


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 

Metologie průzkumu 

Komu je analýza určena 

V této analýze představujeme kompletní přehled servisních konceptů  

v České republice. Je zde uvedena jejich charakteristika a počty. 

  

U servisních konceptů realizovaných distributory a výrobci náhradních dílů uvádíme také 

jejich geografické umístění v okresech. Rovněž zde zmiňujeme servisní koncepty, které 

zde fungovaly v minulosti nebo se připravovaly. 

 

Součástí analýzy je také vozový park dle krajů, počty nezávislých  

a síťových servisů v krajích a okresech. 

 

Pro srovnání je zde uvedeno geografické rozložení vybraných autorizovaných servisů v 

okresech. 

Analýza vznikla na základě dat poskytnutých organizátory nebo provozovateli servisních 

konceptů. Vznikla také na základě údajů dostupných na internetu, dle údajů statistického 

úřadu z průzkumů firmy MotoFocus EU.  

Analýza je určena zejména představitelům distributorských a výrobních firem, které 

organizují servisní koncepty. Pro osoby řídící obchodní  

a marketingové aktivity firem. Také je určena všem servisům, které uvažují o přistoupení 

k servisnímu konceptu.   

Související analýza 
Pro případné zájemce o informace segmentu servisních 

konceptu je také určena analýza „Servisní koncepty očima 

servisů”.  

 

Vypracovaná analýza zhodnocuje situaci na trhu servisů 

vzhledem k jejich účasti nebo neúčasti v servisních 

konceptech. Jaké jsou výhody účasti, co očekávají, jakou 

žádají marketingovou podporu, jejich motivy a plány.  
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2. Struktura 

servisních konceptů 

distributorů a výrobců 

v České republice 

v roce 2012 



11. Vozový park v České republice 

Tabulka 4 - Vozový park v České republice 

Vozový park dle krajů osobní vozy procentuální podíl 

Praha 667 000 14,6% 

Středočeský kraj 593 835 13,0% 

Jihočeský kraj 297 840 6,5% 

Plzeňský kraj 273 717 6,0% 

Karlovarský kraj 125 592 2,7% 

Ústecký kraj 344 902 7,5% 

Liberecký kraj 187 239 4,1% 

Královéhradecký kraj 247 065 5,4% 

Pardubický kraj 220 881 4,8% 

Kraj Vysočina 218 238 4,8% 

Jihomoravský kraj 476 410 10,4% 

Olomoucký kraj 242 506 5,3% 

Moravskoslezský kraj 459 389 10,0% 

Zlínský kraj 228 289 5,0% 

Celkem 4 582 903 100,0% 

Mapa 18 - Procentuální zastoupení vozového parku v České republice v jednotlivých krajích 
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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).   

Doložka 



René Szotek   
jednatel společnosti  

  

e-mail: rene.szotek@motofocus.eu  

tel. +420 777 77 44 66 

Odpovědi na další otázky Vám sdělí: 
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