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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

  
 PRŮZKUM TRHU: HITEM LOŇSKÉHO ROKU BYLY  

CHYTRÉ TELEVIZORY, TENTO TREND JE OČEKÁVÁN I LETOS  
 

Praha, 28. února 2013 – Televize jdou v České republice stále na odbyt. V druhé 

polovině loňského roku si novou obrazovku do domácnosti pořídila čtvrtina 

Čechů. Největší popularitu zaznamenaly „chytré televize“ – tzv. Smart TV, po 

kterých sáhlo 82 % spotřebitelů. Pro více než polovinu z nich byl motivací ke 

koupi Smart TV rychlý přístup k informacím na internetu (66 %), třetinu 

spotřebitelů zaujala možnost sledovat videa a filmy v online videopůjčovnách (36 

%) nebo prostřednictvím YouTube (36 %). Vyplynulo to z prosincového 

průzkumu LG Electronics CZ mezi 626 respondenty. 

 

„Spotřebitelé postupně objevují výhody, které jim televize s funkcí Smart TV 

v každodenním životě přinášejí. Sledovat pořady a videa online, sdílet své fotografie 

nebo být v neustálém kontaktu s přáteli a blízkými jsou jen některé z nich. Pro 

společnost LG jsou Smart TV oblastí, do které chce investovat i v budoucnosti, aby svým 

zákazníkům přinesla nejen výbornou kvalitu obrazu, ale i jedinečné interaktivní 

zážitky“, uvádí Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. 

 

Čeští spotřebitelé tradičně patří mezi milovníky nových technologických trendů. Není 

proto divu, že téměř polovina z nich (44 %) přesně věděla, co funkce Smart TV 

znamená a k čemu ji mohou na své televizi využít. Podle průzkumu hraje při výběru 

nové televize neméně důležitou roli i obchod, ve kterém si zákazník televizi pořizuje. 

Češi více než internetovým nákupním serverům důvěřují kamenným obchodům, kde si 

novou televizi kupuje více než polovina zákazníků (61 %). 

 

Výzkum společnosti LG se také zaměřil na zvyky spotřebitelů při užívání televize 

s funkcí Smart TV. Nejoblíbenější aktivitou je pro 61 % dotázaných vyhledávání 

informací na internetu. Druhé místo zaujalo sledování dokumentů a seriálů z online 
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videopůjčoven (33%). Třetí nejoblíbenější aktivitou je sledování videa prostřednictvím 

YouTube (32%). 

 

Společnost LG patří mezi tři spotřebiteli nejčastěji zmiňované výrobce Smart TV. 

Na českém a slovenském trhu nabízí desítky typů televizí v různých úhlopříčkách 

s funkcí Smart TV. Poslední novinkou uvedenou na trh je 84palcová LG Ultra HD, 

kterou si zákazníci mohou zakoupit i v tuzemsku za 499.999 korun.  

 

LG ke svým Smart televizorům mimo jiné nabízí i magický ovladač oceněný nezávislou 

organizací TEST vydávající časopis dTest či praktické a zábavné smart aplikace. 

Jednou z posledních novinek je aplikace TV SME, ve které uživatel nalezne různá videa 

včetně zpravodajství či zábavných relací; stejně tak byly spušěny Voyo.cz, Voyo.sk a 

HBO Go pro Českou republiku a Slovensko.  

 

# # # 

 

 
O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a 

technologické inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální 

pobočka LG Electronics CZ patří na českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. 

Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, 

Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká pobočka LG Electronics byla založena 

v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 zaměstnanců, přičemž roční 

obrat se pohybuje v řádu miliard korun. V celé skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, v 81 

dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 

V roce 2012 získala společnost LG ocenění asociace EISA ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor LG 

55LM960V a Nejúspěšnější evropský displej LG 55EM970V. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design 

Award (LG CINEMA 3D televizor LG LM9600, LG magický ovladač Magic Remote, LG Styler, lednice s 

mrazákem LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navíc byla 

společnost LG v roce 2012 oceněna řadou ocenění od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart 

TV LG 42LS570S, blu-ray přehrávač LG BP620). 

 

V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou PR 

agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 

 

Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 

tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 

martin.maly@lge.com 
 

mailto:martin.maly@lge.com

