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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. Obdobný  

průzkum byl proveden společností EY 

na globální úrovni, kterého se 

zúčastnilo ~ 13 000 respondentů. 

Porovnání vybraných ukazatelů obou 

průzkumů je rovněž součástí této 

prezentace.

Výsledky demonstrují především

rozdílné potřeby jednotlivých skupin

zájemců o koupi automobilu.

Mimo tradičních otázek, týkající               

se výběru vozu, prodejce, nákupu 

automobilu přes internet, pohledu           

na  elektromobilitu, které každoročně 

respondentům pokládáme, jsme se letos 

detailněji zaměřili na témata prodeje 

čínských automobilů, mobility, 

multimodality a servisních preferencí      

či věrnosti značce. 

Jedná se o sedmý ročník tohoto 

unikátního průzkumu.

Základní informace

Profil respondentů

Průzkumu se zúčastnilo celkem 514 
obyvatel ČR, 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 – 75 let. 
Věkový rozsah byl ve srovnání 
s předchozím průzkumem rozšířen.

► Průzkum probíhal v prosinci 2022.

► Průzkum obsahoval 44 otázek.

Struktura prezentace

► Detaily k metodice provedeného šetření

► Významná zjištění vyplývající z průzkumu 

► Výsledky průzkumu

► Kontakty

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Metodika průzkumu
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Detaily k metodice provedeného průzkumu

► V listopadu 2022 agentura InsightLab, pověřena společností EY, oslovila 514
respondentů z České republiky prostřednictvím online dotazníku. Některé otázky jsou 
srovnávány s globálním průzkumem EY. Z něj se porovnávají především s Německem 
(1000 respondentů), Spojeným královstvím (1000 respondentů) a Nizozemskem. 
Společnou charakteristikou všech respondentů napříč zeměmi je vlastnictví řidičského 
průkazu, aktivní využívání vozu a zároveň patří do věkové kategorie 20 - 75 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 z celkem 58 otázek. Z toho 14 otázek sloužilo pro 
zařazení do sociálně-ekonomických kategorií a následných 44 otázek bylo spjato          
s automobilovou tématikou.

► 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.

► V zájmu zajištění relevantnějšího srovnání došlo k zaokrouhlení nebo vynechání 
některého typu odpovědi. Proto 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, Nizozemci, Němci a Britové 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 2021.

Rozdělení respondentů 
napříč kraji (absolutní počet)

76

28

35

13

21
16

28

26

20

67

31

27

65
61

Absolutně %

Pohlaví:

Muž 307 59,7 %

Žena 207 40,3 %

Věk:

20-29 53 10,3 %

30-44 151 29,4 %

45-64 214 41,6 %

65-75 96 18,7 %

Vzdělání:

ZŠ, vyučen 77 15,0 %

SŠ s maturitou 256 49,8 %

VŠ 181 35,2 %

Rozdělení 
respondentů z ČR 
napříč sledovanými 
kategoriemi

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Výběr vozu a prodejce
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Výběr značky
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3%

3%
4%

4%

4%

6%
6%

7%

8%

39%

Ostatní

Volvo

Mercedes

Suzuki

BMW

Mitsubishi

Mazda

Audi

Toyota

Seat

Fiat

Opel

Citroen

Dacia

KIA

Renault

Peugeot

Hyundai

Ford

VW

Škoda

Jak značky je váš vůz? Bude Váš další vůz stejné 
značky jako současný?

Čeští řidiči projevují věrnost své oblíbené značce.
Nejvíc dotázaných řidičů vlastní auto značky Škoda a 80% z nich bude při příštím nákupu vozu volit znovu vůz značky Škoda. 

