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Škoda Scala plní očekávání
V nabídce bude pět motorů s výkony od 66 kW 

(90 k) do 110 kW (150 k). V době zahájení prodeje 
jsou k dispozici tříválec 1,0 TSI/85 kW, čtyřválec  
1,5 TSI/110 kW a turbodiesel 1,6 TDI/85 kW vybavený 
filtrem pevných částic a systémem selektivní 
katalytické redukce SCR. Další se připojí během 
druhé poloviny roku a ve čtvrtém čtvrtletí bude 
k dispozici i 1,0 G-Tec na CNG.

Vozy Škoda Scala nyní směřují ke 184 prodejcům 
značky v České republice. Ti nyní začnou 
zájemcům nabízet zkušební jízdy. Už od ledna, 
kdy byl zveřejněn ceník a spuštěn konfigurátor, 
přišlo téměř 4000 objednávek. Ti zatím rovným 
dílem dělí svůj zájem o motory 1,0 TSI a 1,5 TSI  
a jednoznačně dávají přednost vyšší úrovni 
výbavy.  Přicházejí především od soukromých 
zákazníků, protože pro firemní klientelu se teprve 
kalkulují ceny pro leasing. 

Více vč. ceníku a technických dat na str. 10 
(jen v pdf verzi)

Škoda Scala se nám představi la  
na zatáčkovitých horských silnicích v Chorvatsku  
v okolí Splitu. Nový kompaktní hatchback 
disponuje nemodernějšími technickými 
vymoženostmi a přitom si uchovává to nejlepší, 
co přináší značce Škoda velké prodejní úspěchy 
- praktičnost a přitažlivý design.

Jako nástupce modelu Rapid a doplnění 
veleúspěšné Octavie znamená model Scala 
radikální proměnu při zachování všech tradičních 
předností vozů mladoboleslavské automobilky. 
Scala je prvním modelem značky Škoda, který byl 
postaven s využitím platformy MQB A0, jejíž další 
vývoj mají v rámci koncernu na starosti v Mladé 
Boleslavi. Scala je dlouhá 4363 mm při rozvoru 
náprav 2649 mm. Zavazadlový prostor má objem 
467 l, po sklopení zadních sedadel až 1410 l.

Škoda Scala se standardně dodává s přední 
nápravou se vzpěrami typu MacPherson a zadní 
klikovou nápravou s vlečnými rameny. Kromě 
toho je pro všechny motory v nabídce paket 
pro špatné cesty, který zvyšuje světlou výšku  
o 12 mm a zahrnuje i jinou charakteristiku pérování 
a tlumičů a dodatečnou ochranu podvozku. Další 
alternativní nabídkou je sportovní podvozek Sport 
Chassis Control se sníženou světlostí o 15 mm  
a adaptivními tlumiči.

více na 
www.autoweek.cz



Koncern Volkswagen sloučí svou činnost v Indii
Koncern Volkswagen oznámil svůj záměr 

sloučit tři indické společnosti - Volkswagen 
India Private Ltd (VWIPL), Volkswagen 
Group Sales India Private Ltd (NSC)  
a Skoda Auto India Private Ltd (SAIPL). 
Fúzi již schválila představenstva všech tří 

společností. Sloučení podléhá schválení 
příslušnými úřady v Indii. 

D íky  navrhované fúz i  do jde  
k efektivnějšímu využívání stávajících synergií 
pro další rozvoj na tomto důležitém růstovém 
trhu. Restrukturalizace je významným 
milníkem v projektu India 2.0 koncernu 
Volkswagen, který vede společnost Škoda 
Auto. Značky koncernu Volkswagen 
působící v Indii, tzn. Volkswagen, Škoda, 
Audi, Porsche a Lamborghini, si zachovají 
vlastní identitu, prodejní síť i zákaznické 
programy. V rámci společné strategie 
budou fungovat pod vedením Gurpratapa 
Boparaie, dosavadního generálního 
ředitele Volkswagen India Private Ltd  
a Skoda Auto India Private Ltd.

