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První dojmy: Citroën ë-C4 – 100% Ëlectric
Nová generace Citroënu C4 přichází se zcela
novým konceptem karoserie kombinujícím profil
hatchbacku s prvky SUV do podoby atraktivního
crossoveru. Jeho elektricky poháněnou verzi jsme
měli možnost vyzkoušet v rámci testovacích jízd
AutoBest.

Trakční elektromotor má největší výkon 100
kW a točivý moment 260 N.m. Akumulátor
s kapacitou 50 kWh umožňuje dojezd 350
km podle WLTP. Při předvídavém stylu jízdy
a s využíváním účinné rekuperace v režimu B
není problém tuto hodnotu výrazně překročit.

Nekonvenční tvar karoserie v kombinaci
s velkými koly 18“ a světlou výškou 156 mm
usnadňuje nastupování, poskytuje nadstandardní
vnitřní prostor a zlepšuje výhled z vozu. Přitom
v porovnání s SUV působí mnohem elegantněji
a má podstatně lepší aerodynamické vlastnosti.
Atraktivitu vzhledu podtrhují ochranné prvky
Airbump ve spodní části dveří.

Charakteristický pro značku Citroën je
nadstandardní jízdní komfort. Nová generace
C4 samozřejmě naplňuje principy programu
Citroën Radvance Comfort včetně použití
tlumičů pérování s progresivními hydraulickými
dorazy, skvěle eliminujícími nerovnosti silnice,
a komfortními sedadly Advanced Comfort,
upřednostňujícími pohodlí při dlouhé jízdě před
boční oporou.

Interiér vyniká prostorností, mj. i proto, že C4
je s délkou 436 cm při rozvoru náprav 267 cm
největším vozem v segmentu. Proto je objem
zavazadlového prostoru jen 380 l (s maximem
1250 l) trochu úlitbou designu.
V interiéru dominuje 10“ dotykový displej
ve formě tabletu a displej v roli digitálního
přístrojového panelu o velikosti 5“ doplněný head
up displejem velikosti 7“.
V souladu s novou strategií skupiny PSA také
nová generace C4 přichází rovnou i s plně
elektrickou verzí ë-C4 – 100% Ëlectric. Ta dále
povyšuje jízdní komfort eliminací hluku a vibrací.

více na
www.autoweek.cz

Volkswagen plánuje malý elektromobil
Podle informací agentury Reuters
Volkswagen vyvíjí malý elektromobil ID.2
pro masový trh v očekávání přísnějších
regulací klimatu, protože usiluje o zvýšení
objemu prodeje místně bezemisních
vozidel. Jde i o reakci na projekt Renaultu
s cenově dostupným elektromobilem
Dacia Spring.
Speciálně sestavený tým konstruktérů se
snaží vyvinout akumulátory napájený čistě
elektricky poháněný automobil velikosti
Volkswagenu Polo, který by měl stát 20 000
až 25 000 eur (514 000 – 655 000 Kč). Měl by
tedy být podstatně levnější než elektromobil
Volkswagen ID.3, který se začal prodávat

v září. Volkswagen zatím neuvádí kdy a kde
by se tento automobil mohl vyrábět. Jde ale
o součást první fáze expanze elektromobility
plánované do roku 2023.

Zahájena výroba elektromobilu Enyaq iV
Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé
Boleslavi zahajuje sériovou výrobu
modelu Enyaq iV. Toto čistě elektricky
poháněné SUV vychází jako první model
značky Škoda z modulární platformy pro

elektromobily MEB koncernu Volkswagen.
Montáž modelu Enyaq iV probíhá na
společné lince s modely Octavia a Karoq.
Jde o jedinou výrobní linku v koncernu
určenou pro vozy vycházející z platforem
MQB i MEB a pro zajištění paralelní výroby
Škoda Auto v Mladé Boleslavi investovala
do nezbytné přestavby 32 milionů eur.
Bude zde v budoucnu vyrábět až 350
vozů řady Enyaq iV denně.
Škoda Enyaq iV nabídne pohon
zadních nebo všech kol, tři velikosti
akumulátorů a pět variant výkonu.
Akumulátor s největší kapacitou zajistí
dojezd v cyklu WLTP až 536 km.

