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Opel Astra přichází do prodeje
Opel má za sebou velmi úspěšný rok, když
v mimořádně nepříznivých podmínkách dokázal
prodat víc aut a výrazně i zvýšit svůj podíl na
trhu, a to jak v Evropě, tak i v České republice.
Významnou měrou mu v tom pomohly nové
a inovované modely a lehké užitkové vozy. Na
českém trhu Opel dodal 5352 vozů, což proti
3975 vozům prodaným v roce 2020 znamenalo
na stagnujícím trhu mimořádný meziroční nárůst
o 34,6 %! Na českém trhu táhl prodej značky
model Crossland, jehož se prodalo 1664 kusů, ale
Opel v ČR také dodal 895 užitkových vozů, což
znamenalo růst o 49,4 %.
Do roku 2022 Opel vstupuje s velkým
optimismem, protože jej posílí nová generace
kompaktního modelu Astra a pro firemní zákazníky
ještě přitažlivější kombi verze Astra ST. Opel od
premiéry nástupce legendárního Kadettu v roce
1991 prodal téměř 15 milionů pěti generací Astry.

s automatickými dálkovými světly HBA. Vrcholem
nabídky jsou unikátní adaptivní světlomety IntelliLux LED Pixel Light z modelu se 168 LED elementy.
Standardně dodávaný digitální panel Pure
Panel tvoří 10“ displej, který doplňuje extra široký
dotykový displej 10“.
Nabídka pohonných jednotek je od zážehového
tříválce 1,2 Turbo/81 kW (110 k) resp. 96 kW (130 k)
přes čtyřválcový turbodiesel 1,5 CDTi/96 kW (130
k) až po plug-in hybridy 132 kW (180 k) a 165 kW
(225 k). Plug-in hybrid se zážehovým čtyřválcem
1,6 na čistě elektrický pohon ujede až 60 km.
Vstupní verze se zážehovým tříválcem 1,2 l/110
k (81 kW) stojí 479 990 Kč. Vyrábí se výhradně
v hlavním závodě značky v Rüsselsheimu.
Víc na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)

Šestá generace Astry byla navržena a vyvinuta
v Rüsselsheimu s využitím platformy PSA EMP2 V3.
Ve srovnání se svými francouzskými sourozenci
Peugeotem 308 a DS 4 dostal podvozek naladění
typické pro vozy Opel co se týče jízdních vlastností,
ovladatelnosti a stability při jízdě velkou rychlostí.
Nová Astra je 4374 mm dlouhá, tedy jen o 4 mm
delší než dříve, při rozvoru náprav 2675 mm. Nová
příď Opel Vizor, inspirovaná legendární Mantou,
zahrnuje standardně dodávané LED světlomety

více na
www.autoweek.cz

Automobilové trhy: EU v krizi, Čína a USA na vzestupu
Analýza německé asociace VDA 2021
ukazuje, že ze tří největších prodejních
regionů v roce 2021 zaznamenala pokles
pouze Evropa (tzn. EU27, EFTA a Velká
Británie). V roce 2021 zde bylo registrováno

11,8 milionu nových osobních automobilů,
o 2 % méně než v roce 2020. Pět největších
trhů se vyvíjelo odlišně: v Itálii zaznamenali
růst o 6 %, ve Francii, Španělsku a Velké
Británii o 1 %, ale v Německu se registrovalo
o 10 % aut méně.
Naproti tomu prodej lehkých vozidel
v USA vzrostl o 3 % na 14,9 milionů vozů,
i když i to je hluboko pod předkrizovou
úrovní, která v roce 2019 činila 17,0 milionů
vozů. Čínský trh zakončil rok 2021 s 21,1
milionu nově registrovaných vozidel, tedy
růstem o 7 % a výsledkem lepším i než
v roce 2019. V Japonsku prodej nových
aut klesl o 4 % na 3,7 milionu. Naopak
v Rusku vzrostl o 4 % na 1,7 milionu vozů.
Indický trh zaznamenal silný růst o 27 % –
s prodejem 3,1 milionu vozů byl překonán
i rok 2019.