více na 
www.autoweek.cz

Oživení pro Citroën C1
Od roku 2006 Citroën prodal po světě již 

více než milion kusů modelu C1 z produkce 
kolínského závodu TPCA. Vykazuje stále 
výborné výsledky, byť nedosahují ani 
poloviny rekordního prodejního výsledku 

z roku 2009 (117 000 kusů): v roce 2018 se 
Citroënů C1 v Evropě prodalo 52 449 kusů 
a od začátku roku 2019 počet nových 
registrací stoupá. Městské miniauto dlouhé 
jen 3466 mm pohání zážehový tříválec  
1,0l VTi72 o výkonu 53 kW.

Nyní Citroën C1 posi luje svou 
atraktivnost a představuje novou verzi 
speciální série Urban Ride s karoserií  
v odstínu Červená Scarlet, černou střechou 
Caldéra a novým stylem interiéru Urban 
Ride Collection 2. Speciální série Urban 
Ride 2019 je již k dispozici na objednávku 
za 249 000 Kč. K prodejcům dorazí  
na konci prvního pololetí.

Evropský parlament schválil balíček mobility.
Zavádějí se značky pro elektromobily.
Registr vozidel začíná upozorňovat na končící technickou.

Další témata 14. týdne na autoweek.cz



více na 
www.autoweek.cz

Také Ford chce být jedničkou v elektrifikaci

Mild-hybridní verze Kuga EcoBlue Hybrid  
s turbodieselem EcoBlue 2,0 l/110 kW (150 k) má 
integrovaný startér/generátor, který rekuperuje 
kinetickou energii při zpomalování, ukládá ji  
ve 48 V akumulátoru a při potřebě zrychlení 
asistuje spalovacímu motoru.

Plně hybridní verze Kuga Hybrid bude mít 
zážehový čtyřválec 2,5 l s elektromotorem  
a sofistikovanějším systémem pohonu jako 
Mondeo. Kuga hybrid přijde na trh v roce 2020 ve 
variantách s předním pohonem i s inteligentním 
pohonem všech kol.

Spolu s představením třetí generace modelu 
Kuga Ford rovněž uvedl, že bude z americké 
produkce dovážet i velké SUV Explorer, ovšem 
pouze s plug-in hybridním pohonem, který  
v USA v nabídce není. Explorer plug-in hybrid 

bude mít zážehový V6 3,0 l  
s elektromotorem pro kombinovaný 
výkon 331 kW (450 k). Jeho dojezd 
na elektrický pohon bude 40 km. 

Explorer chce v Evropě 
konkurovat připravované plug-
in hybridní verzi Volkswagenu 
Touareg.

P lug- in  hybr idn í  ver ze 
užitkového Transit Connect 
a osobního modelu Tourneo 
budou mít přeplňovaný tříválcový 
zážehový motor 1,0 l EcoBoost 
jen pro nabíjení akumulátoru.  
Transit Connect/Tourneo Plug-In 
Hybrid budou dodány zákazníkům 
koncem roku 2019.

Ford of Europe rozšíří svou elektrifikovanou řadu 
modelů v Evropě o plug-in hybridní verze svých 
nových modelů - nové generace kompaktního 
SUV Kuga, z USA dováženého velkého SUV Explorer 
a rozšířené nabídky řady Tourneo/Transit Connect.

Třetí generace kompaktního SUV Kuga 
bude spolu s verzemi se zážehovým tříválcem  
1,5 EcoBoost/88 kW nebo 110 kW (120 k resp.  
150 k) a vznětovými motory 1,5 EcoBlue/88 kW 
(120 k) a 2,0 EcoBlue/132 kW (180 k) nabízena  
s plug-in hybridním, plně hybridním i mild-
hybridním pohonem. 

Kuga plug-in hybrid se zážehovým 
čtyřválcem2,5 l a nejvyšším výkonem soustavy  
165 kW (225 k) bude mít dojezd na elektrický 
pohon přes 50 km. Do prodeje přijde na konci 
tohoto roku.



