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Základní informace o provedeném průzkumu

Průzkum mezi českými řidiči provedla 

společnost EY ve spolupráci 

s agenturou InsightLab za účelem 

zjištění aktuálních trendů při nákupu 

nových i ojetých vozidel a zjištění 

názoru zákazníků na významné inovace 

automobilového průmyslu. Totožný 

průzkum probíhal paralelně také mezi 

řidiči v Maďarsku, Rusku a Turecku. 

Výsledky demonstrují především 

rozdílné potřeby jednotlivých skupin 

zájemců o koupi automobilu.

Mimo tradičních otázek, týkající se 

výběru vozu a prodejce, nákupu 

automobilu přes internet a pohled na  

elektromobilitu, které každoročně 

respondentům pokládáme, abychom  

monitorovali vývoj jejich preferencí a 

potřeb, jsme se letos detailněji zaměřili 

na témata elektromobility, digitalizace, 

online služeb, nákupu ojetých vozů a 

dodacích lhůt. 

Jedná se o šestý ročník tohoto 

unikátního průzkumu.

Základní informace

Profil respondentů

Průzkumu se zúčastnilo celkem 3 122 
respondentů z toho 568 obyvatel ČR, 
533 obyvatel HU, 1 510 obyvatel RUS a 
511 obyvatel TUR rozdělených do 
skupin dle:
► pohlaví

► věku

► vzdělání

► bydliště

► hrubého příjmu domácnosti

Další informace k průzkumu

► Podmínkami pro zařazení do 
průzkumu bylo vlastnictví 
řidičského průkazu, pravidelné 
užívání automobilu a věk v rozmezí  
20 – 60 let.

► Průzkum probíhal v listopadu 
2021.

► Průzkum obsahoval 32 otázek.

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Struktura prezentace

► Detaily k metodice provedeného šetření

► Významná zjištění vyplývající z průzkumu 

► Výsledky průzkumu

► Kontakty
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Metodika průzkumu
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Detaily k metodice provedeného průzkumu

► V listopadu 2021 agentura InsightLab, pověřena společností EY, oslovila 568 
respondentů z České republiky, 533 respondentů z Maďarska, 1 510 respondentů 
z Ruska a 511 z Turecka prostřednictvím online dotazníku. Společnou charakteristikou 
všech respondentů napříč zeměmi je vlastnictví řidičského průkazu, aktivní využívání 
vozu a zároveň patří do věkové kategorie 20 - 60 let.

► Vzorek respondentů byl upraven dle následujících kvót – min. 80 % už někdy kupovalo 
vůz, min. 80 % si koupilo vůz v posledních 5 letech, min. 35 % si plánuje 
pořídit nový vůz v následujících 5 letech (výsledná kvóta byla 49 %). 

► Respondenti, kteří si ještě nikdy nekupovali vůz a jeho nákup plánují za více než 
5 let nebo jej vůbec neplánují, byli z průzkumu vyřazeni. 

► Hlavní dotazník byl sestaven ze 14 otázek pro zařazení do sociálně-ekonomických 
kategorií a z 32 otázek průzkumu.

► Dle typu otázky byla zvolena základna možných odpovědí buď konkrétním výčtem 
služeb a funkcionalit (volba jedné odpovědi nebo volba více odpovědí) nebo 
ohodnocením daného kritéria na stupnici od 1 do 5.

► Vzhledem k zaokrouhlení nebo vynechání některého typu odpovědi v zájmu zajištění 
relevantnějšího srovnání se v některých případech celkový součet zobrazovaných grafů 
nerovná 100 %.

► Pro potřeby tohoto dotazníku je termínem prodejce míněn podnik jako takový 
(prostory, zařízení, personál, vystavená vozidla atd.).

► V případě označení skupiny jako Češi, Maďaři, Rusové a Turci  se nejedná o 
reprezentaci národa, ale o reprezentativní popis řidičů z dané země podle zadaných 
kritérií průzkumu. Kde nejsou výsledky porovnávány mezi respondenty jednotlivých 
států, vztahují se pouze k respondentům v České republice.

► Pro posouzení meziročního vývoje bylo využito údajů z šetření EY - Trendy a očekávání 
českých automobilových zákazníků při nákupu vozidel 2016, 2017, 2018, 2019 a 
2020.

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

101

32

30

15

24
12

34

23

20

75

26

30

74

Rozdělení respondentů 
napříč kraji (absolutní počet)

72

Absolutně %

Pohlaví:

Muž 311 54,8 %

Žena 257 45,2 %

Věk:

20-29 43 7,6 %

30-44 238 41,9 %

45-60 287 50,5 %

Vzdělání:

ZŠ, vyučen 75 13,2 %

SŠ s maturitou 261 46,0 %

VŠ 232 40,8 %

Rozdělení 
respondentů z ČR 
napříč sledovanými 
kategoriemi
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Charakteristika respondentů

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Ženy 98 %

98 %

Kupoval/a jste si někdy Vy osobně 
automobil?*

Muži 97 %

respondentů bez ohledu na 
pohlaví má osobní zkušenost 

s nákupem vozidla.

94 % 
Maďarů

Ženy 80 %

78 %

Vlastní Vaše domácnost automobil 

zakoupený v posledních 5 letech?* 

Muži 77 %

domácností respondentů vlastní 
automobil zakoupený během 

posledních 5 let.

Ženy 49 %

50 %

Koupíte si při příštím pořízení nový 
automobil?

Muži 51 %

respondentů uvádí, že si při příštím 

pořízení koupí nový automobil.