Další témata 48. týdne na autoweek.cz
Volkswagen zvýhodnil skladové vozy objednané online
S autem na CNG řidiči ušetří za dálniční známku
Ford E-Transit pro čistou dopravu
Cena povinného ručení stále pod úrovní průměrné hodnoty
Roste zájem o mobilní výkup aut
více na
www.autoweek.cz

Plug-in hybridy: směřuje Evropa
k nové Dieselgate?
Prodej vozidel s plug-in hybridním pohonem
(PHEV) v Evropě roste, protože kupující využívají
velké vládní dotace a daňové úlevy podporující
jejich prodej. Nevládní organizace Transport and
Environment (T&E) ale vyzvala vlády k ukončení
dotací a daňových úlev pro tato vozidla, protože
produkují ve skutečnosti mnohem více CO2 než
kolik se uvádí.
Plug-in hybridy, kombinující spalovací motor
s elektromotorem a akumulátorem, umožňují
používat elektrický pohon tam, kde je to nutné,
bez obav z omezení dojezdu. Stále častěji se
používá pro luxusní automobily s velkou hmotností
jejichž provoz je bez podpory elektromotoru
spojen s velkými emisemi CO2. Na rozdíl od
plně elektricky poháněných vozidel PHEV
produkují emise CO2, přičemž není zaručeno,
že v městských centrech skutečně používají
elektrický pohon.

T&E testovala tři plug-in hybridní SUV – BMW
X5, Volvo XC60 a Mitsubishi Outlander. Zjistila,
že i za optimálních podmínek s plně nabitým
akumulátorem mají emise CO2 vyšší o 28 – 89 %,
než kolik se uvádí. S vybitým akumulátorem byly
emise 3x až 8x vyšší než uvádějí oficiální hodnoty
a při jízdě v režimu nabíjení akumulátoru byly 3x
až 12x vyšší.

poplatníků,“ uvedla ředitelka společnosti T&E
pro čistá vozidla Julia Poliscanova.
T&E uvádí, že jakmile je akumulátor vybitý,
tyto tři plug-in hybridy ujedou pouze 11 až 23 km
než překročí oficiálně uváděné emise CO2. To je
v rozporu s tvrzením automobilek, že PHEV jsou
vhodné pro dlouhé cesty. Přitom se musí nabíjet
mnohem častěji než elektromobily a BMW X5
ani Volvo XC60 ani neumožňují rychlé nabíjení.
Julia Poliscanova uzavřela: „Automobilky
z vysokých emisí u plug-in hybridů viní řidiče.
Pravdou však je, že většina PHEV není dobře
postavena. Mají málo výkonné elektromotory,
velké znečišťující spalovací motory a obvykle
se nemohou rychle nabíjet. Budoucnost mohou
mít jen s úplnou revizí hodnocení jejich emisí CO2
v předpisech EU. Jinak se brzy připojí k naftě na
smetišti dějin.“

„Plug-in hybridy jsou falešné elektromobily
vyráběné jen pro laboratorní testy a získání
daňových úlev, nikoli pro reálný provoz. Naše
testy ukazují, že i za optimálních podmínek tato
vozidla znečišťují ovzduší víc než se inzeruje. Vlády
by měly přestat je dotovat penězi daňových
více na
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Volkswagen ID.3 sesadil z trůnu Renault Zoe
S 10 590 registracemi ve 27 zemích EU
v průběhu měsíce října předstihl nový
Volkswagen ID.3 poprvé Renault Zoe,
dlouhodobě vedoucí model v žebříčku
nejprodávanějších elektromobilů v Evropě
a získal 15 % podílu
v tomto rychle rostoucím
segmentu. Zoe bylo
druhé s 9903 prodanými
vozy.
Ve Francii Zoe s 2507
registracemi (meziročně
+29 %) drží čtvrtinu
trhu s elektromobily.

