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Přijde německý klenot do čínských rukou? V Německu 
z toho nemají radost, ale vše nasvědčuje tomu, že 
čínský holding Geely hodlá své impérium rozšířit o 
rozhodující podíl ve společnosti Daimler.

Společnost Zhejiang Geely Holding Group založil 
Li Shufu jako výrobce ledniček a krok za krokem ji 
změnil v největšího čínského výrobce automobilů 
v soukromém vlastnictví. Zatímco evropští novináři 
vytvářejí obraz čínských automobilek jako výrobců 
nepodařených napodobenin aut známých značek, Li 
Shufu, vlastnící 90 % akcií holdingu, tu svou proměnil 
v globální společnost. 

V roce 2010 koupil od Ford Motor švédskou 
automobilku Volvo Cars, v roce 2013 britskou 
společnost Manganese Bronze Holding vyrábějící 
legendární londýnská černá taxi a vloni vstupem 
do malajsijské automobilky Proton získal kontrolu 
nad skomírajícím Lotusem. Poté získal kontrolu nad 
výrobcem létajících automobilů Terrafuglia a k tomu 
přidal majoritní podíl ve výrobci nákladních vozidel 
Volvo.

Kromě výroby vlastních aut pod značkou Geely 
vytvořil i novou značku Lynk & Co., která těží ze 

společného vývoje s Volvo Cars a připravuje se na 
vstup na evropské trhy. 

V poděkování organizaci AutoBest za ocenění ManBest 
2017 Li Shufu zdůraznil, že pro čínské společnosti je 
pro úspěch na evropských trzích důležité stavět na 
zavedených evropských značkách. Německý tisk nyní 
přinesl informaci o tom, že holding Geely usiluje o 
získání rozhodujícího podílu ve společnosti Daimler. 
Investice čínské společnosti v zahraničí, byť jde o 
soukromý podnik, totiž vyžaduje souhlas nejvyššího 
čínského vedení, a proto není snadné ji utajit. Akcie 
koncernu Daimler ze 70,7 % kontrolují instituce a 
19,4 % je v rukou soukromých investorů. Největším 
akcionářem je Kuvajtský investiční fond s 6,8 % podílu 
a Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi má 3,1 %. Geely 
už vlastní 3,0 %, takže k rozhodujícímu podílu mu 
stačí koupě asi 4 %.

V této souvislosti se do jiného světla dostává aféra 
s citátem tibetského dalajlámy na instagramu 
společnosti Daimler. Stalo se to v době, kdy přišly 
zprávy o zájmu Geely. Čínští zákazníci jsou na takové 
provokace velmi citliví, a proto se Daimler za to čínské 
veřejnosti opakovaně omluvil. 

více na
www.autoweek.cz

Čínsko-německé hrátky



Nový Volkswagen Touareg bude luxusnější
Třetí generace velkého SUV Volkswagen 
Touareg se představí 23. března na 
autosalonu v Pekingu, protože Čína 
je pro Němce nejdůležitější trh. Peking 
proto dostal přednost před Ženevou či 
Detroitem. V Evropě Touareg přijde v 
létě. Nabídne pneumatické pérování, 
řízení kol zadní nápravy i plug-in hybridní 
pohon. V interiéru bude jeden z největších 
digitálních přístrojových panelů a nový typ 
zábavního systému. Volkswagen pro nový Touareg slibuje významné povýšení úrovně 
konektivity včetně internetového připojení a služby Alexa od Amazonu. Nový Touareg 
bude nejen větší než dosud, ale také se posune výš po stránce luxusní výbavy. Jeho 
základem bude modulární podvozková platforma MLB Evo, kterou už používají Audi Q7, 
Bentley Bentayga, Lamborghini Urus a Porsche Cayenne. Všechny vyrábí Volkswagen 
Slovakia, byť se některé dokončují jinde. 
více na www.autoweek.cz

Vrcholná verze Škoda Kodiaq L&K
Škoda Auto na autosalonu v Ženevě 
představí novou špičkovou verzi 
modelu Kodiaq v nejvyšší výbavě 
Laurin & Klement. Stylový vzhled 
zvýrazňuje chromovaná mřížka 
chladiče, 19“ kola a specifický zadní 
nárazník. V interiéru jsou dekorační 
prvky v provedení Piano Black a 
kožené čalounění sedadel. 