Škoda zahajuje pilotní projekt eMobility
V rámci pilotního projektu nyní 

Škoda nabídne vybraným zákazníkům  
a institucím v České republice zapůjčení 
testovacích prototypů postavených  
na základě stávajícího modelu Volkswagen 
e-up! pod názvem Citigo E-Pilot. Cílem 
projektu je získat ještě před zahájením 
sériové výroby elektrické verze modelu 
Citigo informace o tom, jak se vůz  

a tato technologie osvědčují v běžném 
provozu. Deset vozů Škoda Citigo E-Pilot 
s akumulátorovým pohonem budou  
v každodenním provozu používat vybrané 
firmy, fleetoví zákazníci a státní instituce. 
Prototypy mají jiné parametry, než bude 
mít sériová podoba elektrického modelu 
Citigo. Data z testovacích vozů budou 
automaticky přenášena do technického 
vývoje značky Škoda, kde se budou 
vyhodnocovat. Sériová výroba modelu 
Citigo s ryze elektrickým pohonem bude 
zahájena v posledním čtvrtletí letošního 
roku.

Rychlodobíjecí stanice u Zákaznického centra
Škoda Auto u svého Zákaznického 

centra v Mladé Boleslavi otevřela tři veřejné 
dobíjecí stanice, které významně přispějí 
k rozšíření infrastruktury v regionu. Celkem 
nabídnou devět parkovacích míst, přičemž 
najednou lze nabíjet až šest elektricky 
poháněných vozů.

Škoda Auto chce do roku 2025 navýšit 
počet dobíjecích bodů na téměř 7000. 
Za tímto účelem plánuje objem investic 
ve výši přibližně 32 milionů eur. K více než 
3600 dobíjecím bodům v areálech závodů 
přibude dalších 3100 v jejich okolí. Ty 
budou k dispozici všem zaměstnancům 
společnosti Škoda Auto.

Škoda Auto se intenzivně připravuje 
na éru elektromobility nejen ve svých 
závodech, ale i v jejich okolí. Již vloni 

investovala 3,4 milionu eur do výstavby 
interní dobíjecí infrastruktury uvnitř hlavního 
výrobního závodu v Mladé Boleslavi. 
Souběžně bude investovat do veřejných 
dobíjecích míst i v dalších městech ČR. 
Přínosem pro infrastrukturu bude přechod 
autorizovaných prodejních a servisních 
partnerů značky Škoda na centra 
elektromobility - do konce roku 2019 budou 
všichni partneři značky v České republice 
splňovat standardy pro prodej a servis 
elektromobilů.

Italská vláda vyzvala představitele EU, aby konečně začali vyjednávat o zrušení cel  
na auta dovážená z USA.
Volkswagen zahajuje testování autonomního vozu e-Golf (úroveň 4) v ulicích Hamburku.
Tesla zaskočila investory, když produkce Modelu 3 v prvním čtvrtletí opět poklesla hluboko 
pod úroveň 3. a 4. čtvrtletí 2018.
Pobouření mezi odboráři vyvolal příchod náborářů Bundeswehru do německých továren 
Fordu, v nichž se plánuje propouštění.
Bez ohledu na sankce Daimler otevřel u Moskvy montážní závod za účasti presidenta 
Vladimira Putina, ministra dopravy Petera Altmeiera a koncernového šéfa  
Dietera Zetscheho.

Krátce

více na 
www.autoweek.cz



Vítězové a poražení prvního čtvrtletí

Porovnáme-li provozovatele, pak je vidět,  
že prodej osobních aut soukromníkům poklesl 
jen minimálně z 17 688 vozidel v roce 2018  
na 16 944 vozů v roce 2019 (-4,4 %), ale výrazný 
propad je u prodeje firmám z 50 185 aut v prvním 
čtvrtletí 2018 na letošních 42 672 vozů, tedy -17,6 %. 