Volkswagen ID.3 je zde až na 6. místě s 524
registracemi. Zoe si v říjnu udrželo vedoucí
pozici i v Německu, kde poprvé v historii
prodej překonal hranici 5000 prodaných
kusů a s 5014 registracemi předčil 2647 vozů
ID.3. Zoe generuje 76 % objemu prodeje
ve Francii a Německu, tedy v zemích
s nejvyššími státními dotacemi na prodej
elektromobilů, ve srovnání s 30 % u ID.3.
Na další rozdíl upozorňuje analytik Jato
Dynamics Filipe Munoz: „Více než polovina
prodaných ID.3 směřuje ke korporátním
zákazníkům, zatímco Zoe se prodává
převážně soukromníkům.“

Praha převzala elektromobily Nissan
Hlavní město převzalo 13 osobních
elektromobilů Nissan Leaf Acenta
a sedmimístnou dodávku Nissan e-NV
200 Evalia. Budou sloužit pro různé
příspěvkové organizace. V nejbližší
době bude předáno městu dalších 13
elektromobilů – šest Nissanů Leaf Acenta,
dva Nissany e-NV 200 Van a pět Nissanů
e-NV 200 Evalia pro pět osob. Celkem 27
elektrovozidel bude stát 20 milionů Kč.
„V Praze fandíme moderní ekologické
dopravě a snažíme se aktivně přispívat
k jejímu rozvoji. Věřím, že elektromobily
pro městské školy a sociální služby budou

dobře sloužit nejen těmto organizacím, ale
také přispějí ke snižování emisí, zlepšování
životního prostředí a tím i kvality života
v našem městě,“ řekl primátor hlavního
města Prahy Zdeněk Hřib.

Krátce
Volvo Cars končí spolupráci se skandinávským dealerem Bilia a kupuje dealerskou síť
Uppland aby vytvořilo vlastní síť Volvo Bil.
Jaguar Land Rover žaluje koncern VW, že v SUV Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley
a Lamborghini nelegálně používá jeho patentovanou technologii Terrain Response.
Analýzy v USA ukazují, že pokles zůstatkové ceny je u elektromobilů už po třech letech
provozu výrazně vyšší než u standardních aut.
Nový výrobce SUV Ineos bude spolupracovat s Hyundai Motor na vývoji pohonu
s palivovými články.
více na
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EU chce soběstačnost
v akumulátorech pro elektromobily
Evropská komise tvrdí, že do roku 2025 může
být Evropská unie soběstačná v produkci
akumulátorů elektricky poháněných vozidel.
Světové produkci v současné době dominuje
Čína.
V rámci svého plánu stát se do roku
2050 klimaticky neutrální chce EU podpořit
místní produkci stavebních kamenů pro
ekologický průmysl – včetně vodíku pro výrobu
nízkouhlíkových ocelí a akumulátorů pro pohon
elektromobilů. V současné době produkuje
Čína asi 80 % světové produkce akumulátorů,
produkce v Evropě se však má rychle rozšiřovat.
„Evropská unie by do roku 2025 mohla
vyrábět dostatek akumulátorů k napájení rychle
rostoucí ﬂotily elektrických vozidel, aniž by se

