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Automobilový trh 2020: lepší než se čekalo
Registrace nových osobních vozů v roce 2020
v ČR klesly oproti předchozímu roku z 249 915 na
202 971 vozidel, tj. o 46 944 automobilů. V prosinci
ovšem meziročně vzrostly o 8,69 %. Celkový
počet registrací je nižší než v posledních pěti
letech, ale vyšší než v roce 2015 a podstatně vyšší
než v předchozích letech. Navzdory uzavření
prodejen byl prodejní výsledek v prosinci druhý
nejlepší v historii – více aut se v prosinci prodalo
jen v roce 2016.
Podíl firemních automobilů činil celoročně
74,21 % a privátních 25,79 %, což znamená další
růst podílu firemních vozů oproti poměru 72,5 %
ku 27,5 % v roce 2019.
Nových osobních automobilů s pohonem
4x4 bylo registrováno 36 313, tedy 17,9 %, oproti
47 012 (18,8 %) v roce 2019.
Průměrné emise CO2 klesly na 121 g/km ze
129 g/km v roce 2019, ovšem požadavek EU je
95 g/km. Nejnižší průměrnou hodnotu vykazují
smart (113 g/km), Toyota (115 g/km), Citroën,
Peugeot a Škoda (117 g/km), naopak nejvyšší Ferrari
(285 g/km), Maserati (232 g/km) a Porsche (201 g/
km). (Pozn.: 396 elektromobilů Tesla s hodnotou
0 g/km není ve statistice SDA hodnoceno)

Z hlediska paliva vede benzin s 64,61 % – 131
145 vozidel znamená výrazný pokles o 32,6 %
z 173 885 vozidel a podílu 69,6 % v roce 2019.
Na druhém místě je nafta s 60 267 vozidly, což
znamená pokles z 69 253 vozidel, ovšem jen
o 14,9 % se zvýšením podílu na 29,69 % proti
27,7 % v roce 2019.
Registrace vozů s alternativním pohonem
stouply na 18 111 vozidel z 11 172 vozidel v roce
2019, tedy o 62 % se zvýšením podílu z 4,5 % na
8,9 %. Při započtení značky Tesla vzrostly registrace
čistě elektricky poháněných vozů meziročně
o 331 % ze 756 na 3262 vozidel (podíl na trhu
1,6 %). Vozů s hybridním pohonem bylo
registrováno 12 674 (meziročně +52 %), z toho
plug-in hybridů 1979 (meziročně +318 %).
Registrace vozidel na CNG poklesly na 1293
vozidel z 1791 vozů v roce 2019, zatímco registrace
vozidel s kombinací LPG/benzin vzrostly na 1280
vozidel z 406 vozů v roce 2019.
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Kia ukázala nové logo
Automobilka Kia odhalila nové logo
a celosvětový slogan značky Movement
that inspires na znamení své transformace
a nových cílů značky. Představení
nového loga jde ruku v ruce s ambicemi
značky Kia vybudovat si do budoucna
čelní pozici v odvětví mobility cestou
modernizace prakticky všech aspektů
svého podnikání. Nové logo bylo
odhaleno v rámci pyrotechnické show na

obloze nad korejským městem Inčchon.
Během akce se uplatnilo 303 pyrodronů,
které v rámci synchronizované kreace
odpálily stovky pyrotechnických náloží
ohňostroje, čímž slavnostně zažehly
a oslavily nový počátek značky Kia.
Uvedení nového loga navazuje na loňské
oznámení dlouhodobé strategie Kia
označené Plán S. V rámci Plánu S chce
Kia krom jiného zaujmout přední pozici
na celosvětovém automobilovém trhu.
Strategie je zaměřena na další prosazování
elektromobilů a uvádění široké řady
služeb mobility upravených podle potřeb
a vkusu jednotlivců i místních trhů.

