


MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy 
motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz 
motoristického trhu a zároveň i Vy se můžete stát hlavním přispívatelem při 
vytváření výsledku těchto analýz. 
 

 stále rozšiřujeme naši nabídku při použití novátorských technologických postupů se 
zaměřením na našeho klienta.  
 k potřebám klienta přistupujeme individuálně 
 pracujeme ve shodě s profesiální etikou a nejvyššími standarty výzkumné branže 
 nabízíme rovněž možnost mezinárodních analýz 
 jsme přesvědčeni, že spolupráce s námi bude pro Vás příjemnou zkušeností  
 

 

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů 
 
TÝM 
MotoFocus.pl a MotoFocus.eu to je tým kreativních odborníků, plných nadšení 
a zaangažovaných analytiků s novátorským přístupem k průzkumu trhu. 
Díky našim znalostem z marketingu, sociologie a psychologie dokážeme i ty 
nejtěžší zadání prezentovat srozumitelným jazykem.  
 
PROJEKTY 
Projektové analýzy jsou autorským projektem MotoFocusu. Jsou to výzkumy 
a analýzy zaměřené na jednotlivé produktové skupiny, nezávislé servisy a servisní 
koncepty. 
Výsledky produktových analýz na rozdíl analýz ad hoc nejsou připravovány pro 
jednotlivé klienty. Jejich cena je dostupnější a šíře výzkumu obsáhlejší. 
 
ANALÝZA AD HOC 
MotoFocus nabízí analýzy šité na míru a doladěné do indivuduálních potřeb 
každého klienta. Garantujeme spolupráci na každém stupni procesu analýzy. 
Naše služba pro Vás nekončí jen dodáním hotových analýz, ale můžete od nás 
očekávat expertní poradenství, přípravu Vámi požadovaných analýz a pomoc při 
řešení Vašich problémů. 
 



ÚVOD 

METODOLOGIE PRŮZKUMU 

CÍL ANALÝZY 

Analýza představuje strukturu distribuce náhradních dílů segmentu nákladních vozidel 

v České republice. Analýza obsahuje informace o počtu poboček distributorů v jednotlivých 

krajích a okresech, počty servisů, dopravců a vozidel na jednotlivé pobočky.  

Analýza byla připravena na základě dat získaných průzkumem portálu MotoFocus, dat 

Centrálního registru vozidel a dat Českého statistického úřadu. Počty vozového park jsou  

k 31.12.2011, počty distributorů k 1.4.2012.  

 

 

 

Cílem této analýzy je představení struktury distribuce náhradních dílů segmentu nákladních 

vozidel na nezávislém trhu v České republice. Údaje obsažené v této analýze budou jistě 

přínosem pro vedení firem, vedoucím obchodních a marketingových oddělení při plánování 

dalšího rozvoje kanálů distribuce náhradních dílů.  

Ve většině představených výsledků byly použity (pokud není uvedeno jinak) počty 

nezávislých servisů nákladních vozidel, všech distributorů zabývajících se distribucí  

a prodejem náhradních dílů pro nákladní vozidla a vozový park nákladní vozidel (označení 

NA). 

POUŽITÁ DATA 



1. Distributoři v České republice 

1.1 Distributoři náhradních dílů - specializace nákladní vozidla 

1.2 Distributoři náhradních dílů - specializace osobní + nákladní vozidla 

  

2. Distribuční síť v České republice 

2.1 Distributoři a jejich pobočky dle krajů 

2.2 Pobočky distributorů v krajích - zaměření nákladní vozidla 

2.3 Pobočky distributorů v krajích - zaměření osobní + nákladní vozidla 

2.4 Pobočky distributorů v krajích - všichni distributoři 

2.5 Pobočky distributorů dle okresů  

 

3. Vozový park v České republice 

3.1 Velikost vozového parku dle krajů 

3.2 Velikost vozového parku nákladních vozidel dle krajů 

 

 

 

 



4. Trh distributorů v České republice 

4.1 Distributoři a velikost vozového parku dle krajů  

4.2 Distributoři a počet servisů dle krajů  

4.3 Distributoři a počet servisů dle okresů  

4.4 Distributoři a počet dopravců dle krajů 

 

5. Servisy nákladních vozidel a dopravci v České republice 

5.1 Servisy nákladních vozidel a dopravci v České republice dle krajů 

5.2 Nezávislé servisy nákladních vozidel v České republice dle krajů 

5.3 Nezávislé servisy nákladních vozidel v České republice dle okresů 

5.4 Dopravci dle krajů 

5.5 Dopravci dle okresů 

5.6 Autorizované servisy nákladních vozidel dle krajů a podle značek 

5.7 Autorizované servisy nákladních vozidel dle krajů 

5.8 Autorizované servisy nákladních vozidel dle okresů 

5.9 Servisy a velikost vozového parku dle krajů 

     

     



  

Mapa 1 - Počet distributorských míst v jednotlivých krajích (NA) 

