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Škoda na březnovém autosalonu v Ženevě kromě 
modernizované Fabie představí i studii městského 
crossoveru Vision X. Škoda Vision X má hybridní 
pohon a nekonvenčně řešený interiér s velkým 
barevným displejem.

Koncept jasně naznačuje, jak bude vypadat 
připravovaný malý crossover, navržený s využitím 
platformy MQB A0 stejně, jako podobně koncipovaný 
Seatu Arona nebo připravovaný Volkswagen T-Cross. 
Zcela nový model značky Škoda se v sériové podobě 
představí příští rok. Rozšířením rodiny SUV o třetí 
model chce značka Škoda oslovit novou cílovou 
skupinu. 

Koncept přenáší charakteristické prvky SUV značky 
Škoda do dalšího segmentu. S kompaktními 
proporcemi je Vision X předurčen pro aktivní městský 

životní styl. Robustní vzhled vozu dodávají výrazné 
nárazníky, prahy a 20“ hliníková kola. Zajímavostí jsou 
zdvojené přední světlomety s vysoko posazenými 
LED pro denní svícení a níž umístěnými hlavními 
světlomety. Dominantními designovými prvky jsou 
tradičně výrazná maska chladiče a dvoubarevné 
lakování karosérie. 

Zcela nové pojetí je patrné v interiéru. Opticky zde 
dominuje široká přístrojová deska s volně stojícím 
displejem, jehož prostřednictvím lze ovládat služby 
infotainmentu a konektivity. Osvětlené prvky z 
broušeného křišťálu v souhře s barevným displejem 
vytvářejí zajímavé světelné efekty v kombinaci s 
podsvícením pomocí LED.

S hybridním pohonem této studie Vision X poskytuje 
Škoda výhled do svého dalšího rozvoje, byť žádné 

technické detaily zatím 
nebyly zveřejněny. Do 
roku 2025 chce mít Škoda 
Auto vedle vozů s čistě 
elektrickým pohonem v 
nabídce i plug-in-hybridy. 
Každý čtvrtý automobil 
značky Škoda, dodaný 
po celém světě, by měl 
být plug-in-hybrid nebo 
elektromobil.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Vision X s hybridním pohonem



Na Slovensku bylo vyrobeno více 
než milion aut
Podle Sdružení automobilového 
průmyslu na Slovensku ZAP SR 
produkce v automobilových 
závodech Volkswagen Slovakia, 
Kia Motors Slovakia a PSA 
Group Slovakia vloni překročila 
1 025 000 vozidel. Podíl výroby 
osobních automobilů na celkové 
průmyslové produkci Slovenské 
republiky dosáhl 44 % (33 % 
výroba automobilů, 11 % z oblasti 
dodavatelů). Automobilový průmysl se na průmyslovém exportu Slovenska podílel 35 
% a automobilový průmysl přímo generuje 13 % slovenského HDP.
Již několik let Slovensko vede světový žebříček v počtu vyrobených automobilů na 
obyvatele. V roce 2017 si prvenství udrželo počtem 189 vozidel na 1000 obyvatel. 
Přitom se nedaleko Nitry buduje ještě výrobní závod společnosti Jaguar Land Rover. 
Ten by měl zahájit výrobu v roce 2019 a jeho kapacita v první fázi bude 150 000 aut 
ročně.
Loni bylo na Slovensku registrováno 96 085 nových osobních aut, což představovalo 
nárůst proti roku 2016 o 8,99 %.
více na www.autoweek.cz

Aliance Renault-Nissan 
světovou jedničkou
Aliance Renault-Nissan, 
od roku 2016 zahrnující 
i Mitsubishi Motors, 
se v roce 2017 stala 
největším prodejcem 
osobních a lehkých 
užitkových vozidel na 
světě, když předstihla 