Současně s uvedením verze L&K bude obměněna nabídka motorů celé řady Kodiaq. 
Novinkou je motor 1,5 TSI/110 kW (150 k) a u motoru 2,0 TSI se zvýší výkon ze 132 kW na 140 
kW (190 k). Nové zážehové motory už budou vybaveny filtrem pevných částic. Nabídku 
uzavírá motor 2,0 TDI/140 kW (190 k). Novinkou je také sedmirychlostní převodovka DSG 
nejnovější generace určená pro oba zážehové motory i pro turbodiesel 2,0 TDI/110 
kW (150 k). Všechny motory jsou u verze modelu Kodiaq L&K standardně nabízeny s 
pohonem 4×4, na přání jsou k dispozici adaptivní tlumiče DCC.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 7. týdne na www.autoweek.cz:
DAF Trucks s limitovanou edicí XF k 90. výročí
Bumerangový efekt německého zákona o minimální mzdě
Czechoslovak Group ovládá Michal Strnad
Geis: Na obalu záleží - chrání zboží před znehodnocením
Renault Trucks v roce 2019 zahájí prodej elektrických vozidel



Kia na autosalonu v Ženevě oficiálně představí nový 
kompaktní model Ceed. Do prodeje by měl ze Žiliny 
vyjet v červnu. 

První generace kompaktního hatchbacku cee`d v 
roce 2006 odstartovala velký vzestup prodeje ale i 
změnu vnímání značky Kia na evropských trzích. Od 
té doby bylo dodáno 1,28 
milionu těchto vozů, z toho 
polovina druhé generace 
vyráběné od roku 2012. 

U třetí generace 
zaznamenáváme změnu 
už ve jméně, které se 
zjednodušilo na Ceed. Třetí 
generace opět přichází 
nejprve jako hatchback, 
později přibude kombi, zcela 
nová verze ve formě stylového polokombi Shooting 
brake a v plánu je i crossover.

Ceed po technické stránce vychází ze stejného 
základu jako Hyundai i30, který se vyrábí v 
Nošovicích, tedy na platformě K2 s víceprvkovým 
zavěšením zadních kol. Ceed ale působí mnohem 
sportovněji. Hmotnost mezigeneračně klesla v 

průměru o 25 kg. Nový Ceed je širší a nižší, přičemž 
se zkrátil přední převis a zadní se naopak prodloužil 
při nezměněném rozvoru náprav 2650 mm. S tím o 
15 l narostl objem zavazadlového prostoru na 395 l.

Nabídka pohonných jednotek je obdobná jako 
u Hyundaie i30: zážehový čtyřválec 1,4 MPi/73,5 

kW (100 k) a přeplňované 
zážehové motory - tříválec 
1,0 T-GDi/88 kW (120 k) a 
čtyřválec 1,4 T-GDi/103 kW 
(140 k). Turbodiesel 1,6 CRDi 
je zcela nový se selektivní 
katalytickou redukcí. Bude 
dostupný ve verzích: 85 kW 
(115 k) a 100 kW (136 k).

Přístrojová deska je nižší a 
v jejím středu vystupuje do 

prostoru dotykový displej o rozměru 5“ nebo 7“, u 
verzí s navigací až 8“. Ceed už v základní výbavě 
poskytne mnoho systémů v tomto segmentu ne 
vždy dostupných. V nadstandardní výbavě se objeví 
i kombinace udržování jízdního pruhu s adaptivním 
tempomatem představující autonomní řízení druhé 
úrovně.