Volvo zvýší produkci elektromobilů v Gentu
Automobilka Volvo Cars navyšuje
kapacitu pro výrobu elektrických vozů
ve své továrně v belgickém Gentu,
čímž se připravuje na rostoucí poptávku
po svých modelech řady Recharge
s možností dobíjení. Kapacita výroby
elektrických vozů v gentské továrně by
se měla podle současných plánů do
roku 2022 ve srovnání s dneškem více
než ztrojnásobit, díky čemuž by výroba
elektrických vozů tvořila 60 % celkové
produkční kapacity továrny. V současné
době se závod v Gentu připravuje

na výrobu druhého elektrického vozu
Volvo, který bude postaven na základě
kompaktní modulární platformy CMA
a jehož produkce by měla být zahájena
ke konci letošního roku. Již nyní se zde
vyrábí první plně elektrický vůz značky
Volvo XC40 Recharge a plug-in hybridní
varianta modelu XC40.

Krátce
Honda do roku 2022 ukončí prodej aut v Rusku a zruší tam všechna svá dealerství.
Společnosti Ford Motor a Mahindra & Mahindra oznámily ukončení jednání
o vytvoření společného podniku.
Kolem 55 000 žalob proti VW z 85 000 kvůli aféře s turbodiesely skončilo do konce roku
individuální dohodou.
Alfa Romeo končí výrobu kompaktního hatchbacku Giulietta, místo něj koncem roku
2021 přijde SUV Tonale.
Společnosti LG Electronics a Magna založily společný podnik LG Magna e-Powertrain
v hodnotě miliardy dolarů k dodávám komponent pro elektromobily.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen Caddy 5 vstupuje na český trh
s akčními cenami
Volkswagen Užitkové vozy uvádí na český
trh pátou generaci modelové řady Caddy za
atraktivní akční ceny. Nástupce úspěšného
modelu je k dispozici v rozmanitých užitkových
variantách Cargo i jako všestranné rodinné MPV.
Novou generaci Volkswagenu Caddy Cargo lze
pořídit za akční cenu od 399 000 Kč bez DPH,
osobní verze začínají na 519 000 Kč včetně DPH.
Vozů Volkswagen Caddy se od roku 1978
prodalo více než 3,1 milionu kusů čtyř generací.
Na českém trhu v roce 2019 Caddy s 2449
registracemi představovalo 38 % celkového
prodeje značky Volkswagen Užitkové vozy.

Volkswagen Caddy 5 je k dispozici také
jako osobní Kombi a MPV s pěti nebo sedmi
sedadly pro dlouhý i krátký rozvor, a to
v nově nakonfigurovaných výbavových
liniích Kombi, Caddy, Life a Style. Rodinné
MPV přichází s úspornými motory TDI a TSI,
vyspělým podvozkem s novou zadní nápravou,
kombinujícím jízdní komfort s vysokým užitečným
zatížením a inovativní asistenční systémy včetně
systému Travel Assist pro asistovanou jízdu. Nový
Caddy je na výši rovněž v oblastech digitalizace
a konektivity, mimo jiné s digitalizovanou
přístrojovou deskou.

Volkswagen Caddy 5 je prvním modelem
značky Volkswagen Užitkové vozy navrženým
na koncernové platformě MQB, tedy stejně jako
nový Golf nebo Škoda Octavia. Užitkové Caddy
Cargo díky tomu nabízí ještě větší nákladový
prostor než předchůdce – s objemem 3,1 m3,
u verze Caddy Cargo Maxi je k dispozici 3,7 m3.
Caddy Cargo s krátkým rozvorem a motorem 2,0
TDI/55 kW (75 k) lze díky akčním cenám pořídit
od 399 000 Kč bez DPH.

Více na str. 11 (dostupné po stažení pdf verze)

Osobní verze Caddy s krátkým rozvorem,
motorem 2,0 TDI/55 kW (75 k) a bohatou
sériovou výbavou vyjde v rámci zaváděcích
akčních cen na 519 000 Kč včetně DPH. Cena
lépe vybavené verze Caddy Life se zážehovým
motorem 1,5 TSI/84 kW (114 k) začíná od 595 000
Kč včetně DPH. Pro nejnáročnější je připraven
Caddy Style 1,5 TSI/84 kW (114 k) za 669 000 Kč
včetně DPH.

více na
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Nissan omezí své působení v Evropě
V rámci restrukturalizace své globální
činnosti, při níž se Nissan odvrací od
celosvětové expanze, hodlá japonská
automobilka omezit své distribuční kanály
ve 30 zemích. Týkat se to má zejména
východní Evropy. Ve vybraných zemích
mají převzít prodej vozů Nissan dealerství
Renaultu. Nissan rovněž plánuje uzavřít
výrobní závod v Avile ve Španělsku
a přeměnit jej na sklad dílů.
Nissan ve finančním roce končícím 31.
března 2021 očekává rekordní provozní

ztrátu ve výši 3,25 miliardy USD. Ve snaze
během tří let snížit provozní náklady o 3
miliardy USD snižuje výrobní kapacitu
a omezuje počty vyráběných modelů
o pětinu. Své působení v Evropě omezuje,
aby se zaměřil na Čínu, USA a Japonsko.

