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Porsche a Tesla stále vydělávají
Navzdory krizi dosahují Porsche a Tesla
vysokou míru zisku z každého prodaného
vozidlo. Mezi nejúspěšnější v tomto ohledu patří
i značka Škoda. Ukázala to analýza Centra pro
automobilový výzkum CAR při universitě Duisburg
– Essen. Zabývala se tím, jak krize ovlivňuje zisk
automobilek. Výzkumníci kolem známého
experta na automobilový průmysl Ferdinanda
Dudenhöffera zjišťovali zisk nebo ztrátu z čistě
automobilových aktivit v první polovině roku 2020

a vydělili je počtem prodaných vozů. Do úvahy
se nebrala užitková vozidla ani bankovní divize.
„Vysoké ztráty v době koronavirové krize
jsou ukazatelem schopnosti přizpůsobení se
příslušných společností. Klíčový údaj, vyjadřující
zisk nebo ztrátu na vozidlo, umožňuje srovnání
podobných výrobců automobilů,“ komentoval
analýzu pro magazín Die Welt am Sonntag
profesor Dudenhöffer.
Porovnání odhalilo skryté problémy zejména
u BMW. To podle šetření CAR v první polovině roku
vykázalo ztrátu 1135 eur na vozidlo. Horší výsledek
mají pouze dceřiné společnosti Volkswagen Seat,
se ztrátou 1376 eur, a Bentley, ztrácející 19 800
eur na každé dodané vozidlo. Ford je těsně před
BMW se ztrátou 1088 eur na vozidlo. MercedesBenz (-599 eur/vozidlo) a Audi (-559 eur/vozidlo)
jsou na tom mnohem lépe. Jako celek VW
Group vykazuje ztrátu 415 eur na vozidlo, přičemž
značka Volkswagen zaznamenala ztrátu 313 eur/
vozidlo. Podobně je na tom Volvo se ztrátou
343 eur/vozidlo.
Podle analytiků CAR dosáhly zisk Toyota (533
eur/vozidlo) a koncern PSA (707 eur/vozidlo).
V porovnání s ostatními značkami koncernu
Volkswagen dosáhla vynikající výsledek značka
Škoda se ziskem 748 eur na vozidlo. Také koncern
General Motors skončil v prvních šesti měsících
se ziskem 780 eur na vozidlo.
Tesla dosáhla čtyřciferný zisk na vozidlo
2890 eur a zdaleka nejúspěšnější byla dceřiná
společnost Volkswagenu Porsche se ziskem
9853 eur na prodané auto.
více na
www.autoweek.cz

Škoda představí model Enyaq iV živě i virtuálně
Model Enyaq iV představuje pro
značku Škoda velký krok v realizaci její
strategie elektromobility. Tomu odpovídají
i nové formáty, které Škoda využije při
představení vozu. Světová premiéra jejího
prvního čistě elektrického SUV se uskuteční
1. září 2020 v 19 hodin hned dvojí formou.

Souběžně s klasickou akcí v Praze poprvé
proběhne i ve formě online-prezentace.
V digitálním showroomu bude možné si ze
všech úhlů prohlédnout studii Škoda Vision
iV, později i Enyaq iV a vybrané modely ze
125leté historie podniku. Stejně jako hosté
prezentace v Praze si návštěvníci mohou
dle vlastního uvážení rozhodnout, v jakém
pořadí si jednotlivé části prohlédnou.
Výjimkou je pouze livestream, přenášený
od 19:00 hodin. Cesta k účasti na
virtuální premiéře modelu Škoda Enyaq
iV je přes Škoda Storyboard (www.skodastoryboard.com) a na https://skodavirtual-event.com od 18:40 hodin.