Kia ukázala nový Ceed

více na
www.autoweek.cz



Nebude to SUV ale vysoké auto, bude to Cullinan
Před třemi lety Rolls-Royce ohlásil přípravu vozidla, které změní luxusní cestování tím. 
Nyní společnost Rolls-Royce potvrdila, že nový automobil se bude jmenovat podle 
největšího diamantu Cullinan. Rolls-Royce nový vůz neoznačuje jako SUV, ale říká mu 
automobil s vysokou karoserií schopný dostat se všude. Jízda v náročném terénu pro 
auto dlouhé 553 cm představuje obtížný technický problém. Proto se dá očekávat 
řízení všech kol a nosná struktura z hliníku 
jako u nového Phantomu VIII. Stejně 
tak lze očekávat vzduchové pérování s 
možností volby několika jízdních režimů 
a možnosti semiautonomní jízdy nejvyšší 
legislativou povolené úrovně. Rolls-Royce 
Cullinan by se měl představit ještě letos 
a první zákazníci se na něj mohou těšit 
v roce 2019. O ceně se u Rolls-Royce 
samozřejmě nemluví nahlas…
více na www.autoweek.cz

Opel bude mít novou Corsu i 
na elektřinu
Generální ředitel Opelu 
Michael Lohscheller oznámil, 
že nová generace Opelu 
Corsa se bude od roku 2019 
vyrábět výhradně v Zaragoze. 
Ze stejné výrobní linky bude 
od roku 2020 sjíždět i verze s 
elektrickým pohonem. Půjde 

o první čistě elektricky poháněný Opel vyráběný v rámci PSA Groupe. 
V Zaragoze se od roku 1982 vyrobilo téměř 13 milionů kusů modelu Corsa. Další Corsy se 
vyrábějí v Eisenachu, ale budoucnost východoněmeckého závodu je nejasná, protože 
ani druhý zde vyráběný model Adam nebude mít pokračování. Nejpravděpodobnější 
je přesun výroby Mokky X ze Zaragozy.
Po přechodu Opelu pod PSA bylo rozhodnuto, že nová Corsa bude mít stejnou 
platformu jako Citroën C3 a Peugeot 208. Corsa bude jedním ze čtyř připravovaných 
modelů Opel s elektrickým pohonem, které budou na trhu v roce 2020 včetně plug-
in hybridní verze Crosslandu X. Do roku 2024 by měly mít elektricky poháněnou verzi 
všechny modelové řady Opelu.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 7. týdne na www.autoweek.cz:
Autu roku Škoda Karoq svítí světlomety od Varroc Lighting Systems
V ČR je nejvíce čerpacích stanic v historii
ČEZ nabídne zelenou elektřinu
Československý de Luxe Škoda 110 L ze 70. let do dražby
Rozšířená řada výrobků značky Champion



Od 1. 3. 2018 dochází k legislativním změnám 
vyplývajícím ze směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/65/EU (tzv. MiFIDII), týkajícím se především 
novely zákona č. 256/2014 Sb. O podnikání na 
kapitálovém trhu.

Z důvodu výše uvedených legislativních změn budou 
všechny tímto opatřením dotčené společnosti 
nuceni přistoupit ke změně obchodních podmínek 
a sazebníku u smluv o obhospodařování typového 
portfolia investičních nástrojů.

Ten, kdo využívá služeb některé z investičních 
společností nebo má u některých institucí životní 
pojistku s investiční složkou, což je obojí v kategorii 
tzv. kolektivní investování, obdrží (nebo by měl 
obdržet) v nejbližších dnech „Informaci zákazníkům“ 
s upozorněním na změnu obchodních podmínek.  