Fiat Chrysler má plán pro Polsko
Skupina Fiat Chrysler Automobiles
upraví továrnu v polských Tychách
pro výrobu nových modelů Jeep, Fiat
a Alfa Romeo s elektrickým a hybridním
pohonem. Podle FCA by první vozy
měly vyjet ve druhé polovině roku 2022.
FCA do projektu investuje 204 milionů
USD „s vyhlídkou na mnohonásobně
více,“ uvedl místopředseda polské vlády

Jaroslaw Gowin. Závod v průmyslovém
regionu jižního Slezska v roce 2019 vyrobil
263 176 vozidel (179 689 Fiat 500, 21 015
Abarth 595 a 62 472 Lancia Ypsilon). Pro
polský automobilový průmysl je důležité,
že je zde vysoký podíl místně vyráběných
komponent. Jaké modely se v Tychách
budou vyrábět FCA zatím neuvádí.
Je pravděpodobné, že půjde o zcela
nová malá auta odvozená od konceptu
městského elektromobilu Fiat Centoventi.
Zatím není jasné, zda Fiat pro nové modely
už využije platformu skupiny PSA e-CMP
nebo bude pokračovat v započatém
vývoji vlastní platformy použité pro novou
generaci Fiatu 500e.

Další témata 1. týdne na autoweek.cz
Insolvenčních návrhů loni navzdory krizi ubylo
Značkové financování vozů Kia zajišťuje ESSOX
ESSOX exkluzivním partnerem Hyundai Finance
Bilance nového mýtného systému
Průměrné sazby POV rostly téměř o 4 %
Jídlo z restaurací i na Silvestra a Nový rok
U Direct pojišťovny má povinné ručení přes 400 000 vozidel
více na
www.autoweek.cz

Akcionáři schválili fúzi mezi FCA a PSA
Valné hromady akcionářů Fiat Chrysler
Automobiles NV (FCA) a Peugeot SA (skupina
PSA) schválily navrhovanou fúzi mezi FCA
a PSA, jejímž výsledkem je vytvoření společnosti
Stellantis. O výsledku bylo rozhodnuto většinou
více než 99 % odevzdaných hlasů ve prospěch
transakce. Akcionáři FCA rovněž schválili
dodatečná usnesení týkající se fúze, zejména
přijetí budoucích stanov společnosti Stellantis
a jmenování členů představenstva s účinností
ode dne následujícího po dokončení fúze.
FCA a skupina PSA, které v prosinci získaly
schválení regulačních orgánů, zejména Evropské
komise a Evropské centrální banky, očekávají,
že po schválení akcionáři dojde k dokončení
fúze 16. ledna 2021. Kmenové akcie Stellantis se
začnou obchodovat na pařížské burze Euronext
a milánské Mercato Telematico Azionario
v pondělí 18. ledna a na newyorské burze NYSE
v úterý 19. ledna.
Stellantis bude mít 16 značek, od FCA Fiat,
Abarth, Alfa Romeo, Maserati a Fiat Professional
z Evropy a Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Mopar
a SRT z USA a od evropské skupiny PSA Peugeot,
Citroën, Opel, Vauxhall a DS. S roční produkcí
přibližně 8 milionů vozidel po celém světě
a tržbami více než 165 miliard eur bude nově

