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Rok 2020 pro Porsche Česká republika
Společnost Porsche Česká republika, největší
importér nových osobních a užitkových vozidel
do České republiky, vykázala v uplynulém roce
28 138 registrací vozů značek Volkswagen, Audi,
Seat, Volkswagen Užitkové vozy a Cupra, což
znamenalo pokles o 23,5 % ve srovnání s rokem
2019. Dosáhla obrat 19,3 miliardy Kč ( – 24,6
%). Výsledky odrážejí celkový pokles (-18,8 %)
českého trhu v důsledku pandemie nemoci
covid-19 a z toho plynoucích restriktivních
opatření. V oblasti servisních služeb se společnosti
Porsche ČR podařilo udržet celkový obrat nad
2 miliardami korun.
Značky Porsche Česká republika v roce 2020
představily mnoho nových zásadních modelů,
jejichž uvedení muselo probíhat netradičními
cestami. Obvyklé formy prodeje doplnily online
prodejní kanály.
Nově spuštěný portál Car-Advisor.cz pro
nezávislé hodnocení autorizovaných prodejců
a servisů pomáhá zákazníkům vybrat si v blízkosti
bydliště prodejce s nejvyšším hodnocením a díky
okamžité zpětné vazbě motivuje pracovníky
autorizované sítě k nejlepším službám.
Jan Hurt

Franz Pommer

„Významnou roli v našich aktivitách hrají
servisní služby. Kladná hodnocení v průzkumech
spokojenosti i obchodní výsledky v této oblasti
potvrzují, že se nám tato činnost daří. Celkový
obrat servisní sítě námi zastupovaných značek
přesáhl čtyři miliardy korun, což v kontextu
mimořádného vývoje roku 2020 pokládáme za
velmi dobrý výsledek,“ uvádí jednatel Porsche
Česká republika Franz Pommer.
„Kvůli plnění limitů CO2 letos na trhu uvidíme
další optimalizaci a částečnou redukci
konvenčních spalovacích modelů, jejich přímé
či nepřímé zdražování a možná i objemové
limitace, což bude mít zásadní vliv na trh
s ojetými vozy. I když je vývoj zatím velmi nejasný,
jednou z alternativ, se kterou pracujeme, je růst
celkového trhu kolem 10 % na 220 000 vozů.
Chceme být proto mírnými optimisty,“ komentuje
výhled na rok 2021 jednatel Porsche ČR Jan Hurt.
Společnost Porsche Česká republika vstoupila
do roku 2020 se 173 zaměstnanci. Prodej
zastupovaných značek zajišťuje 127 smluvních
partnerů, servisem koncernových vozů je
pověřeno 250 smluvních partnerů.
více na
www.autoweek.cz

Toyota vloni před Volkswagenem
Toyota zveřejnila předběžné prodejní
výsledky za rok 2020. Z nich vyplývá, že
celosvětový prodej celé skupiny vloni
poklesl o 11,3 % na 9,528 milionu vozidel.
Ve srovnání s tím Volkswagen vykázal
pokles o 15,2 % na 9,305 milionů dodaných
vozidel. To znamená, že Toyota Motor
v loňském roce předstihla Volkswagen
v prodeji vozidel a poprvé za posledních

pět let znovu získala vedoucí pozici jako
nejprodávanější výrobce automobilů na
světě.
Všechny velké automobilky vloni utrpěly
ztráty, Toyota však pandemii zvládla lépe
do značné míry i proto, že její domácí
trh Japonsko a obecně celá Asie byly
důsledky pandemie zasaženy podstatně
méně než Evropa a Spojené státy.