Pro koncového zákazníka to přináší hned několik 
významných změn. Přejděme fakt, že se změní 
povinnost informovat o rozsahu portfolia v 
minimálním intervalu z jednoho roku na čtvrt roku 
pokud nemá on-line náhled. Změna podmínek může 

znamenat radikální změnu ve výši poplatků. Je tedy 
nyní doporučeníhodné se ptát a informovat se, jak se 
s touto legislativní povinnosti vypořádá vámi zvolený 
investor, jak se změní obhospodařování vašeho 
typového portfolia investičních nástrojů, které jste 
společně uzavřeli. 

Máte-li životní pojistku uzavřenou před rokem 
2017, tak ze zákona obsahuje nejen rizikovou, ale 
i investiční složku. U svého správce smlouvy proto 
žádejte informace, jakým způsobem bude v souladu 
s implementací této směrnice postupovat váš smluvní 
partner. Zde záleží na kombinaci několika parametrů, 
aby se dalo doporučit uzavřít novou smlouvu, tj. 
pouze rizikové životní pojištění bez investiční součásti.

A víte že…

Když nebudete souhlasit s nově nastolenými 
podmínkami, možnost změnit firmu jako svého 
správce portfolia budete mít pouze do 15. 3. 2018. 

V případě zájmu o analýzu zdarma nás kontaktujte 
prostřednictvím kontaktu na str. 9.

více na
www.autoweek.cz

Co bychom měli vědět o pojištění a investicích (2.)



Užitková trojčata pro Peugeot, Citroën a Opel
Skupina PSA přichází s novou generací víceúčelových vozů. Vozy s novou platformou, 
vzešlou z platformy EMP2, bude vyrábět ve španělském městě Vigo a v Mangualde 
v Portugalsku. Poprvé bude nabídka rozšířena ze značek 
Citroën a Peugeot i na nově získaný Opel (ve Velké 
Británii Vauxhall). Budou vybaveny motory a podpůrnými 
prvky řízení nejnovější generace. Na zákazníky čeká 
nabídka s nejlepší prostorností, modularitou a objemem 
zavazadlového prostoru v segmentu. Vozy budou nabízeny 
ve dvou délkách, v osobních verzích v pěti a sedmimístné 
podobě. Nové modely Citroën Berlingo, Peugeot Partner 
a Opel/Vauxhall Combo se představí v nadcházejících 
dnech. Osobní verze vozů doplní během několika příštích 
měsíců verze užitkové.
více na www.autoweek.cz

Přichází nové BMW X4
Koncept crossoveru X4 spojuje typické znaky 
modelů BMW X se sportovním charakterem 
karoserie kupé. Nová generace navazuje na 
úspěšný prémiový automobil kategorie Sport 
Activity Coupé. Je prostornější a slibuje být 
hospodárnější. Nová generace vychází ze 
stejného základu jako třetí generace modelu 
X3 představené vloni. Oba vozy používají 

novou platformu BMW CLAR. Ve srovnání s předchozí generací je delší o 81 mm (4752 
mm) a má rozvor delší o 54 mm (2864 mm). Nabízí i o 25 l větší zavazadlový prostor o 
objemu 525 l. Nabídka motorů zahrnuje tři zážehové a tři vznětové s výkony v rozsahu 
od 135 kW (184 k) do 265 kW (360 k). X4 má standardně inteligentní pohon všech kol 
BMW xDrive. BMW X4 se i v nové generaci vyrábí ve Spartanburgu v Jižní Karolíně.
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Zprávu, že by šéfa Audi Ruperta Stadlera nahradil bývalý šéf Škoda Auto Winfried 
Vahland označil šéf VW za lež.
- Tesla se sice neukázala na autosalonu v Detroitu, ale Model 3 předvádí na autosalonu 
v Chicagu.
- Daimler ohlásil, že se v roce 2019 nezúčastní autosalonu v Detroitu.
- Audi a Porsche budou společně vyvíjet platformu pro exkluzivní elektromobily.
- Uber vyplatí společnosti Waymo (Google) 245 milionů dolarů jako odškodnění za 
průmyslovou špionáž v oblasti autonomního řízení.
- „Pokud jsou si výrobky tak podobné a mají stejnou kvalitu, pak výrobci těžko 
odolají dohodám o rozdělení trhu a subdodávkách,“ tvrdí eurokomisařka Margrethe 
Vestagerová o obvinění z kartelové dohody německých automobilek.