musela spoléhat na dovážené články,“ uvedl
místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.
Evropská komise ještě letos předloží nový
předpis aby zajistila, že akumulátory vyráběné
nebo dovezené do Evropy budou „nejzelenější na
této planetě“. Toto nařízení bude vyvíjet tlak na
výrobce ze třetích zemí a Komise věří, že podpoří
evropskou produkci „čistých“ akumulátorů.
„Jsem přesvědčen, že do roku 2025 bude
EU schopna vyrábět dostatek článků pro
akumulátory, které by splňovaly potřeby
evropského automobilového průmyslu a dokonce
budovat naši exportní kapacitu,“ prohlásil
absolvent Státního institutu mezinárodních
vztahů v Moskvě Šefčovič.
V Evropě se buduje 15 velkých továren na
výrobu článků pro akumulátory, včetně závodů
Northvolt ve Švédsku a Německu, čínského
výrobce CATL v Německu a jihokorejské firmy
SK Innovation v Maďarsku. Šefčovič uvedl, že do
roku 2025 evropské závody vyprodukují dostatek
článků pro šest milionů elektromobilů. Jelikož
Komise očekává, že na evropských silnicích
jich do roku 2025 bude 13 milionů, budou nutné
další investice. Šefčovič k tomu dodal, že fond
na obnovu po koronaviru v hodnotě 750 miliard
eur je připravovaným nástrojem na podporu
takovýchto projektů.
více na
www.autoweek.cz

Kamera pro každou akci
Niceboy Vega X Lite je univerzální akční
kamera nejen pro sportovní aktivity, ale
zaznamenáte s ní i jízdu autem nebo jí
můžete použít i jako webkameru. Má dobré
rozlišení videozáznamu i fotografií a její
ovládání je tak jednoduché, že ho zvládne
i úplný začátečník. Její miniaturní rozměry

z ní navíc dělají partnera pro jakoukoliv
akci. Na našem trhu patří k cenově
nejdostupnějším akčním kamerám. Pracuje
s rozlišením HD i FullHD při 30 snímcích
za sekundu. S přiloženým pouzdrem je
vodotěsná až do hloubky 30 m.
S módem autokamery se z Vega X Lite
stane černá skříňka. Spustí nahrávání při
připojení k napájení, po odpojení se zase
automaticky vypne a funkce videosmyčky
vás zbaví starosti o místo pro nahrávání.
Pokud potřebujete webkameru, kameru
Vega X Lite snadno připojíte k PC s programy,
které umožňují připojení externí kamery.
Niceboy Vega X Lite koupíte za 1199 Kč.

Nová prodejna Mitsubishi v Praze
Společnost Auto Palace, člen skupiny
AutoBinck, otevřela nový showroom
značky Mitsubishi v areálu na Spořilově.
Mitsubishi tak získává větší prodejnu s lepším
zázemím pro zákazníky a atraktivní pozici
v rámci APS u přivaděče na Jižní spojku.
Nová prodejna disponuje plochou 310 m2,
a snadno tak zákazníkům představí celou
modelovou řadu Mitsubishi. Současně
nabídne pohodlné zázemí i předávací
místo pro nové majitele některého z vozů.
„Obslužnost zákazníků je pro nás
klíčová. Díky nové prodejně získáváme
více parkovacích míst pro naše zákazníky
v rámci prodeje i servisu, ale současně
také více místa pro nové předváděcí

vozy. Čekající mohou využít kvalitní zázemí
v rámci komfortní zóny na prodejně,“ říká
generální ředitel M Motors CZ Kamil Šilhavý.
více na
www.autoservismagazin.cz