Biden chce nahradit vládní flotilu elektrickými vozidly
Joe Biden v rámci své kampaně
učinil slib, že nahradí flotilu federálních
vozidel elektromobily. Nyní v rámci
tiskové konference o rozšíření zákona
Buy
American
uvedl:
„Federální
vláda vlastní obrovskou flotilu vozidel,
kterou nahradíme čistými elektricky
poháněnými vozy vyrobenými přímo
tady v Americe americkými dělníky. Tato
největší mobilizace veřejných investic do
infrastruktury se zadáváním zakázek do
výzkumu a vývoje od druhé světové války
učiní USA světovou jedničkou ve výrobě
elektrických vozidel a jejich komponent.“
V roce 2019 bylo ve flotile federální
vlády 643 000 vozidel – 245 000 civilních
automobilů, 173 000 vojenských vozidel
a 225 000 poštovních vozů.

Biden také slíbil, že vytvoří systém
pobídek k nahrazení vozidel na benzin
za elektricky poháněná. Tím chce zajistit,
aby všechna vozidla na amerických
silnicích měla do roku 2040 nulové emise.
Zavázal se, že utratí miliardy dolarů za
vybudování 550 000 nabíjecích stanic.

Krátce
Skvěle rozeběhlý prodej nového SUV Ford Bronco zastavilo přerušení výroby kvůli
nedostatku dílů od subdodavatelů.
Bývalý technický šéf Škoda Auto Frank Welsch převzal vedení nově vytvořené divize
kvality koncernu Volkswagen.
Ford vzhledem k situaci na tamním trhu uzavírá své tři výrobní závody v Brazílii
a omezuje zastoupení v Jižní Americe.

více na
www.autoweek.cz

Pokles prodeje užitkových vozidel v EU
Uzavření prodejen v první polovině
loňského roku vedlo k masivnímu poklesu
registrací nových užitkových a nákladních
vozidel na evropském trhu. Navzdory
velmi dobrým výsledkům v září a listopadu
celkové registrace za rok 2020 podle dat
Asociace evropských automobilek ACEA
poklesly na všech trzích EU o dvouciferné
procenta s výjimkou Dánska (-9,2 %).
Celkově registrace nových užitkových
vozidel v EU poklesly o 18,9 % na 1,7
milionu kusů. Ze čtyř největších evropských
trhů bylo nejvíc postiženo Španělsko
(-26,1 %) následované Francií (-16,9 %),
Itálií (-15,1 %) a Německem (-14,8 %).
Mimořádně velký propad byl zaznamenán
mj. ve Švédsku (-38,8 %), ale i na Slovensku

(-30,0 %). Česká republika je s poklesem
o 17,9 % těsně nad průměrem.
Za celý rok 2020 se registrace nových
dodávek do 3,5 t v celé Evropské unii snížily
o 17,6 % na 1,4 milionu vozidel, nákladních
aut nad 3,5 t o 25,7 % na 247 499 vozidel
a v segmentu těžkých nákladních vozidel
nad 16,5 t o 27,3 % na 198 352 vozidel.
Poptávka po autobusech a autokarech
poklesla o 20,3 % na 29 147 nových
registrací.

Opel Combo-e Cargo pro městskou dopravu
Nový lehký užitkový vůz s elektrickým
pohonem
Opel
Combo-e
Cargo
nabízí řešení bezemisní dopravy pro
obchodníky a řemeslníky, pro osoby
samostatně výdělečně činné i větší flotily.
S elektromotorem o výkonu 100 kW (136 k)
a točivým momentem 260 N.m je ideálně
vybavený pro městský provoz. Celkem

uveze až 800 kg. Akumulátor s kapacitou
50 kWh mu umožňuje dojezd podle WLTP
až 275 km. Akumulátor lze dobít na 80 %
za 30 minut na nabíjecí stanici s výkonem
100 kW.
Opel Combo-e Cargo je k dispozici ve dvou
délkách: základní 440 cm s nákladovým
prostorem o objemu 3,3 až 3,8 m3 a XL
dlouhé 475 cm, která nabízí nákladový
prostor až 4,4 m3 s možností přepravy
předmětů dlouhých až 3440 mm a dvou
europalet za sebou. Ve verzi Combo-e XL
s dvojitou kabinou Crew Cab může sedět
až pět lidí.
Opel Combo-e Cargo by měl být
v prodejnách na podzim 2021.