Volkswagen Group. Skupina Renault (zahrnuje i značky Dacia, Lada a Samsung) 
oznámila, že v roce 2017 po celém světě dodala 3,76 milionu vozidel. Nissan Motor 
ohlásil dosažení rekordního prodeje 5,82 milionu automobilů a k tomu Mitsubishi Motors 
přidává prodej 1,03 milionu aut. Celkový prodej automobilů Aliancí tedy dosáhl 10,61 
milionu.
Dosavadní světová jednička Volkswagen Group vloni dodala 10,53 milionu vozů, ale při 
započtení dodávek nákladních automobilů Scania a MAN to je 10,74 milionu vozidel. 
Toyota Motor oznámila za rok 2017 prodej 10,2 milionu lehkých vozidel, při započtení 
nákladních aut by to bylo 10,4 milionu.
více na www.autoweek.cz



Volkswagen sice připravuje velkou ofenzivu v 
elektromobilech, ale současně vychází vstříc 
požadavkům zákazníků a rozšiřuje svou nabídku 
SUV. K Touaregu (jeho nová generace přijde v 
červnu) a Tiguanu se už přidal Tiguan Allspace 
(odpovídající Škodě Kodiaq). Nyní přichází zcela 
nový model T-Roc a ani jím rozšiřování nabídky 
nekončí. Ještě menší, ale i levnější model T-Cross 
(ekvivalent Seatu Arona) se představí v březnu na 
autosalonu v Ženevě a do prodeje přijde od dubna.

Volkswagen T-Roc vychází 
ze stejnojmenného 
konceptu představeného 
na autosalonu v Ženevě 
v roce 2014, i když bez 
odnímatelné střechy a 
třídveřové varianty.

Volkswagen T-Roc má 
velký potenciál prosadit 
se u soukromé klientely, 
což by mohlo poněkud posunout poměr, kdy 88 % 
zákazníků značky Volkswagen v ČR v roce 2017 byly 
firmy a jen 12 % soukromníci, zatímco podíl v rámci 
českého trhu je 72 % firem a 28 % soukromníků. 
Importér sice počítá i s tím, že se T-Roc prosadí také 
u firemní klientely, nicméně hlavní cílovou skupinou 

budou mladí lifestylově orientovaní zákazníci se 
zájmem o novou techniku požadující být stále v 
kontaktu. 

Volkswagen T-Roc je dlouhý 4234 mm s rozvorem 
náprav 2590 mm a zavazadlovým prostorem o 
objemu 445 l/1290 l (ve verzi 4Motion 392 l/1237 l). 
To poměrně přesně odpovídá proporcím úspěšného 
SUV Škoda Yeti (Yeti byl dlouhý 4222 mm při rozvoru 
náprav 2578 mm a zavazadlovém prostoru 405 l). 

Podobně jako Yeti i T-Roc 
se proti mnoha svým 
konkurentům vymezuje 
důrazem na schopnosti 
jízdy v terénu vč. možnosti 
volby pohonu všech kol 
4Motion.

T-Roc se vyrábí v 
portugalském závodě 
AutoEuropa v Palmele 
u Setúbalu společně s 

modelem Sharan. Základní verze T-Roc s motorem 
1,0 TSI a pohonem předních kol stojí 452 900 Kč, ve 
verzi 2,0 TDI 4Motion to je 692 900 Kč.

Více, včetně kompletního ceníku a technických 
dat, na str. 10 (jen ve zdarma dostupné pdf verzi)

Volkswagen T-Roc na český trh

více na
www.autoweek.cz



Ford modernizuje Transit Courier
Transit Courier je nejmenším členem řady Transit. Od poloviny roku 2018 se představí 
jeho modernizované provedení s upraveným vzhledem přední části s novým tvarem 
masky a spodních partií. V kabině se objevuje přepracovaná, ergonomicky vylepšená 
středová konzole, ve vyšších stupních 
výbavy s novou 6“ barevnou dotykovou 
obrazovkou komunikačního a zábavního 
systému Sync 3. Zákazníci se mohou 
rozhodovat mezi vznětovým 1,5 TDCi a 
zážehovým 1,0 EcoBoost. Všechny verze 
mají novou šestirychlostní převodovku. 
Nový Transit Courier nabízí užitečné 
zatížení 500–590 kg, nákladový prostor 
až 2,4 m3 a možnost volby z karosářských 
variant van a kombi.
více na www.autoweek.cz