V jakém časovém horizontu uvažujete o koupi Vašeho příštího automobilu?*

Dealer
2 roky 5 let

39 %28 % 16 %

10 let

7 %

* Jedná se o nové i ojeté vozy.

95 % 
Turků

98 % 
Rusů

90 % 
Turků

83 % 
Rusů

68 % 
Turků

80 % 
Rusů

78 % 
Maďarů

37 % 
Maďarů
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Výběr vozu a prodejce
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69 % 12 % 19 %

Automobilový průmysl prochází obtížným obdobím kvůli nedostatku čipů a dalších problému 
v dodavatelském řetězci, které přináší dlouhé dodací lhůty mezi koupí a dodáním vozu

Češi by v případě dlouhé dodací lhůty vozu zvolili jinou značku vozu namísto toho, aby vyčkali na jejich preferovanou značku. Podíl řidičů, kteří 
by na dodání vozu vyčkali a zažádali o nějakou kompenzaci je stejný jako těch, kteří by si koupili skladové auto od stejné značky. Pouze 12 % 
všech respondentů by kvůli tomu odložily nákup nového vozu o rok.

22 %
Rusů

21 % 
Maďarů

23 %
Turků

Čekací dobu 9-12 měsíců by kvůli preferované značce přijalo

Co byste dělali, kdyby vaše preferovaná značka automobilů 
řekla, že musíte čekat 9-12 měsíců na nové auto?

Přijal/a bych to, protože je to moje preferovaná značka

Koupil/a bych si skladové auto (jiné, než jsem původně chtěl/a) od stejné značky

Chtěl bych požádat o nějakou kompenzaci / motivaci čekat na 
auto (např. nabídka jiné mobility, výhodný krátkodobý 
pronájem vozu atd.)

Zvolil/a bych jinou značku

18 %

12 %

23 %

22 %

25 %

Odložil/a bych své nákupní plány o rok

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

31 %
Rusů

20 % 
Maďarů

26 %
Turků

Při takové čekací době by zvolilo jinou značku

Věrnost ke značce při dlouhé dodací lhůtě       
a rozpočet k pořízení auta

39 % 6 % 55 %

Respondent by 
zůstal značce
věrný

Respondent 
by zvolil jinou
značku

Respondent by 
své nákupní 
plány odložil

Rozpočet do 50 tis. KČ

100 %

Rozpočet více než 1,250 tis. KČ

58 % 14 % 28 %

Rozpočet mezi 100-250 tis. KČ

Rozpočet mezi 250-1,000 tis. KČ



Strana 8

Jaký pohon bude mít můj příští automobil?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Zájem o konvenční motory dlouhodobě klesá. Výrazně vzrostl počet nerozhodnutých respondentů, které do budoucna se mohou zvolit 
alternativní pohonem u svého příštího vozů.

Benzinový

35 %
Dieselový

15 %
Hybridní

13 %
Elektrický

2 %
Plynový (CNG/LPG)

4 %
Dosud se nerozhodlo

31 %
(50 %)* (17 %)* (2 %)*(6 %)* (22 %)*(2 %)*

*) Odpověď respondentů v roce 2020.

6 % 1 %CNG / LPG pohon

Významné rozdíly mezi 
pohlavími

19 % 6 %Hybridní pohon

25 % 37 %Nerozhodnuto

20 – 29 let 30 – 44 let 45 - 60 let

9 % 17 % 15 %

Vůz s alternativním pohonem si chce pořídit

domácností s hrubým příjmem nad 120 tis. Kč měsíčně preferuje 
u svého příštího automobilu hybridní pohon, s rostoucím příjmem 
domácností roste preference alternativních pohonů34 %

Maďaři

Benzinový HybridníDieselový Plynový (CNG/LPG) NevíElektrický

Rusové

Turci

36% 8% 26% 9%

1%

20%

64% 7% 7%

1%

1%

20%

25% 31% 20% 7% 3% 14%
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ZŠ SŠ VŠ

29 % 18 % 17 %

Velmi rychlé dodání upřednostňuje

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

V porovnání s předchozím rokem mírně vzrostl počet řidičů ochotných si na vůz počkat, naopak preference českých řidičů velmi rychlého 
dodání nového auta klesla v porovnání s minulým rokem o 5 procentních bodů.

Je pro Vás důležitější dostat vůz ihned, ale vybírat pouze z omezených možností, nebo si vůz maximálně nakonfigurovat, 

ale čekat na něj delší dobu (1/2 roku)?

Potřeba dostat vůz co nejdříve meziročně poklesla

27 % 28 %
35 % 43 % 38 %

2017 2018 2019 2020 2021

3,2 3,1 2,7 2,9

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ochota čekat na nový vůz mírně vzrostla

3,5 3,3

Budu na svůj nový automobil čekat?

Preference možnosti konfigurace roste s úrovní vzdělání, 
stejně jako s plánovanou hodnotou pořízeného vozů.

řidičů, kteří si plánují pořídit elektromobil nebo 
hybrid preferují možnost maximální konfigurace28 %

19%19% 35% 11% 16 %

21% 14% 37% 14% 14%

35% 14% 27% 8% 15%

28% 14% 31% 10% 17%

Češi 

Maďaři

Velmi rychlé dodání (max. 14 dní) Maximální konfigurace

Rusové

Turci

2,7

2,9

2,5

2,9



Strana 10

Jaký způsob financování pořízení vozu zvolím?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

21 % respondentů, kteří plánují investovat do příštího vozu 250 – 500 tis. Kč, je rozhodnuto financovat koupi automobilu čistě prostřednictvím 
úvěru od leasingové společnosti. S dále rostoucím rozpočtem toto procento klesá.

