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Nová Škoda Superb Combi disponuje 
největším zavazadlovým prostorem ve střední 
třídě. Ačkoli je jen o 23 mm delší než minulá 
generace, pojme zavazadlový prostor při 
nesklopených sedadlech o 27 l více než 
předchůdce. Po sklopení zadních sedadel 
vzroste objem zavazadlového prostoru až 
na 1950 l, o 85 l více než u předcházející 
generace. Bez problémů lze naložit i dlouhé 
předměty. Opěradla zadních sedadel se v 
Superbu Combi nové generace sklápí po 
odjištění páčky v zavazadlovém prostoru. 
Opěradlo sedadla spolujezdce lze v případě 
potřeby jednoduše sklopit. Pak se do nového 
Superbu Combi vejdou předměty dlouhé až 
3,10 m.

Praktické využití nabízí v nové generaci modelu 
Škoda Superb Combi variabilně nastavitelná 

dvojitá podlaha zavazadlového prostoru. 
Systém kromě toho vytvořil i prostor pro krycí 
roletu zavazadlového prostoru, kterou lze 
uložit pod dvojitou podlahu. Praktická je také 
nová multifunkční kapsa. Ta se nachází pod 
krycí roletou. Do ní je možno uložit například 
kabát.

Stejně jako liftback, může být i nová Škoda 
Superb Combi poprvé na přání vybavena 
bezdotykovým otevíráním elektricky 
ovládaných pátých dveří pomocí gesta.

Nová Škoda Superb Combi bude mít svou 
výstavní premiéru v září na 66. ročníku 
autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem 
v Německu. Ve stejném měsíci se nový model 
dostane na první trhy.

Nová Škoda Superb Combi:
velký zavazadlový prostor 

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-skoda_superb_combi_velky_zavazadlovy_prostor-4520


Podniky roku 2014 v českém automobilovém 
průmyslu
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na 
zasedání Divize dodavatelů v Mladé Boleslavi 
vyhlásilo výsledky 17. ročníku soutěže Podnik roku 
2014 v českém automobilovém průmyslu. Posuzovaly 
se základní ekonomické výsledky dosažené za rok 
2014. Podniky roku 2014 v automobilovém průmyslu 
se staly firmy (v abecedním pořadí):
Firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob
- A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.
- GLOBAL ASSISTANCE a.s.
- YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o.
Firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob
- HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o.
- JTEKT Automotive Czech Plzeň s.r.o.
- ŠKODA AUTO a.s.
více na www.autoweek.cz

Den slávy vozů značky DS
Při příležitosti 60. výročí představení vozu Citroën DS 
a zároveň na oslavu prvních narozenin novodobé 
samostatné značky DS se uskutečnil historicky 
první DS Experience Day v ČR. Setkání majitelů 
veteránů Citroën DS i současných vozů značky 
DS bylo nabito nejen akcí, ale také pohodovou 
atmosférou. V neděli ráno se vozy sjely do prostor 
dealerství Auto Babiš v Mnichovicích u Prahy, 

odkud začala spanilá jízda do Kladna k prodejci Auto Schwab, následovala krásná 
pasáž Křivoklátskem a jízda zamířila do cíle na zámku Chyše. Nejstarším vozem byl 
Citroën ID 19 z roku 1965, celkem se na start registrovalo 15 veteránů: např. Citroën 
DS 20 Break, DS 21 Pallas až po DS 23 Break z roku 1973. Dva jely s řidičem v masce 
Fantomase. Novodobých vozů DS se zúčastnilo 50.
více na www.autoweek.cz

Překlady
z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství 
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-podniky_roku_2014_v_ceskem_automobilovem_prumyslu-4516
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-den_slavy_vozu_znacky_ds-4524
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Během 24 hodin v Le Mans Renault naznačil 
podobu připravovaného vozu ve formě studie 
Celebration. Studie ukazuje dvoumístné kupé 
s motorem před zadní nápravou. Atraktivní 
design vozu se hlásí k odkazu berlinetty A110. 
Oficiálně byl vůz uveden jako koncept postavený 
na oslavu 60 let od vzniku značky Alpine. 
Studii Alpine Celebration postavilo 15 lidí pod 
vedením Antonyho Villaina a pod dohledem 
šéfa znovuobnovené Société des Automobiles 
Alpine Bernarda Olliviera. O studii Alpine 
Celebration nebyly zveřejněny žádné technické 
informace.