Unikátní tiskovina na Aukru
V
nabídce
největšího
tuzemského
aukčního portálu Aukro se objevila unikátní
publikace – Katalog XVIII. mezinárodní
výstavy automobilů v Praze z roku 1926.
Najdete jej na:
https://aukro.cz/katalog-mezinarodni-
vystavy-automobilu-7003469123?utm_
source=transactional_email&
utm_medium=email&utm_content=
NOTICE_TO_SELLER_ITEM_

více na
www.autoweek.cz

Ambiciózní kupé Volkswagen Taigo
Volkswagen doplnil segment malých vozů
– k Polu a T-Crossu přidává nové Taigo, svůj
první crossover s profilem kupé. Model Taigo byl
původně vyvinut v Brazílii na bázi platformy MQB
A0 jako Nivus a ve Wolfsburgu prošel rekonstrukcí
na evropské standardy. Jde zřejmě o poslední
model značky přicházející na trh v Evropě se
spalovacím motorem.
Má sice poněkud vyšší světlou výšku,
nicméně nepůsobí robustním dojmem jako SUV.
Standardem jsou hlavní LED světlomety, přičemž
objednat lze i světlomety IQ.Light – LED matrix
včetně světelného proužku v masce chladiče.
Na zádi je průběžný pás LED světel navazující na
LED svítilny.

Digital Cockpit Pro s 10,25“ displejem. Novinkou je
možnost bezdrátového připojení App Connect.
K dispozici jsou vyspělé asistenční systémy
IQ.Drive, zahrnující mj. adaptivní tempomat ACC,
Travel Assist, Line Assist a Front Assist. Systém Travel
Assist umožňuje i semiautonomní řízení 2. úrovně.
Základní verze Taigo Life se zážehovým
tříválcem 1,0 TSI/70 kW (95 k) a pětirychlostní
převodovkou stojí od 484 900 Kč a kromě rozsáhlé
sériové výbavy vč. klimatizace zahrnuje také
prodlouženou záruku na 3 roky/90 000 km. Vyrábí
se ve Španělsku v závodě Volkswagen Navarra.
Více na str. 11 (dostupná po stažení pdf verze)

Městský crossover Taigo, dlouhý 427 cm (rozvor
náprav 257 cm), je pro český trh důležitý model
s velkým prodejním potenciálem. Díky vyšší světlé
výšce (182 mm, výška vozu 153 cm) a poloze
sedadel má šanci oslovit i starší zákazníky.
Důležitým prvkem u tohoto modelu jsou rozsáhlé
možnosti individualizace jeho vzhledu, vycházející
vstříc snaze odlišit se. Přitom jde o vysoce praktický
vůz s velkým zavazadlovým prostorem 438 l.
Standardní výbavou je digitální kokpit, tvořený
8“ displejem. Panel sdružených přístrojů se
zobrazuje na barevném displeji 8“, ve vyšší výbavě

více na
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Volkswagen zřejmě vrátí e-up!
Malý
elektromobil
ID.2
uvede
Volkswagen až v roce 2025. Přitom
výroba malého elektromobilu e-up! byla
v Bratislavě zastavena už v roce 2020
a malý elektromobil už 16 měsíců nelze
objednat. Mnoho e-upů ale bude ze
skladů dodáno ještě i v roce 2022. Podle
Volkswagenu nebyla výroba e-upu
dimenzována pro tak velké množství,
aby bylo možné uspokojit poptávku,
nicméně bylo zřejmé, že pro automobilku
jeho výroba nebyla dost lukrativní. Zájem
o e-up! motivovala dotace 9750 eur (240
000 Kč). Když se dodací lhůty protáhly
na 16 měsíců, nebylo jisté, zda zákazníci,
jejichž vozidla nebudou dodána do konce
roku 2021, získají tento bonus. Nyní se státní
dotace prodloužila minimálně do konce
roku 2022. Volkswagen reaguje na rostoucí
kritiku, že při proklamované podpoře

elektromobility nenabízí malý model pro
městský provoz. Proto Volkswagen chce
e-up! nabídnout znovu, ale jen v Německu
a v nejvyšší výbavě Style Plus za 26 500 eur
(650 000 Kč).