Další témata 4. týdne na autoweek.cz
Allianz odhalila pojistné podvody za 357 milionů korun
Silniční nákladní doprava na cestě k dekarbonizaci
Pětina firem financuje své vozy operativním leasingem
více na
www.autoweek.cz

Kombi Suzuki Swace do prodeje
Po 20 letech se do nabídky značky
Suzuki vrací karoserie kombi. Nový model
Swace jako první Suzuki nabízí hybridní
pohon s možností jízdy čistě na elektřinu.
Současně jde o druhý evropský model
vycházející ze spolupráce s Toyotou.
Kompaktní rodinné kombi s délkou
4655 mm je totiž Toyota Corolla Touring
Sports s logem Suzuki. Bude se dodávat
výhradně s hybridním pohonem, kde
zážehový motor 1,8 l/72 kW (98 k) doplňuje
elektromotor s výkonem 53 kW. Největší
výkon systému s planetovou převodovkou
e-CVT je 90 kW (122 k). Díky akumulátoru
s kapacitou 3,6 Ah dokáže Swace jet
i čistě na elektřinu.

Cena Suzuki Swace začíná na 610
900 Kč za verzi Premium, která má LED
světlomety, dvouzónovou klimatizaci,
vyhřívaný volant i vyhřívání předních
sedadel, adaptivní tempomat, asistent
pro jízdu v pruzích nebo multimediální
systém s parkovací kamerou. Zahájení
prodeje se očekává v druhé polovině
roku 2021.

Mercedes-Benz představil kompaktní elektrické SUV EQA
Mercedes-Benz
představil
elektricky
poháněné kompaktní SUV EQA jako
součást plánu nabídnout více vozidel
jezdících bez emisí pro splnění emisních
cílů v Evropě a Číně. Mercedes-Benz
dosud má velké elektrické SUV EQC
a minivan s elektrickým pohonem EQV.
Ještě letos nabídku rozšíří reprezentativní
sedan s elektrickým pohonem EQS ve
stylu třídy S.

Hlavní cílovou skupinou pro EQA budou
mladé rodiny a nezadaní žijící ve městech
a příměstských oblastech s tím, že pro
mnohé z nich bude EQA vůbec prvním
elektromobilem. EQA vychází z modelové
řady GLA. Nejprve se na trh dostane EQA
250 s výkonem 140 kW (190 k) a dojezdem
426 km. Později se přidají další varianty
– dynamičtější s výkonem nad 200 kW
(272 k) a pohonem všech kol eATS
a úspornější verze s dojezdem přes 500 km.
Elektricky poháněné SUV se začne
v Evropě prodávat 4. února za cenu,
kterou Mercedes označuje za „velmi
atraktivní“. Bude se vyrábět v Rastattu
a Pekingu. Akumulátory dodává dceřiná
firma Mercedes-Benz Accumotive se
sídlem v saském Kamenci.

Další témata 4. týdne na autoweek.cz
Škoda Academy se zaměřuje na digitální vzdělávání
Nová Centrální pilotní hala Škoda Auto
Výroba Škoda Auto v českých závodech
více na
www.autoweek.cz

Titul Nejkrásnější supervůz roku 2021 pro Maserati MC20
V rámci 36. ročníku Festivalu Automobile
International, který tentokrát proběhl online, obdrželo cenu nejkrásnější supervůz
roku 2021 Maserati MC20. Vůz navržený
v turínském Centro Stile Maserati znamená
návrat značky do segmentu supersportů.
Vývoj MC20 je dílem Maserati Innovation
Lab a vůz se vyrábí v historickém závodě
Viale Ciro Menotti v Modeně. Sportovního
ducha vozu dodává nový motor V6 Nettuno
twin-turbo 3,0 l s výkonem 463 kW (630 k).
Motor využívající přelomovou technologii
MTC (Maserati Twin Combustion) se vyrábí
v Modeně v nově vybudované laboratoři

Maserati Engine Lab. Vůz s pohotovostní
hmotností 1500 kg zrychlí z 0 na 100 km/h
za 2,9 s a dosáhne maximální rychlost
325 km/h. Vůz MC20 je navržen tak, aby
se mohl vyrábět s karoserií kupé nebo
kabriolet ale i s plně elektrickým pohonem.