Alpine Celebration je další studií uvedenou v 
krátké době - nedlouho po Alpine Vision Grand 
Turismo, vytvořené na oslavu 15. let této slavné 

videohry. Tento virtuální vůz byl proměněn ve 
futuristický model ve skutečné velikosti. Už v 
roce 2012 vznikla studie A110-50, připomínající 
50 let od představení nejslavnějšího modelu 
Alpine - berlinetty A110. 

Značku Alpine založil v Dieppe Jean Rédélé. 
Vozy Alpine-Renault získaly v Le Mans mnoho 
úspěchů. Především se ale proslavily v rallye, mj. 
i ziskem prvního titulu mistra světa v historii roku 
1973. Velké oslavy 60 let Alpine se připravují 
na Festival rychlosti do Goodwoodu (26. - 28. 
června) a poté v září do Dieppe. Definitivní 
podoba prvního modelu obnovené značky 
Alpine se představí v roce 2016.

Renault oživuje značku Alpine

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-renault_ozivuje_znacku_alpine-4510


Optimismus na trhu práce nadále roste
V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce byla účastníkům vybraného 
reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, 
že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí 
do konce září 2015 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ Zaměstnavatelé v České 
republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2015 optimistické náborové plány: 9 % zaměstnavatelů 
očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 88 
% zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. 
„Na trhu práce pozorujeme skutečnou euforii a nevídané oživení, které připomíná 
roky 2006 až 2008, než vypukla ekonomická krize. Poptávka výrazně převyšuje nabídku 
pracovníků a ve velkých městech a průmyslových zónách hlásí firmy jejich kritický 
nedostatek. Hlavním tahounem oživení na trhu práce je automobilový sektor, který vytváří 
nová místa nejen v samotných automobilkách, ale v celé síti jejich subdodavatelů,“ 
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská 
republika. 
více na www.autoweek.cz

Spor o londýnská taxi
Společnost London Taxi (LTI), která staví 
legendární černé londýnské taxi, podala 
žalobu proti nízkoemisní alternativě 
vozu Metrocab s tím, že obdobný 
design by mohl řidiče a zákazníky 
zmást. Vlastník London Taxi Company, 
čínská společnost Geely Automobile 
Holdings, investuje 250 milionů liber 
do nové továrny v Coventry, kde se 
budou vyrábět ekologičtější verze jeho 
nového černého taxíku. Firmy Frazer-
Nash Research a Ecotive uvedly, že v 
roce 2016 zahájí výrobu nových vozů 
Metrocab s hybridním pohonem ve 

spolupráci se soukromým výrobcem Multimatic Holdings.
„Jde v podstatě především o tvar,“ řekl právník London Taxi Company Douglas Campbell 
u londýnského soudu.  „Identita výrobce vozu je cestujícímu naprosto lhostejná,“ 
odpověděl zástupce Frazer-Nash.
více na www.autoweek.cz

další témata 25. týdne ve www.autoweek.cz:
Škoda Auto po 18. v čele žebříčku Czech Top 100
Diskuse o mýtném přehlíží dopravce

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-optimismus_na_trhu_prace_nadale_roste-4514
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-spor_o_londynska_taxi-4521


PSA Peugeot Citroën a skupina Bolloré 
podepsaly dohodu o strategickém partnerství 
v oblasti elektromobilů a sdílení automobilů. 
Elektromobil Bluesummer byl vyvinutý skupinou 
Bolloré. Jde o čtyřmístný kabriolet s dojezdem 
200 km v městském provozu. Koncept tohoto 
vozidla připomíná úspěšné rekreační vozidlo 
Citroën Méhari. Na základě dohody se bude 
Bluesummer od září 2015 montovat v továrně 
PSA Peugeot Citroën v Rennes na západě 
Francie Tento vůz bude skupina PSA Peugeot 
Citroën nabízet v prodejní síti značky Citroën. 
Cena zatím nebyla stanovena, nicméně Vincent 
Bolloré pro francouzský rozhlas naznačil, že 
by neměla překročit hranici 20 000 eur.