67 %

33 %

Ano Ne

80% 75% 68% 68% 63% 56%

Škoda Hyundai Toyota Dacia VW Ford

Zákazník Škoda

45 – 64 let

44 %

50 %

37 %

50 – 80 tis. Kč

hrubý příjem domácnosti 

ŠŠ

59 % 41 %

Nad 100 tis. obyvatel 

32 %
Kolik procent respondentů zůstane věrných své aktuální 

značce i při příštím nákupu vozu

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Výběr značky

Co by Vás přesvědčilo k tomu, abyste si koupil/a 
další auto od stejné značky, kterou vlastníte nyní?*

Které faktory Vás při výběru značky automobilu nejvíce ovlivňují?*

Cena a pozitivní zkušenost se značkou jsou hlavní faktory, které ovlivňují zákaznické chování. Sleva na nákup dalšího vozu nebo lukrativní 
nabídka na protiúčet by přesvědčily třetinu respondentů pořídit automobil znovu u stejné značky. Skoro třetina Čechů je loajální značce, 
kterou vlastní nyní.

2%

3%

7%

14%

17%

18%

25%

26%

27%

28%

Jiné

Předplacené konektivní služby

Nic by mě nepřesvědčilo

Zlepšení produktů

Zlepšení kvality

Předplacený servis

Prodloužená záruka

Lukrativní nabídka na protiúčet

Auto si koupím od stejné
značky tak jako tak

Sleva na další nákup

72%
60% 59% 59%

31%

17%
5%

66%
57% 55%

45%

31%
19%

7% 3%

Cena Pozitivní
zkušenost

Nízká
spotřeba

paliva

Bezpečnost Dobrý
poprodejní

servis

Doporučení
o dané
značce

Konektivita Jiné

2021 2022

Respondenti, kteří by si koupili auto od stejné značky, tak jako tak

75 %

Mají pozitivní 
zkušenost se značkou

55 %
Vlastní vůz značky 

Škoda

39 %
50 – 80 tis. Kč        
hrubý příjem 
domácnosti 

*) Respondenti vybírali více možností.

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Vnímání čínských značek

Čeští řidiči jsou spíše skeptičtí vůči koupi automobilu čínské značky. Z úzkého vzorku 21 % respondentů, který by uvažoval o koupi automobilu 
od čínské značky, by tak primárně učinil kvůli lepší kvalitě a snadnějšímu přístupu k servisu. 

21%

79%

Ano

Ne

Co by Vás mohlo motivovat ke koupi nového / ojetého vozu čínské značky?*

Od jaké čínské značky byste zvažoval/a koupit vůz?

8%

11%

11%

13%

14%

16%

18%

23%

27%

36%

BYD

BAIC

Lynk&Co

NIO

Aiways

XPENG

JAC

Jiné

Dongfeng

MG / SAIC

Lepší kvalita 
vozidla

37%

Dostatečně 
zastoupená 
dealerská síť

9%

Snadný přístup    
k servisu

23%

Jiné

2%

Nic z uvedeného

21%

Uvažujete v případě koupě nového / ojetého vozu o koupi vozu             
od čínské značky?

*) Respondenti vybírali více možností.

Ochota koupě čínského 
vozu je mezi majiteli 
jednotlivých značek 

vyrovnaná

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Jaký pohon bude mít můj příští automobil?

Češi jsou vůči alternativním pohonům stále skeptičtí, přesto zájem o konvenční pohon dlouhodobě klesá. Velikost zájmu o elektrický pohon      
je meziročně neměnná. 

28%

38%

28%

16%

7%

13%

10%

18%

22%

13%

8%

7%

22%

20%

19%

2%

2%

9%

8%

9%

Benzín Nafta Hybridní

Plug-in Hybridní Plně elektrický Vůz na vodík

Nejsem si jist/á

Benzín Nafta Hybridní Plně elektrickýPlug-in Hybridní Nejsem si jist/á Vůz na vodík

50%

17%
6% 2%

22%

35%

15% 13%
2%

31%

47%

11%
4% 5% 3%

30%

Jaký typ paliva bude používat Váš příští automobil?

2021 20222020

                     

Benzín 71%

Nafta 27%

Hybridní 2%

Plug-in hybridní (0,2%)

Plně elektrický (0,2%)

Nejsem si jist/á 30%

Benzín 47%

Nafta 11%

Plug-in Hybrid 4%

Hybridní 5%

Plně elektrický 3%

Jaké palivo používáte a jaké plánujete pro svůj příští automobil?