Seat potvrdil zrod nové značky Cupra
Verze Cupra jsou nejsportovnější podobou 
modelů značky Seat. Nyní Cupra získá svou 
vlastní identitu tím, že se stane samostatnou 
značkou. Všechna nová vozidla Cupra 
ponesou samostatné logo. Připravované 
vozy se značkou Cupra budou v maximální 
možné míře těžit z poznatků získaných v 
rámci divize Seat Sport. Označení Cupra 
Seat poprvé použil v roce 1993 u modelu 

Ibiza GTi. V současné době je v prodeji pouze jediný model Leon Cupra R. 
Nová značka bude oficiálně představena 22. února. Po jejím odhalení budou první 
modely Cupra představeny začátkem března na autosalonu v Ženevě. Vzhledem k 
tomu, že si Seat nechal zaregistrovat názvy Bolero, Salsa a Tango, což byly koncepční 
studie, je pravděpodobné, že se pod značkou Cupra objeví i menší série vozů, které 
nebudou mít svůj ekvivalent u značky Seat. 
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 5. týdne na www.autoweek.cz:
Roste zájem o tankování za plošné ceny
Kia podporuje děti s autismem a mozkovou obrnou
Stát musí zásadně změnit přístup k zimní údržbě
WRC: Rallye Monte-Carlo 
Allianz pojišťovna slaví čtvrt století v České republice
Úspěšné výsledky programu Das WeltAuto 
Hyundai předvedl Veloster N



Mercedes-AMG představil na autosalonu v Detroitu 
tři nové sportovní modely vybavené novým 
třílitrovým šestiválcem a variabilním pohonem všech 
kol AMG Performance 4MATIC+. Jedná se o modely 
CLS 53, E 53 kupé a E 53 kabriolet. Na první pohled 
je identifikujeme podle masky chladiče s dvojitou 
lamelou, předního 
nárazníku se stylistickým 
motivem křídla ve tvaru 
písmene A, specifického 
obložení bočních prahů 
AMG, zadního nárazníku 
s difuzorem a kruhové 
dvojité koncovky 
výfukové soustavy s 
leskle chromovanou 
povrchovou úpravou. 

Nový řadový šestiválec 3,0 l s dvojitým přeplňováním 
jedním výfukovým turbodmychadlem a jedním 
elektricky poháněným přídavným dmychadlem 
poskytuje nejvyšší výkon 320 kW (435 k) a maximální 
točivý moment 520 N.m. Generátor s funkcí 
spouštěče EQ Boost nabízí krátkodobě dodatečných 
16 kW a 250 N.m. Kromě toho napájí elektrickou 
síť vozidla s napětím 48 V. Mezi další technické 
skvosty patří převodovka AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 
a zcela variabilní pohon všech kol AMG Performance 
4MATIC+. 

Generátor EQ Boost, uložený mezi motorem 
a převodovkou, kombinuje funkce spouštěče, 
alternátoru a výkonného elektromotoru. Tato 
inovace a inteligentní přeplňování elektricky 
poháněným přídavným dmychadlem eZV a 
výfukovým turbodmychadlem sledují zvýšení 

typických sportovních 
výkonů a jízdní dynamiky 
při současném snížení 
spotřeby paliva a emisí.

Na přání dodávaný 
širokoúhlý panel přístrojů 
zahrnuje velký displej s 
virtuálními sdruženými 
přístroji v přímém zorném 
poli řidiče a centrální 
displej nad středovou 

konzolí. Řidič může volit jeden ze tří stylů grafického 
zpracování a nakonfigurovat si důležité informace a 
zobrazení.