Obě skupiny budou na základě dohody 
spolupracovat i v oblasti sdílení automobilů 
nejprve v Evropě a později i ve světě 
prostřednictvím vytvoření společného 

PSA Peugeot Citroën bude vyrábět elektromobil Bolloré

více na
www.autoweek.cz

podniku. Skupina Bolloré už vyvinula několik 
elektromobilů (Bluecar, Bluesummer, Bluebus 
a Bluetram), které na rozdíl od převažujících 
Li-Ion akumulátorů používají pevné články 
LMP (lithium-metal-polymer). Bolloré pod 
značkou Autolib provozuje rovněž síť sdílení 
elektromobilů Bluecar v několika francouzských 
městech (Paříž, Lyon a Bordeaux) i v zahraničí 
(v Londýně a Indianapolisu). 

Zajímavé ale je, že produkci elektromobilu 
Bluecar převzal od turínské karosárny 
Pininfarina závod Renaultu v Dieppe. Bolloré 
má dokonce s Renaultem dohodu o společném 
vývoji nového elektromobilu - o spolupráci na 
vývoji se v dohodě s PSA Peugeot Citroën nic 
neříká.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-psa_peugeot_citroen_bude_vyrabet_elektromobil_bollore-4515


Operativní leasing Nissan Best 
Way
Nissan spustil operativní leasing 
pro soukromé osoby pod názvem 
Nissan Best Way pro šest modelů 
- Micra, Note, Juke, Pulsar, 
Qashqai a X-Trail v celkem 13 
verzích.  Nabídka operativního 
leasingu ve variantě Full Service 
je kalkulována na 24 měsíců 
(s maximálním nájezdem 40 
000 km) nebo 36 měsíců (s 
maximálním nájezdem 60 000 
km) a obsahuje havarijní pojištění, 
povinné ručení, nadstandardní 
pojistné krytí GAP, pojištění obvodových skel vozu, servisní náklady, opravy, údržba a 
zimní pneu. Operativní leasing pro soukromé osoby Nissan Best Way začíná na částce 
4999 Kč měsíčně u modelu Nissan Micra.
více na www.autoweek.cz

Tatry zazářily na slavnosti 
Legendy 2015
Expozice složená především 
z historických vozidel Tatra 
patřila k nejnavštěvovanějším 
z celé oslavy motorismu 
Legendy 2015 v areálu pražské 
Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. Letošní značková 
expozice byla pořádána 
společností Tatra Trucks v 
přímé spolupráci se sdružením 
Tatra Heritage. Při exhibičních 
jízdách došlo k setkání 
vzácných vozů T602 Tatraplan 
Sport, T607 Monopost a T2-603 
B5/B6. Nákladní vozidla Tatra 

byla zastoupena trojicí historicky a strategicky nejvýznamnějších vozů značky T111 S1, 
T148 Arktik a současné T158 Phoenix. Největší pozornost získal první sériově vyráběný 
aerodynamický vůz světa Tatra 77, který byl oceněn jako nejkrásnější vůz celé přehlídky.
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Zaviačič přešel od Hyundaie k Fiatu
Z Hyundai Motor Czech v dubnu odešel 
Fleet&Remarketing Manager Vlastimil 
Zaviačič. Nyní se objevil na nové pozici 
u konkurenční značky. „Po pečlivém 
uvážení jsem se rozhodl přijmout novou 
výzvu a nabídku z oblasti nadnárodního 
Fleetu. Z tohoto důvodu k dnešnímu dni 
končí moje práce pro značku Hyundai,“ 
napsal nám v dubnu Zaviačič. Jaké je 
jeho další angažmá? “Pro koncern Fiat 
Chrysler Automobiles vedu od června 
2015 z centrály pro střední a východní 
Evropu (CEE) Fleetové prodeje v ČR, SR a 
Maďarsku,” uvedl pro náš portál Vlastimil 
Zaviačič.