Ještě patrnější je to u některých značek. Mezi 
značkami s největším růstem se daří zejména díky 
prodeji firemní klientele, a to včetně takových 
značek, jako jsou Bentley (100 % prodeje firemním 
zákazníkům) nebo Lamborghini (93,75 % firmám). 
U značek s velkým objemem prodeje se dařilo 
zejména Peugeotu, který výrazně navýšil prodej 
jak firmám, tak soukromníkům. Naopak propad 
prodeje firemní klientele postihl především 
Ford (z loňských 3401 na letošních 1706 vozů  
pro firemní klientelu, zatímco u privátních zákazníků 
to bylo z 596 na 362 vozů). V této souvislosti stojí 
za pozornost, že právě Ford v Německu v prvním 
čtvrtletí vykázal největší růst za mnoho let o 5,3 %, 
tedy o 3600 vozů.

Velký vzestup vykázala Dacia, když 
pokles prodeje firemním zákazníkům z 1955  
na 1730 vozů vyvážil růst zájmu soukromníků  
(z 1977 na 2278 vozů), což rumunské značce 
pomohlo na historicky nejlepší třetí místo  
v prodejních statistikách a dokonce druhé místo 
v prodeji soukromníkům.

Ekonomika České republiky na tom je velmi 
dobře, firmám se daří, takže kupují nová užitková 
(+10,12 %) i nákladní auta (+4,42 %), stejně jako 
přívěsy a návěsy (+9,09 %), dokonce i traktory 
(+3,63 %). Jen prodej osobních aut poklesl  
o plných 12,2 %!

Podíváme-li se na prodejní výsledky 
jednotlivých značek, pak vidíme, že u některých 
naopak prodej osobních aut v prvním čtvrtletí 
naopak rostl (Dodge +143 %, Lamborghini  
+129 %, Chrysler +100 %, Bentley +90 %, Jaguar 
+73 %, Mitsubishi +28 %, Volvo +25 %, Jeep  
+24 %). Naopak u jiných propad prodeje výrazně 
překračuje průměr (Mini -66 %, Nissan -65 %, Tesla 
-68 %, Porsche -56 %, Maserati -54 %, Ford -47 %). 

více na 
www.autoweek.cz



Skupina PSA pokračuje v testování autonomního řízení 
Skupina PSA pokračuje v testech 

autonomního řízení v rámci evropského 
projektu L3Pilot s vozy vybavenými systémy 
pro autonomní řízení 3. úrovně. Během 
projektu bude 6 až 8 vozů skupiny intenzivně 
testovat autonomní funkce na silnicích  
s oddělenými jízdními pruhy v každém 
směru.

Cílem projektu L3Pilot je otestovat  
a potvrdit autonomní řízení jako efektivní 

a zabezpečený dopravní prostředek. 
Všechny testy proběhnou v několika 
evropských zemích v běžném provozu. 
Umožní vyhodnotit technické aspekty, 
chování při jízdě, přijetí ze strany uživatelů, 
dopad na provoz a bezpečnost v různých 
podmínkách jízdy (městský provoz, silnice, 
dálnice). Na tento čtyřletý evropský 
projekt, který byl spuštěn v roce 2017, 
bylo vyčleněno celkem 68 milionů eur,  

z čehož polovinu hradí  
Evropská komise.

Skupina PSA prostřednictvím 
s vé h o  p ro g ra m u  AVA 
(Autonomous Vehicle for All) 
postupně rozvíjí jednotlivé 
funkce autonomního řízení. 
Funkce 2. úrovně jsou již  
k dispozici u vozů DS 7 
Crossback, DS 3 Crossback  
a Peugeot 508/508 SW.