vzniklá firma hrát klíčovou roli při přechodu do
éry elektrifikace.
„Jsme na tuto fúzi připraveni,“ řekl generální
ředitel společnosti PSA a budoucí generální
ředitel společnosti Stellantis Carlos Tavares.
Tavarese čeká oživení prodeje v Číně,
racionalizace rozsáhlé nově vzniklé společnosti,
vyřešení obrovské nadbytečné výrobní kapacity,
zefektivnění výroby zejména evropské části FCA
a soustředění se na vytváření nízkoemisních
automobilů a elektromobilů.
Předseda FCA John Elkann a budoucí
předseda Stellantis uvedl: „Nová automobilka
bude hrát vedoucí roli, protože příští desetiletí
předeﬁnuje podobu mobility.“
Generální ředitel FCA Mike Manley, který bude
řídit klíčové severoamerické operace společnosti
Stellantis, uvedl, že 40 % očekávaných synergií
z fúze, plánovaných na více než 5 miliard eur, bude
pocházet ze sbližování platforem a pohonných
jednotek a z optimalizace investic do výzkumu
a vývoje, 35 % synergií bude pocházet z úspor
při nákupu a dalších 7 % bude pocházet
z úspor při prodejních operacích a obecných
nákladech. Zbývající část synergií se očekává
od optimalizace dalších funkcí, včetně logistiky,
dodavatelských řetězců, kvality a poprodejních
operací.

více na
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Vyjádření AAA Auto k dovozu ojetin za rok 2020
Síť AAA Auto se vyjadřuje k propadu
dovozů ojetin za rok 2020 podle statistik
zveřejněných SDA. Registrace dovážených
ojetých osobních automobilů v období
1‑12/2020 poklesly meziročně o 15,0 %
na 150 731 vozidel ze 177 261 aut v roce
2019. Jejich průměrné stáří bylo 10,7 roku,
přičemž podíl vozidel starších 10 let činí
54,01 % (81 409 vozidel) a starších 15 let je
21,11 % (33 322 aut).
„Covid-19 smazal pět let růstu objemu
dovozů ojetých vozů. Těch se loni dovezlo
nejméně od roku 2014. Pro kvalitu českého
autoparku je to skvělá zpráva, neboť tyto
vozy jsou často předmětem podvodů
s tachometry, rokem výroby nebo jsou
po těžkých haváriích. Omezení dovozů
ovšem již v závěru minulého roku přispělo

k růstu cen domácích ojetin. Očekáváme,
že tento trend bude pokračovat i letos,
jelikož podmínky pro dovoz jsou kvůli
pandemii stále značně ztížené a na trhu je
i nedostatek nových vozů. Kvůli dlouhým
čekacím lhůtám lidé stále častěji volí
nákup ojetiny, což bude i trend letošního
roku. Osobní vůz je totiž v současné situaci
nejbezpečnější
varianta
cestování,“
uvedla Karolína Topolová, generální
ředitelka společnosti Aures Holdings,
provozovatele sítě AAA Auto.

Značka DS má nově zastoupení v Brně
Značka DS registruje rostoucí zájem
zákazníků. Proto se rozhodla rozšířit svoji
dostupnost kromě severní Moravy i na jižní
Moravu. V Brně ve spolupráci s partnerskou
společností
Carling
Auto
otevřela
autorizovaný DS Servis a nové místo, kde
lze vyzkoušet i objednat nejnovější modely
DS. Společnost Carling Auto je prodejcem
a servisem značky Citroën a má aktivity
v oblasti obchodu a servisování pneumatik.
V prodeji nových vozů DS pracuje pod

vedením DS Store Praha. V Brně si tak
zákazníci mohou nechat nejen opravit
svůj vůz DS, objednat náhradní díly či
příslušenství, ale mohou si vyzkoušet
a zakoupit všechny nové modely vč. plug
in hybridní či elektrické verze E-Tense.
K dispozici jsou všechny prémiové služby DS
Only You: DS Assistance, aplikace My DS, DS
club Privilege nebo DS Valet, tj. služba pick
up servisu v případě potřeby údržby nebo
opravy vozu DS, kdy si servis pro vozidlo
dojede, nabídne náhradní vůz a opravený
vůz zase přistaví na místo určené klientem.
Službu DS Valet je možné využít i pro
doručení nového vozu na adresu dle přání
zákazníka.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
GEFCO: logistiku hotových vozů řídí Mrázek
Logistiku hotových vozů společnosti
GEFCO řídí v rámci klastru Česko-SlovenskoMaďarsko Miloš Mrázek. Doposud vedl
logistické toky hotových vozů společnosti