Premiér Babiš po schůzce spokojen
Předseda vlády ČR Andrej Babiš se
v doprovodu ministra průmyslu a obchodu
a
dopravy
Karla
Havlíčka
setkal
s novým generálním ředitelem našeho
nejvýznamnějšího průmyslového podniku
Škoda Auto Thomasem Schäferem. Toho
do úřadu předsedy vlády doprovodil člen
představenstva Bohdan Wojnar. K setkání
ani jedna strana nevydala oficiální zprávu,
pouze Andrej Babiš a Karel Havlíček zveřejnili
své dojmy na svých twitterových účtech.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš uvedl:
„Škoda Auto bude dál vyrábět špičkové
automobily a udrží velmi vysokou míru
investic do výzkumu a vývoje z posledních
let. Žádný ústup z kvality a přesun do

nízkonákladového segmentu se konat
nebude. Mně a Karlu Havlíčkovi to potvrdil
nový šéf automobilky Thomas Schäfer.“
Karel Havlíček napsal: „Tři dobré zprávy po
jednání s Thomasem Schäferem, novým
šéfem Škoda Auto. Automobilka zvyšuje
výkonnost a poslední čtvrtletí očekává
prodeje jako 2019. Nemění se dosavadní
strategie, založená na posilování kvality
a značky. Udrží se investice do výzkumu
a vývoje v řádu 20 miliard Kč ročně.“

Další témata 35. týdne na autoweek.cz
Revoluce v navigaci díky čipu Bosch
Broker Consulting POVIndex: ceny povinného ručení se nemění
Jezdí sdílenými auty carsharingu Autonapůl, šetří za parkování
Toyota spolupracuje s Amazonem na sdílení dat
Kritika vládní podpory nákupu elektromobilů v Německu
více na
www.autoweek.cz

Elektromobily jsou stále drahé pro výrobce i kupující
Elektromobily budou pravděpodobně
v dohledné budoucnosti nadále limitovat
ziskovost automobilek. Podle studie poradenské
firmy PwC v současnosti výroba elektromobilu
s dojezdem 300 km vyjde přibližně o 4500
eur dráž než u vozu se spalovacím motorem.
Srovnatelný plug-in hybrid s výkonem 100 kW
výrobce stojí o 3600 eur víc. Tyto dodatečné
náklady se však nedají plně přenést na kupující.
Pro malé elektromobily s dojezdem 150 km
jsou celkové náklady již nyní nižší než u aut se
vznětovými nebo zážehovými motory. V případě
kompaktních automobilů a vozů střední třídy
s elektrickým pohonem a dojezdem 300 km PwC
očekává výhodu v nákladech pro spotřebitele
od roku 2024 i bez dotací. Na druhou stranu
stále není v dohledu doba, kdy výhodu
nižších nákladů kupujícím nabídnou i vysoce
výkonná vozidla s akumulátory a dojezdem více
než 600 km.
Aby splnili požadavky legislativy EU a vyhnuli
se pokutám budou výrobci automobilů

nuceni do roku 2030 stále zvyšovat podíl
elektrifikovaných automobilů na 35 až 45 %.
Jak uvádí odborník PwC na strategii a průmysl
Jörn Neuhausen kupující tím získají nový zážitek
z jízdy a přístup do zón s nulovými emisemi ve
městech.
PwC očekává, že náklady na akumulátory
mohou za 10 let klesnout z dnešních 90 eur za
kWh na 68 eur. K tomu může přispět použití
článků s nízkým obsahem kobaltu, zvýšené
používání křemíku nebo nové výrobní procesy.
Dodatečné náklady na plug-in hybridní
automobily by tak do roku 2030 mohly klesnout
na 2500 eur, u elektromobilů na 1500 eur a pro
automobily s palivovými články na 3000 eur.
„Pro výrobce elektrifikovaných automobilů
výrobní a surovinové náklady v současné
době vysoké stále snižují ziskovost. Přitom
investice do technologického pokroku jsou
nejdůležitějším nástrojem pro budoucí snižování
nákladů a současně zvyšují výkonnost,“ řekl
Jörn Neuhausen.

více na
www.autoweek.cz

Kia Sorento nově i jako plug-in hybrid
Kia představuje Sorento Plug-in Hybrid
jako nizkoemisní variantu svého globálního
vrcholného SUV střední třídy. Se čtvrtou
generací má premiéru platforma SUV
střední velikosti, která umožňuje použití
elektrifikovaných pohonů. Nová platforma
je o něco větší, což Sorento činí jedním
z nejprostornějších SUV dostupných na
přání i se třemi řadami sedadel. Kromě
nového vznětového motoru 2,2 CRDi
Smartstream/148 kW (202 k) je poprvé
k dispozici hybridní pohon se zážehovým
motorem 1,6 l a celkovým výkonem 169 kW
(230 k). Nabídku završuje plug-in hybridní
varianta, která není jen nejekologičtější,
ale
také
nejvýkonnější.
Kombinuje
zážehový motor 1,6 l T-GDI, elektromotor
a akumulátor s kapacitou 13,8 kWh.
Největší systémový výkon je 195 kW
(265 k).