Personalia z

Hyundai: Adámka nahradil v PR 
Pohorský
S Hyundai Motor Czech se na konci 
minulého roku rozloučil dlouholetý šéf 
komunikace Miloš Adámek. Působil 
jako PR manažer v HMCZ od roku 2011. 
Novým mluvčím značky se letos stal 
Jan Pohorský. „Ve společnosti Hyundai 
Motor Czech působím od ledna 2018 
na pozici Communications Specialist, 
kde mám na starosti agendu PR. 
Jsem kontaktní osobou pro novináře, 
organizátory společenských akcí 
apod. Mám zodpovědnost za interní 
a externí komunikaci společnosti a za 
automobilovou flotilu pro PR účely,“ 
napsal nám Jan Pohorský.

České BMW Group povede Deppe
Dosavadní generální ředitel pražského 
BMW Group se posunuje na post 
generálního ředitele BMW Malaysia. 
Rakušan Harald Hölzl opouští české 
zastoupení BMW Group po úspěšných 
třech a půl letech, během nichž došlo 
například ke kontinuálnímu nárůstu 
prodejů celé skupiny o téměř 70 %. 
Společnost se také přestěhovala 
do prostornějších a moderních 
kancelářských prostor, vybudováno 
bylo rovněž nové technické a 
školicí centrum. Prahu přebírá od 1. 
března 2018 Stephan Deppe (47). 
U BMW Group pracuje již 21 let a v 
minulosti byl ve vedoucích pozicích v 
obchodních jednotkách značky pro 
severní a následně jižní Německo. 
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17. ročník AutoBest Gala Awards se konal v Salzburgu 
v sále Karla Böhma v historickém Festspielhausu, 
památce postavené knížetem arcibiskupem 
Guidobaldem, hrabětem Thunem v roce 1662. Jeho 
současnou podobu navrhl Clemens Holzmeister v 
roce 1926.
Vítězem ankety AutoBest 2018 byl zvolen Citroën 
C3 Aircross a stal se tak druhým vítězným modelem 
Citroën po úspěchu první generace C3 v roce 2003. 
Generální ředitelka Citroënu Linda Jacksonová 
vyjádřila svou radost: „Jménem celého svého týmu 
chci vyjádřit svou hrdost a poctu tím, že náš nový 
model C3 Aircross zvítězil v této anketě. Toto ocenění 
je odměnou za veškerou práci vynaloženou od roku 
2014 při velkém obnovení značky Citroën. Je to skvělé 
uznání vlastností modelu C3 Aircross, protože ten 
plně odpovídá myšlence Nejlepší koupě v Evropě, 
které sdílíme s organizací AutoBest.“
Dr. Wolfgang Porsche je prvním osobností, která byla 
uvedena do síně slávy AutoBest. „Jsem hrdý a šťastný, 
že jsem byl takto poctěn za svou celoživotní práci. Stát 
se členem této globální jedinečné galerie, věnované 
osobnostem automobilového světa, je velkou ctí. A 
opravdu dobrý pocit. Děkuji, drahá poroto, že jste 