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022

Aktuálně používám   Plánuji používat
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Automobilový průmysl prochází obtížným obdobím kvůli nedostatku čipů a dalších problémů 
v dodavatelském řetězci, které přináší dlouhé dodací lhůty mezi nákupem, objednáním
a dodáním vozu

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

Zvolil/a bych jinou značku

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

Odložil/a bych své nákupní plány o rok

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

19 %

17 %

21 %

20 %

23 %

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

(25 %)

(23 %)

(22 %)

(18 %)

(12 %)

()* Odpověď respondentů v roce 2021.

Většina Čechů by v případě dlouhé dodací lhůty vozu vyčkali na jejich preferovanou značku. 21 % řidičů by raději nečekalo a koupili by si 
skladové vozidlo. Oproti minulému roku stoupl podíl řidičů, kteří by nákup odložili o rok. Oproti loňskému roku narostla loajalita vůči 
preferované značce o 5 p.b..

67 % 20 % 13 %

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

55 % 17 % 28 %

Respondent by 
zůstal značce
věrný

Respondent 
by zvolil jinou
značku

Respondent by 
své nákupní 
plány odložil

Rozpočet do 50 tis. KČ

Rozpočet více než 1,250 tis. KČ

54 % 20 % 26 %

Rozpočet mezi 100-250 tis. KČ

Rozpočet mezi 250-1,000 tis. KČ

90% 10%

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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63%

63%

38%

33%

26%

24%

14%

13%

1%

69%

66%

32%

32%

29%

17%

12%

9%

3%

Garance počtu najetých kilometrů a původu vozidla

Transparentní historie vlastnictví, nehod a oprav

Férová nabídka protiúčtu stávajícího vozidla – odkup starého vozu

Možnost velkého výběru různých vozidel na jednom místě

Dodatečná záruka vozidla nad zákonný rámec

Vzdálenost od místa bydliště

Nabídka financování a pojištění

Možnost výměny vozidla v případě změny preferencí

Jiné

Výběr a prodej ojetého vozidla

16 %

Nezávislé sítě 
autobazarů

53 %

Autorizovaný 
prodejce nabízející 
ojeté vozy v rámci 

certifikovaného 
programu

27 %

Nákup od rodiny, 
známých nebo 

obchodních partnerů

Nejpravděpodobnější kanál       
pro nákup ojetého vozu

N
á

k
u
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z
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P
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h
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z
u

20212022

Autorizovaný prodejce je stále prioritní volbou respondentů pro nákup i prodej ojetého vozu. Při výběru ojetého vozu zůstává klíčová garance 
počtu najetých kilometrů a transparentní historie vozu.

*více možných odpovědí

30 %

Online web k 
samostatnému 

prodeji

44 %

Autorizovaný 
prodejce 
značky

35 %

Bazar

28 %

Prodej rodině, 
známým nebo 

obchodním 
partnerům

Nejpravděpodobnější kanál       
pro prodej ojetého vozu

Které služby jsou pro Vás klíčové při výběru prodejce ojetých vozů?

*více možných odpovědí

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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54%

8%

34%

56%

9%

35%

61%

8%

31%

Vlastní zdroje Cizí zdroje Kombinace

2020 2021 2022

Financování nákupu vozu

Většina respondentů by využila vlastní zdroje k financování nákupu vozů, tento trend lze pozorovat i u Britů, Norů a Němců. V případě potřeby 
využití cizích zdrojů je nejvíce preferovanou variantou půjčka od rodiny či přátel.

Až si příště budete pořizovat vůz, z jakých zdrojů budete nákup 
vozu pravděpodobně financovat?

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

25% 24% 14% 32% 5%

67%

79%

64%

26%

13%

21%

22%**

15%**

31%**

13%

12%

9%

15%

14%

9%

(6%)*(25%)*(10%)*(27%)*(32%)*

Úvěr v bance

Úvěr / finanční leasing od 
leasingové společnosti

Dlouhodobý pronájem vozu, 
např. operativní leasing

Půjčka od rodiny či přátel Jiné

Přímý nákup (vlastní zdroje)

*) Odpověď respondentů v roce 2021.