DS Aero Sport Lounge nejkrásnějším konceptem roku
Ve 36. ročníku Festival Automobile
International udělil společnosti DS
Automobiles ocenění Grand Prix pro
nejkrásnější koncepční vůz roku 2021.
DS Aero Sport Lounge představuje

nový tvar automobilu s cílem využít
aerodynamickou účinnost jako hybatele
avantgardy. Vedle impozantního vzhledu
nabízí interiér ve stylu francouzské haute
couture. Využívá udržitelné a přitom
vznešené materiály: bavlněný satén,
slaměné intarzie a hedvábí. Z přístrojové
desky zmizely displeje, místo nich zůstaly
velké plochy na nichž se zobrazují
potřebné informace. Řidič ovládá
rozhraní pohybem ruky. Elektrický pohon,
využívající zkušenosti šampiónů formule E,
nabízí výkon 500 kW (680 k) a dojezd přes
650 km. Stejně jako všechny koncepty
značky DS Automobiles byl i Aero Sport
Lounge testován v běžném provozu.

Krátce
Nejvýznamnější veletrh tuningu po odvolaném veletrhu SEMA v Las Vegas, Auto Salon
v Tokiu, se uskutečnil jen virtuálně.
Odcházející president Trump stihl udělit milost Anthonymu Levandowskimu
odsouzenému za krádež dat o autonomním řízení od Google pro konkurenční Uber.
více na
www.autoweek.cz

Pro dokonale čistý vzduch
Současná situace související s pandemií
nasměrovala naše potřeby do zcela
jiných oblastí než dřív. Zaměřujeme se víc
na bezpečnost – chceme čistý, dokonce
sterilní vzduch. Odpovědí na tyto potřeby
může být přenosný LED čistič vzduchu
Osram Air Zing Mini, který poskytuje ochranu
i ve vnitřním prostoru automobilu. Aktivně
nasává vzduch, který následně prochází
omyvatelným filtrem na bázi titanu. Ten je
kontinuálně ozařovaný UV-A LED diodami
a díky organické fotooxidaci a fotoredukci
odstraní až 99,9 % všech škodlivých virů
a bakterií, 90 % formaldehydu, těkavé
organické sloučeniny i pachy (nezávisle
testováno dle 18801-2015). Takto vyčištěný
ionizovaný vzduch se vypouští zpět do

prostoru přes horní část pouzdra. Díky
omyvatelnému filtru odpadá nutnost
dokupování náhradních filtrů. V interiéru
automobilu čistič přefiltruje vzduch za
přibližně 30 minut. Namontovat jej lze na
přístrojovou desku nebo pomocí magnetů.
Napájení je přes přiložený USB kabel. Čistič
se dá rovněž použít v kanceláři nebo
doma.

Dopad pandemie na německé autoservisy
Také autoservisy pociťují dopady
sociálních
omezení
způsobených
pandemií i přesto, že jsou považovány za
systémově významné, takže mohou zůstat
otevřené i během uzavření jiných provozů.
Zavřít ale musely nezávislé prodejny

autodílů a příslušenství. Podle Ústředního
svazu
německého
automobilového
průmyslu ZDK vloni dosáhlo využití pracovní
kapacity autoservisů 79 %, což bylo o 4 %
méně než v předchozím roce. V dubnu,
přestože nebyly uzavřeny, zaznamenaly
autoservisy pokles činnosti 9,1 %. V květnu
už ale proti dubnu došlo k růstu o 46,2 %
a v červnu o dalších 10 %.
Autoservisy nicméně byly postiženy
výrazně méně než prodej nových aut, který
podle Federálního úřadu pro motorovou
dopravu KBA v roce 2020 poklesl o 19 % na
2,9 milionu automobilů. Trh s ojetými vozy
na tom byl lépe s poklesem jen o 2,5 % na
zobchodovaných 7 milionů automobilů.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Nový ředitel společnosti
BestDrive