v České republice a na Slovensku, předtím
působil také 2 roky ve Slovinsku a 4 roky
v Maďarsku. V GEFCO pracuje již 16 let.
Je mj. podepsán např. pod úspěšným
rozvojem největší slovenské pobočky
v Trnavě.
Nově bude Mrázek zodpovídat
především za celkovou strategii logistiky
hotových vozů a synergie mezi zeměmi
klastru. „Naším cílem je prohloubení
vzájemné spolupráce a sdílení knowhow v rámci všech tří trhů. To nám
pomůže dlouhodobě stabilizovat výkony,
optimalizovat náklady a dosáhnout ještě
lepších výsledků,“ okomentoval cíle
klastru bezprostředně po jmenování do
nové pozice Miloš Mrázek.

Andrej Barčák startuje Pitstop v Bratislavě
Bývalý obchodní ředitel českého Opelu
Andrej Barčák rozjel svůj vlastní byznys.
Založil společnost Pitstop, která má sice
motoristický název, ale působí na Slovensku
ve zcela jiném odvětví. Barčák od roku 2001
zastával manažerské pozice v marketingu
nebo obchodě u značek Mazda, Mitsubishi,
Cadillac, Corvette, Hummer, Wiesmann
a Spyke. Od roku 2010 pak byl marketérem
a obchodním ředitelem Opelu, na pozici
vydržel až do ledna 2019. Pak se obrátil na
potravinářství.
„Vždy bylo mým snem podnikat,
zaměstnancem v korporaci jsem se stal
vlastně omylem. Ukončení spolupráce
se značkou Opel tak přišlo v ideální
čas, byl jsem v nejlepších letech,
McDonald’s hledal licenční partnery
a mohl jsem si tak realizovat další ze svých

životních snů. Po dlouhém výběrovém
řízení jsem v lednu roku 2020 nastoupil
do tréninkového programu,“ popsal pro
časopis Automakers svoji novou kariéru
Andrej Barčák. Po absolvování tréninku
tak mohl v listopadu 2020 převzít svojí první
restauraci, McDonald’s Aupark v Bratislavě.
více na
www.automakers.cz
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Dacia odhalila
ceny pro Sandero
a Sandero
Stepway
Volkswagen Caddy
5 vstupuje na trh
s akčními cenami

AAA Auto vloni
prodalo
70 000 aut

Obchodní
dohoda EU
s Čínou
Snížení emisí uhlíku
v Evropě zajišťují jen ti
nejchudší

Dacia odhalila ceny pro Sandero a Sandero Stepway
Dacia v těchto dnech uvádí na český trh
novou generaci modelů Sandero a Sandero
Stepway. I při významném posunu po stránce
technické úrovně jsou ceny především pro
soukromé zájemce velmi přitažlivé – u nového
Sandera nabídka začíná na 239 900 Kč.
Automobily značky Dacia jsou vzorem
chytrého nákupu tím, že se jejich výbava
soustřeďuje jen na skutečné potřeby svých
zákazníků. Jde o vozy jednoduché, prostorné,
spolehlivé, robustní a bez zbytečných prvků
výbavy a za nepřekonatelnou cenu.
Dacia s novou generací modelů Sandero
a Sandero Stepway inovuje svoji nabídku
v segmentu malých víceúčelových praktických
hatchbacků odpovídajících rozmanitým
potřebám uživatelů. Navzdory nezměněným
vnějším rozměrům a aniž by ustupovaly ze
své podstaty, spočívající v jednoduchosti
a spolehlivosti, jsou vozy nové generace
podstatně modernější a lépe vybavené.
Je to dáno použitím moderní alianční