Jaký způsob financování nejpravděpodobněji zvolíte, až si budete 
pořizovat Váš příští vůz?

(8 %)*

Cizí zdrojeVlastní zdroje

56 %

(34 %)*

35 %

Kombinace

9 %

(54 %)*

Jste ochoten/a připlatit si za službu předplatného, díky 
kterému byste měl/a možnost střídat vozy podle Vašich 

aktuálních potřeb?

32%

25%

16%

11%

10% 6% Úvěr v bance

Půjčka od rodiny či přátel

Úvěr od leasingové 
společnosti

(8%)*

(4%)*

(34%)*

Finanční leasing

Dlouhodobý pronájem vozu 
(např. operativní leasing)

Jiná možnost

Pokud byste sháněl/a financování z cizích zdrojů, jaký způsob 
financování byste zvolil/a?

(29%)*

(16%)*

(9%)*

*) Odpověď respondentů v roce 2020.

Připlatit si až 15 % oproti operativnímu leasingu je ochotno

20 – 29 let

28 %21 % 16 %

20 – 50 tis. Kč

hrubý příjem domácnosti 

VŠ

Maďaři RusovéČeši Turci

24 %19 % 43 %30 %

(20 %)* (24 %)* (36 %)* (40 %)*
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Jak je důležitá značka vozu a které faktory působí při výběru značky?

Jak důležitá je pro vás značka automobilu, který vlastníte / 
plánujete koupit? 

Češi si drží nejvíce neutrální postoj k významu značky ve srovnání s ostatními zeměmi průzkumu. Dobrý poprodejní servis je pro Čechy na 
pátém místě mezi sedmi faktory ovlivňujícími výběr vozů  a tak stejně jako pro Maďary a Rusy není natolik důležitý. Dvě třetiny Turků ale 
uvádí, že právě kvalita poprodejního servis je při výběru značky ovlivňuje.

Které faktory Vás při výběru značky automobilu nejvíce 
ovlivňují?* 

1 – vůbec ne, vnímám automobil pouze jako dopravní prostředek

5 – výrazně, automobil je pro mě odrazem mé osobnosti

5%

7%

17%

31%

59%

59%

60%

72%

Jiné

Konektivita

Doporučení

Dobrý poprodejní servis

Nízká spotřeba paliva

Bezpečnost

Pozitivní zkušenost

Cena

35 %
Rusů

34 % 
Maďarů

58 %
Turků

Dobrý poprodejní servis ocení

*) Respondenti vybírali více možností.

Češi

3,0 3,4

Maďaři

3,7

Rusové

3,9

Turci

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

**) Odpověď respondentů v roce 2020.

`

20 – 29 let 30 – 44 let 45 - 60 let

9 % 11 % 13 %

Značka automobilu je pro mě maximálně důležitá, 
automobil je odrazem mé osobnosti

(29 %)** (20 %)** (16 %)**
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Jak probíhá servis Vašeho vozidla? 

Míra preference navštívit servis autorizovaného prodejce, kde jsem vůz pořídil/a klesá se stářím automobilu. Jenom 19 % řidičů, jejichž 
současné vozidlo je staré více než 8 let, takový servis v posledních dvou letech navštívilo.  

Které z uvedených subjektů jste za poslední 2 roky navštívil/a 
za účelem servisu Vašeho vozu?* 

48%

41%

20%

12%

Nezávislý autoservis

Autorizovaný 
prodejce, kde jsem 
vůz pořídil

Jiný autorizovaný 
prodejce stejné 
značky

Žádný z výše 
uvedených

(59%)** 

(38%)** 

(20%)** 

(7%)** 

**) Odpověď respondentů v roce 2020.

68 %

65 %

řidičů, jejichž současné vozidlo je staré 3-4 
roky, navštívilo servis autorizovaného 

prodejce, u kterého si vůz pořídili

řidičů, jejichž současné vozidlo je staré 
více než 8 let, navštívilo nezávislý servis

50 %
Rusů

59 % 
Maďarů

28 %
Turků

Nezávislý autoservis navštěvuje

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

*) Respondenti vybírali více možností.
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Co by vás motivovalo k tomu, abyste zůstali věrní své značce vozu v období po 
jeho koupi (servis automobilu)?*

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Cena za 
servis je 

spravedlivá

47%

Značka 
vždy ví, co 
moje auto 
potřebuje

20%

Po koupi/servisu vozidla by nejvíce respondenty motivovala spravedlivá či transparentně vysvětlena cena vozidla/služby. Respondenti 
z menších měst a s nižším příjmem by více preferovali skvělý věrnostní program oproti transparentnímu vysvětlení ceny.

*) Respondenti vybírali více možností.

Zaměstnanci 
dealerství jsou 
profesionálové 

19%

Skvělý 
věrnostní 
program

44%

Je mi 
doporučeno 

zůstat 
u značkových 

služeb 

5%

Ostatní

5%

Doplňkové 
služby 

nabízené 
značkou

30%

Různé 
výhody 

24%

Cena za servis je spravedlivá 
a pokud je dražší než jiné 
možnosti, je vysvětleno 

transparentním způsobem, co je 
pro mě přínosem 

20 – 29 let

56 %

21 %

59 %

120 – 150 tis. Kč

hrubý příjem domácnosti 

VŠ

51 % 42 %

Nad 100 tis. obyvatel 

50 %

Skvělý věrnostní program 
s několika možnostmi, jak využít, 

že jsem věrným zákazníkem 
značky

45 – 60 let

51 %

41 %

48 %

50 – 80 tis. Kč

hrubý příjem domácnosti 

ZŠ

47 % 41 %

0 - 5 tis. obyvatel 

49 %
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Které služby jsou pro vás klíčové při výběru prodejce ojetých vozů?*