Růžičková vede novou pobočku
VCHD Cargo

S platností od 1. ledna 2021 se stal
Petr Sedláček novým ředitelem servisní
sítě BestDrive v České republice a na
Slovensku. Na obchodních manažerských
pozicích v koncernu Continental působí už
víc jak 14 let. Mezi jeho hlavní priority bude
především navázat na rozvoj služeb pro
motoristy a pokračovat v dalším rozšiřování
franšízové sítě.
Posledních 10 let byl Petr Sedláček
zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit
koncernu Continental v CVT segmentu
na Českém a Slovenském trhu. Předtím
působil také ve funkci regionálního
manažera servisní sítě BestDrive. Od roku
1996 zastával obchodní a manažerské
pozice ve společnosti Obnova Brno resp.
Matador Česká republika.
BestDrive je se 187 pobočkami největší
sítí pneuservisů a autoservisů v České
republice a na Slovensku. Provozovatelem
jsou v České republice ContiTrade Services
a na Slovensku ContiTrade Slovakia. Obě
Jiří Picek patří do koncernu Continental.
společnosti

Česká přepravní VCHD Cargo založila
novou pobočku VCHD Cargo České
Budějovice, kterou povede zkušená
logistička Petra Růžičková. Ve své nové
pozici bude mít na starosti strategický rozvoj
aktivit společnosti nejen v jihočeském
regionu. VCHD Cargo České Budějovice
bude strategicky zaměřená na zákazníky
na jihu republiky s řadou
průmyslových
podniků
a retailových společností
a také na rakouské
a německé příhraniční trhy.
Růžičková
pochází
Zdeněk
z
Českých Zikmund
Budějovic
a v logistice působí více
než 16 let. Vystudovala
obchodní akademii a MBA
program Doprava, spoje, logistika. V oboru
pracuje od roku 2004, kdy nastoupila
do logistického oddělení společnosti
Robert Bosch s.r.o. V letech 2007 až 2010
působila v Dachser Est. Kariéru v logistice
dále rozvíjela jako manažer dopravní
společnosti Unitrans Bohemia, kde měla
na starosti strategické vedení společnosti
a řízení téměř stovky zaměstnanců.
V posledních osmi letech pracovala ve
společnosti Dachser Czech Republic na
pozicích manažer oborového řešení pro
segment DIY, manažer spedice a vedoucí
pobočky.

více na
www.automakers.cz
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Citroën C4 a ë-C4 přichází na český trh
Dlouho očekávaný model, mj. i finalistu ankety
AutoBest 2021, Citroën C4 i jeho elektrifikovanou
verzi ë-C4 bude možné v České republice
objednat od 1. února. V ceně vozu je zahrnuta
i prodloužená značková záruka na 5 let nebo
60 000 km.
Citroën C4 představuje zcela nové pojetí
kompaktního hatchbacku kombinující jej
s pětidveřovým crossoverem s vyšší pozicí při
řízení a pohodlnějším nastupováním. K tomu se
přidává pro Citroën charakteristický mimořádný
komfort.
V souladu s programem Citroën Advanced
Comfort nabízejí C4 i ë-C4 prvky pro větší komfort
všech cestujících – tlumiče s progresivními
hydraulickými dorazy, sedadla Advanced
Comfort nebo držák telefonu Smart Pad
Support Citroën, který se zde představuje
ve světové premiéře. K tomu se přidává 20
asistenčních systémů řízení včetně systému
poloautomatického řízení 2. úrovně Highway
Driver Assist a šest technologií konektivity.
Vůz má zavazadlový prostor o objemu 380 l.
Na výběr jsou tři typy pohonů: 100% elektrický
s dojezdem až 350 km daným akumulátorem
o kapacitě 50 kWh a zážehové i vznětové motory
nové generace.