Aktualita z
Registrace vozů Euro 6d-TEMP
jsou časovanou bombou
Současná koronavirová doba přináší další
nemalý aktuální problém, který je svým způsobem
časovanou bombou. Situaci komentuje publicista
Karel Beránek.
I kdyby od 30. listopadu v prodeji aut nastal
„normální“ stav a registrační místa se také
plně otevřela, stejně hrozí, že se do konce roku
nestačí vyprodat skladové zásoby vozů plnících
dosavadní normu Euro 6d-TEMP a ty prodané
nebude možné z kapacitních důvodů ani
registrovat.
Platná legislativa EU totiž vyžaduje, že od
1. ledna 2021 nesmí (až na přesně definované
množství vozidel z tzv. „výběhu série“) být
registrována nová vozidla plnící dosavadní normu
Euro 6d-TEMP, ale jen zpřísněnou normu Euro 6d
ISC – FCM. V podmínkách pro nové osobní vozy,
na které se vztahuje směrnice o „výběhu série“, je
stanoveno, že nejvyšší množství vozidel jednoho
či více typů nesmí přesáhnout 10 % a v případě
ostatních kategorií 30 % vozidel všech dotyčných
typů, jež byla v daném členském státě uvedena
do provozu v průběhu předchozího roku. Pokud
by uvedených 10 % či 30 % představovalo méně
než 100 vozidel, může členský stát povolit uvedení
do provozu až 100 vozidel.
V této souvislosti se sice vyvíjejí různé aktivity,
mj. i ze strany Evropské asociace výrobců
automobilů ACEA a jejich prodejců CECRA,
aby Evropská komise umožnila posunutí termínu
platnosti nové normy tak, aby bylo možné ještě
nějaký čas v novém roce prodávat a registrovat
vozidla, která s ohledem na vzniklou situaci
zůstala neprodána ve skladech. Jakákoli
úprava ale je u evropských úředníků obvykle
velkou komplikací, jejíž vyřízení může trvat i dost
dlouho. Obchodníci s automobily ale mají na

vše už jen měsíc prosinec, a to v jeho třetí třetině
jsou vánoční a novoroční svátky se vším, co s tím
souvisí.
Pokud by se Evropské komisi a následně
institucím na národní úrovni nepodařilo žádost
ACEA a CECRA vyřídit, znamenalo by to pro
prodejce, že by museli do konce roku zaregistrovat
všechna auta plnící jen Euro 6d-TEMP, kromě
určitého množství, na které se může vztahovat
výjimka „výběhu série“. A to je opravdu slušná
časovaná bomba. Protože se nová auta dají
registrovat na kterémkoli registračním místě ČR,
bude vhodné hledat méně vytížené úřady kde
přijímají elektronické registrace.
Je velice nepravděpodobné, že by v důsledku
uvedených problémů mělo dojít k nějakým
rozsáhlejším výprodejním a slevovým akcím.
více na
www.automakers.cz
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Škoda Auto získala ocenění CompanyBest 2020
Mezinárodní porota AutoBest složená z 31
novinářů zastupujících 31 evropských zemí
ocenila společnost Škoda Auto za vynikající
rozvoj na mnoha trzích a inovativní koncepty
ve výrobě. Škoda Octavia patří k finalistům
kandidujícím na titul Best Buy Car of Europe in
2021.
AutoBest, největší nezávislá automobilová
porota v Evropě, vyznamenala společnost Škoda
Auto oceněním CompanyBest 2020. Novináři
z 31 zemí ocenili vynikající rozvoj automobilky na
mnoha zahraničních trzích i realizaci inovativních
konceptů ve výrobě. Vedle projektu digitalizace
dProdukce v závodě v Kvasinách porota ocenila
také paralelní výrobu různých modelů vozů na

bázi platforem MQB a MEB na společné výrobní
lince v Mladé Boleslavi. Kromě toho mezinárodní
novináři ocenili společnost Škoda Auto za
atraktivní design jejích modelů, rozšiřování
portfolia zaměřeného na zákazníky, praktické
„Simply Clever“ nápady a technické inovace.
Společnost Škoda Auto porotu přesvědčila
chytrým konceptem výroby: v závodě v Mladé
Boleslavi vyrábí na téže výrobní lince paralelně
a zcela flexibilně modely Octavia a Karoq
na bázi modulární platformy MQB a model
Enyaq iV, který využívá modulární platformu
pro elektromobily MEB. Porota AutoBest dále
ocenila projekt digitalizace dProdukce, který
zaměstnance v závodě v Kvasinách vede bez
papírových podkladů jednotlivými kroky výroby,
dokumentace a kontroly kvality.
Bestseller české automobilky, model Škoda
Octavia, kromě toho patří k finalistům v kategorii
Best Buy Car of Europe in 2021.
Společnost Škoda Auto přesvědčila porotu již
při loňském ročníku této ceny: odborníci udělili
ocenění SmartBest za digitální asistentku Lauru,
které se coby inovaci roku podařilo prosadit proti
konkurenci v oblasti interakce mezi řidičem vozu
a umělou inteligencí.
více na
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Řidiči dávají přednost tlačítkům
před dotykovými displeji
Řidiči při ovládání svých automobilů dávají
přednost klasickým tlačítkům a spínačům před
dotykovými displeji a hlasovým ovládáním,
které jim vnucují automobilky. Dokládá to
reprezentativní průzkum institutu pro výzkum
veřejného mínění YouGov.