Verze s pohonem všech kol mají
nově vyvinutý systém Terrain Mode pro
lepší záběrové schopnosti. V interiéru je
plně digitální sdružený přístrojový panel
s displejem 12,3“.
Nové Sorento Plug-in Hybrid, které
se vyrábí v korejském Hwasungu, se
začne prodávat počátkem roku 2021 se
sedmiletou zárukou.

Nová Toyota Hilux už má české ceny
Toyota Hilux je v České republice
v rámci segmentu neprodávanějším
modelem i když také pozvolna opouští
pozici praktického nástroje pro práci
v lese či lomu. Tak jako všichni konkurenti,

také Hilux přebírá roli inteligentního
společníka pro volný čas. Modernizace
legendárního picku-upu se zaměřila na
další zvýšení užitných vlastností i komfortu
pro posádku. V rámci modernizace Toyota
zachovala robustnost vozu s žebříkovým
rámem. Nabídka motorů se rozšiřuje
o nový turbodiesel 2,8 l/150 kW (204 k).
Nový Hilux nabízí užitečné zatížení 1 t
a utáhne přívěs o hmotnosti až 3,5 t. Pro
jízdu v terénu má ručně přiřaditelný pohon
4x4 doplněný o automatický samosvorný
diferenciál a systém aktivního řízení trakce
A-TRC. Modernizovaný Hilux přichází
s prodlouženou zárukou na 5 let nebo
250 000 km a je v předprodeji s cenou
od 735 000 Kč bez DPH. První vozy dorazí
na začátku prosince. Toyota zároveň
připravila akční nabídku pro dosavadní
model s cenou od 599 400 Kč bez DPH.
více na
www.autoweek.cz

VW elektrifikuje služební auta
Volkswagen
ohlásil
celosvětovou
ofenzívu
v
oblasti
elektromobility.
Kromě prodeje elektromobilů externím
zákazníkům chce šéf Volkswagen Herbert
Diess také pokročit s elektrifikací vlastního
vozového parku: „Konečně elektrifikujeme
flotilu našich služebních vozů!“ Vedoucí
pracovníci by měli být příkladem pro
všechny zaměstnance. Emise služebních
automobilů dosud byly v průměru 137 g

CO2/km, což je výrazně nad průměrem
automobilů, které skupina chce v roce
2020 prodat v Evropě. „Takto to nejde!
Musíme sami jít příkladem v tom, co
chceme dosáhnout na trhu, a v tom, jak to
funguje. Díky rychlé elektrifikaci se vozový
park společnosti Volkswagen do konce
roku dostane pod cílovou hodnotu 97 g/
km. V první řadě půjdou příkladem naši
manažeři,“ oznámil šéf Volkswagenu. Emise
CO2 z osobních automobilů přesahujících
cílovou hodnotu budou kompenzovány
certifikovanými projekty na ochranu
klimatu financovanými částkou získanou od
uživatelů služebních vozidel se spalovacími
motory a hybridním pohonem. Diess sám
nedávno na LinkedIn podal zprávu o své
letní dovolené v Itálii, pro kterou si půjčil
elektromobil ID.3 z flotily VW.

První recyklační vůz na bioCNG v Praze
Společnost
Pražské
vodovody
a kanalizace získala recyklační vůz na
vysokotlaký proplach a čištění kanalizace
Kaiser ECO na podvozku Scania
s pohonem na bioCNG. V této kategorii
se jedná o první takový vůz ve střední
Evropě. PVK za něj zaplatily 13 milionů
korun. S pohonem na bioCNG ušetří ročně
zhruba 10 t CO2 a do pražského ovzduší
tak vypustí o 58 % méně škodlivin než
auto s motorem na naftu. Kanalizaci čistí
vysokým tlakem vody, přičemž špinavou
vodu vyčistí a používá znovu. BioCNG se
vyrábí z obnovitelných zdrojů bioplynu
například při čištění odpadních vod.

V současné době se pomocí bioplynu
v pražské Ústřední čistírně odpadních vod
vyrábí elektřina, ale již příští rok začne
výstavba jednotky pro úpravu bioplynu
na bioCNG pro pohon vozidel PVK.