Ředitel značky Citroën František Neuman říká:
„Na naši dlouho očekávanou novinku se velmi
těšíme. Je v mnoha ohledech novátorská, jak je
pro Citroën zvykem. Máme velice kladné první
ohlasy od prodejců, takže věříme, že se nám
podaří splnit cíl 800 prodaných vozů v tomto
roce. Největší zájem očekávám o verzi Feel
s motorem 1,2 PureTech 130, která má vynikající
poměr výkon/cena.“
Základní úroveň výbavy Live má ve standardu
mj. šest airbagů, Hill Assist, tempomat a omezovač
rychlosti, aktivní systém proti neúmyslnému
opuštění jízdního pruhu a Active Safety Brake.
O pohodlí se stará klimatizace, elektrické ovládání
předních i zadních oken, elektricky ovládaná
a vyhřívaná zpětná zrcátka, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním a audio soustava s MP3.

více na
www.autoweek.cz

VW očekává za rok 2020 zisk 10 miliard eur
Skupina VW uvedla, že za rok 2020 očekává
provozní zisk 10 miliard eur bez odpočtu speciálních
položek, tzn. nákladů souvisejících s aférou
Dieselgate (ty ovšem poslední době znatelně
poklesly). Ve srovnání s 19,3 miliardy v roce 2019 to
je propad na polovinu, ovšem analytici očekávali
provozní zisk ve výši 4,8 miliardy eur. Celkově
pandemie roku 2020 způsobila pokles dodávek
skupiny o 15,2 %.
Volkswagen rovněž uvedl, že v loňském roce
nesplnil cíle EU týkající se emisí CO2 u svého
vozového parku osobních automobilů, takže mu
hrozí pokuta ve výši více než 100 milionů eur.
Tento výsledek je po bouřlivém roku 2020
pro Volkswagen a celý automobilový průmysl
povzbuzením. Pandemie vedla k propadu
prodeje ve druhém čtvrtletí. Poté se Volkswagen
ve třetím čtvrtletí vrátil k zisku především díky
rostoucí poptávce po luxusních vozech v Číně,
která je největším světovým automobilovým
trhem světa. Když byly koncem října zveřejněny
obchodní výsledky za třetí čtvrtletí, VW již po jarním
dramatickém poklesu vykázal stabilnější vývoj.
Čistý zisk se mezi červencem a zářím ustálil na
úrovni necelých 2,6 miliardy eur. V prosinci tržby
společnosti Volkswagen vzrostly o 1,7 %, zatímco

registrace nových automobilů v Evropě poklesly
téměř o 4 %.
Jednotka výroby nákladních vozidel
Volkswagen Traton SE rovněž vykázala celoroční
provozní zisk ve výši 135 milionů eur, což je mnohem
lepší výsledek, než očekávali analytici, kteří pro ni
předpovídali ztrátu ve výši 625 milionů eur. Traton
uvedl, že jeho tržby ve čtvrtém čtvrtletí silně rostly.
Skupina zveřejní podrobné hospodářské
výsledky za rok 2020 16. března.
Volkswagen a jeho konkurenti v současné době
stále čelí problémům kvůli pandemii a globálnímu
nedostatku čipů potřebných pro výrobu. Rozšiřující
se uzavření obchodů v různých zemích ukazuje, že
rok 2021 bude dalším těžkým rokem.
Porsche Automobil Holding SE, který je největším
akcionářem VW s podílem 53,3 % v kmenových
akciích a 31,4 % v upsaném základním kapitálu,
rovněž očekává, že zisk koncernu Volkswagen
dosáhne „jasně pozitivního výsledku“. Holding po
třech čtvrtletích v roce 2020 vykázal zisk po zdanění
437 milionů eur. To zdaleka nebylo na úrovni
předchozího roku, kdy dosáhl zisk 3,52 miliardy eur.
V pololetí ovšem byl holding stále ještě v červených
číslech se ztrátou 329 milionů eur.
více na
www.autoweek.cz