Zimová pracovala na prezentaci 
Mazdy v Miláně
Bývalá PR manažerka Autobincku 
Ivana Zimová je už rok u evropské 
Mazdy v německém Leverkusenu. 
V AutoBincku pracovala od února 
roku 1998, kdy nastoupila na pozici 
PR Manager pro Mazda Česká 
republika a Slovensko. V létě 2011 
přešla do módního odvětví, aby 
se loni na jaře přihlásila do tendru 
na místo v korporátní komunikaci 
evropské centrály značky Mazda. 
A práci získala. „Jedná se vlastně o 
záskok v rámci mateřské dovolené, 
kontrakt mám na rok a půl do začátku 
roku 2016. Letos jsem například 
připravovala prezentaci Mazdy pro 
designové výstavy v italském Miláně,“ 
prozradila Zimová.

http://www.automakers.cz
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Oldtimer číslo 5/2015
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky 
historických vozidel.

Z obsahu čísla
- Nejúspěšnější rok Mercedesu ve stínu tragédie - 
série vítězství J. M. Fangia a S. Mosse, tituly ve F1, 
vytrvalostních závodech i rallye, ale i tragédie v Le 
Mans
- Zemřel Geoff Duke, motocyklová hvězda ze Zlaté 
éry silničních závodů
- Tatra 600 aneb jak vznikl Tatraplan
- Nechybí ani přehled veteránských klubů v ČR a 
řádková inzerce.

Oldtimer je v prodeji ve vybraných prodejnách sítě 
Mediaprint & Kapa. Oldtimer je možné zakoupit i 
osobně ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9, 190 00.

Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Partner organizace:

Jen v PdF ještě najdete:
AutoSAP hlásí zprávy dobré a ještě lepší
Autotým rok prověřuje ojetá auta
Zemřel Kirk Kerkorian
Ford Transit oslavoval 50 let
CzechTop 100 ve znamení Škoda Auto
Nejúspěšnější vývozci



Samé dobré zprávy

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) 
zveřejnilo souhrnné výsledky českého automo-
bilového průmyslu za rok 2014. Rok 2014 byl 
pro český automobilový průmysl v mnoha ohle-
dech rokem rekordů.

„Mám pro vás samé dobré zprávy. Automo-
bilový průmysl profitoval z oživení na evrop-
ských trzích. Je přitom vidět, že o modely a díly 
vyráběné v České republice je zájem. Ještě víc 
nás těší růst přidané hodnoty, takže závislost 
hospodářství na automobilovém průmyslu je 
přínosem, protože jeho příjmy jsou nadprůměrné 
a automobilový průmysl tak významně přispěl 
k růstu české ekonomiky,“ uvedl prezident Au-
toSAP Martin Jahn.

Firmy AutoSAP v loňském roce vyvezly 85,3 
% své produkce a jejich podíl na celkovém ex-
portu ČR dosáhl hodnoty 20,1 %. "Vzhledem k 
tomu, že 80 % vývozu automobilového průmys-
lu směřuje do zemí EU je pro nás zavedení eura 
klíčovou otázkou," konstatoval Martin Jahn. 

Jednou z klíčových aktivit AutoSAP je dlou-
hodobá podpora technického vzdělání. Vice-

prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: 
"Po letech stagnace a špatného směřování se 
v roce 2014 začal lámat přístup k technickému 
vzdělávání. Automobilový průmysl s předstihem 
podporoval technické vzdělávání a nyní se zdá, 
že konečně získal i podporu státu.“

Viceprezident AutoSAP Pavel Juříček v rámci 
své prezentace na téma hospodářské politiky a 
zaměstnavatelských vztahů uvedl: „Naší snahou 
je, aby Česká republika byla nejlepším místem 
pro výrobu aut i komponent. Jenže konzervatis-
mus v legislativě je u nás neuvěřitelný. Ztrácíme 
spoustu času přesvědčováním o věcech, které se 
zdají být jasné. Průmysl se vyvíjí velmi dynam-
icky, ale naše vlády na tento vývoj nejsou scho-
pny reagovat. Dokázali bychom mnohem více, 
nebýt některých problémů, například nejednot-
ného posuzování uznatelnosti nákladů na výz-
kum a vývoj. Česká republika má našlápnuto na 
další významný růst v dodávkách dílů do celého 
světa. Mnoho firem chce u nás investovat. Před 
pěti lety se čekal odliv dodavatelů do Číny, ale 
dnes už se situace změnila a stabilizovala," kon-
statoval Pavel Juříček.

více na
www.autoweek.cz
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Autotým oslavil rok poradenství při koupi ojetého vozu

více na
www.autoweek.cz

Společnost Autotým zveřejnila své výsledky a 
zkušenosti, získané v oboru poradenství na trhu 
s ojetými vozy v České republice za prvních 
12 měsíců své činnosti. Projekt Autotým je zam-
ěřen na komplexní poradenství v oblasti koupě 
ojetého vozu s cílem snížit možná rizika kupu-
jícího vlivem nekalých praktik prodejců s ojetými 
vozy.