Projekt Nimbee uzavřel pilotní provoz
Ke konci roku uzavřel projekt Nimbee
pilotní provoz své mobilní nabíjecí služby.
Probíhal od října na území Prahy. Během
tří měsíců provozu Nimbee nabilo téměř

1,8 MWh. Na jedno nabíjení připadá
24 kWh, pro většinu nabíjených elektromobilů
tedy na dojezd přibližně 150 km. V průběhu
pilotního projektu byla služba zcela zdarma.
Cílem byla hlavně technická a uživatelská
validace projektu před jeho komerčním
spuštěním. To je plánované na rok 2022.
Do pilotního provozu se zapojily tři verze
prototypu mobilního akumulátoru. Díky
rychlým iteracím jak v softwarové, tak
hardwarové sekci projektu se podařilo
optimalizovat většinu provozních procesů
a sbírat potřebná provozní data. Pro rok 2022
je v plánu podniknout několik velkých kroků
v rámci expanze na další trhy. Do konce roku
je ambice komerčně provozovat platformu
Nimbee ve třech evropských městech.
K tomu bude potřeba několik desítek
mobilních dobíjecích jednotek a flotila asi
20 elektromobilů pro jejich obsluhu.
více na
www.autoweek.cz

Carlos Tavares tvrdě kritizuje
strategii EU pro elektromobily
Šéf společnosti Stellantis Carlos Tavares
v rozhovoru pro Handelsblatt a Corriere della
Sera ostře kritizoval strategii EU pro elektromobily:
„Politické pokyny výrobcům neposkytují žádnou
tvůrčí svobodu pro přinášení jiných kreativních
nápadů. Elektrický pohon je o 50 % dražší než
spalovací motory a zvyšuje ceny nových aut.
Zvyšuje se tak riziko, že si střední třída už nebude
moci kupovat auta za 30 000 a víc eur a státní kasa
bude přetížená. Eliminace zvýšení nákladů o 50 %
u elektricky poháněných vozidel znamená zvýšení
produktivity za pět let průměrně o 10 % ročně,
jenže automobilový průmysl v Evropě dosahuje
mezi 2 % a 3 %.“
„Samozřejmě respektujeme zákony, a proto
budeme bojovat za to, abychom byli nejlepší
s faktory, které nám jsou dány nebo vnuceny. Ale
elektriﬁkace je technologie, kterou zvolili politici,
ne průmysl,“ říká nekompromisně Tavares.
Šéf druhého největšího automobilového
koncernu v Evropě po Volkswagenu zpochybnil
pozitivní přínos elektromobilů pro ochranu klimatu:
„Až za 10 nebo 15 let uvidíme, jaké výsledky
skutečně elektrifikace přinese ve snižování

emisí skleníkových plynů. Musíte mluvit o CO2
stopě výroby akumulátorů, protože s evropským
energetickým mixem musí elektromobil nejprve
ujet 70 000 kilometrů, aby kompenzoval špatnou
CO2 bilanci výroby akumulátorů. Výkonné hybridní
modely by přinesly okamžitou výhodu v redukci
emisí CO2 jako rychlejší a levnější varianta.“
Carlos Tavares se vyslovil k dotacím na
elektromobily: „Je nutné mít 100% elektricky
poháněná vozidla, která si střední třída nemůže
dovolit, a zároveň žádat vlády, aby dále zvyšovaly
svůj rozpočtový deficit tím, že na tato auta
poskytují pobídky? Pokud budou elektromobily
dotovat dalších pět let, pak to možná může
fungovat a nedostaneme se do větších sociálních
problémů. Bez postupného přechodu budou
sociální důsledky vážné. A nejsme sami: máme
kolem sebe celou strukturu dodavatelů, kteří
musí jednat stejně rychle jako my. Pochybuji
ale, že vlády mohou nadále dotovat prodej
elektrických vozidel na současné úrovni, protože
to není ﬁnančně udržitelné. To je vážné téma pro
společenskou diskusi, kterou bych chtěl vést, ale
zatím ji nikde nevidím.“