mě vybrali,“ uvedl Dr. Porsche ve svém emocionálním 
vystoupení.
Vítězem v kategorii ManBest 2017 byl zvolen 
předseda Geely Holding Group Li Schufu, který 
poslal děkovné video. V něm mj. řekl: „Je mi ctí dostat 
ocenění ManBest od organizace AutoBest. Evropa je 
rodištěm průmyslové revoluce a má hluboké kořeny 
ve zpracovatelském průmyslu. Pro globální rozvoj 
značek v rámci skupiny Geely Holding proto Evropa 
hraje velmi důležitou roli. Budování a udržování 
dobrého image značky na evropském trhu bylo pro 
nás vždy cílem.“
Cenu EcoBest 2017 získaly společně PSA, Bureau 
Veritas, Transport & Environment a France Nature 
Environment za Protokol o spotřebě paliva v reálném 
světě. Je to poprvé, co výrobce automobilů zveřejnil 
údaje o spotřebě, které berou v úvahu skutečnou 
jízdu. „My v Bureau Veritas si tohoto ocenění ceníme a 
těšíme se na rozšíření naší spolupráce s AutoBest," řekl 
místopředseda Bureau Veritas Philippe Lanternier v 
souvislosti s projektem EcoBest Challenge, zahájeným 
organizací AutoBest před více než čtyřmi lety. Cílem je 
měřit v reálných podmínkách a ve skutečném provozu 
skutečnou spotřebu, emise CO2, mikročástice a 
znečišťující látky automobilů prodávaných v Evropě. 

17. Galavečer AutoBest v Salzburgu

více na
www.autoweek.cz



Peugeot 308 nově nabídne motory 1,2 PureTech 130 
S&S a 1,5 BlueHDi 130 S&S a verze 308 GT dostala 
nový PureTech 225 S&S. Novinkou je automatická 
osmistupňová převodovka EAT8.
Turbodiesel 1,5 BlueHDi/96 kW (130 k) S&S dosahuje 
větší točivý moment již v nižších otáčkách a ve vysokých 
si zachovává výkon na úrovni dvoulitrů. Úspora paliva 
oproti motoru BlueHDi 120 k S&S je 4-6 % díky 
zmenšení objemu válců, novému vysoce účinnému 
výměníku EGR a novému systému spalování, jehož 
geometrii si Peugeot patentoval ( jde o systém z vozu, 
který zvítězil v Le Mans). Motor používá nový systém 
zachytávání NOx se systémem selektivní katalytické 
redukce (SCR) 2. generace a filtr pevných částic (DPF) 
umístěný v bezprostřední blízkosti motoru.
Zážehový motor 1,2 PureTech/96 kW (130 k) S&S 
dosahuje oproti předchozím verzím úsporu spotřeby 
o přibližně 4 % díky optimalizaci účinnosti s vysokou 
úrovní recirkulace výfukových plynů, vysokotlakému 

přímému vstřikování 20-25 MPa (200-250 bar), 
snížení tření a optimalizaci činnosti turbodmychadel. 
Zážehové motory jsou nově vedle třícestného 
katalyzátoru pro redukci emisí CO2, NOx a HC 
opatřeny i filtrem pevných částic GPF.
Samočinná převodovka EAT8 s ovládáním Shift and Park 
by wire, která byla vyvinuta ve spolupráci s japonskou 
firmou Aisin, je určená pro motory splňující normu 
Euro 6.2. Umožňuje oproti převodovce EAT6 snížit 
spotřebu paliva až o 7 %. Výhody oproti převodovce 
EAT6 jsou přechod ze 6 na 8 převodových stupňů, 
snížení hmotnosti o 2 kg a automatický přechod do 
režimu Neutrál (freewheeling) při rychlosti od 25 do 
130 km/h u motorů PureTech v režimu ECO, pokud to 
podmínky umožňují. Systém umožňuje zmenšit vnitřní 
tření převodovky a snížit spotřebu paliva o přibližně 
3 %. Standardně se ovládá ovladači na volantu, které 
umožňují řadit manuálně, a přitom paralelně využívat 
i automatické řazení. 