modulární platformy umožňující levné využití
nejmodernějších technických řešení. Nová
generace nabízí vyšší úroveň výbavy a zlepšení
aktivní i pasivní bezpečnosti.
Nové pohonné jednotky jsou zážehové tříválce
1,0 l. Pro Sandero je k dispozici i nepřeplňovaná
verze SCe 65/49 kW (67 k). Pro Sandero i Sandero
Stepway jsou dále připraveny turbodmychadlem
přeplňované motory TCe 90/67 kW (91 k) a jako
vrchol nabídky unikátní dvoupalivová verze
TCe 100 LPG/74 kW (100 k) umožňující provoz na
LPG a benzin. Vůz dlouhý 4088 mm (Sandero
Stepway 4099 mm) s rozvorem náprav 2604 mm
má zavazadlový prostor o objemu 328 l
Na vozy se poskytuje záruka na 3 roky nebo
100 000 km. Základní výbava Access zahrnuje mj.
aktivní systém nouzového brzdění AEBS, elektrický
posilovač řízení, systém start & stop, palubní
počítač, omezovač rychlosti, LED denní svícení
a potkávací světlomety a elektricky ovládaná
přední okna.
Střední úroveň výbavy Essential přidává zadní
sklopné sedadlo dělené, tempomat, centrální
zamykání s dálkovým ovládáním, systém Media
Control, zahrnující rádio DAB s ovládáním na
volantu, displej integrovaný v palubním počítači,
Bluetooth a aplikaci pro mobilní telefony Dacia
Media Control.
více na
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Volkswagen Caddy 5 vstupuje na trh
s akčními cenami
Nově vyvinuto bylo uspořádání zobrazovacích
a ovládacích prvků. Jedním z uživatelských
rozhraní jsou buď analogové přístroje s digitálním
multifunkčním ukazatelem nebo nový digitální
panel přístrojů Digital Cockpit. V závislosti na
výbavě sériově nebo na přání se dodávají
audiosystémy a navigační systémy s dotykovými
displeji o úhlopříčce 6,5“, 8,25“ nebo 10,0“.
Spojení panelu přístrojů Digital Cockpit a 10“
displeje vrcholného systému Discover Pro vytváří
digitální přístrojovou desku Innovision Cockpit.
Informační a zábavní systémy mohou využívat
mobilní služby prostřednictvím jednotky OCU
(Online Connectivity Unit) s integrovanou kartou
eSIM pro připojení k internetu.
Mezi nové asistenční systémy patří Travel Assist
poprvé v užitkovém voze Volkswagen umožňující
asistovanou jízdu v celém rozsahu rychlostí.
Ve spojení se systémem Travel Assist je nově
koncipovaný multifunkční volant s kapacitními
senzory kontrolující zda má řidič ruce na volantu.

včetně DPH) na 48 měsíců s nájezdem 15 000
km ročně. Součástí splátek je kompletní pojištění
(povinné ručení a havarijní pojištění), zákonné
poplatky a servis.
Pro všechny verze Caddy a Caddy Cargo se
v sériové výbavě poskytuje záruka na 2+2 roky
s omezením na 200 000 km.
Nový Volkswagen Caddy, jenž se vyrábí
v polské Poznani, je již k dispozici u autorizovaných
prodejců značky Volkswagen Užitkové vozy.
„Rád bych všechny zájemce pozval k našim
dealerům na předváděcí jízdy. Zákazníci se tak
mohou důkladně seznámit se všemi přednostmi
páté generace a současně získat od prodejce
nabídku ušitou přesně na míru jejich potřebám,“
říká ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy
společnosti Porsche Česká republika Jakub
Šebesta. Volkswagen Užitkové vozy disponuje
v České republice sítí 40 autorizovaných prodejců
a 80 servisů.

Pro příznivce úvěrového financování
Volkswagen Financial Services připravil nabídku
FlexiFIN s ﬂexibilním splácením, možností nulové
akontace a atraktivní úrokovou sazbou pod 4
% p.a. Dále je zde možnost pronajmout si např.
vůz Caddy 1,5 TSI/84 kW na operativní leasing
za částku 5990 Kč bez DPH měsíčně (7248 Kč
více na
www.autoweek.cz