Nová Škoda Kushaq a situace na indickém trhu
Modelem Kushaq Škoda Auto uvádí na indický
trh nové kompaktní SUV postavené na platformě
MQB-A0-IN. Jedná se o verzi modulární platformy
MQB koncernu VW, která byla společností Škoda
Auto speciálně upravena pro indický trh. Budou ji
využívat i další čtyři kompaktní modely koncernu
VW – dva se značkou Volkswagen a dva se
značkou Škoda.
Kushaq bude mít premiéru v březnu 2021.
Jeho představením Škoda Auto na indickém
subkontinentu poprvé vstoupí do rychle
rostoucího segmentu kompaktních SUV.
Díky dlouhému rozvoru 2651 mm, robustnímu
vzhledu a velkým kolům vypadá opticky větší.
Přinese na indické poměry vysokou úroveň
komfortu a bezpečnosti i nejmodernější systémy
infotainmentu.
Indick ý trh vloni meziročně poklesl
o 16,5 %, takže 2,47 milionu prodaných nových
aut bylo nejméně od roku 2011. Z hlediska
značek dominuje přes ztrátu 18,3 % Maruti
Suzuki s prodejem 1,21 milionu vozů. Následoval
Hyundai s 423 642 dodanými vozy (-17,0 %). Tata
s prodejem 170 151 vozů vzrostla o 11,3 %, ale

hvězdou roku byla Kia, která zaujala růstem
o 208,8 % na 140 505 vozů a postupem o pět
míst. Naopak Mahindra vykázala největší ztrátu
o 37,9 % na 136 500 vozů a pokles o dvě místa.
Pozoruhodný růst o 76,8 % na 28 162 dodaných
vozů a posun na desátou pozici zaznamenalo
čínské MG. Volkswagen je 11. s prodejem 15 771
vozů (-51,2 %) a 12. Škoda prodala 11 372 vozů
(-25,6 %).
Nejprodávanějším vozidlem vloni bylo
Maruti Swift (-16,2 %) se 160 765 prodanými vozy
a posunem o dvě místa, když předstihlo Maruti
Alto, která ztratilo 26 % s prodejem 154 076 nových
vozů. Třetí Maruti Baleno hlásí 153 986 prodaných
vozů (-16,2 %).
Od června 2018 Škoda Auto v rámci projektu
India 2.0 zodpovídá za všechny aktivity koncernu
Volkswagen na indickém subkontinentu. Cílem
je posílení pozice značky Škoda a koncernu
VW na indickém trhu. V rámci projektu koncern
investuje miliardu eur. Škoda Auto spravuje v Indii
také aktivity Audi, Porsche a Lamborghini. Od
října 2019 řídí Škoda Auto společnost Škoda Auto
Volkswagen India Private Limited.
více na
www.autoweek.cz

Přijedou nové Cobry a DeLoreany?
Po dlouhém jednání americký Národní
úřad pro bezpečnost silničního provozu NHTSA
vydal předběžné rozhodnutí pro výrobce
malosériových vozidel umožňující jim vyrábět
repliky klasických automobilů. Toto rozhodnutí
umožní malosériovým výrobcům vozidel (LVVM)
postavit a ve Spojených státech prodat ročně až
325 replik automobilů, jejichž produkce skončila
před minimálně 25 lety.
Nařízení mělo začít platit do týdne od
zveřejnění, jenže v prvních hodinách administrativy
nového presidenta Bidena vstoupilo v platnost
regulační zmrazení, které dalo novým vedoucím
agentur šanci přezkoumat probíhající procesy. To
může trvat týdny ale také měsíce.
Kongres návrh zákona o snížení požadavků
a byrokracie pro malovýrobce vozidel přijal už
v roce 2015 a nařídil NHTSA aby pravidla dokončil
do konce roku 2016. Jenže agentura navrhované
rozhodnutí konečně vydala až v lednu 2020. Je
záhadou, proč celý proces tak zdržela. Prezident
a generální ředitel aftermarketové asociace
SEMA Christopher J. Kersting nicméně uvedl:
„Cestu se podařilo odblokovat. Společnosti