gesty a pouze 9,9 % chce ovládat funkce svého
vozu převážně nebo jen hlasem.

V moderních automobilech stále víc dominuje
ovládání funkcí prostřednictvím dotykových
displejů. Většina řidičů však jednoznačně dává
přednost ovládání pomocí spínačů a tlačítek.
U německých řidičů si ovládání hlasem, dotyky
a gesty ve vozidle stále nezískalo oblibu.
Většina z nich stále dává přednost tradičním
mechanickým ovládacím prvkům nebo
kombinaci ručního a digitálního ovládání.

Řidiči moderní technice stále nedůvěřují –
39,9 % se obává vysoké náchylnosti k chybám
pokud nebude jejich hlasový příkaz rozpoznán
a 16,9 % nemá důvěru ve funkčnost hlasového
ovládání. Obavy o bezpečnost dat a špatně
chráněnou technologii vyjadřuje 9 % řidičů.

Většina motoristů v Německu v autě
raději mačká tlačítka – uvedlo to 37 % řidičů
v reprezentativním průzkumu institutu pro výzkum
veřejného mínění YouGov, zatímco 22 % z nich
si myslí, že nejlepší je kombinace různých
ovládacích prvků. Znamená to, že 59,6 % řidičů
stále dává přednost plně nebo alespoň převážně
haptickému ovládání. Jen 16 % řidičů dává
přednost dotykovému displeji nebo ovládání

Podle průzkumu respondenti požadují tlačítka
nebo mechanické ovládací prvky především pro
otevírání a zavírání oken, nastavení klimatizace
a hlasitosti rádia.

Zatímco 8 % dotázaných uvedlo, že ve svém
autě už nemá žádná tlačítka, ale pouze hlasové
ovládání nebo dotykový displej, 61 % majitelů
uvádí, že nemá ve svém autě žádné digitální
operační systémy, přičemž 52 % jednoznačně
dává přednost haptickým ovládacím prvkům.
Přitom 57,6 % dotazovaných vidí výhody
v hlasovém ovládání především kvůli zvýšené
bezpečnosti díky menšímu rozptylování (35,4 %)
a zjednodušení ovládání (16,6 %). Moderní vzhled
oslovuje pouze 5,7 % dotazovaných.
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České ﬁrmy jsou premianty v telematice
Podle průzkumu společnosti Arval telematiku
v České republice podnikatelé využívají ve velké
mí ře pro správu svých vozových parků. Dle
průzkumu Arval Mobility Observatory pracuje
s telematikou 35 % českých firem. O 2 % tak
převyšují průměr zemí EU. Telematické systémy
používají nejčastěji pro snižování nákladů,
prevenci zneužití a lokalizaci vozidel nebo
zlepšení provozní efektivity.

pochybnosti o návratnosti investice a o užitečnosti
získaných údajů. Vyjádřila se tak více než polovina
respondentů, v ostatních zemích EU pak něco
přes 40 % dotazovaných. České firmy naopak
netrápí možné narušení soukromí řidičů, které
je s využíváním telematických systémů spojené.
Jako důvod pro nepořízení tento důvod uvedlo
pouhých 15 % respondentů, zatímco v zahraničí
to bylo 38 %.