Obchodní dohoda EU s Čínou
Ve stejné době, kdy se Evropská unie
rozloučila s Velkou Británií, uzavřela po sedmi
letech jednání kontroverzní investiční dohodu
s Čínou. Ve velkém spěchu uzavřená dohoda
CAI (Comprehensive Agreement on Investment)
neřeší obchodní a ekonomické problémy mezi
EU a Čínou, ale může být krokem, který tomu
napomůže. Smlouva přináší významný pokrok
zejména v oblastech automobilového průmyslu,
telekomunikací a financí. Za jeden z největších
přínosů dohody z hlediska EU se uvádí větší
otevření čínského trhu s elektromobily pro
evropské (tedy německé) automobilky.
Podle Evropské komise Čína poskytne
evropským společnostem větší přístup na čínský
trh než dřív. V budoucnu by měly mít možnost
investovat do všech odvětví hospodářství,
včetně automobilového průmyslu, cloudových
a finančních služeb a zdravotnictví. Z hlediska
automobilového průmyslu je důležité, že
budou zrušeny některé požadavky pro provoz
společných podniků s čínskými partnery.
Dohoda byla dosažena zásluhou osobních

jednání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga
s německou kancléřkou Angelou Merkelovou
a francouzským prezidentem Emmanuelem
Macronem. Právě tyto dvě země budou z dohody
nejvíc těžit. Ostatní členské státy dohodu přijímají
opatrněji. Například Polsko zpochybňuje, proč EU
narychlo uzavírá dohodu s Čínou, aniž by čekala
na inauguraci nově zvoleného amerického
prezidenta Joea Bidena, jehož tým naznačil,
že by rád její podmínky s EU konzultoval. Není
tedy jisté, že dohoda bude schválena Evropským
parlamentem.
Jelikož Čína překonala koronavirovou krizi
poměrně rychle, tamní trh dokázal významně
zmírnit dopady pandemie na německé
automobilky, které v Číně zaznamenaly výrazný
růst, zatímco jejich prodej v Evropě a USA se
propadl. Skupina Volkswagen například nyní
v Číně prodává téměř každé druhé auto. Podle
VDA vloni němečtí výrobci v Číně vyrobili 5,1
milionu automobilů.
Závazky jsou vzájemné. Brusel Číně poskytl
určité závazky v oblasti energetiky, ale tvrdí,
že jeho nabídka spočívá
hlavně v zaručení stávající
otev ře n o s t i . J e d n o u
z oblastí, kterou může
Čína požadovat od zemí
EU, je například volný
přístup na trh s jadernými
elektrárnami a k budování
důležitých infrastruktur.
Dohoda neřeší veřejné
zakázk y pro v ýrobce
telekomunikačních zařízení
Huawei.

více na
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Snížení emisí uhlíku v Evropě zajišťují jen ti nejchudší
Analýza nevládní organizace zaměřené na
boj proti chudobě Oxfam a Stockholmského
institutu pro životní prostředí odhaluje obrovskou
nerovnost v původu emisí CO2 v Evropě. Snížení
emisí v EU bylo od roku 1990 dosaženo pouze
občany EU s nižšími a středními příjmy. Zatímco
nejchudší polovina Evropanů snížila emise
o čtvrtinu, celkové emise působené nejbohatšími
10 % občanů nadále rostou.
Aby bylo možné dosáhnout významnější
snížení emisí CO2, požadované do roku 2030,
musí podle Oxfamu vedení EU dát Zelenou
dohodu do souladu se spravedlností a zaměřit se
na výraznější snížení emisí u bohatších Evropanů
a zároveň podpořit občany s nižšími příjmy.
Analýza ukazuje, že 10 % nejbohatších
Evropanů je odpovědných za 27 % z celkového
objemu emisí, tedy stejné množství jako celá
nejchudší polovina dohromady, přičemž
nejbohatší 1 % občanů EU působí 7 % emisí.
Zatímco nejbohatších 10 % občanů EU od roku
1990 své emise zvýšilo o 3 % a nejbohatší 1 %
dokonce o 5 %, tak 40 % Evropanů se středními
příjmy, kteří ročně vydělávají mezi 20 000 až 40 999
eur (525 000 až 1 075 000 Kč), bylo odpovědných
za necelou polovinu emisí a zajistilo jejich snížení
o 13 %. Nejchudší polovina Evropanů snížila své
emise o 24 %.
Rozdíly jsou patrné také mezi členskými státy.
S 10 % nejbohatšími občany z Německa, Itálie,
Francie a Španělska je přibližně 25,8 milionu lidí
odpovědných za stejný objem emisí jako celá
populace 16 členských států čítající 84,8 milionu
lidí.
Letecká doprava a cestování autem vytváří
přibližně 30 – 40 % uhlíkové stopy Evropanů
s nejvyššími příjmy. Emise z dopravy od roku
1990 ve všech členských státech kromě dvou
vzrostly a jsou odpovědné za přibližně čtvrtinu
celkových emisí EU. Evropa nese odpovědnost za
15 % celosvětové produkce emisí CO2, přestože
je domovem pouze 7 % světové populace.