**) Kategorie obsahuje všechny druhy leasingu.

Vlastní zdroje

33 %

Do 500 000,- Kč         
Rozpočet na nákup 

příštího vozu 

54 %

50 000,- Kč a více          
Hrubý příjem domácnosti 

Zatímco levnější vozy jsou 
pořizovány převážně z vlastních 
prostředků, na nákup dražších a 
prémiových využívají zákazníci 

prostředků cizích, či jejich 
kombinaci.

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Servisování vozidla

Míra preference navštívit servis autorizovaného prodejce, kde jsem vůz pořídil/a, klesá se stářím automobilu. Necelá polovina řidičů volí 
telefon jako ideální způsob objednání do servisu. Mladší generace v rozmezí 20 - 25 let by uvítala objednání přes mobilní aplikaci. 

Co by Vás motivovalo k tomu, abyste navštívil/a autorizovaného 
dealera při příští servisní návštěvě?

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

47% 30% 20%23% 16%

14% 13% 9% 8%

Spravedlivé 
ceny za servis

Poskytnutí 
náhradního 

vozu, zatímco 
vaše auto je 
servisováno

Pro-
zákaznický 

servis
Výhodná 
poloha

Navštěvuji 
pouze 

autorizovaný 
servis

Zkrácená čekací 
doba na datum 

doručení

Nic z výše 
uvedeného

Prodloužená 
otevírací doba

Úroveň 
digitalizaceJak byste si ideálně představoval/a objednání do servisu?

41% 25% 15% 8% 7% 4%

Přes telefon Přes online 
formulář 
na webu

Osobní 
návštěva 
servisu

Přes mobilní 
aplikace

Přes E-mail Přes SMS / 
WhatsApp

60 %
řidičů, jejichž současné vozidlo je starší více než 8 let, 
navštívilo nezávislý servis

67 % řidičů, jejichž současné vozidlo je staré 3-4 roky, navštívilo
servis autorizovaného prodejce, u kterého si vůz pořídili

Uvedená možnost je preferovaná věkovou skupinou:

65 – 75 let 30 – 44 let 65 – 75 let 20 – 29 let 45 – 65 let 65 – 75 let

44%

43%

20%

13%

48%

41%

20%

12%

20212022

Autorizovaného prodejce automobilů,         
u kterého jsem si vůz pořídil/a

Nezávislý autoservis

Jiného autorizovaného prodejce 
automobilů stejné značky

Nikoho z výše uvedených

0%

50%

100%
Nikoho z výše uvedených

Nezávislý autoservis

Jiného autorizovaného
prodejce automobilů stejné
značky

Autorizovaného prodejce
automobilů, u kterého jsem si
vůz pořídil/a

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

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Trendy a technologie
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Jsem ochotný koupit svůj automobil 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.

Do jaké míry si dokážete představit nákup Vašeho příštího 
automobilu přes internet?

Skupiny, které si dokáži představit nákup vozu přes internet

30 – 44 let

21 %56 %

nad 50 tis. Kč

příjem domácností 

31 %

do 2 let
nákup auta

7 %

(6 %)* (10 %)* (21 %)*(27 %)*

*) Odpověď respondentů v roce 2021.

Plně dokáži Vůbec nedokáži

9 % 27 % 19 % 39 %

(36 %)*

Co by vás osobně odradilo od koupě vozu online?**

**) Respondenti vybírali více možností.

Nemožnost 
vyjednávat o 

ceně

34%

Nemožnost 
nakonfigurovat 

si vůz a muset si 
zvolit vůz ze 

skladu

30%

Nemožnost 
během 

nákupního 
procesu 

kontaktovat 
prodejní 

asistenty / být na 
nákup sám/a

32%

Nic výše uvedeného 
není problém, 

koupil bych si auto 
online

11%

Koupě vozu přímo 
od značky, a ne od 

konkrétního 
prodejce/dealerství 

aut

10%

Nutnost provést 
v určitém 

okamžiku velkou 
platbu online

31%

Možnost vybrat 
pouze jednu 
značku na 
webových 

stránkách s 
internetovým 

obchodem

17%

Nutnost dokončit 
proces nákupu 

na jedno 
zdlouhavé sezení

16%

Omezené množství 
možností platby 

(hotovostní platba, 
financování, 
leasing atd.)