V České republice se telematika používá
hlavně ke snížení nákladů na vozový park. Činí
tak polovina z dotazovaných firem, které tyto
nástroje využívají. Více než třetina společností ji
používá k prevenci zneužití vozidel nebo k jejich
lokalizaci a zlepšení bezpečnosti provozu.

Zkušenosti s telematikou má například Uniqa
pojišťovna, která poskytuje svým 16 000 klientů
telematickou asistenci SafeLine a počítá pojistné
podle počtu ujetých kilometrů. Především je
ale určena k nouzové asistenci, jak přibližuje
Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny: „V případě
nehody registruje centrála díky nárazovému čidlu
kolizi a ihned se zapojí do řešení – telefonicky
dohodne s řidičem potřebné kroky, a pokud se
ho nedaří kontaktovat, pošle hned na přesně
určené místo záchranné složky. Tato funkce se
osvědčila loni celkem 115x, letos už více než 70x.“

„V ostatních zemích EU slouží telematické
systémy převážně k lokalizaci vozidel, zvýšení
efektivity provozu a jeho bezpečnosti. Rozdíl je
také v důrazu na ekologii. Zatímco v Česku slouží
telematika ke snížení dopadů vozidel na životní
prostředí jen u 13 % ﬁrem, ve zbytku EU klade na
ekologii důraz čtvrtina společností,“ přibližuje
výsledky průzkumu konzultant společnosti Arval
Tomáš Kadeřábek.
Podle průzkumu Arval Mobility Observatory
využívají telematická zařízení v České republice
nejvíc velké firmy u lehkých užitkových
vozidel. Mají tak k dispozici knihu jízd, přehled
o poruchách i pomoc dispečinku v případě
nehody.
„Telematiku v lehkých užitkových vozech má
v tuzemsku každá třetí ﬁrma a nejvíce ji využívají
společnosti nad 500 zaměstnanců, ve kterých
jsou v provozu téměř dvě třetiny vozidel s těmito
systémy. Ve zbytku EU je to jen polovina. Ostatní
evropské země naopak vedou v telematice
u osobních vozů, využívá ji téměř třetina ﬁrem,
v Česku je to jen čtvrtina,“ říká Tomáš Kadeřábek.
Společnosti, které telematiku nevyužívají,
uvádějí jako hlavní důvody pro její nepořízení

více na
www.autoweek.cz

Barometr platební morálky 2020
Světová ekonomika se letos propadne o 4,3 %,
očekávají analytici úvěrové pojišťovny Atradius.
Negativní dopad pandemie Covid-19 je tak větší,
než tomu bylo v případě globální finanční krize
z let 2008 a 2009. Řada zemí navíc nyní čelí druhé
vlně pandemie, kvůli které znovu dochází ke
zpřísňování karanténních opatření. Firmy proto
budou i v roce 2021 čelit propadu poptávky
a zhoršené platební morálce. Rychleji také bude
přibývat insolvencí.
Nejnovější výsledky průzkumu Barometr
platební morálky, provedeného úvěrovou
pojišťovnou Atradius, ukazují, že Evropa je sice
pod tlakem, ale zcela na kolenou se ještě
neocitla. Důvodem jsou především programy
vládní pomoci, jež jednotlivé státy, včetně České
republiky, postupně přijaly.
České firmy přesto podle průzkumu patří mezi
nejvíce zasažené v Evropě. Nepříznivý dopad
pandemie na tržby letos pocítily téměř dvě třetiny
z nich, 47 % dotazovaných podniků se potýká
i se zhoršením cash ﬂow. „Příčinou je především
vysoká závislost tuzemské ekonomiky na exportu.
Z dotazovaných zemí ve východní Evropě
vykazuje větší nepříznivý dopad pandemie
jen Bulharsko a Slovensko,” říká ředitelka české