3%

9%

12%

17%

29%

32%

32%

66%

69%Garance počtu najetých 
kilometrů a původu vozidla

Transparentní historie 
vlastnictví, nehod a oprav

Férová nabídka protiúčtu 
stávajícího vozidla

Možnost velkého výběru různých 
vozidel na jednom místě

Dodatečná záruka vozidla

Vzdálenost od domova

Nabídka financování a pojištění

Možnost výměny vozidla v případě 
změny preferencí 

Jiná možnost

(71%)** 

(37%)** 

(35%)** 

(34%)** 

(19%)** 

(17%)** 

(14%)** 

(5%)** 

Jak se rozhoduji při nákupu ojetého vozu?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Garance počtu najetých kilometrů a původu vozidla je pro české řidiče klíčové při výběru ojetého vozů a koresponduje s preferencí pořízení 
ojetého vozu od autorizovaného prodejce s certifikovaným programem. Oproti loňskému roku se výrazně změnili preference respondentů ve 
všech zemích obdobně jako v ČR.

*) Respondenti vybírali více možností.

Jakou možnost byste zvolili nejpravděpodobněji při nákupu 
ojetého vozu?*

49%

11%
13%

15%

15%

27%

10%

Sítě autobazarů

Nákup přes internet

Autorizovaný prodejce vozů 
s certifikovaným programem

Lokální autobazar

Dovoz ze zahraničí

Nákup od rodiny, známých 
nebo obchodních partnerů

Ojetý vůz bych nekoupil

(33%)** 

(6%)** 

(6%)** 
(8%)** 

(11%)** 

(18%)** 

(12%)** 

**) Odpověď respondentů v roce 2020 (v roce 2020 bylo
možné zvolit pouze jednu preferovanou variantu).

46% 7% 9% 28% 8% 19% 17%

33% 14% 49% 20% 4% 25% 6%

43% 19% 21% 26% 11% 24% 8%

**) Odpověď respondentů v roce 2020.
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Jaký typ online služeb by vás přesvědčil, abyste si koupili ojeté auto, aniž byste 
ho viděli naživo?*

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Při koupi ojetého vozidla by nejvíce respondenti ocenili online záznam vozidla/servisní knížku a osvědčení o aktuálním stavu vozu od 
nezávislého. Největší % řidičů, kteří by si nekoupili ojeté auto aniž by ho viděli, je z České republiky.

1%

2%

2%

3%

4%

4%

6%

10%

10%

17%

18%

18%

19%

56%

Možnost videohovoru s prodejním …

Online nacenění mého aktuálního vozu

Atraktivní možnosti financování

Dostupné příslušenství

Doručení vozu domů

Registrace vozu

360° pohled na vůz

Kompletní sada fotografií vozu

Prodloužená záruka

Záznam vozu (servisní knížka)

Historie vozu

Osvědčení o aktuálním stavu vozu od NCÚ**

Možná dodatečná prohlídka v servisu

Nic by mě nepřimělo koupit auto, aniž bych … 56 % řidičů by nepřesvědčil žádný typ online služeb k tomu, 

abys koupili ojeté vozidlo aniž by ho viděli naživo

*) Respondenti vybírali více možností.
**) Nezávislý certifikační úřad

`Nic by je nepřimělo koupit si ojetý vůz bez toho, 
aniž by ho viděli

51 %
Rusů

52 % 
Maďarů

27 %
Turků

20 – 29 let

30 – 44 let

45 - 60 let

Nezávislá 
certifikace

Historie vozu Kompletní 
sada fotek

Možnost dodatečné 
servisní prohlídky

26 %

16 %

20 %

23 %

10 %

8 %

23 %

19 %

19 %

19 %

16 %

19 %
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15%

40%

40%

5%

Není vůbec 
důležitá

Důležitá Méně důležitá

Naprosto 
důležitá

Většina respondentů ČR volila úroveň digitalizace značky automobilů jako jedno z nejdůležitějších kritérií. Čím větší mají lidé rozpočet na auto, 
tím více vnímají úroveň digitalizace značky jako klíčový parametr při rozhodování o koupi vozu.

Jak důležitá je pro vás úroveň digitalizace značky automobilů, od které si 
koupíte auto?

11%

39%
37%

Maďaři

13%

Rusové

13%

45%
36%

6%

Turci

33%

15%

52%

47 % 42 %

Úroveň digitalizace značky je 
pro mě naprosto důležitá nebo 

důležitá 

Nad 100 tis.

obyvatel
48 %

20 - 100 tis.

obyvatel
52 %

5 - 20 tis.

obyvatel
42 %

0 - 5 tis.

obyvatel
39 %49 %

respondentů s rozpočtem na vůz do 500 000 tisíc korun 
uvedlo jedním z nejdůležitějších kritérií stejně jako cena, 
výkon, bezpečnost a design

78 %
řidičů co zamýšlejí koupit elektrický vůz považuji úroveň 
digitalizace značky za důležité kritérium při koupi auta

64 % řidičů co zamýšlejí koupit hybridní vůz považuji úroveň 
digitalizace značky za důležité kritérium při koupi auta
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Trendy a technologie
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Jsem ochotný koupit svůj automobil přes internet?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Dokážete si představit nákup vozu 
přes internet?