více na
www.autoweek.cz

Petr Wehrenberg novým výkonným ředitelem LKQ CZ
Novým výkonným ředitelem společnosti
LKQ CZ byl jmenován Petr Wehrenberg.
Nahradil Ondřeje Navrátila se po osmi
letech posunul na pozici obchodního
ředitele pro region střední a východní
Evropy. LKQ CZ chce s novým vedením
posílit svoji pozici jedničky na trhu
i zákaznickou orientaci a pružně reagovat
na nové trendy v oboru. Petr Wehrenberg
v LKQ CZ působí od roku 2015 a má víc
než 25 let zkušeností s řízením prodeje
náhradních dílů a rozvojem obchodu
na několika evropských trzích. Nastupuje
v době, kdy firma úspěšně dokončila fúzi
dvou největších hráčů v oblasti prodeje

náhradních dílů v ČR Auto Kelly a ELIT.
LKQ CZ je jedničkou na tuzemském trhu
s náhradními díly pro automobily, užitková
a průmyslová vozidla. Obsluhuje 12 000
autoservisů a provozuje síť 111 poboček
a 300 smluvních servisů v sítích Auto Kelly
Autoservis a Partner ELIT.

Goodyear triumfoval na Rallye Dakar 2022
Po 8000 km v Arabské poušti skončila Rallye
Dakar 2022 úspěchem vozů vybavených
standardními pneumatikami Goodyear
Offroad, jež mohou běžně využívat
dopravci v celé Evropě. Tým KAMAZ-master
obsadil 1., 2., 3. a 4. místo, týmy Petronas
Team De Rooy Iveco a Mammoet Rallysport
Team De Rooy skončily na 5., 6., 8. a 10.
místě. Marketingový ředitel Goodyearu

pro užitkové pneumatiky v Evropě Maciej
Szymanski k tomu uvedl: „Náročné
trasy s kameny schovanými v písku
podrobily pneumatiky důkladné zkoušce.
Výsledek je skvělý důkaz vynikajících
užitných vlastností a spolehlivosti našich
standardních pneumatik. Pneumatiky
Goodyear Offroad byly navrženy tak, aby
se málo zahřívaly při vysoké rychlosti, a jsou
určeny pro náročné provozní podmínky
například v lomech, dolech, při těžbě
dřeva a pohotovostních službách. Použitá
technologie chlazení značky Goodyear
a inovativní konstrukce kostry byly
začleněny i do produktových řad našich
silničních pneumatik, které jsou díky tomu
palivově úsporné a extrémně odolné vůči
opotřebení.“
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda vybrala novou
reklamní agenturu
Šéf marketingu Škody Libor Šedivák loni
vypsal vícekolový tendr na jednu ze dvou
hlavních reklamních agentur, která má
být odpovědná za přípravu a adaptaci
nadcházejících kampaní automobilky
v Česku. V tendru bylo více než deset
agentur. Výběrové řízení vyhrála Etnetera
Motion. Jako další hlavní agentura
pokračuje Zaraguza.
„Důležitým tématem pro nás bude
v nadcházejících letech elektromobilita,
což bude i největší výzva v oblasti
komunikace právě pro spolupracující
agentury,“ uvedl Libor Šedivák, vedoucí
marketingu Škoda Auto Česká republika.

Škoda Auto s novou šéfkou
marketingu
Škodovka jmenuje novou manažerku
do
funkce
vedoucí
globálního
marketingu od ledna 2022. Ke značce
přijde, podobně jako současný šéf
představenstva automobilky, z Jižní Afriky.
Meredith Kelly má mnohaleté pracovní
zkušenosti v mezinárodním marketingu
a naposledy byla zodpovědná za
marketingové aktivity značky Volkswagen
v Jihoafrické republice. Kelly pracuje pro
koncern Volkswagen od října 2015 a na
své předchozí pozici byla zodpovědná za
marketingové aktivity značky Volkswagen
v Jižní Africe. S obchodním vzděláním
a titulem v oboru podnikové finance
Kelly dříve pracovala pro mezinárodní
společnosti v oblasti spotřebního zboží.
Jako marketingová odbornice zastávala
různé manažerské pozice v Jihoafrické
republice a ve Spojeném království, kde
měla zodpovědnost za široké spektrum
produktů. Řídila kampaně na trzích
v Africe, na Blízkém východě a ve střední
a východní Evropě.
více na
www.automakers.cz
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Opel Astra L už v prodeji
Do prodeje přichází šestá generace
kompaktního modelu značky Opel s tímto
jménem, označovaná jako Astra L (se započtením
pěti generací Kadettu). Vychází z platformy
PSA EMP2 V3, ovšem má specifické nastavení
tlumičů, jinou charakteristiku stabilizátoru zadní
nápravy, pružiny se změněnou tuhostí a jinou
charakteristiku zavěšení kol a řízení.
Všechny verze se standardně dodávají
s mnoha asistenčními systémy, jako jsou varování
před čelní kolizí s automatickým nouzovým
brzděním, detekce chodců, varování před
opuštěním jízdního pruhu, čtení dopravních