Modernizovaný Peugeot 308 s novými motory

více na
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V Norsku vznikl zajímavý projekt řešení individuální 
dopravy především ve městech a jejich blízkém okolí. 
Vozidlo Podbike sice pohánějí dva elektromotory, 
ale elektrická energie se 
pro ně získává šlapáním. 
Výrobek norské firmy 
Elpedal ale není tradiční 
rikša v podobě šlapací 
tříkolky. 
Podbike totiž má čtyři 
kola, přičemž ta zadní 
jsou poháněna dvěma 
elektromotory umístěnými 
v kolech. Uživatel zajišťuje 
produkci elektrické energie 
šlapáním, přičemž pedály jsou přímo napojeny 
na generátor. Podbike je vybaven vyjímatelným 
pomocným akumulátorem, který dokáže dodávat 
potřebnou elektrickou energii, pokud jí je potřeba 
víc, a současně ji akumulovat při jízdě z kopce. 
Největší rychlost vozítka je omezena na 25 km/h. 
Akumulátor samotný vystačí na ujetí vzdálenosti 60 
km. Větší akumulátor už by příliš zvyšoval hmotnost, 
takže by jeho přínos nebyl významný. V základní 
podobě má Podbike hmotnost nižší než 50 kg. 
Díky tomu se dá snadno po uchopení za madlo na 

zádi přemístit tak, aby pro zaparkování potřeboval 
minimální prostor. Podbike je vybaven jedním 
sedadlem a v zádi navíc místem pro dítě nebo příruční 

zavazadlo.
V současné době se 
testuje nezakrytovaný 
prototyp, ale v konečné 
podobě Podbike 
dostane karoserii 
z termoplastu, 
která jednak zlepší 
aerodynamiku, ale 
především ochrání 
uživatele před nepřízní 
počasí. Na karoserii 

bude osvětlovací systém využívající LED.
Firma Elpedal chce Podbike uvést na norský trh v roce 
2019 a pro rok 2020 plánuje jeho představení v Evropě. 
V Evropě by měla být prodejní cena vč. DPH 4600 
eur (116 000 Kč). Problémem v některých zemích ale 
může být legislativa, protože ta často připouští jen 
elektrokola s maximálně třemi koly. Zařazení Podbiku 
do některé tradiční kategorie vozidel může být pro 
příslušné orgány a následně pro potenciální majitele 
velkým problémem.

více na
www.autoweek.cz

Velomobil se dvěma elektromotory



Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) 
prověřily v roce 2017 celkem 18 141 podezřelých 
pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné 
podvody v úhrnné hodnotě 1,23 miliardy Kč. V roce 
2017 převládly odhalené pojistné podvody v oblasti 
pojištění vozidel.
Pravděpodobnost odhalení pojistného podvodu 
opět vzrostla z důvodu zvyšování intenzity boje proti 
tomuto druhu kriminality. Pojišťovny prošetřily o 13 
% více pojistných událostí a prokázaly o 1 % větší 
finanční objem pojistných 
podvodů. Průměrná výše 
uchráněného případu 
prokázaného pojistného 
podvodu narostla ze 146 
000 Kč na 163 000 Kč, což 
představuje významný 
nárůst o 11 %.
 „Na rozdíl od roku 2016, 
kdy se nejvíce případů 
prověřovalo v pojištění 
osob, převládá v roce 2017 
nejvíce šetřených případů 
pojistného podvodu v odvětví pojištění vozidel. Zde 
bylo přezkoumáno 7923 podezřelých případů s 
průměrnou výší jednoho uchráněného případu 130 
000 Kč,“ komentuje statistiky hlavní analytik ČAP Petr 
Jedlička.
V rámci pojištění vozidel narůstá množství šetřených 
případů zejména u majetkových škod povinného 

ručení (+59 %), a u rizika havárie z havarijního pojištění 
(+24 %) a naopak klesá počet případů u škod na zdraví 
z povinného ručení (-17 %) a případů odcizení vozidel 
(-35 %).
ČAP a pojišťovny v prevenci a odhalování protiprávního 
jednání vyvíjejí maximální úsilí, včetně vývoje a 
zdokonalování systémů na odkrývání pojistných 
podvodů. Asociace vyvinula a provozuje systémy pro 
výměnu informací o podezřelých okolnostech. Systém 
SVIPO slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti 