Krátce
Opel chce prodat prostory v areálu továrny v Rüsselsheimu, které přestane v rámci
restrukturalizace využívat.
V továrně VW v Hannoveru se místo pick-upu Volkswagen Amarok bude od roku
2022 vyrábět elektrický minibus ID.Buzz.

více na
www.autoweek.cz

Peugeot představuje elektrickou dodávku e-Boxer
Peugeot e-Boxer je k dispozici ve dvou
verzích kapacity akumulátorů umožňující
dojezd 200 km resp. 340 km podle standardu
WLTP. K dispozici je výběr ze čtyř délek, tří
výšek, několika tvarů karoserie a různých
úrovní asistenčních systémů. Vůz má
stejnou užitečnou hmotnost až 1890 kg jako
verze se spalovacím motorem a totéž platí
také pro objem nákladového prostoru 8 až
17 m³, protože akumulátor je umístěn pod
podlahou. Elektromotor poskytuje výkon 90
kW (122 k). Elektrický pohon přinesl několik
změn do interiéru: místo řadicí páky jsou
tlačítka pro výběr jízdního režimu a vnitřní
zpětné zrcátko zobrazuje informace jako

jsou stav nabití akumulátoru, dojezd a jízdní
režim.
Peugeot uvede e-Boxer na evropské trhy
ve čtvrtém čtvrtletí, ale s jeho prodejem
v České republice se zatím nepočítá.
Vyrábí se v italském závodě Cal di Sangro
a je elektrifikován kooperační společností
Bedeo.

Transport peněz s elektrickým pohonem
První elektricky poháněný opancéřovaný
transportér na peníze na světě byl předán

poskytovateli
bezpečnostních
služeb
Prosegur. Elektricky poháněná dodávka
MAN eTGE, přestavěná specializovanou
firmou Stoof, se testuje při každodenní
přepravě cenností v oblasti Postupimi.
Je vybavena pancéřováním podle
bezpečnostní úrovně FB3. Mohou v ní
cestovat tři lidé. Její vlastní hmotnost včetně
pancéřování je 3150 kg. V městských
oblastech se pancéřovaná vozidla
pohybují pouze na vzdálenost do 60 až 70
km denně, takže dojezd 120 až 130 km (115
km podle WLTP) je tedy zcela dostačující.

Krátce
Čínský výrobce elektromobilů Nio hodlá ve druhé polovině roku 2021 vstoupit na
evropské trhy, a to i se službou pronájmu akumulátorů.
Spolkové ministerstvo hospodářství v čele s ministrem Peterem Altmeierem (CDU)
plánuje omezit kumulování dotací pro elektromobily.
Pouze pět ze 30 šéfů německých koncernů zařazených do burzovního indexu
DAX má jiný něž německý pas, mj. Ola Källenius z Daimleru.
více na
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Personalia z
Pavel Červinka novým
vedoucím pro ČR a SR
Pavel Červinka posílil
obchodní tým předního
poskytovatele záručních
produktů
pro
nová
a ojetá vozidla v Evropě
společnosti CarGarantie.
Pod vedením Tomáše
Kňavy
převzal
péči
o prodejce na Slovensku
a v regionech Morava
a Slezsko v České republice. Díky svým
dlouholetým zkušenostem v automobilové
branži tak může prodejcům poskytnout
optimální podporu a poradenství. Pavel
Červinka pracuje v automobilovém
průmyslu již od roku 2007. Než zahájil svoji
činnost u společnosti CarGarantie, působil
na různých pozicích u velkých prodejců
automobilů,
kde
nasbíral
rozsáhlé
zkušenosti v oblasti fleet managementu
a péče o zákazníky.