značek nebo detekce ospalosti řidiče. Za
příplatek je k dispozici i Drive Assist 2.0, zahrnující
různé asistenční systémy do semiautonomního
řízení 2. úrovně, nebo 360° parkovací kamera
s HD zobrazením.
Plně digitální panel Pure Panel tvoří 10“ displej,
který doplňuje extra široký dotykový displej
10“, přičemž nejdůležitější funkce, například
klimatizace, se stále nastavují pomocí výrazných
ovladačů, jak to známe například z vozů Peugeot.
Už základní verze infotainmentu nové generace
nevyžaduje kabelové propojení s kompatibilními
smartfony, protože zvládá bezdrátové propojení
přes Apple CarPlay i Android
Auto. Řidiči může usnadnit život
mimořádně velký head-up displej
Intelli-HUD.
Charakteristickým znakem
moderních vozů Opel jsou
špičková sedadla s ergonomickým
certifikátem AGR (Aktion Gesunder
Rücken). Přední i zadní sedadla
jsou vyhřívaná.
Plně elektricky poháněná
Astra-e se přidá od začátku roku
2023.
více na
www.autoweek.cz

Špičková technika pro Volkswagen Taigo
Volkswagen Taigo díky platformě MQB-A0
nabízí částečně automatizovanou jízdu Travel
Assist rychlostí až 210 km/h díky kombinaci funkcí
Lane Assist a ACC, Front Assist a Side Assist pro
automatickou regulaci bezpečného odstupu
od vpředu jedoucího vozidla se zohledňováním
omezení rychlosti a dat o průběhu trasy
z navigačního systému a asistenčního systému
Lane Assist pro jízdu v jízdním pruhu. Taigo se
sériově dodává s multifunkčním volantem
s kapacitním povrchem, jenž registruje, zda se
ho ruce řidiče dotýkají, čímž plní požadavky
platné v EU.
Pro Taigo jsou na výběr čtyři různé informační
systémy: Composition s 6,5“ displejem a systémem
MIB2 (sériová výbava), Ready2Discover s 8,0“
displejem a modulární infotainmentovou
platformou MIB3 pro Style a R-Line, a příplatkové
Discover Media s 8,0“ displejem a Discover Pro

poprvé s displejem 9,2“. Součástí platformy MIB3
jsou jednotky OCU (On-line Control Unit) s kartou
eSIM pro připojení k internetu a systému AppConnect Wireless (v závislosti na výbavě).
Nabídka výbav začíná základní verzí Life
a rozvětvuje se na Style a R-Line. Vrcholné
verze mají odlišné zaměření – u Style je důraz
na vizuální elegantní prvky, zatímco u R-Line je
to sportovnost.
Výbava Life má v sériové výbavě LED
světlomety a zadní LED svítilny, klimatizaci a také
centrální airbag v boční stěně opěradla sedadla
řidiče. Ve výbavě Style sériově nové světlomety
IQ.Light LED Matrix s osvětlenou příčnou lištou
na masce chladiče funkcí Dynamic Light Assist.