Zájem nakoupit automobil přes internet roste s úrovní vzdělání. Přibližně jednu třetinu respondentů by odradila nutnost provést v určitém 
okamžiku velkou platbu online.

`

Ženy 50 %Muži 25 %

Nedokáži si vůbec představit nákup vozu přes internet

20 – 29 let

21 %

Dokáži si představit nákup vozu přes internet**

20 %

nad 120 tis. Kč

příjem domácností 

21 %

do 2 let
nákup auta

Nic výše uvedeného není problém, auto online by si koupilo

7 % 
Maďarů

5 % 
Turků

10 % 
Rusů

Co by vás osobně odradilo od koupě vozu online?*

11 %16 %

MaďařiČeši Rusové Turci

24 % 35 %

(20 %)* (12 %)* (27 %)* (30 %)*

*) Odpověď respondentů v roce 2020.

Nutnost provést 
v určitém 

okamžiku velkou 
platbu online 

(nedůvěra někam 
poslat obrovskou 

sumu peněz)

35%
Neschopnost 

nakonfigurovat si 
vůz a muset si 
zvolit vůz ze 

skladu

26%
Neschopnost 
vyjednávat 

o ceně

33%

Koupě vozu od 
prodejce/dealerství 
aut, a ne přímo od 

značky

15%

Koupě vozu 
přímo od značky,

a ne od 
konkrétního 

prodejce/dealers
tví aut

10%

Neschopnost 
během prodejního 

procesu 
kontaktovat 

prodejní asistenty 
a být při procesu 

sám

31%

Omezené množství 
možností platby 

(hotovostní platba, 
financování, 
leasing atd.)

17%
Nutnost dokončit 

proces nákupu 
na jedno 

zdlouhavé sezení

15%

Pokud jsem byl 
schopen vybrat 

pouze jednu značku 
na webových 

stránkách 
s internetovým 

obchodem

12%

Nic výše 
uvedeného není 
problém, koupil 

bych si auto 
online

10%

*) Respondenti vybírali více možností.
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Pokud byste nakupoval/a přes internet, na jaké webové stránce byste automobil pořídil/a nejpravděpodobněji?

4%

20%

25%

51%

(40%)*

(5%)*

(19%)* 

(36%)*

Webové stránky 
autorizovaného 
prodejce

Nezáleží mi na 
tom

Webové stránky 
automobilové 
značky

Velké prodejní 
weby (Amazon, 
eBay)

*) Odpověď respondentů v roce 2020.

3 ze 4 respondentů ČR při nákupu přes internet nepřemýšlejí o jiné alternativě než webové stránky autorizovaného prodejce nebo 
automobilové značky, což je staví do výhodné pozice. V Turecku jsou velké prodejní weby relevantní alternativou.

6%

34%

13%

46%

Maďaři

10%

35%

13%

42%

Rusové

26%

11%

31%

32%

Turci

Nejvíce vzrostl zájem o webové stránky automobilové značky

ZŠ

31 % 11 %

20 – 29 let

40 %
řidičů, kteří navštívili v posledních 2 letech nezávislý servis, 
by v případě pořízení automobilu online volili webové stránky 
automobilové značky

Kde na internetu si vozidlo pořídím?
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Za jakým účelem bych využil/a připojení vozu na internet?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Které z funkcí související s připojením vozu na internet byste využil/a?*

Nejvíce by řidiči využili služby související s informacemi o dopravní situaci. O doručování zboží do kufru by byl zájem především ve větších 
městech a mezi mladšími respondenty. Domácnosti s příjmem nad 150 tis. Kč by měli největší zájem (61%) o monitoring vozů, domácností 
s příjmem (do 20 tis. Kč) mají zvýšený zájem (28%) o zasílání upozornění na slevové akce.

Aktuální informace o dopravní situaci by využilo

52 %
Rusů

67 % 
Maďarů

59 %
Turků

Aktuální informace o dopravní situaci a upozornění v případě zhoršení

Monitoring vozu za účelem zabezpečení a možnosti vyhledání aktuální 
polohy vozu

Úhrada plateb za parkování, dálničních poplatků nebo plateb za tankování

Automatické odeslání upozornění o nutnosti servisu Vašemu dealerovi, 
který by Vám nabídl prohlídku 

Placení pojištění podle údajů o najetých km a stylu jízdy zaslaných 
pojišťovně ze zařízení ve Vašem vozu

67 %

10 %

31 %

30 %

40 %

12 %

54 %

Doručování zboží či zásilek do kufru vozidla na místo, kde je zaparkované 
(např. nákup potravin, zboží z eshopu)

Zasílání upozornění na slevové akce obchodů, restaurací aj. v místě, kde 
se pohybuji

*) Respondenti vybírali více možností. **) Odpověď respondentů v roce 2020.

(68 %)** 

(51 %)** 

(37 %)** 

(34 %)** 

(29 %)** 

(13 %)** 

(13 %)** 

Doručování zboží do kufru by více využili

Muži

13 %

Obyvatelé měst 
nad 100 000 

obyvatel

16 % 16 %

20 – 29 let

Doručování zboží do kufru by ocenilo

15 %
Rusů

16 % 
Maďarů

28 %
Turků

(24 %)** (17 %)** (16 %)**
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Je pro mě elektromobilita relevantní?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

O koupi elektromobilu uvažuje 21 % Čechů, o koupi hybridu 41 %. Oproti ostatním zemím je zájem o elektromobilitu v Čechách nejnižší. 

37 % 18 % 35 % 4 % 6 %

Do jaké míry byste v budoucnu uvažoval/a o koupi elektromobilu nebo hybridu?