Registrace v západní Evropě v březnu klesly o 3,7 %
Prodej automobilů v zemích západní 

Evropy se v březnu snížil o 3,7 %, když 
se ukázalo, že vzpamatování se trhů  
z podzimních problémů s novou 
metodikou měření emisí WLTP bylo jen 
krátkodobé. Podle údajů zveřejněných 
v posledních dnech klesly březnové 
registrace v Německu o 0,5 %, ve Francii  
o  2 , 3  % ,  ve  Ve l ké  B r i tá n i i  
o 3,4 %, v Itálii o 9,6 % a ve Španělsku  
o 4,3 %. V prvním čtvrtletí podle LMC 
klesly registrace nových aut v západní 
Evropě o 3,5 % na 3,78 milionu vozů.  
V Německu byl zaznamenán meziroční 
pokles o 0,2 %, ve Francii o 0,6 %,  
ve Velké Británii o 2,4 %

Naopak prodej nových automobilů 
v Rusku během března vzrostl  
o 1,8 % díky zavedení vládních dotací 

pro vozidla s nižší cenou pro vyvážení 
lednového zvýšení daní. V prvním čtvrtletí 
poklesl prodej nových aut v Rusku  
o 0,3 %.

více na 
www.autoweek.cz



Personalia z

Novou personáln í  ředite lkou 
společnosti C.S.Cargo se stala Lucie 
Eliáš. Na pozici má na starosti nábor 
zaměstnanců a systém benefitů. Kromě 
toho bude zodpovědná za rozvoj 
systému zaměstnaneckých benefitů, 
zlepšení interní komunikace a celkové 
sjednocení personální agendy.

Lucie Eliáš dříve působila ve společnosti 
Medicon, kde zajišťovala nábor  
a hodnocení zaměstnanců, školení 
či rozvoj benefitů. Jako personální 
ředitelka působila šest let také v G4S 
a TeamPrevent-Santé. Své vzdělání  
v oboru bezpečnostní management ve 
veřejné správě na Policejní Akademii ČR 
uplatnila také jako ředitelka bezpečnosti 
informací v bezpečnostní společnosti 
M2C a též na Ministerstvu vnitra ČR. 
Tématu ochrany osobních informací se 
nyní věnuje i na Ústavu práva a právní 
vědy při studiu MBA.

Lucie Eliáš personální 
ředitelkou C.S.Cargo

více na 
www.automakers.cz

Libor Šrámek (foto) se stěhuje z pozice 
výkonného ředitele Autobond Group 
a nechává si jen funkci předsedy 
představenstva. V managementu skupinu 
jej 1. dubna nahradil nový manažer, který 
přichází z Taxi Praha. 

Milan Štědra má ekonomické vzdělání 
a prošel nejrůznějšími manažerskými 
pozicemi (sAutoleasing ČR a sAutoleasing 
SK). Naposledy byl ředitelem Taxi Praha, 
kde měl za úkol akvizici společnosti Tick 
Tack.

„Jsem přesvědčen, že nejvyšší řídicí 
funkce ve společnosti bude v nejlepších 
rukou mladého, aktivního a cílevědomého 
manažera, který povede společnost  
k lepším výsledkům, umožní její další rozvoj 
a posílí její pozici v silně konkurenčním 
prostředí automobilového trhu,“ říká 
Šrámek.

Personální rošáda  
v Autobondu
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k internetu lze aktualizace informačního systému 
vozu a satelitní navigace přenášet i on-line. 

Scala nově nabízí standardní LED světlomety 
a koncová světla, za příplatek i Bi-LED přední 
světlomety a full LED zadní skupinové svítilny, 
poprvé u vozu Škoda s dynamickými blikači, 
nebo elektricky ovládané dveře zavazadlového 
prostoru.

Z asistenčních systémů jsou součástí standardní 
výbavy asistent hlídání jízdního pruhu (Lane 
Assist) a Front Assist včetně funkce nouzové brzdy  
a prediktivní ochrany chodců. Lane Assist pomocí 
kamery rozpoznává jízdní pruhy a pomáhá řidiči 
držet se ve správném jízdním pruhu. Front Assist 
sleduje pomocí radaru prostor před vozidlem  
a pomáhá předcházet nehodám nebo alespoň 

zmírnit jejich následky.  
Za příplatek jsou k dispozici 
mj. asistent změny jízdního 
pruhu (Side Assist), varující 
před blížícími se vozidly 
až do vzdálenosti 70 m,  
a adaptivní tempomat 
ACC (Adaptive Cruise 
C o nt ro l )  f u n g u j í c í  
do rychlosti 210 km/h.