Nový vývojář logistické
platformy DoDo
Šéfem produktu v logistickém startupu
DoDo se stal Ondřej Seer (31), který se
v oblasti vývoje softwaru posledních pět let
pohybuje v roli QA Engineera a zodpovídá
za kvalitu dodávaného softwaru. Zkušenosti
sbíral 3,5 roku v softwarové společnosti
Winsite odkud přešel do startupu DoDo,
kde zajistí další rozvoj logistické IT platformy
firmy. Komplexní logistická platforma,
kterou Ondřej Seer dostává na starost,
umožňuje kromě efektivního plánování
tras a sledování kurýrů DoDo také realtime
monitoring a reporting všech návazných
logistických procesů.

více na
www.automakers.cz

Honda přesune produkci z Anglie do Japonska
Honda plánuje v roce 2021 přesunout
produkci svých automobilů ze závodu ve
Swindonu na jihozápadě Anglie do továrny
v Yorii u Tokia. Informovala o tom agentura
Nikkei. Ve Swindonu se vyrábějí evropské
verze modelové řady Civic. Honda už loni
v únoru oznámila, že v souvislosti s klesajícím
prodejem a Brexitem uzavře v roce 2021
svoji továrnu ve Velké Británii, neboť nynější
verze modelu Civic v roce 2021 dospěje
na konec svého výrobního cyklu. Závod ve
Swindonu je v provozu od roku 1985. Má

3500 zaměstnanců, spolu s dodavatelským
řetězcem poskytuje práci 15 000 lidem.
Přitom britský trh pro Hondu představuje
třetinu z celkových registrací v celé Evropě.

více na
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Prodej aut klesá,
zákazníci stále více
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Jak nebezpečné jsou požáry elektromobilů?
Co se stane, když elektricky poháněné
auto začne hořet v silničním tunelu nebo
v podzemních garážích? V testovacím tunelu
Hagerbach ve Švýcarsku vědci Federálního
ústavu pro testování a výzkum materiálů EMPA
zapálili jejich akumulátory a přitom analyzovali
distribuci sazí a kouřových plynů a zbytky
chemikálií v hasicí vodě.
První scénář představoval požár automobilu
s nabitým akumulátorem 32 kWh v uzavřeném
parkovacím prostoru bez mechanického větrání.
Z důvodu ekonomiky bylo vše zmenšeno na 1/8.
Testy zkoumaly jak se saze usazují na stěnách
tunelu, na površích a na ochranných oblecích
hasičů a jak toxické jsou zbytky. Druhý scénář
se zabýval chemickými zbytky v hasicí vodě
ze systému sprinklerů. Akumulátor vodou nelze
uhasit ale hořící moduly se musí chladit aby se
zabránilo šíření ohně. Třetí scénáři se zaměřil na
vliv požáru na ventilační systém.
Vedoucí projektu Lars Derek Mellert uvedl:
„Z hlediska vývoje tepla není hořící elektrický
automobil nebezpečnější než hořící automobil
s konvenčním pohonem. Znečišťující látky,
emitované hořícím vozidlem, jsou vždy
nebezpečné.“ Při požáru se v akumulátoru vyvíjí

velké množství sazí obsahujících toxické oxidy
kovů. Bez ohledu na typ pohonu proto musí být
prvořadým cílem dostat každého co nejrychleji
z nebezpečného prostoru.
Moderní ventilační systémy v tunelech
dokáží požár zvládnout a je nepravděpodobné
poškození ventilačního systému nebo zařízení
tunelu korozí. Ani hasiči se nemusí učit nic nového.
Vědí, že akumulátor nelze uhasit a musí jej pouze
ochladit velkým množstvím vody. Vyhořelý vrak
musí být uložen ve speciální nádobě aby se
nemohl znovu vznítit. To je odborníkům známo
a praktikuje se to.
Jedním z problémů je hasicí a chladicí voda.
Analýzy ukázaly, že její chemická kontaminace
70x přesahuje limity pro průmyslové odpadní
vody a je až 100x vyšší než povolený limit.
Je proto důležité, aby tato kontaminovaná
voda nepronikla do kanalizace bez řádného
profesionálního čištění.
Mellert také varuje majitele garáží: „Saze
obsahují velké množství oxidů kobaltu, niklu
a manganu. Úklid po požáru elektrického
automobilu je úkolem pro profesionály
v ochranných oblecích.“