Oxfam odhaduje, že EU by měla snížit své emise
o více než 65 % pokud má splnit svůj podíl na
celosvětovém snížení emisí.
Studie Oxfamu uvádí, že nejbohatších
10 % světové populace (tj. s ročním příjmem
nad 35 000 USD, tedy 750 000 Kč), zahrnující
přibližně 630 milionů lidí, je odpovědných za
52 % celosvětových emisí. Podle zprávy bylo
v letech 1990 až 2015 1 % nejbohatších ze
světové populace, vydělávající více než 100
000 USD ročně (2 135 000 Kč) zodpovědné
za dvojnásobné množství emisí CO2 než celá
chudší polovina světa. Emise CO2 se během
25 let zvýšily o 60 %, ale nárůst emisí od
nejbohatšího 1 % obyvatel byl třikrát větší než
nárůst emisí od nejchudší poloviny obyvatel.

více na
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AAA Auto vloni prodalo 70 000 aut
Přestože síť AAA Auto, provozovaná
společností Aures Holdings, musela v loňském
roce řadu týdnů v různých zemích prodávat auta
pouze on-line, dosáhla i tak pátého nejlepšího
prodejního výsledku ve své bezmála třicetileté
historii. Ze 70 000 prodaných automobilů se nejvíc
prodalo v České republice – 40 000 vozů, na
Slovensku 14 000, v Polsku 13 500 a v Maďarsku
2500. V České republice skupina udržela i pozici
největšího prodejce automobilů v rámci jednoho
podnikatelského subjektu. I přes pandemii
skupina loni překonala hranici celkového počtu
2,5 milionu zákazníků od roku 1992.
„Jsem ráda, že jsme i přes všechny komplikace
dosáhli velmi dobrého prodejního výsledku.
Největší podíl na něm má nečekaný úspěch
on-line prodeje. Na tento typ obchodování jsme
se připravovali již několik let a příchod koronaviru
tento proces urychlil z měsíců na dny a hodiny.
Naše schopnost prodávat vozy bez kamenných
poboček se s každým lockdownem zvyšovala
a nyní se pohybujeme již kolem 50 % běžných
čísel,“ uvedla Karolína Topolová, generální
ředitelka a předsedkyně představenstva
společnosti Aures Holdings, která mezinárodní
síť autocenter AAA Auto provozuje.
„Pokles našich prodejů je zhruba 19 %. To je
nižší číslo, než u prodeje nových aut a potvrzuje

to úspěšnost naší strategie rychlého přechodu na
on-line prodej, a to zejména v období prvního,
lockdownu. Nezaspali jsme a pět týdnů bez
poboček jsme neskončili s prodejní nulou, ale
připsali jsme si na konto několik tisíc nových
zákazníků,“ upozornila Topolová. Celkem se loni
v síti AAA Auto v České republice on-line prodalo
5400 vozů v celkové hodnotě 1,39 miliardy korun
a s průměrnou cenou 259 533 Kč. Celková
průměrná cena ojetého vozu prodaného
v tuzemsku vzrostla na 240 224 Kč oproti 228 521
Kč v roce 2019.
Během letošního roku se společnost soustředí
na opětovný růst počtu prodaných vozů a expanzi,
pokud to pandemická situace v zemích působení
dovolí. „Vše nasvědčuje tomu, že se ekonomická
situace lidí pravděpodobně zhorší. Ze zkušeností
z ekonomické krize před deseti lety víme, že takové
podmínky většinou znamenají větší poptávku po
ojetých vozech. Proto věřím, že náš cíl vrátit se letos
k prodejním objemům z roku 2019 či je dokonce
překonat je reálný,“ dodala Karolína Topolová. To
by znamenalo, že by v letošním roce měla skupina
podat zhruba 86 000 vozů.
„Chtěla bych zároveň ocenit dosavadní státní
pomoc, která nám ve všech zemích působnosti
zásadním způsobem umožňuje krizi překonat,“
uzavřela Topolová.
více na
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