více na
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ETS pro silniční dopravu:
podpora kontroverzního návrhu roste
Transport Brief, přehled novinek Euractivu ze
světa mobility od Seana Gouldinga Carrolla.
Mezi legislativními návrhy Fit for 55 vyniká
jeden zvláště kontroverzní – vytvoření trhu
s uhlíkem pro budovy a silniční dopravu. Tož
je podle Evropské komise nezbytné pro získání
kontroly nad rostoucími emisemi. Dokonce
i zelené nevládní organizace obvinily exekutivu
EU z překročení meze.
Systém EU pro obchodování s emisemi ETS
stanoví cenu tím, že od znečišťovatelů požaduje,
aby si kupovali povolenky na CO2. Ty je pak
možné nakupovat a prodávat na burze, kde jejich
cena roste. Kritici tvrdí, že nucení motoristů platit
za emise CO2 nejvíc zasáhne chudší domácnosti,
zatímco bohatým umožní beztrestně znečišťovat
životní prostředí. Greenpeace varovalo, že
rozšíření ETS představuje sociální riziko bez záruky
snížení emisí. Existují však náznaky, že se tento
názor mění.
Německý europoslanec za lidovce EPP Peter
Liese je jedním z nejsilnějších obhájců rozšíření ETS:
„Nový ETS je nepostradatelnou součástí balíčku
Fit for 55. Nemůžeme dekarbonizovat dopravu
a budovy bez ceny uhlíku.“ Argumentem pro
rozšíření ETS, který předložil je, že získaný výnos
lze použít ke zmírnění dopadu na fi nančně

zranitelné. Ne každého však tento argument
přesvědčuje, nicméně za posledních šest měsíců
došlo k výrazné změně a tento nápad získal
podporu nevládních organizací.
Nevládní organizace Transport & Environment
uvedla: „Pokud bude ETS uplatňován sociálně
spravedlivým způsobem, může hrát důležitou
roli při řešení poptávky, ale co je nejdůležitější,
při vytváření nových příjmů, které pomohou
těm nejzranitelnějším k přechodu od fosilních
paliv.“
Debata o tom, jak nejlépe dekarbonizovat
silniční dopravu, dlouho stavěla syntetická
e-paliva proti plné elektrifikaci. Zatímco
automobilky se vrhly na elektromobily,
petrolejářské společnosti a výrobci autodílů
tvrdí, že syntetická paliva mohou pomoci
dekarbonizovat vozidla se spalovacími motory.
Nový německý ministr dopravy Volker Wissing
(FDP) nyní prohlásil, že elektromobily v EU
závod vyhrály: „V dohledné budoucnosti
nebudeme mít dostatek e-paliv pro osobní
automobily se spalovacími motory. Tato paliva
budou primárně potřebná pro letectví. Musíme
používat různé nosiče energie tam, kde jsou
nejúčinnější. V případě osobních automobilů
je to elektromotor.“
více na
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Aktuální problémy v celosvětové dopravě
Hlavní přístavy v Číně loni hlásily pokles
přeložených kontejnerů v porovnání s rokem
2020, nicméně důvodem nebyla menší
poptávka. Příčinou byl souhrn negativních
faktorů, které v posledních dvou letech
způsobily obrovské problémy v dopravě po
celém světě. Dovážené zboží je nedostupné,
výrazně dražší a vyhlídky na zlepšení zatím
nejisté.
Podle experta na mezinárodní přepravu ze
společnosti Geis CZ Air+Sea Davida Knoblocha
vše začalo již na začátku roku 2020: „První velké
problémy se začaly objevovat v roce 2020, kdy
se v Číně zastavila výroba. Přístavy fungovaly
velmi omezeně v důsledku chybějící pracovní síly.
Když se následně výroba opět spustila, začaly
lockdowny v USA a Evropě.“
V průběhu července 2020 sice došlo k oživení
poptávky, ale rejdaři omezovali činnost – chyběl
jim personál. Nebylo možné zajistit včasné vracení
vyložených kontejnerů a tyto potíže trvají dodnes.
Po znovuotevření Suezského průplavu v březnu
2021 přišly problémy i v evropských přístavech