Charakteristiku nových modelů řady 53 lze 
individualizovat stisknutím tlačítka, které aktivuje 
některý z pěti nabízených jízdních režimů systému 
DYNAMIC SELECT. Přitom jsou modifikovány důležité 
parametry, jako reakce motoru, řazení převodovky, 
nastavení podvozku a řízení.

více na
www.autoweek.cz

Nové modely Mercedes-AMG



Hyundai připravuje 4. generaci Santa Fe
Hyundai Motor představil první údaje o nové generaci Santa Fe, která bude mít 
světovou premiéru v únoru a následně se začátkem března představí na autosalonu 
v Ženevě. První Santa Fe automobilka představila v roce 2001 a tento model se stal 
jedním ze základních kamenů úspěchu značky Hyundai. První náčrty nové generace 
Santa Fe slibují luxusní design velkého robustního vozu, který ukazuje novou podobu 
přídě s rozměrnou kaskádovitou mřížkou 
doplněnou o samostatný systém světlometů 
LED s rozdělenými denními světlomety. 
Záď zdůrazňuje stabilní postoj s unikátními 
zadními světly. Nová generace Santa Fe 
nabídne komplexní vybavení nejnovějšími 
prvky aktivní bezpečnosti, které Hyundai 
představuje pod souhrnným názvem Smart 
Sense. 
více na www.autoweek.cz

Elektrický Jaguar I-Pace dováděl na 
sněhu  
Výkon Jaguaru I-Pace s pohonem 
všech kol otestovali jezdci v arktických 
podmínkách. První SUV/crossover s 
elektrickým pohonem Jaguar I-Pace se 
představí 1. března 2018 a naživo si ho 
budou moci návštěvníci prohlédnout 
na autosalonu v Ženevě od 6. března 
2018. K testům v extrémním terénu a 

teplotách se I-Pace vydal do švédského Arjeplogu v Laponsku až téměř u Polárního 
kruhu, kde se nachází zkušební centrum Jaguar Land Roveru. Teploty během testů 
dosahovaly až -40 °C. Řidiči I-Pace mohou v zimě využít napájení pro zahřátí baterie a 
kabiny dříve, než vyrazí na cestu. Předběžné nastavení vozu zajišťuje maximální dojezd, 
výkon a pohodlí ať už jsou teploty extrémně vysoké nebo hluboko pod bodem mrazu. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Auto roku 2018 na Slovensku: 1. Kia Stinger 95 bodů, 2. Opel Insignia 77 bodů, 3. Suzuki 
Ignis 59 bodů, 4. Škoda Karoq 58.
- PSA Group chce mít do roku 2025 pro všechny modelové řady verzi s elektrickým 
pohonem.
- Obchod ojetými auty v Německu poprvé po sedmi letech vykázal pokles.
- V Kalifornii vůz Tesla Model S při jízdě s použitím asistenčního systému Autopilot čelně 
narazil do hasičského vozu.
- Američané se těší na SuperBowl i na s ním spojené reklamy - favoritem zatím je Kia 
Stinger s Emersonem Fittipaldim a Stevenem Tylerem.
- Ekologické organizace požadují po Bruselu, aby rázněji zakročil proti Německu kvůli 
trvalému překračování limitů škodlivých látek v ovzduší.



Personalia z

Interaction s novou PR manažerkou
Ze společnosti Interaction, distributora 
lakovacích materiálů Spies Hecker, 
odešla 30. ledna 2018 PR a marketing 
manažerka Radka Stárková. Do 
marketingu se po deseti letech vrátila 
1. února 2018 Michaela Kirchnerová, 
jejímž prvním zaměstnáním po škole 
byla právě pozice asistentky marketingu 
ve společnosti Interaction. Po mateřské 
dovolené a získání nových pracovních 
zkušeností v oblasti marketingu a PR 
se vrací na místo činu na pozici PR & 
Marketing specialist.