budou moci najmout pracovníky, začít vyrábět
potřebné díly a komponenty, sestavovat
a prodávat automobily.“
Až dosud v USA existoval pouze jeden způsob
výroby automobilů, jenž byl stejný jako pro
General Motors, Ford, Fiat Chrysler Automobiles,
Toyotu, Volkswagen i další velké výrobce. Nyní
tedy bude konečně možné koupit si kompletně
smontovaná auta vyráběná maloobjemovými
výrobci. To znamená, že firmy jako DMC – což
je nová společnost pod starým názvem –
nebo Superformance mohou vrátit k práci na
aktualizované verzi legendárních vozů DeLorean
DMC-12 či Cobra, a to včetně kupé Daytona,
ale i unikátů jako jsou Corvette Grad Sport nebo
Cheetah.
NHTSA souhlasil s 10% odchylkou v rozměrech
vozidla a repliky nemusí být přesnými klony
originálu. Motory lze použít pouze se současným
schválením Agentury pro životní prostředí EPA,
ale osvětlení, okna a některá opatření týkající se
bezpečnostních pásů budou pokryta federálními
normami platnými v době výroby původního
vozidla.
více na
www.autoweek.cz

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel
Cebia Summary 4/2020
Trh s ojetými auty v loňském roce zažil řadu
turbulencí. Kvůli koronavirovým opatřením byly
na jaře a na podzim po několik týdnů zavřené
provozovny autobazarů a prodej vozidel se
v těchto obdobích přesunul pouze do online
prostředí, což bylo pro české zákazníky něco
zcela nového.
V důsledku uzavření provozoven, ale také
s ohledem na nejistyou ekonomickou situaci
řady domácností, došlo k meziročnímu propadu
počtu nabízených ojetých osobních aut
o 7 %. V loňském roce se tak prodávalo 707 000
ojetých osobních vozů, tzn. meziročně o 53 000
vozů méně. Polovinu z toho představovala auta
dovezená ze zahraničí v loňském roce nebo
v předešlých letech. Nejčastěji se jednalo o auta
z Německa (45 %).
Počet dovezených ojetých osobních aut klesl
loni meziročně o 15 %. Na trhu tak oproti loňskému
roku chybělo 26 530 dovezených vozidel. Největší
ztráty utrpěl trh během jarních měsíců, zejména
v dubnu, kdy se počet dovozených aut snížil
o 53 %. Na podzim už sice k tak velkému poklesu
nedošlo, ale i tak se v listopadu dovezlo do Česka
meziročně o 20 % méně aut.
Průměrné stáří prodávaných aut bylo 9,5 let.
Vozy, které se k nám dovážely, ovšem vykazovaly
průměrné stáří 10,7 roku – v roce 2019 to přitom
bylo „jen“ 10,3 roku. Podíl dovezených aut,
která byla starší 10 let, vzrostl meziročně o 2,5 %
na 54 %.

Nestabilní byla loni také průměrná cena,
za níž se ojeté vozy nabízely. Na jaře došlo
k dramatickému snížení poptávky a prodeje.
Během prvního pololetí se cena meziročně snížila
o 7 %, tedy o 16 000 Kč na 212 000 Kč. V druhé
polovině roku se obchodníci snažili prodávat
vozy dráž a vynahradit si tak ušlou marži a tržby
z týdnů, kdy mohli fungovat jen v online režimu,
v němž však prodej dosahoval řádově jednotek
procent. Průměrná cena prodávaných ojetých
vozidel za celý loňský rok nakonec činila
229 400 Kč. Meziročně tedy došlo k jejímu nárůstu
o 2,5 %.
více na
www.autoweek.cz