Škoda posiluje své postavení v segmentu 
kompaktních vozů o nový kompaktní hatchback 
Scala s přitažlivým designem. Poskytuje 
nadstandardní vnitřní prostor a mnoho chytrých 
detailů.

Tradiční analogovou přístrojovou desku  
s monochromatickým 3,5“ displejem Maxi DOT 
může poprvé nahradit na přání dodávaný 
Virtuální kokpit s pěti individuálními možnostmi 
zobrazení.  Scala je první Škoda, která používá 
volně stojící dotykovou obrazovku infotainmentu 
ve středu přístrojové desky s rozměry od 6,5“  
do 9,2“.

Scala je první model se standardně dodávanou 
kartou eSIM, která zákazníkům zajišťuje hlášení 
eCall a Proaktivní servisní službu. Při připojení karty 
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telefony Carlose Ghosna. Zabavili dokonce  
i telefon a pas jeho manželky Carole, přestože ta 
v případu není obviněnou ani svědkyní.

Carlos Ghosn se snažil dosáhnout spojení 
aliančních partnerů Renaultu a Nissanu. Podle 
různých médií proto někteří vrcholní představitelé 
Nissanu stáli za jeho uvězněním, aby úplnému 
spojení zabránili. Jenže Ghosnův nástupce  
ve vedení aliance Jean-Dominique Sedran v této 
snaze pokračuje.

Ghosn byl tentokrát zatčen na základě 
obvinění z nelegálních plateb uskutečněných 
prostřednictvím dealerství v Ománu v červenci 
2018. Ty měly způsobit Nissanu ztrátu ve výši  
5 milionů dolarů. Ománský prodejce Nissanu 
Suhail Bahwan Automobiles (SBA) je v majetku 
Ghosna.

„Jsem nevinný, a proto žádám francouzskou 
vládu, aby hájila má občanská práva,“ požádal 
Ghosn. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire 
prohlásil, že Ghosn získal konzulární ochranu.

Podle Ghosnova právního zástupce Nobua 
Gohary opakované zatýkání Ghosna svědčí 
o tom, že si prokurátor není jistý svými šancemi 
proces vyhrát.

Japonská prokuratura nechala už počtvrté 
zatknout bývalého šéfa Nissanu Carlose Ghosna 
- jen krátce před tím, než chtěl prokázat svou 
nevinu na tiskové konferenci. 

Opětovné zatčení Carlose Ghosna měsíc 
poté, co byl propuštěn na kauci, pokládají  
i japonská média za krajně neobvyklé. Ghosn 
sám k tomu uvedl: „Moje dnešní zatčení je 
pobuřující a svévolné. Je to součást spiknutí 
několika vedoucích představitelů Nissanu  
s cílem mne umlčet. Jsem nevinnou obětí ničím 
nepodložených obvinění. Mojí jedinou nadějí  
a přáním dnes je spravedlivý proces.“

Ghosn byl zatčen vloni v listopadu a obviněn 
z finančních machinací, které měly způsobit 
Nissanu ztrátu ve výši 82 milionů dolarů. Po uplynutí 
zákonné vyšetřovací vazby byl dvakrát opětovně 
uvězněn v souvislosti s novými obviněními. Po 108 
dnech byl 6. března propuštěn na kauci 9 milionů 
dolarů se zákazem elektronické komunikace  
s vnějším světem. Ghosn odmítá všechna obvinění 
a na 11. dubna svolal tiskovou konferenci, kde se 
chtěl očistit. 