Mapa 2 - Počet distributorských míst v jednotlivých krajích (OA + NA) 

Mapa 3 - Počet distributorských míst v jednotlivých krajích (všichni distributoři) 

Mapa 4 - Počet distributorských míst v jednotlivých okresech (všichni distributoři) 

Mapa 5 - Procentuální zastoupení vozového parku nákladních vozidel v České republice v jednotlivých krajích 

Mapa 6 - Počet nákladních vozidel připadající na jednu distributorskou pobočku dle krajů 

Mapa 7 - Počet nákladních vozidel připadající na jednu distributorskou pobočku dle okresů 

Mapa 9 - Počet dopravců  připadající na jednu distributorskou pobočku dle krajů 

Mapa 10 - Počet nezávislých servisů  nákladních vozidel v jednotlivých  krajích 

Mapa 11 - Počet nezávislých servisů nákladních vozidel v jednotlivých okresech 

Mapa 12 - Počet dopravců  v jednotlivých krajích 

Mapa 13 - Počet dopravců v jednotlivých okresech 

Mapa 14 - Počet autorizovaných servisů nákladních vozidel v jednotlivých krajích 

Mapa 15 - Počet autorizovaných servisů nákladních vozidel v jednotlivých okresech 

Mapa 16 - Počet nákladních vozidel připadající na jeden servis nákladních vozidel dle krajů 

Tabulka 1 - Počet distributorů a jejich poboček dle krajů 

Tabulka 2 - Počet distributorských míst dle krajů 

Tabulka 3 - Vozový park v České republice dle krajů (užitková vozidla) 

Tabulka 4 - Vozový park nákladních vozidel  v České republice dle krajů 

Tabulka 5 - Distributoři a velikost vozového parku nákladních vozidel dle krajů 

Tabulka 6 - Distributoři a počet servisů nákladních vozidel dle krajů 

Tabulka 7 - Distributoři a počet dopravců dle krajů 

Tabulka 8 - Počet nezávislých servisů, autorizovaných servisů a dopravců v jednotlivých krajích 

Tabulka 9 - Počet  autorizovaných servisů v jednotlivých krajích podle značek 

Tabulka 10 - Nezávislé servisy nákladních vozidel a velikost vozového parku nákladních vozidel dle krajů 

 

Graf 1 - Vozový park v České republice (užitková vozidla)  



Seznam distributorských firem, které se specializují na prodej náhradních dílů 

pro nákladní vozidla: 

ADIP, spol. s r.o. 

E.M.T. spol. s r.o. 

EUROPART CZ s.r.o. 

OPOLTRANS ČESKO s.r.o. 

SCHÄFER A SÝKORA s.r.o. 

SVOBODA PARTS s.r.o. 

TEMPLIN CZ s.r.o. 

 

Seznam distributorských firem, kteří patří mezi distributory dílů zejména pro 

osobní vozy, ale také se specializují na prodej náhradních dílů pro nákladní 

vozidla: 

ACI - Auto Components International, s.r.o. 

ELIT CZ, spol. s r.o. 

Inter Cars Česká republika s.r.o. 

TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s.r.o. 
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Mapa 3 - Počet distributorských míst v jednotlivých krajích (všichni distributoři) 



Tabulka 3 - Vozový park v České republice dle krajů (užitková vozidla) 

Údaje k 31.12.2011 

    Typ vozu   označení 2010 2011 rozdíl rozdíl v % 

  Autobusy AB 19 653 19 699 46 0,23% 

  Nákladní vozy NA 584 921 585 873 952 0,16% 

  Traktory TJ, TK, TP, TR 152 826 155 519 2 693 1,76% 

  Přívěsy nákladní PN 266 866 287 570 20 704 7,76% 

  Návěsy N, NC, NJ, NK, NN, NP, NS, NT 53 637 56 214 2 577 4,80% 

  Speciální vozy SA 36 660 34 797 -1 863 -5,08% 

  Celkem   1 114 563 1 139 672 25 109 2,25% 
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2011 19 699 585 873 155 519 287 570 56 214 34 797

Ve všech následujících mapách, tabulkách a grafem jsou uváděny stavy pouze 

nákladních vozidel (označení NA). 

Garf 1 - Vozový park v České republice dle krajů (užitková vozidla) 
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Mapa 5 - Procentuální zastoupení vozového parku  nákladních vozidel v České republice v jednotlivých krajích 



  

Nabyvatel této analýzy se zavazuje tuto analýzu dále neprodávat ani kopírovat, vcelku 

ani po částech. Není možno ji veřejně publikovat a využít vcelku nebo po částech  

s cílem finančního zisku bez písemného svolení firmy MotoFocus EU s.r.o. Výjimkou je 

využití těchto materiálů během školení určené klientům a pracovníkům firmy, která tuto 

analýzu zakoupila (s uvedením zdroje).   
 



René Szotek   
jednatel společnosti  

  

 e-mail: rene.szotek@motofocus.eu  

Tel. +420 777 77 44 66 