Není to pro mě 
atraktivní 
záležitost 
a o jeho 
pořízení 
bych 
neuvažoval/a

V případě 
zajímavé cenové 
nabídky by 
pro mě pořízení 
hybridu 
přicházelo 
v úvahu

V případě 
zajímavé cenové 
nabídky by 
pro mě pořízení 
elektromobilu 
přicházelo v 
úvahu

Určitě si chci 
elektromobil 
pořídit 
v budoucnosti

Určitě si chci 
hybrid pořídit 
v budoucnosti

35 %
Rusů

36 % 
Maďarů

47 %
Turků

Elektromobil by si pořídilo 
(určitě nebo v rámci zajímavé cenové nabídky):

39 %
Rusů

47 % 
Maďarů

42 %
Turků

Hybrid by si pořídilo 
(určitě nebo v rámci zajímavé cenové nabídky):

20 – 29 let 30 – 44 let 45 - 60 let

E: 10 % E: 9 %

Elektromobil (E) / hybrid (H) si chce určitě pořídit

H: 11 % H: 6 %
E: 4 %
H: 5 %

49 % Respondentů z malých měst (5-20 tis. obyvatel) má zájem 
o koupi hybridu

26 % Respondentů z velikých měst (nad 100 tis. obyvatel) má 
zájem o koupi elektromobilu

12 %
11 %

Respondentů s příjmem domácnosti od 80 do 120 tis. Kč 
definitivně si pořídí hybrid v budoucnu

Respondentů s příjmem domácnosti nad 120 tis. Kč 
definitivně si pořídí hybrid v budoucnu
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Proč je pro mě elektromobil atraktivní záležitost?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Nejvíce respondentů z ČR má o elektromobil zájem kvůli nižším provozním nákladům a plánovaným regulacím omezujícím využití automobilu 
se spalovacím motorem.

*) Otázka byla položena pouze respondentům, kteří projevili o koupi elektromobilu zájem.

Z jakého důvodu máte především zájem o koupi elektromobilu nebo hybridu? **

Nižší provozní náklady

30 – 44 let

54 %

Ženy 

56 % 51 %

20 - 50 tis. Kč

příjem domácnosti 

(35%)* (34%)* (30%)*

**) Respondenti vybírali více možností.

*) Odpověď respondentů v roce 2020.

55 % řidičů, kteří jezdí autem téměř každý den primárně ve 
městě je nakloněna elektromobilitě mimo jiné z důvodu 
nižší emisní a hlukové zátěže(34%)*

53 % respondentů uvažujících o koupi elektromobilu jsou důležité 
nižší provozní náklady 

(45%)*

53 % 34 % 32 % 20 % 7 % 6 % 6 %Češi

Nižší provozní 
náklady

Menší místní emisní / 
hluková zátěž

Plánované regulace 
omezující využití

Výkonnost 
vozidla

Pobídky a zvýhodnění 
ze strany státu

Maďaři

Turci

Design 
a prestiž vozidla

Jiná možnost

64 % 14 % 55 % 20 % 9 % 4 % 1 %

Rusové

48 % 15 % 57 % 18 % 19 % 13 % 0 %

56 % 11 % 45 % 27 % 14 % 11 % 1 %
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řidičů s příjmem domácnosti nad 120 tis. Kč měsíčné, by měli 
zvýšený zájem o elektromobil v případě rozšíření sítě dobíjecích 
stanic 

A co mě naopak od koupě elektromobilu odrazuje?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Kterými opatřeními by stát zvýšil Váš zájem o elektromobil?*

58 %

31 % 28 % 25 %
12 % 10 %

Dotace nákupní ceny Úlevy na daních a
poplatcích

Rozšíření sítě
dobíjecích stanic

o koupi elektromobilu
bych neměl/a zájem,

ani s těmito opatřeními

Zvýhodněné parkování
ve městě

Šrotovné za předchozí
vozidlo

Čechy od koupě elektromobilu stále nejvíce odrazuje pořizovací cena. Více než polovina by uvítala podporu státu ve formě dotací nákupní ceny. 

8%

9%

26%

29%

30%

31%

67%

Jiná možnost

Riziko ztrátového následného prodeje

Doba nutná pro dobití baterky

Dojezd na jedno nabití pro běžné užití

Dostupnost dobíjecích stanic

Dojezd na jedno nabití pro dlouhé cesty

Pořizovací cena

Co mě od koupě elektromobilu odrazuje?*

Rozšíření sítě dobíjecích stanic by ocenilo 

51 %
Rusů

30% 
Maďarů

47 %
Turků

*) Možné max 2 odpovědi

Zvýhodněné 
parkování 
ve městě

Ve městech s 
více než 100 
tisíc obyvateli

16 %

(31 %)** (10 %)**(29 %)**(57 %)** (6 %)**

**) Odpověď respondentů v roce 2020

25 % řidičů by o elektromobil nemělo zájem ani 
v případě podpory státu prostřednictvím výše uvedených opatření

*) Respondenti vybírali více možností.

43 %

(21 %)**
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Už jste někdy zažili řízení vozu BEV?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Ne, nikdy Ano, jako spolujezdec Ano, jako řidič Ano, několikrát Ano, vůz typu BEV řídím často

8 %82 % 7 % 2 % 1 %

73 % 14 % 8 % 4 % 1 %

Maďaři

Rusové

Turci

80 % 2 % 8 % 8 % 2 %

80 % 3 % 9 % 7 % 1 %

Ne, nikdy

Ano, jako spolujezdec

Ano, jako řidič

Ano, několikrát

Ano, vůz typu BEV řídím často

Více než 80 % Čechů ještě nikdy nemělo příležitost řídit nebo se svézt BEV vozem. V Maďarsku, Rusku i Turecku je situace obdobná.
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Průměrná doba nabíjení vozu BEV na veřejné nabíjecí stanici je 30 - 60 minut. 
Co byste ocenili, abyste si čekání na nabití co nejvíce zpříjemnili?*

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

*) Respondenti vybírali více možností.