11%

Koupě vozu od 
prodejce/ 

dealerství aut, a ne 
přímo od značky

9%
(15 %)* (10 %)*(10 %)* (15 %)*

*) Odpověď respondentů v roce 2021.

(12 %)*

(17 %)*(26 %)*(31 %)* (35 %)*(33 %)*

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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44%

30%

27%

32%

53%

63%

37%

23%

27%

16%

30%

62%

32%

47%

46%

28%

46%

64%

15%

25%

15%

23%

25%

43%

47%

Webové stránky autorizovaného prodejce nebo automobilové značky jsou prioritní pro respondenty v případě nákupu automobilu online. 
Funkce výpočtu ceny je jeden z nejdůležitějších nástrojů v případě koupi vozů online.

47%

27%

28%

3%

(51%)*

(4%)*

(25%)* 

(20%)*

Webové stránky 
autorizovaného 
prodejce

Nezáleží mi na 
tom

Webové stránky 
automobilové 
značky

Velké prodejní 
weby (Amazon, 
eBay)

*) Odpověď respondentů v roce 2021.

58 %
řidičů, kteří navštívili v posledních 2 letech autorizovaný
servis, by v případě pořízení automobilu online volilo webové 
stránky automobilové značky

Pokud byste nakupoval/a přes internet, na jaké webové stránce 
byste automobil pořídil/a nejpravděpodobněji?

Pokud byste měl/a možnost použít online nástroje, které  
z následujících byste použil/a při nákupu automobilu?

Nevím

Online rozhovor s 
prodejcem / odborníkem

Objednání dodání nového 
vozu domů

Platby kartou

Nabídka a uzavření 
pojistné smlouvy

Konfigurátor / porovnání 
vozů

Rezervace zkušební jízdy

Kde na internetu si vozidlo pořídím?

71 % řidičů, kteří volili velké prodejní weby, považují digitalizaci
značky za důležitou nebo naprosto důležitou 

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Řídili jste někdy elektromobil?

Více než 72 % Čechů ještě nikdy nemělo příležitost řídit plně elektrický vůz, což představuje meziroční pokles o 10 p.b.. Pro 40 % respondentů 
nejsou vozy na alternativní pohon atraktivní, 31 % respondentů zváží možnost nákupu vozu na alternativní pohon pouze v případě zajímavé 
cenové nabídky. Ve srovnání s předchozím rokem došlo u respondentů k výraznému nárůstu obeznámenosti s elektromobily.

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

17 %72 % 10 % 3 % 1 %

(82 %)* (8 %)* (7 %)* (1 %)*(2 %)*

40%

31%

18%

6%
4%

37%
35%

17%

6%
4%

Elektromobil nebo hybrid
pro mě není atraktivní

volbou a nepřemýšlel/a
bych o tom

V případě zajímavé
cenové nabídky bych
přemýšlel/a o koupi

hybridu

V případě zajímavé
cenové nabídky bych
přemýšlel/a o koupi

elektromobilu

Rozhodně si chci v
budoucnu koupit hybrid

Rozhodně si chci v
budoucnu koupit

elektromobil

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

20212022

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

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

23 % Respondentů s příjmem domácnosti nad 80 tis. Kč      
si definitivně pořídí hybrid v budoucnu

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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1%
9%

19%

25%

46%

Respondenti, kteří odpověděli, že přijatelný 
dojezd elektromobilů je 640 km, jsou 

nejčastěji z Prahy 

Míra přijatelnosti 
dojezdu 640 km

Vysoká

Nízká

Čeští řidiči jsou vůči elektromobilitě výrazně skeptičtější než průměr řidičů ve světě a požadují větší maximální dojezd oproti respondentům 
z Velké Británie, Nizozemska nebo Německa. 71 % z nich požaduje dojezd alespoň 480 km.