Martin Slavíček končí v CB Auto
Šéf jihočeské CB Auto Martin Slavíček 
oznámil odchod ze společnosti. „Po 
neuvěřitelně krásných a dlouhých 
téměř devíti letech jsem se rozhodl 
ukončit svoji činnost ve společnosti 
CB Auto k 28. 2. 2018. Pokud budete 
mít zájem si ještě popovídat v měsíci 
únoru, budu přítomen téměř bez 
omezení a zároveň vám při vaší 
případné návštěvě představím svého 
nástupce,” napsal nám odcházející 
šéf dealerství s tím, že od 1. 3. 2018 
bude nadále působit v Českých 
Budějovicích. „Koncem února vám 
pošlu svůj nový telefonní a emailový 
kontakt,” slíbil Slavíček.
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Modulární platforma MQB-A0 Volkswagenu T-Roc 
používá stejné podvozkové skupiny jako Polo. 
Také standardní výbava asistenčními systémy plně 
odpovídá modelu Polo s ABS/ESP od firmy Continental, 
systémy Front Assist s funkcí nouzového brzdění City 
( jako jediný vůz v segmentu jej má T-Roc v základní 
výbavě), infotainmentem s 8“ displejem a asistentem 

pro jízdu v jízdních pruzích (Line Assist). K tomu jako 
nadstandard nabízí např. asistent pro jízdu v koloně, 
Active Info Display 10,3“, hlídání mrtvého úhlu Blind 
Spot Detect či systém Pre Crash.
Základní výbava v ČR zahrnuje kromě už uvedených 
asistenčních systémů i plnohodnotnou ocelovou 
rezervu, rádio, klimatizaci a 16“ litá kola. V této podobě 

s motorem 1,0 TSI stojí 452 900 Kč. V nabídce 
výbav je pouze pro český trh i linie Design, 
vycházející vstříc obvyklým požadavkům 
domácích zákazníků - vychází ze střední 
výbavy Style, ale bez odlišné barvy střechy 
a 17“ kol. V této výbavě už je i dvouzónová 
klimatizace, automatická regulace odstupu 
od vpředu jedoucích vozidel ACC, fungující 
do 210 km/h, vyhřívaná sedadla vpředu a 
podélné střešní nosiče. T-Roc Design přijde 

s motorem 1,5 TSI a 
pohonem předních 
kol na 584 900 Kč, 
ve verzi 2,0 TDI 
4Motion na 692 
900 Kč.

Volkswagen T-Roc na český trh

více na
www.autoweek.cz



Skupina Renault byla v roce 2017 úspěšná ve světě, 
v Evropě i v České republice. Silnou stránkou pro 
značky Renault a Dacia je především prodej soukromé 
klientele.
Objem prodeje vozů v České republice opět rostl 
rychleji než celý trh - u Renaultu o 8 % a u Dacie 
dokonce o 17 %. Dacia se stala 5. nejprodávanější 
značkou v ČR a Renault je 6. Renault dokonce dosáhl 
větší podíl na trhu (4,6 %) než za dob modelu Thalia, 
za nějž v současné době nemá náhradu. Snahou 
Renaultu je prodávat auta, která zůstávají v České 
republice a to se skutečně daří. Svědčí o tom rostoucí 
prodej náhradních dílů - meziročně o 11,3 %, takže už 
dosáhl hodnotu 739,9 milionu Kč.