více na
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Šetření proti Pötschovi a Müllerovi bylo zastaveno
Nejvyšší představitel holdingu Porsche SE
Hans Dieter Pötsch, který je rovněž předsedou
dozorčí rady společnosti VW, se již nemusí bát
soudního řízení. Státní návladní ve Stuttgartu
po třech a půl letech ukončil vyšetřování –
proti zaplacení 1,5 milionu eur. Řízení se týkalo
podezření, že důsledky aféry VW s podváděním
při měření emisí vozidel se vznětovými motory
ve Spojených státech byly ze strany společnosti
Porsche SE investorům sděleny příliš pozdě.
Porsche SE, který je hlavním akcionářem
společnosti Volkswagen, obvinění odmítá.
Už před třemi měsíci bylo u krajského soudu
v Braunschweigu ukončeno trestní stíhání proti
Pötschovi a současnému šéfovi VW Herbertu
Diessovi ještě před zahájením soudního řízení.
Volkswagen tam za oba zaplatil 9 milionů eur.
Ani ve Stuttgartu Pötsch sám nic neplatí –
tentokrát účet převzala Porsche SE.
Současně bylo ukončeno i stejné šetření
Matthiase Müllera, který byl od podzimu 2015
do dubna 2018 předsedou představenstva VW
Group a členem představenstva Porsche SE.

Pří pad bý valého šéfa V W Ma r tina
Winterkorna ale nekončí. Státní zástupce
bývalého šéfa představenstva VW a Porsche
SE nadále vyšetřuje pro podezření z manipulace
s trhem.
V USA soudce okresního soudu v San
Franciscu vyhověl návrhu společnosti VW na
zamítnutí nároků Komise pro kontrolu cenných
papírů za uvádění investorů v omyl, když v letech
2014 a 2015 emitovala dluhopisy a cenné papíry
na bázi aktiv více než 13 miliard USD. Soudce to
odůvodnil tím, že ministerstvo spravedlnosti to již
vypořádalo v souvislosti s dohodou z roku 2017.
Důsledky Dieselgate ani ukončením trestního
vyšetřování pro Porsche SE neskončí. Holding
je i nadále konfrontován s velkým počtem
soudních sporů s akcionáři požadujícími náhradu
škody v celkové výši přibližně 1,1 miliardy eur.
Akcionáři rovněž obviňují společnost Porsche
SE, že je příliš pozdě informovala o finančních
důsledcích skandálu s naftou. Holding i tato
obvinění odmítá.
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Pneumatiky Bridgestone jako předplacená služba
Společnosti Bridgestone a ETB Autocentres
spouštějí službu MOBOX, předplatné pneumatik
s paušálním měsíčním poplatkem, které nabízí
nové pneumatiky, komplexní záruku a další
služby.
Nabídka je výsledkem kombinace rozsáhlého
know-how největšího výrobce pneumatik na
světě. Bridgestone poskytuje řešení reálných
problémů, jimž řidiči čelí na silnicích. ETB dokáže
identifikovat potřeby spotřebitelů na základě
porozumění jejich potřebám. Dochází tím
k přesunu poptávky od produktů ke službám.
MOBOX tak motoristům umožňuje využívat
pneumatiky jako službu.
Stejně jako spotřebitelé platí za svůj mobilní
telefon budou uživatelé programu MOBOX platit
fixní měsíční poplatek za flexibilní balíček služeb,
který si mohou individualizovat na základě svých
požadavků a finančních možností.
Základní balíčky zahrnují nové prémiové
pneumatiky, jejich montáž a komplexní