Služba nabízí zájemcům z řad veřejnosti vy-
hledání požadovaného kvalitního vozu na trhu 
s ojetinami, jeho administrativní prověření, tech-
nickou prohlídku, testovací jízdu a případně 
řešení v oblasti pojištění či financování. 

Ukazuje se, že nedůvěra vyvolaná neférovým 
jednáním mnoha prodejců je problémem nejen 
pro kupující, ale také pro ty, kteří chtějí prodá-
vat kvalitní auto nebo auta, protože pro ty je 
za současného stavu prakticky nemožné dosáh-

nout cenové diferenciace odpovídající kval-
itě vozidel proti těm nekvalitním, protože jsou 
nuceni přizpůsobovat se převažující nabídce na 
trhu. 

To se projevuje mj. i tím, že v naprosté většině 
případů jsou zástupci Autotýmu v autobazarech 
přijímáni velmi příznivě, protože s jejich pomocí 
mohou získat doklad o kvalitě své nabídky a 
mají šanci získat ty zákazníky, kteří zatím dáv-
ají přednost koupi vozů napřímo, protože auto-
bazarům nedůvěřují.

Zákazníci volí pomoc Autotýmu buď proto, že 
nemají čas vybírat sami ojeté auto, nebo proto, 
že autům nerozumí a hledají pomoc odborníků. 
Okolo 25 % klientů jsou ženy.

Zajímavé je, že zákazníci občas nakonec koupí i 
auto, u něhož Autotým zjistí závady, protože už 
předem vědí, co je čeká a nejsou tím zaskočeni.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-autotym_uz_rok_kultivuje_obchod_s_ojetinami-4506


Při příležitosti oslav 50. narozenin Fordu Transit 
český dovozce uspořádal setkání historických 
i současných vozů této modelové řady na 
letišti Hořovice. Během testovacích jízd měli 
návštěvníci akce možnost porovnat technickou, 
užitnou i estetickou hodnotu Transitů první, druhé 
a některých dalších generací v nejrůznějších 
úpravách s Transity současnými. Navíc si mohli 
prohlédnout historické vozy Ford Transit s 
účelovými nástavbami.

V Hořovicích bylo možné vyzkoušet také 
kompletní flotilu tzv. „Zlatých Transitů”, od 
nejmenšího Fordu Courier přes Connect a Custom 
až k největšímu Transitu, která v současné době 
v rámci propagační Roadshow křižuje Českou 
republikou. 

Od zahájení výroby prvního Transitu v britském 
Langley 9. srpna 1965 vzniklo více než osm 
milionů kusů Transitu a Transitu Custom. Po 
započítání menších modelů Transit Connect 
a Transit Courier by počet všech vyrobených 
Transitů měl ještě během roku 2015 překonat 
devítimilionovou hranici.

Ford Transit je nejrozšířenějším užitkovým 
vozidlem na českých silnicích. Celkem jich je 
zaregistrováno 68 842 kusů, zatímco druhého 
Volkswagenu Transporter/Multivan je to 51 
853 registrovaných vozidel. Oficiálně se v 
České republice prodalo 58 308 Fordů Transit, 
zbývající byly dovezeny jako ojeté.

Ford Transit slavil 50. výročí

více na
www.autoweek.cz
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Zemřel Kirk Kerkorian
Kirk Kerkorian, miliardář a magnát kasin zemřel 
v pondělí v Los Angeles ve věku 98 let. Kerkorian 
se dvakrát pokusil o převzetí Chrysleru a v roce 
2006 se snažil vytvořit globální alianci mezi 
GM a Nissanem-Renault.

