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Úvod

V segmentu automobilové inzerce působí na českém trhu řada inzertních serverů, které 

mají větší či menší podíl na trhu. Tomu zpravidla odpovídá i cena za inzerci. V našem 

případě jsme se ve spolupráci s autobazarem RADEK DURĎA AUTO s.r.o., kterému 

tímto děkujeme za součinnost a poskytnutí interních dat společnosti, zaměřili na dva 

největší české automobilové inzertní severy, které autobazar využívá.

Představení společnosti

RADEK DURĎA AUTO s.r.o. je český autobazar se showroomem ve Zlíně, působící 

na českém trhu už 8 let. Poskytuje širokou škálu služeb včetně financování. Zakládá 

si na spokojenosti zákazníků, kteří se díky kvalitním vozům a profesionální péči 

prodejců znovu rádi vrací. Autobazar se zaměřuje výhradně na vozy původem z ČR 

a po maximálně druhém majiteli. Všechna vozidla, které autobazar nabízí k prodeji, 

jsou v jeho vlastnictví a mají dohledatelnou servisní historii. U všech vozů v nabídce 

je k dispozici report společnosti CEBIA.  Průměrně najdete v jeho nabídce okolo 120 

vozidel, napříč cenovou hladinou a značek vozů.

Společnosti Seznam.cz byla poskytnuta data a výsledky měření z ledna 2021, díky 

kterým Sauto zjistilo, že inzerce v rámci jejich nabídky byla pro autobazar RADEK 

DURĎA AUTO s.r.o. zdaleka nejefektivnější. Jde o reálné vyhodnocení efektivity 

inzerce na jednotlivých serverech u automobilů nabízených tímto prodejcem. Náklady 

za jednotlivé servery jsou doplněné podle skutečně fakturovaných částek za období 

dvanácti měsíců.

Vzhledem k tomu, že je v zájmu samotné společnosti RADEK DURĎA AUTO s.r.o., 
získat co nejpřesnější data, má pravidla pro zaznamenávání odezvy interně nastavená 
tak, aby byla minimalizovaná chybovost.



Sauto Tipcars

Období 1. 1. 2021–31. 1.2021 1. 1. 2021–31. 1.2021 

Cena za roční databázi 63 525 Kč včetně DPH 32 000 Kč včetně DPH

Průměrná cena za měsíc 5 294 Kč včetně DPH 2 666 Kč včetně DPH

Počet inzerátů 110 110

Zobrazení detailu inzerátů 77789 16604

Počet prodejů 20 1

Společnost RADEK DURĎA AUTO s.r.o. hodnotí efektivitu inzerce na Sauto jako velmi 
vysokou a nadále bude služby inzertního serveru Sauto.cz využívat.