61%

44%

34%
28%

15% 14% 13% 10% 9% 7% 7% 4%

Jít na kávu či
občerstvení

Připojit se k
veřejné WIFI a

pracovat na svých
pracovních /

osobních
záležitostech

Nechat si umýt /
vyčistit auto

Projít se a poznat
nové místo

Mít možnost
objednat

technika, aby
zkontroloval mé

auto a / nebo
provedl základní

opravy

Sledování filmu
na Netflixu / HBO

nebo jiném
poskytovateli
streamování

Mít možnost
objednat věci

(jídlo, zboží) do
kufru mého auta

Možnost využití
asistovaného
dobíjení od

personálu dobíjecí
stanice

Podívat se na
nejnovější

nabídky a/nebo
slevy od

poskytovatelů
služeb / zboží v

okolí

Více se seznámit
s možnostmi
mého vozu a
značky auta

Něco jiného,
uveďte prosím:

Hrát hry pro více
hráčů na

mobilním telefonu
s ostatními lidmi,

kteří rovněž
nabíjejí svůj

elektrický vůz

Hrát hry pro více hráčů na mobilním telefonu21 %

Sledování filmu přes streamingové platformy30 %

Připojit se k veřejné WIFI a pracovat37%

Mít možnost objednat zboží do kufru23 %

20 – 29 let

Sledování filmu přes streamingové platformy8 %

Něco jiného11 %

Hrát hry pro více hráčů na mobilním telefonu1 %

45 - 60 let30 – 44 let

Připojit se k veřejné WIFI a pracovat47 %

Jít na kávu či občerstvení64%

Sledování filmu přes streamingové platformy18 %

Většina Čechů by při čekání využila možnost kávy či občerstvení, stejně jako Maďaři, Rusové a Turci. Největší rozdíly mezi Čechy jsou ve 
věkové kategorii 20-29 let, kde respondenti nejvíce preferují multimediální prvky. 
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Jaké by byly vaše největší obavy při nákupu ojetého elektromobilu?*

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Největší obavu mají 
domácnosti s příjmem 50-80 

tis. Kč, naopak poruchy 
baterie a nákladů na její 
výměnu se obává jenom

61 % domácností s příjmem 

nad 150 tis. Kč

76 %
Poruchy baterie a náklady na 
její výměnu

67 % Klesající dojezd elektromobilu

43 % Pomalé nabíjení baterie

35 %
Rychle klesající zůstatková 
hodnota vozu

14 % Nižší bezpečnost

4 %

2 %

Jiné

Neměl bych žádné obavy

*) Respondenti vybírali více možností.

Téměř všichni respondenti 
bez obav jsou součástí 

domácností s příjmem 50-
120 tis. KČ

Rychle klesající zůstatková 
hodnota vozu je obavou až 

pro 53 % domácností 

s příjmem 120-150 tis. Kč, 

ale jenom pro 11 %
domácností s příjmem nad 

150 tis. Kč. 

69%

62%

40%

20%

5%
3% 5%

Maďaři

64%

46%44%

30%

28%

2% 6%

Rusové

66%

60%
50%

28%

31%

2%
1%

Turci

Češi, Maďaři, Rusové i Turci mají největší obavy při nákupu ojetého elektromobilu z poruch baterie, nákladů na její výměnu a klesajícího 
dojezdu vozu. Velmi malé procento respondentů nemá žádné obavy z koupi ojetého elektromobilu. 
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Jak se pohybujete v rámci města?

Češi a Maďaři upřednostňují pohyb v rámci většího města veřejnou dopravou oproti respondentům z ostatních zemí, kteří staví na první místo 
vlastní automobil. Car sharing je v rámci zemí nejatraktivnější v Maďarsku. 

9 %
Rusů

10 % 
Maďarů

8 %
Turků

Půjčení sdíleného automobilu (tzv. „car sharing“) preferuje

Jakou formu dopravy preferujete pro pohyb v rámci hlavního 
města, popř. regionální metropole?* 

3%

6%

13%

45%

50%

66%

Značka

V případě motorového
vozidla pohon

Recenze poskytovatele

Možnost zanechání
prostředku kdekoliv

Dostupnost prostředku
(čas, místo)

Cena zapůjčení

Které faktory jsou pro Vás při půjčení sdíleného prostředku (taxi, 
kolo, koloběžka, car sharing) nejdůležitější?*

*) Respondenti vybírali více možností.