pobočky úvěrové pojišťovny Atradius Markéta
Stržínková.
Vládní podpora bude pro mnoho podniků po
celé Evropě zásadní i příští rok. Vyhlídky na další
vývoj nejsou příliš příznivé. Zásadně bude zasažen
sektor cestovního ruchu a pohostinství. Kvůli
recesi, v níž se eurozóna v důsledku pandemie
ocitla, ale počítají s propadem poptávky i firmy
v dalších odvětvích.
Kromě toho budou muset evropské firmy čelit
také pokračujícímu nárůstu opožděných plateb.
Například Spojené království a Nizozemsko už
nyní vykazují nárůst faktur po splatnosti o 81 %
resp. 75 %. Ve Východní Evropě tento ukazatel
dokonce dosáhl 88 %.
„Bez výjimky každá dotazovaná země
v Evropě hlásí zvyšující se objem opožděných
plateb. Ve srovnání s obdobím před pandemií je
nárůst v průměru dvoutřetinový,“ upozorňuje člen
představenstva společnosti Atradius Andreas
Tesch. Světová ekonomika i hospodářství
jednotlivých zemí se podle něj budou s dopady
stávající krize vyrovnávat ještě několik let, ve
kterých je proto třeba počítat se zvýšenou
pravděpodobností výskytu insolvencí.
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Firmy čelí problémům s výkupem aut
Uzavření provozoven autobazarů nezpůsobilo
problémy pouze zákazníkům, kteří chtěli koupit
nebo prodat automobil, ale způsobilo potíže
i u firem, které potřebují obnovit svoje vozové
parky. Vyplývá to ze zjištění Asociace autobazarů
APPAA.
„Blíží se konec roku a mnoho ﬁrem v tuto
dobu přemýšlí o prodeji svého vozového parku
a nákupu nového. Mnoho ﬁrem má spočítané
nákladové kalkulace právě do konce roku, kdy
svoje vozy nabízejí autobazarům k prodeji. To
ale nyní mohou velice obtížně, a proto většinu
prodejů odkládají. To jim ale způsobuje další
náklady například na další servisní prohlídky,
výměny olejů, pneumatiky a podobně,“ říká Petr
Přikryl z Asociace autobazarů APPAA.
„Ročně tímto způsobem vykupujeme více
než 3000 vozidel,“ říká Filip Kučera ze společnosti
Auto ESA, která se ﬂeetovými výkupy zabývá.
Jeho slova potvrzuje i Pavel Mařinec ze
společnosti Mama Car, která od firem vykoupí
stovky vozů ročně: „Výkupy od firem jsou
zajímavým zdrojem kvalitních vozů s českým
původem, na které se naše společnost
specializuje především.“

Podle Petra Přikryla se tak mnoho firem může
dostat do finančních potíží nejen proto, že je
utlumená ekonomika a příjmy většiny firem výrazně
poklesly, ale také proto, že s vícenáklady, které
jsou spojené s delším držením staršího vozového
parku, prostě nepočítaly. „Máme informace, že
v některých případech mohou takové náklady
dosáhnout až stovek tisíc. Je možné, že kvůli
vyšším nákladům některé ﬁrmy servisní úkony
prostě odloží nebo úplně zanedbají. Vozy tak
budou v době prodeje v horší kondici a servisní
náklady ponese nový majitel,“ varuje Přikryl.
Podle Přikryla je velmi žádoucí aby se prodejny
ojetých vozidel co nejdříve otevřely a aby bylo,
samozřejmě za dodržení přísných hygienických
pravidel, všem umožněno vozy nejen kupovat,
ale také prodávat. APPAA proto pro prodejce
připravila desatero bezpečného prodeje, které
svým členům již distribuovala v minulých dnech.
„V současnosti máme již připravena všechna
bezpečnostní opatření, tak abychom po
rozvolnění a po otevření našich provozoven byly
schopni uspokojit poptávku zákazníků. Věříme, že
k další vlně rozvolnění dojde v řádech několika
dnů,“ doplňuje Kučera z Auto ESA.
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