Jaký by byl pro Vás přijatelný dojezd elektromobilu*?

3%

15%

36%
28%

13%

5%

4%
11%

27%

33%

25%

3%
13%

22%

35%

20%

7%

640 km

480 km

320 km

160 km

80 km
Nevím

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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80 km

*pouze BEV



Strana 27

Doba a místo dobíjení elektromobilu

Které z následujících nerezidenčních nabíjecích míst               
by pro Vás bylo nejvhodnější pro nabíjení elektromobilu?

Pro více než třetinu českých řidičů je přijatelný čas plnému nabití elektromobilu méně než 30 minut. Pro více než polovinu respondentů jsou 
nejvhodnějším místem pro nabíjení vozu nákupní centra; dobíjení v práci se umístilo na třetí místo. Čeští řidiči mají obecně v oblasti 
elektromobility vyšší nároky než v okolních zemích.

16%

29%

22%

16%

8%

4% 3% 3%

38%

30%

13%

5%
2%

1%

6% 5%

Méně než 30
minut

30 minut až 1
hodina

1 až 2 hodiny 2 až 3 hodiny 3 až 4 hodiny 4 hodiny
a více

Raději bych
vyměnil/a

baterii za plně
nabitou

Nevím

Světový průměr Česká republika

Přijatelný čas potřebný k plnému nabití elektromobilu?

28 % 4 %15 %

34 %43 %

7 %

32 %35 %59 %

Nákupní centra / 
supermarkety / 
maloobchodní 

místa

Čerpací 
stanice ve 

městě Práce

Vyhrazené 
parkoviště v 
rámci města

Ve městě podél 
ulic / komerční 
zóny / vedlejší 

sídliště

Odpočinkové 
zóny na dálnici 

/ čerpací 
stanice

Odpočinková 
místa

Noční 
parkoviště na 

dálnici

Jiné

58 % 35 % 56 %

Nákupní centra / supermarkety / 
maloobchodní místa jsou nejvhodnějšími 

nabíjecími místy pro:

59 % 48 % 57 %

30 minut až 2 hodiny je přijatelný čas 
potřebný k plnému nabití elektromobilu pro: 
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Základní zjištění
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Významná zjištění vyplývající z průzkumu

67 %
Respondentů by si jako další 

auto pořídilo vůz stejné 
značky jako je jejich současný

27 % respondentu si koupí stejnou 
značku tak jako tak aniž by obdrželi 

zvýhodnění během nákupu

61 %
respondentů využije při 

nákupu vozu vlastní zdroje

56 % v roce 2021, 54 % v roce 2020

21 %
respondentů by si koupilo 

auto od čínské značky

respondentů nejvíce 
ovlivňuje při výběru značky 

automobilu pozitivní 
zkušenost s danou značkou

59 % HU, 53 % RU, 45 % TR

30 %
respondentů neví jaký typ 
paliva bude používat jejich 

další automobil

31 % v roce 2021, 22 % v roce 2020

72 %
respondentů nikdy neřídilo 

vůz typu BEV

82 % v roce 2021

46 %
respondentů při výběru vozu 

vnímá digitalizaci značky 
jako jako důležité nebo 

naprosto důležité kritérium

45 % v roce 2021

61 %
respondentů si dokáže 

představit nákup příštího 
automobilu přes internet

64 % v roce 2021

23 %
respondentů je ochotno 

počkat 12 měsíců na vůz své 
oblíbené značky

18 % v roce 2021

Očekávání automobilových zákazníků při nákupu a užívání vozidel 2022
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Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vaše dotazy

Kontakty

Petr Knap

Partner

CESA Advisory Automotive
& Transportation Leader

Naše motto

Building a better working world
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“ 

Zdeněk Dušek

Partner

Mobility

zdenek.dusek@cz.ey.com
+420 731 619 074

petr.knap@cz.ey.com
+420 731 627 215
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