Veřejná doprava

Vlastní automobil

Sdílené koloběžky, kola, skútry

Půjčení sdíleného automobilu 
prostřednictvím aplikace (tzv. „car sharing“)

6 %

2 %

55 %

8 %

66 %

3 %
Taxi služba (např. Profi Taxi, AAA Taxi)

2 %
Automobil z půjčovny

Alternativní poskytovatelé taxislužeb 
(např. Uber, Liftago)

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

**) Odpověď respondentů v roce 2020

20 – 29 let 30 – 44 let 45 - 60 let

30 % 45 % 46 %

Možnost zanechání prostředku kdekoli je při půjčení sdíleného 
prostředku nejdůležitější

(52 %)** (45 %)** (42 %)** 
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Co by vás motivovalo k častějšímu používání sdílené mobility (skútry, sdílení 
automobilů)?*

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Nic, nemám v plánu používat sdílenou mobilitu

Nabídka mobility za lepší cenu

Nabídky mobility s lepší dostupností

Existence poskytovatele, který spojuje všechny nabídky 
mobility (sdílené vozy, koloběžky, taxi, městská 
hromadná doprava) do jedné aplikace

15 %

15 %

33 %

21 %

43 %

15 %

Pokud je parkování mého soukromého auta ve 
městě příliš drahé nebo není dostatečně dostupné

Pokud je čas / cena / CO2 strávený 
s poskytovatelem mobility stejný / lepší než 
veřejná doprava

29 %

9 %

22 %

21 %

42 %

22 %

18 %

10 %

20 %

29 %

42 %

29 %

36 %

27 %

35 %

48 %

47 %

7 %

Maďaři TurciRusové

*) Respondenti vybírali více možností.

Nad 100 tis.

obyvatel

16 % by využilo nabídky 

mobility v případě potíží
a nákladností spojených 
s parkováním vlastního auta

20 - 100 tis.

obyvatel
52 % by využilo nabídky 

mobility s lepší dostupností

5 - 20 tis.

obyvatel
42 % by využilo nabídky 

mobility za lepší cenu

0 - 5 tis.

obyvatel
50 % neplánuje sdílenou 

mobilitu používat

V Česku stále není téma sdílené mobility tak atraktivní, proto pro téměř polovinu Čechů není výrazný motivátor k jejímu využívání. 
Pro Maďary, Rusy i Turky je motivátorem nabídka mobility za lepší cenu.  
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Základní zjištění
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Významná zjištění vyplývající z průzkumu

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

38 %
respondentů preferuje rychlé 
dodání před konfigurací vozu

43 % v roce 2020, 35 % v roce 2019

42 % HU, 35 % RU, 49 % TR

56 %
respondentů využije při 

nákupu vozu vlastní zdroje

54 % v roce 2020, 49 % v roce 2019

55 % HU, 43 % RU, 47 % TR

69 %
respondentů považuje 

garanci najetých kilometrů 
a původu za klíčovou při 

nákupu ojetého vozu

71 % v roce 2020

61 % HU, 59 % RU, 61 % TR

respondentů nejvíce 
ovlivňuje při výběru značky 

automobilu pozitivní 
zkušenost s danou značkou

59 % HU, 53 % RU, 45 % TR

35 %
respondentů si při příští 

koupi vybere vůz 
s benzinovým pohonem

50 % v roce 2020, 43 % v roce 2019

36 % HU, 64 % RU, 25 % TR

82 %
respondentů nikdy neřídilo 

vůz typu BEV

80 % HU, 81 % RU, 73 % TR

45 %
respondentů při výběru vozu 

vnímají digitalizaci značky 
jako jako důležité nebo 

naprosto důležité kritérium

50 % HU, 58 % RU, 85 % TR

56 %
respondentů by nepřesvědčil 

žádný typ online služeb 
k tomu, aby si koupili ojeté 
vozidlo, aniž by ho viděli 

naživo

52 % HU, 51 % RU, 27 % TR

18 %
respondentů jsou ochotni 

počkat 12 měsíců na vůz své 
oblíbené značky

21 % HU, 22 % RU, 23 % TR
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Zajímavosti

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel

Pro 78 % respondentů, kteří uvažují o koupi dalšího auta
s elektrickým pohonem je úroveň digitalizace značky velmi 
důležitá anebo důležitá.

78 % respondentů, kteří by byli ochotní čekat 9-12 měsíců na 
auto od preferované značky navštěvuje autorizované servisy 
dané značky, naopak až 58 % respondentů, kteří by si v případě 
nutnosti čekat 9-12 měsíců na auto od preferované značky zvolili 
auto jiné značky navštěvuje nezávislé servisy.

44 % domácností s příjmem do 20 tis. Kč by financovalo nákup 
auta pomocí půjčky od člena rodiny nebo kamaráda, téměř 40 % 
domácností s příjmem 80-120 tis. Kč by financovalo nákup auta 
pomocí bankovní půjčky, až 22 % domácností s příjmem nad 150 
tis. Kč by si nové auto pořídilo na operativní leasing.

57 % z respondentů, kteří si chtějí jako svůj příští vůz pořídit 
elektromobil v současnosti vlastní vůz s benzinovým pohonem.

Respondenti, kteří plánují koupit elektromobil, nekladou při 
výběru značky velkou váhu poprodejním službám – naopak si 
více potrpí na konektivitu. 

91 % respondentů, kteří nepovažují hybrid nebo elektroauto za 
vhodnou alternativu, nikdy v elektroautu nesedělo. Téměř 
polovina z těch, kteří si plánují v budoucnu elektromobil koupit 
už má s BEV vozem nějakou zkušenost.

Až 37 % mladých ve věku 20-29 let by nemělo problém čekat 9-
12 měsíců na auto své preferované značky, v porovnání s jen 16 
% starších respondentů 30-60

13 % respondentů, kteří v současnosti vlastní hybrid nebo 
elektromobil si plánují nakoupit elektromobil jako své příští 
vozidlo.



Strana 32

Děkujeme za pozornost + těšíme se na Vaše dotazy

Kontakty

Petr Knap
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petr.knap@cz.ey.com

+420 731 627 215

Zdeněk Dušek

Associate Partner
CESA Mobility Leader

zdenek.dusek@cz.ey.com

+420 731 619 074

Naše motto

Building a better working world

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel
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