záruku včetně ručení za poškození související
s pneumatikami. Součástí nabídky jsou
dodatečné servisní služby jako kontroly
pneumatik, pravidelné střídání kol mezi přední
a zadní nápravou a vyvážení kol. Zákazníci
programu MOBOX mohou uplatnit nárok na
záruční plnění dojde-li k jakémukoli poškození
pneumatiky. V tomto případě bude pneumatika
bezplatně opravena nebo vyměněna. Zákazníci
budou mít také možnost rozšířit své balíčky o další
produkty a služby, například STK či servisní služby.
Zákazníci také mají přístup k zákaznické podpoře
prostřednictvím telefonního centra.
Paul Nunn, ředitel maloobchodního prodeje
ve společnosti ETB Autocentres, k tomu řekl:
„Kouzlo programu MOBOX spočívá v tom, že
přesně víte kolik platíte. Měsíční poplatek je
v prvním roce fixní a ve druhém roce se snižuje.
Doufáme, že flexibilita a komfort služby MOBOX
nalezne mezi motoristy odezvu, a věříme, že
to bude začátek nového způsobu, jakým si
pořizujeme a udržujeme pneumatiky.“
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Prodej aut klesá, zákazníci stále více sázejí na leasing
I přes prudký pokles prodejů automobilů
uzavřeli členové České leasingové a finanční
asociace (ČLFA) v prvním pololetí nejvíce
kontraktů na financování aut. Poskytli na silniční
dopravní prostředky 28,07 miliardy korun, z toho
13,11 miliardy bylo určeno na pořízení 27 181
nových osobních vozů.
Nejčastější formou financování nového auta
je stále úvěr nebo nákup za hotové. Nic na tom
nezměnila ani koronavirová krize, i když i tady
platí, že firmy s jejím příchodem hledaly úspory,
kde se dalo. Prodej nových osobních aut za
sedm měsíců klesl meziročně o 23,6 % na 114
799 vozů.
V případě nákupu vozidla za hotové se
majitel oproti půjčce vyhne výdajům na úroky
a poplatky. Jednorázový výdaj na nákup auta
ale omezuje možnost vyšších investic do dalšího
rozvoje firmy.
Objem poskytnutých úvěrů firmám na
pořízení osobních, užitkových nebo nákladních
vozidel podle statistik ČLFA poklesl o 27 %. I tak
představovalo financování vozů největší položku
ze všech uzavřených smluv a jejich celková výše

přesáhla 13 miliard korun. Výhodou půjčky je,
že auto je ihned majetkem firmy, lze jej prodat,
komukoli půjčit a jezdit s ním bez omezení.
Naopak nevýhody jsou nutnost počítat se
složením akontace a hrazení veškerých poplatků
a servisu vozidla.
Nejjednodušším způsobem, jak pořídit nové
vozidlo okamžitě, je operativní leasing. Podle
statistik ČLFA připadá na operativní leasing
celá pětina firemních investic. Operativní
leasing umožňuje podnikateli eliminovat
nečekané výdaje a zajistit si určitou stabilizaci
cash-flow. Výhodou operativního leasingu
je, že zákazník nemusí řešit platby povinného
ručení a havarijního pojištění. Součástí splátek
je i servis, nákup nebo přezouvání pneumatik.
Na druhou stranu by klienti měli vědět, že může
dojít i k platbě za nadměrné opotřebení vozu
při jeho vrácení. „Zákazníky na tuto možnost při
pořízení leasingu upozorňujeme. Pokud se po
celou dobu nájmu o auto dobře starají, jezdí na
servisní prohlídky a hlásí včas případné pojistné
události, není třeba se ničeho obávat,“ vysvětluje
Jiří Solucev ze společnosti Arval.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot v ČR přechází na WLTP
Protokoly NEDC a WLTP slouží u nových vozů
k měření emisí CO/HC/NOX/částic, emisí CO2
a spotřeby paliva. Protokol NEDC (New European
Driving Cycle, nový evropský jízdní cyklus), který
byl zavedený v roce 1992, je zastaralý. Proto je
od září 2017 postupně nahrazován protokolem
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure, celosvětově harmonizovaný
zkušební postup pro lehká vozidla), který je bližší
skutečným podmínkám používání vozidla.
Protokol WLTP oficiálně u osobních automobilů
nahradil NEDC v září 2017 a v září 2018 u lehkých
užitkových vozů. Od září 2017 do ledna 2021 trvá
přechodné období, kdy se používají hodnoty
podle NEDC nebo WLTP či obojí.
Nový test WLTP poskytuje realističtější pohled na
emise, protože zkušební podmínky jsou mnohem
bližší skutečným jízdním podmínkám s přísnějšími
podmínkami, vyšší rychlostí a delší dobou
testování. Pro dosažení reprezentativnějších
emisí CO2 zahrnuje jak standardní vybavení,
tak i příplatkovou výbavu. Tím se získají

hodnoty spotřeby paliva a emisí na základě
aerodynamiky, hmotnosti a valivého odporu
konfigurovaného vozu s veškerou standardní
i příplatkovou výbavou.
Test WTLP nemá vliv na výkon ani spotřebu paliva
ani na dojezd elektromobilů. Hodnota spotřeby
a emisí CO2 ale jsou podle protokolu WLTP
u vozidel se spalovacím motorem vyšší a dojezd
u elektromobilů a plug-in hybridů (PHEV) nižší,
než hodnoty uváděné podle NEDC.
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