ VYPADAJÍ JAKO OD POŠTY ČI KURÝRA 

Setkali jste se v poslední době s podvodnými zprávami, jejichž odesílatel se vydával 

za přepravní nebo kurýrní službu? Nejste sami, s takovým nevyžádaným e-mailem nebo 

SMS zprávou se v posledních týdnech setkaly více než dvě pětiny českých 

internetových uživatelů. Obvykle to dokonce nebyla jen jedna, ale hned dvě nebo tři 

zprávy. Naštěstí se zdá, že naše internetová populace je v tomto směru prozřetelná: více 

než tři čtvrtiny příjemců v takové zprávě hned napoprvé rozeznaly podvod a nemělo to 

tak pro ně žádné nepříjemné důsledky. 

Výzkum společně realizovaly agentury Nielsen a ResSOLUTION Group. Proběhl 

metodou online sběru na vzorku pětistovky respondentů z internetové populace 

Českého národního panelu starších 15 let. 

Podvodné zprávy, které mají vzbudit dojem, že je adresátovi posílá místní pošta nebo jiná 

služba na rozvoz zásilek a požaduje po nich kliknout na odkaz nebo zaslat své údaje, se 

ve velké míře šířily například kolem Vánoc. Útočníci zřejmě využívali situace, kdy spousta lidí 

očekávala zásilky s objednanými vánočními dárky a byli tak potenciálně snazším terčem pro 

podvody tohoto druhu. Od začátku prosince se s podvodným e-mailem nebo SMS zprávou 

od falešné přepravní služby setkalo 42 % respondentů výzkumu – v o něco větší míře 

muži než ženy a také spíše mladší respondenti.  
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Naprostá většina z nich (83 %) se navíc setkala s vícero takovými zprávami: 46 % se dvěma 

až třemi, 28 % se čtyřmi až deseti a 9 % dokonce s více než deseti. Jen u 17 % dotázaných 

z řad příjemců takových zpráv zůstalo jen u jednoho e-mailu nebo SMSky. 

Zdá se, že obdržení zpráv tvářících se jako od pošty či kurýra často nebylo navázáno 

na předchozí (i potenciálně nebezpečnou) činnost samotného uživatele, alespoň si toho skoro 

polovina dotázaných příjemců není vědoma, nebo je přesvědčena, že tomu tak nebylo. 

13 % ale zmiňuje, že zpráva přišla poté, co nakoupili zboží na sociálních sítích, dalších 

12 % míní, že to nastalo po registraci na webu nebo v aplikaci a 11 % zmínilo nákup zboží 

ve webovém bazaru či second-handu.  

 

Naprostou většinu příjemců z řad našich online respondentů však podvodníci naštěstí 

nenachytali: 78 % tvrdí, že hned při prvním obdržení sdělení od falešného kurýra rozeznali, 

že jde o podvod a zprávu smazali nebo dál neřešili. 4 % si informace ze zprávy ověřila 

přímo u přepravní služby, za kterou se odesílatel vydával a shodný podíl si informace ověřil 

alternativní cestou. Jen 2 % dotázaných ve výzkumu přiznala, že podvod nerozeznala a 

požadovanou akci provedla, tedy např. klikla na odkaz, vyplnila údaje apod. 
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Doplňující informace: 

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere (www.nielsen-admosphere.cz) je 100% dceřinou 

společností globální skupiny Nielsen. Disponuje širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti 

mediálních a marketingových výzkumů, monitoringu reklamy, analýz a zpracování dat. Zaměřuje se 

především na metodologicky a technologicky náročné projekty, jako je crossmediální elektronické 

měření sledovanosti videoobsahu. Na českém trhu působí od roku 2001 a nabízí komplexní servis 

spolehlivé výzkumné agentury s mezinárodním zázemím. Součástí Nielsen Admosphere je i oddělení 

Adwind Software, které vyvíjí software pro práci s daty z výzkumů sledovanosti a monitoringu reklamy. 

ResSOLUTION Group (www.ressolution.cz) je renomovaná česká výzkumná agentura s bohatými 

zkušenostmi v oblasti průzkumu trhu. V její nabídce naleznete marketingové a mediální výzkumy, 

z nichž řada má mezinárodní přesah. Zpracovává různorodá výzkumná šetření pro významné instituce, 

mezi něž patří například univerzity, bankovní a obchodní společnosti, televize, mediální domy, 

ministerstva i jiné státní instituce a podobně. ResSOLUTION Group je také výhradním dodavatelem 

společnosti Nielsen Admosphere. 

Český národní panel (nationalpanel.eu/) je jedním z největších výzkumných panelů v Česku, 

na Slovensku (Slovenský národný panel – SNaP), v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku. Jeho 

spoluvlastníkem je výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Panel slouží pro kvalitní a rychlé on-line 

sběry dat o internetové populaci. Disponuje početnou skupinou 60 000 respondentů v České republice, 

25 000 respondentů na Slovensku, 30 000 v Polsku, 30 000 v Maďarsku a 15 000 v Bulharsku. 

PRO VÝZKUM (www.provyzkum.cz) je veřejně prospěšná aktivita výzkumníků působících 

v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, jejíž aktivity koordinuje sdružení SIMAR. 

Iniciativy se účastní agentury, které se aktivně podílejí na tvorbě a dodržování etických a zákonných 

pravidel a akceptují oborové Desatero pro ochranu osobních údajů. 
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