V brzkých ranních hodinách vtrhlo  
do Ghosnovy rezidence 12 vyšetřovatelů aby 
zadrželi mnoho dokumentů a zajistili mobilní 

Carlos Ghosn byl opět zatčen
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Když elektromobil, tak od výrobce elektřiny

Nissan e-NV200: 
dojezd 301 km, cena 1 012 770 Kč vč. DPH

Nissan Evalia: 
dojezd 301 km, cena 1 086 000 Kč vč. DPH 

Volkswagen e-Golf: 
dojezd 300 km, cena 981 900 Kč vč. DPH

Nabídku vozů bude ČEZ Prodej postupně 
rozšiřovat. ČEZ Prodej nabízí také 14 typů wallboxů 
pro domácí dobíjení a šest druhů dobíjecích 
kabelů. 

Zákazníci ČEZ Prodej dále získají čip, který  
v rámci paušálních plateb umožňuje dobít  
u všech 140 veřejných elektromobilních stanicích 
ČEZ po celé republice. 

Komplexnost balíčku ČEZ Prodej uzavírá 
Elektřina pro dobíjení, speciální produkt  
pro elektromobilisty s distribuční sazbou „D27d-
Elektromobilita“ a certifikátem, který dosvědčuje, 
že veškerá elektřina dodávaná do domácnosti 
elektromobilisty pochází z obnovitelných zdrojů. 

Elektromobilitu jako komplexní službu začal  
pro domácnosti a živnostníky poskytovat ČEZ 
Prodej. Společně s koupeným vozem nabízí 
také domácí dobíjecí stanice (wallbox), 
kontrolu dostatečné robustnosti elektroinstalace  
pro domácí dobíjení, čip pro dobíjení ve veřejných 
stanicích nebo zelenou elektřinu pro domácnosti 
elektromobilistů. ČEZ Prodej nabízí zároveň 
financování koupě elektromobilu prostřednictvím 
výhodného úvěru. 

Pokud není domácnost dostatečně 
dimenzovaná na provoz wallboxu je jednou  
z možností například navýšení kapacity jističe 
tak, aby nedocházelo k výpadkům během cyklu 
dobíjení.

ČEZ Prodej v tuto chvíli nabízí tři značky 
a pět typů elektromobilů: Hyundai, Nissan  
a Volkswagen: 

Hyundai Ioniq:  
dojezd 280 km, cena 919 990 Kč vč. DPH

Nissan Leaf: 
 dojezd 378 km, cena 926 000 Kč vč. DPH
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MDČR: Zrušíme regulaci STK 

DEKRA skupuje sama stále další stanice STK  
po celé ČR a získává téměř absolutní moc v ČR. 
Má nasmlouvaných více než 70 % STK, které jí platí 
z každého zkontrolovaného auta 6 až 12 % ceny, 
což jí samo o sobě vynáší téměř bezpracně okolo 
90 milionů Kč ročně!

Někteří majitelé STK skupují další a další STK  
a díky dosavadní exkluzivitě přebírají absolutní 
moc v krajích a okresech nad tím, kdo na silnici 
smí a koho z ní vyženou. Je to moc připomínající 
totalitu a velké peníze, které tečou do soukromých 
kapes. Stát z toho nemá ani korunu. Zato však 
má plnou odpovědnost před EU za zlepšení 
technického stavu vozidel.

Zabojujme o konec čekání ve frontách, nutnost 
brát si dovolenou nebo dávat úplatky za to, 
aby za nás někdo STK vyřídil. V Německu už jsou  
v budovách mamutích monopolních linek TÜV 
nebo DEKRA sklady textilu nebo spedice, protože 
vznikla ceny redukující konkurence.  

Za ASEM Libor Fleischhans

Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) 
s potěšením oznamuje, že Ministerstvo dopravy 
ČR navrhuje ve sněmovně konec regulace STK 
a „linkové průjezdní pracoviště“. Po dlouhých 
a složitých snahách a podání petice ASEM 
Evropskému petičnímu výboru se podařilo ovlivnit 
věci natolik, že se Ministerstvo dopravy paralelně 
i pod tíhou stížností na 400 zamítnutých žádostí  
o zřízení STK po celé ČR samo rozhodlo o návrhu 
na zrušení regulace dle kapacitní vytíženosti STK 
a zrušit „linkové průjezdní pracoviště“ jako jedinou 
možnou formu stavby kontrolního místa. 