motorových vozidel, kde 
dokáže rozpoznat pojistné 
události, u nichž se 
vyskytuje vysoké procento 
pravděpodobnosti, že 
by se mohlo jednat o 
protiprávní jednání.
Pojistný podvod je 
trestným činem od 1. 
ledna 1998. Pojistného 
podvodu se dopustí ten, 
kdo při sjednávání nebo 
změně pojistné smlouvy 

uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace 
nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem 
je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, 
které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody. Za spáchání 
pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody 
v rozmezí 2–10 let, zákaz činnosti, propadnutí věci 
nebo peněžitý trest.

více na
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Hans Ledwinka - 140 let od narození

Hans Ledwinka se narodil 14. února 1878 v rakouském 
Klosterneuburgu. Byl hrdý na svoji národnost a 
pokládal se za Rakušana. Mluvil německy, nikdy se 
nenaučil česky, ale vždy dokázal ocenit konstruktéra 
za dobrou práci nehledě na jeho původ. Po 
ukončení průmyslové školy v roce 1896 přišel do 
Nesselsdorfu (Kopřivnice), kde firma Nesselsdorfer 
Wagenbau-Fabriks Gesellschaft vyráběla kočáry, 
potahy a železniční vozy. Následující rok zde bylo 
založeno oddělení motorových vozů vedené 24letým 
Vídeňákem Edmundem Rumplerem, který 18letého 
Ledwinku jmenoval svým asistentem.
V roce 1902 Ledwinka po neshodách s dílovedoucím 
Leopoldem Svitákem odešel k vídeňské firmě 
Alexandra Friedmana. O tři roky později se na žádost 
ředitele Huga Fischera von Rösslerstamm vrátil a jeho 
prvotním úkolem bylo zlepšení konstrukce motoru 
a převodovky. Jako vedoucí automobilové výroby 
bojoval s ředitelem Erhardem Kölblem a po neshodách 
ohledně investic státní subvence do výstavby zázemí 
pro železniční výrobu odešel v roce 1916 do Štýrského 
Hradce ke Steyeru. 
Po prosazení výstavby nové automobilky získal ředitel 
Ing. Leopold Pasching v roce 1921 Hanse Ledwinku 

zpět jako vedoucího nově zřízené automobilky. 
O dva roky později Ledwinka uvedl do výroby 
originálního automobilu Tatra 11. Základem podvozku 
byla páteřová roura na jejímž předním konci byl 
dvouválcový vzduchem chlazený motor a na zadním 
konci náprava s výkyvnými poloosami. Ledwinkova 
koncepce se u nákladních vozidel prosadila poprvé 
u typů T 23 a T 24 (1926) a od té doby z ní značka 
Tatra těží dodnes. Ve 30. letech nastalo v Tatře tzv. 
aerodynamické období. Na těchto automobilech 
pracoval pod dohledem Hanse Ledwinky vedle E. 
Uebelackera rovněž i syn Erich. 
V červnu roku 1945 byl jako zastupující ředitel závodu 
Ringhoffer - Tatra Hans Ledwinka zatčen a roku 
1948 odsouzen lidovým soudem za napomáhání 
válečnému úsilí Německa na 6 let s doporučením, 
aby po vypršení trestu opustil území republiky. V 50. 
letech odešel do Rakouska a posléze do Německa. 
Zemřel 2. března 1967 v Mnichově. Ke sklonku života 
vystupoval jako svědek ve sporu dědiců podílu 
Ringhofferů ve společnosti Tatra s Volkswagenem 
a přispěl k jejich mimosoudnímu vyrovnání. V roce 
1992 Nejvyšší soud Hanse Ledwinku po 44 letech 
plně rehabilitoval.
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