V dubnu 2007 Kerkorianova společnost 
Tracinda učinila nabídku na koupi Chrysler 
Group od společnosti DaimlerChrysler za 4,58 
miliardy dolarů. Kerkorian souboj o Chrysler 
nakonec prohrál s investiční společností 
Cerberus Capital Management, který za 80 
% akcií Chrysleru zaplatil 7,4 miliardy USD 
a posléze dovedl Chrysler na pokraj zániku, 
před nímž jej zachránilo převzetí Fiatem. O 
deset let dříve napomohl ke spojení Chrysleru 
s Daimlerem Kerkorianův pokus o ovládnutí 
Chrysleru. V roce 1995 Kerkorian, kterého tehdy 
podporoval bývalý šéf Chrysleru Lee Iacocca, 
za jeho ovládnutí nabídl 22,8 miliardy dolarů. 
V té době již vlastnil 10% podíl. Předsedovi 
představenstva Chrysleru Bobu Eatonovi se po 
deseti měsících zápasu v roce 1996 podařilo 

Kerkorianovu nabídku odrazit a v roce 1998 
spojil Chrysler s Daimlerem. 

V roce 2005 se Kerkorian znovu vynořil v 
Detroitu, když koupil 9,9 % akcií GM a naléhal 
na tehdejšího výkonného šéfa Ricka Wagonera, 
aby usiloval o partnerství s Renaultem-Nissanem.  
Wagoner se nakonec s Ghosnem nedohodli a 
Kerkorian koncem roku 2006 prodal všechny své 
akcie v GM. V důsledku toho se hodnota akcií 
GM okamžitě významně propadla. Hodnota 
GM posléze klesla o 90 % a 1. června jeho 
vedení ohlásilo bankrot. 

Kerkorianova poslední známá investice do 
automobilového průmyslu se uskutečnila v dubnu 
2008, kdy utratil více než miliardu dolarů za 
nákup 6,5 % akcií ve Ford Motor a stal se tak 
největším akcionářem mimo společnost. Většinu 
akcií, které během několika měsíců ztratily dvě 
třetiny své hodnoty, prodal téhož roku se ztrátou 
600 milionů dolarů a zbytek podílu prodal 
koncem roku 2008. 

více na
www.autoweek.cz
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Sdružení Czech Top 100 zveřejnilo přehled 
největších exportérů z České republiky na 
základě hodnoty objemu vyvezeného zboží. 
Prvenství patří opět Škodě Auto, na druhé 
příčce se umístila společnost Foxconn CZ a na 
třetí pozici RWE Supply & Trading CZ. Objem 
českého exportu za rok 2014 přesáhl částku 3,6 
bilionu korun, což je o 13,5 % více než v roce 
2013. Nejvíce se dařilo výrobcům automobilů a 
elektroniky. 

Na špicí českého exportu kraluje stále 
společnost Škoda Auto. Loni zvýšila meziročně 
svoji produkci o 15 % a podařilo se jí vyvézt 
automobily za 272 miliard korun. K obhájení 
prvenství jí dopomohl růst odbytu zejména na 
čínském a západoevropském trhu. 

Na druhou příčku žebříčku Největších vývozců 
ČR se posunula z loňského třetího místa společnost 
Foxconn CZ, významný výrobce elektronických 

komunikačních zařízení. Loni vyvezla produkci 
za 119 miliard korun, což bylo o 23 % více než 
v roce 2013. Společnost RWE Supply & Trading 
CZ, přední distributor a dodavatel zemního 
plynu, ale také elektřiny a tepla, zaznamenal 
v loňském roce pokles objemu exportu ze 139 
na 115 miliard korun, ale i tak to stačilo na třetí 
místo.  

První desítku Největších vývozců ČR doplnily další 
dlouhodobě exportně úspěšné firmy. Agrofert 
obhájil 4. místo s exportem přesahujícím 97 
miliard korun. Na pátou příčku se z loňského 6. 
místa posunul Unipetrol s vývozem za téměř 41 
miliard korun. Následují  ArcelorMittal Ostrava, 
Siemens, Panasonic AVC Networks Czech a 
Bosch Diesel, které patří ke stálicím předních 
míst. Na desáté místo se vyhoupl gumárenský 
gigant ČGS Holding.

Czech Top 100: Čeští vývozci měli loni rekordní rok
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