Tato zpráva neznamená, že je konec 
diskriminace v podnikání a že spravedlnost, volná 
soutěž a zdravý rozum zvítězily. Naopak. Nyní 
musíme intenzivním šířením informace o možnosti 
mít systém jako na západě a ne jako na Ukrajině 
oslovit co největší počet rozumně smýšlejících 
voličů a poslanců aby státní regulace exkluzívní 
hrstky podnikatelů s absolutní konkurenční 
výhodou ve sněmovně při hlasování skutečně 
padla! 

Soupeř je mocný, korupčně silný a má 
chapadla až do nejvyšších pater ministerstev  
a politiky. Dokonce o tomto návrhu dávno 
dopředu monopol velkopodnikatelů věděl a zbrojí 
v předstihu na krajích, v poslaneckých kruzích  
i v senátu, aby zajistili ve sněmovně zamítnutí.

V příštích týdnech se svede velký boj  
o poslanecké hlasy, které se bude snažit uplatit 
mocná klika lobbistů usilující zachování exklusivity 
hrstky papalášů s pohádkovými zisky a mocí,  
i když jejich pracoviště a služby vypadají jak z dob 
komunismu. 
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Bonett opět jedničkou na CNG trhu v ČR

Bonett Gas Investment. V současné době Bonett 
provozuje celkem 36 CNG plnicích stanic Václav 
Holovčák. 

V plánu jsou další stanice v síti hypermarketů 
Makro, se kterou má Bonett exklusivní spolupráci. 
Pokračuje ale i výstavba plnicích stanic v rámci 
klasických čerpacích stanic. Zatím poslední byly 
otevřené v Praze na Barrandově na čerpací 
stanici Shell v Geologické ulici, ve Slavkově u Brna 
na pumpě Tenryu nebo projekt na autobusovém 
nádraží Mělník.

Spotřeba CNG v České republice od roku 
2004 nepřetržitě roste, a to díky čím dál většímu 
počtu plnicích stanic (185 - stav k 30. 1. 2019)  
i zvyšujícímu se počtu provozovaných vozidel na 
CNG. Jen vloni jich na našich silnicích přibylo přes 
3500, celkem jich jezdí cca 22 600. Na celkové 
spotřebě se významně podílí autobusy, jejichž 
počet také rok od roku roste. Zatímco ještě  
v roce 2014 jich po našich silnicích jezdilo zhruba 
500, na konci loňského roku už to bylo přes 1200. 
„Polovina všech autobusů na CNG je plněna  
na technologiích dodaných naší skupinou,“ 
doplňuje Václav Holovčák.

Čtvrtý rok v řadě se česká společnost Bonett 
stala největším prodejcem CNG pro dopravu 
v České republice. V roce 2018 zaznamenala 
rekordní prodej 11,56 milionu m3 a na celkovém 
objemu v ČR se podílela více než 15 %.  
Se 36 stanicemi je nadále největší privátní CNG 
sítí u nás. 

Bonett v roce 2018 prodal celkově 11,56 milionu 
m3 stlačeného zemního plynu, což představuje 
meziroční nárůst o 27 % (2,52 milionu m3). Zároveň 
se Bonett stal již po čtvrté za sebou jedničkou 
českého trhu. Z celkových 75,832 milionu m3 
si „ukrojil“ 15,3 %, čímž opět navýšil svůj podíl.  
I celkový prodej CNG v České republice byly 
v roce 2018 opět rekordní. Meziročně zákazníci 
načerpali o 8,3 milionu m3 stlačeného zemního 
plynu víc.

„Pro nás je výsledek za rok 2018 velice 
cenný, povedlo se nám udržet vítězství v prodeji  
a současně navýšit podíl na trhu. Dokončili jsme 
řadu skvělých projektů a v tomto roce plánujeme 
otevřít celou řadu dalších stanic na prémiových 
místech. Našim cílem je mít v síti Bonett  
v České republice minimálně 60 CNG stanic,“ 
říká místopředseda představenstva společnosti 
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