V prodeji soukromníkům, který představuje 23 % 
celého trhu, dosáhl prodej skupiny podíl 16,3 % (Dacia 
10,8 %, Renault 5,5 %), což znamená druhé místo za 
Škodou (18,6 %). Přitom prodej soukromníkům je 
mnohem složitější a pracnější než prodej firemním 
zákazníkům. Renault a Dacia tento úspěch dosahují s 
50 prodejci proti téměř 200 prodejcům značky Škoda. 
U Dacie jsou všechny modely mezi třemi 
nejprodávanějšími v příslušném segmentu. 
Pozoruhodný je zejména meziroční růst prodeje 
Dusteru o 11 % ač výroba této generace už dobíhala.
Na klienty Renaultu i Dacie je zaměřen nový cyklus 
CRM kontaktů, poskytující stávajícím zákazníkům 
informace o novinkách. Tuto akci si organizují 
samotní prodejci a orientují se na zákazníky ve 
svém regionu. Rozebíhá se také akce oslovující 
majitele modelu Thalia ( je jich 28 000!) s nabídkou 
odkoupení stávajícího a prodeje nového vozu značky 
Renault nebo i Dacia. Další novinkou je Seznamka, 
což je možnost dlouhodobějších zápůjček vozů k 
jejich vyzkoušení (standardem jsou dva dny a 200 
km). V prodejní síti je k dispozici 120 vozidel Captur, 
Kadjar a Mégane. Úspěšně probíhá i program Dacia 
Ambasador, poskytující odměnu stávajícím klientům 
pokud přivedou ke značce nové zájemce. V rámci 
tohoto programu se už prodává 60-65 aut měsíčně.

Úspěšná bilance pro Renault Group
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Společnost Porsche Česká republika, importér 
automobilů značek Volkswagen, Audi, Seat a 
Volkswagen Užitkové vozy, v loňském roce dosáhla 
historicky nejlepší obchodní výsledky, a to nejen v 
prodeji, ale i v servisu a poprodejních službách. 
V České republice zákazníci v roce 2017 převzali 54 144 
nových vozů Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen 
Užitkové vozy. To bylo o 2,3 % více než v roce 2016 
(52 936 vozů). S výjimkou Audi se všechny značky 
společnosti Porsche Česká republika chlubí rekordními 
výsledky. Registrace osobních vozidel Volkswagen 
dosáhly 26 942 vozů, což představuje meziroční nárůst 
o 1,3 %. Registrace nových vozů Audi klesly o 29,5 % 
na 4486 vozů. Seat zlepšil svůj výsledek z roku 2016 
o 1,7 % na 7535 vozidel. Značka Volkswagen Užitkové 
vozy s 6072 registracemi překonala rok 2016 o 15,8 
%.
Společnost Porsche Česká republika vstoupila do roku 
2018 se 178 zaměstnanci. Prodej všech zastupovaných 
značek zajišťuje celkem 126 smluvních partnerů, 
servisem koncernových vozů je v České republice 
pověřeno 234 smluvních partnerů. Značky Volkswagen 
osobní vozy, Audi, Seat a Volkswagen Užitkové vozy 
jsou díky tomu zastoupeny na 99 místech a celkový 
počet zaměstnanců dealerské organizace přesahuje 
3000.

Rok 2017 byl úspěšný i pro koncernový program 
prodeje prověřených a kvalitních ojetých vozů Das 
WeltAuto. Zákazníci zakoupili celkem 18 808 ojetých 
vozů, což představovalo meziroční nárůst o 7,3 %. 
Průměrné stáří vozů bylo 4,4 roky a průměrná cena 
370 380 Kč. 
Rok 2017 byl mimořádně úspěšný rovněž pro servisní 
služby. Celkový obrat v oblasti servisních služeb dosáhl 
3,741 miliardy Kč (+9,4 %). Servisní partneři meziročně 
zvýšili také počty prodaných hodin (1 051 632; +3,8 
%) a průchodů servisem (360 481; +10,6 % - vyšší míra 
růstu je v důsledku oprav softwaru turbodieselů kvůli 
emisím). 
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Na školení jedné certifikační společnosti se předvádí 
praktická ukázka, která emisním mechanikům ukazuje, 
jak mají dosáhnout předepsané volnoběžné otáčky. 
Školitel při praktickém měření emisí předvádí metodu 
jak dodržet výrobcem předepsané pásmo otáček tím, 
že zařadil rychlost a otáčky motoru brzdil přes tření 
spojky.
Této společnosti za informační servis pro STK/SME 
ročně plyne 80 000 000 Kč. Jenže nechat klouzat 
spojku po dobu metodikou předepsaných 45 s 
vhodné není. Výrobce vozidla by asi měl husí kůži, 
kdyby se mu to v servisní síti dělo. Předepsané otáčky 
nelze u moderních vozidel brát jako dogma. 
Připojíme-li se na sběrnici CAN Powertrain s CAN 
logerem a budeme-li sledovat, které všechny 
parametry řídicí jednotka pro polohu škrticí klapky a 
předzápal vypočítává, pochopíme. Jsou to momentální 
stav nabití akumulátoru, nastavená teplota vytápění 
vnitřního prostoru pro cestující, teplota výfukových 
plynů z lambdasondy a vypočtená teplota 
katalyzátoru u případně více katalyzátorů. Tento 
výčet je jen desetinou toho, k čemu řídící jednotka 
moderního vozidla může přihlížet a volnoběh podle 
toho ovlivňovat.