– vykládka byla nepravidelná a terminály
zahlcené. Po té byla kvůli koronaviru omezena
kapacita čínského přístavu Yantian, kde před
přístavem na kotvě stálo až 40 kontejnerových
lodí.
David Knobloch vysvětluje, jak se Geis snaží
naplnit potřeby svých zákazníků: „Abychom
našim klientům zajistili i nadále perfektní servis,
začali jsme mnohem více využívat železniční
přepravu. Poměrně unikátní jsme v dopravě
z Číny do Evropy prostřednictvím kamionů. Tato
varianta je oproti námořní a železniční rychlejší,
oproti letecké zase výrazně levnější.“
Úroveň sazeb námořní přepravy je na hodně
vysoké úrovni. Bohužel se nedá očekávat její
snížení. Zásadní zlom v poklesu sazeb by mohl
nastat v druhém čtvrtletí roku 2022. Rejdařům by
se mohlo podařit zlepšit servis a přístavy by se
mohly začít čistit od nahromaděných kontejnerů.
David Knobloch však nezapomíná ani na
další aspekt možných problémů: „Zajímavé bude
sledovat i samotnou strategii rejdařů, kteří si stále
užívají historicky nejvyšší sazby a určitě budou
dělat maximum pro to,
aby si toto výjimečné
období udrželi co
nejdéle. Díky vysokým
sazbám totiž během
prvních tří čtvrtletí roku
2021 zdvojnásobili to,
co vydělali během let
2010-2020.“
Koncový spotřebitel
začal
důsledky
pociťovat již koncem
roku 2021 a naplno
j e pocí t í v p r v n í
polovině tohoto roku.
Nevyhnutelně dojde ke
znatelnému zdražování
dováženého zboží.
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Zajímavosti z prodeje ojetých vozidel
Společnost Cebia provedla analýzu trhu ojetých
vozidel za rok 2021, jejímž cílem bylo popsání
struktury trhu s ojetými vozidly a identifikace
trendů. Loňský rok byl pro trh ojetých automobilů
nakonec úspěšný. Ačkoli to tak ještě v lednu
a únoru nevypadalo, po otevření prodejních míst
došlo k výraznému oživení trhu. Postupně se začal
zvyšovat dovoz ojetých aut, který byl nejvyšší za
posledních 13 let. Na trhu chyběla velká část
vozidel kvůli snížené výrobě, což vedlo k tomu, že
si firmy i lidé ponechávali auta déle. Nejvíce se to
projevilo ve snížené nabídce zánovních a mladých
ojetin. Přesto prodej meziročně vzrostl o 4,4 % ze
707 000 na 738 000 aut.
Průměrná cena ojetého vozidla meziročně
vzrostla o 13 % z 229 400 Kč na 259 000 Kč. Ceny
ojetých aut se v průměru zvýšily o 30 000 Kč.
U některých modelů dokonce došlo k situaci, kdy
jejich cena meziročně vzrostla. Například kdo si
koupil loni pětiletou Škodu Octavii, mohl ji letos

jako šestiletou prodat o 20 000 Kč dráž, než za kolik
ji koupil.
V loňském roce došlo také ke zvýšení
průměrného stáří prodávaných ojetých aut
s českým původem, a to ze 7,1 roku na 7,7 roku.
Průměrné stáří všech ojetých aut však zůstalo na 9,5
letech, neboť došlo k mírnému snížení průměrného
stáří všech prodávaných vozů se zahraničním
původem.
V prvním pololetí se auta prodávala v průměru
za 96 dní. To ale navyšovaly čtyři měsíce, po které
byla prodejní místa zavřená. Ve třetím čtvrtletí došlo
ke zrychlení prodeje. Průměrný počet dní, během
nichž auto stálo u prodejce, klesl na 71 dní, tj. o 29
dní méně než v předchozím roce.
Podíl osobních ojetých aut, u kterých
bylo v inzerci uváděno, že nebyla v minulosti
havarovaná, dosahoval loni 99,41 %. Reálný podíl
aut, která nebyla v minulosti havarovaná, však
bude i vzhledem k počtu pojistných případů
pojišťoven výrazně vyšší. Například v případě
pětiletých aut je podle statistik poškozeno zhruba
25 % z nich a v případě desetiletých aut je po
havárii už 60 % z nich.
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