Metodika té certifikační společnosti demagogicky ale 
učí, že pokud jsou volnoběžné otáčky mimo pásmo 
předepsaných, vozidlo při měření emisí nevyhovuje. 
Tolik citace českého zákona. Přitom směrnice 2014/45/
EU hovoří jasně, že k nevyhovujícímu protokolu mají 
vést pouze závady, které v silničním provozu vážným 
nebo významným způsobem poškozují životní 
prostředí.
Skoro minutové prokluzování spojky je technicky 
absurdní. Klouzající spojka je brzdou motoru a nutí 
jej do neúměrné reakce. Vypočtená zátěž volnoběhu 
začne stoupat třeba až do 90 %. Řídicí jednotka 
reaguje úpravou všech parametrů tak, aby se otáčky 
motoru vrátily do těch, které si přeje a ne tam, kam se 
jí snaží dostat nějaká osoba s nohou na spojce. 
Školitel si byl vědom, že vozidlu nic není, a proto 
ho chtěl nechat vyhovět i proti zákonu, který je 
špatný. Nicméně zvolil krajně irelevantní metodu. 
Ale na podobné připomínky nikdo z povolaných na 
Ministerstvu dopravy neslyší. Hlavní jsou peníze a 
přes předpisy díky správné lobby nejede vlak. U STK 
vás vyhodí, protože tam nic neopravují, z autoservisu 
také, protože nic rozbitého není…
Text ASEM
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Podpora infrastruktury pro elektromobily

Do roku 2021 mají mít řidiči v České republice k 
dispozici další stovky běžných dobíjecích stanic pro 
elektromobily. Jejich vybudování podpoří Ministerstvo 
dopravy z evropských prostředků. Z Operačního 
programu Doprava (OPD) na ně může putovat až 100 
milionů korun v rámci podpory infrastruktury pro 
alternativní paliva.
Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlásilo 25. ledna. 
Konečný termín pro předložení žádostí je 15. června 
2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří 
provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické 
instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou 
nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 
veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží 
projekt na vybudování běžných dobíjecích stanic na 
území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela 
na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze 
způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 
70 %.
„Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny 
zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a 

relevance projektu. S ohledem na uvedenou alokaci 
finančních prostředků se dá předpokládat, že bude 
podpořeno maximum předložených projektů, které 
vyhoví podmínkám výzvy,“ říká ministr dopravy Dan 
Ťok.
Další výzvy, zaměřené na vybudování tzv. doplňkové 
sítě dobíjecích stanic, budou vyhlášeny v průběhu 
příštích dvou let. Do konce roku 2023 by tak mělo 
vzniknout minimálně 800 dobíjecích stanic, čímž 
bude splněn cíl stanovený v Národním akčním plánu 
čisté mobility.
Vedle dobíjecích stanic pro elektromobily chce 
Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících 
stanic na CNG, LNG a vodík. Výzvy budou vyhlášeny v 
průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo dopravy 
pro tento dotační program v rámci OPD vyčleněno 
1,2 miliardy korun.
Tato výzva pro doplňkovou síť dobíjecích stanic přímo 
navazuje na již otevřenou výzvu, která je zaměřena 
na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích 
stanic.
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