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Pandemie přináší i pozitiva  
S ohledem na průběh předchozího roku, který se odehrával v režimu různých anticovidových opatření, asi 
většina neočekává moc dobrého. Po zkušenostech z loňska tak málokdo dokáže odhadnout, jaký letošní 
rok bude. Ten loňský se odehrál ve znamení zvýšených restrikcí a výrazného poklesu průmyslu. 
V Evropě bylo registrováno 12 milionů automobilů, o čtyři miliony, respektive o 24,3 procenta méně než 
v roce 2019. Tuzemskou automobilku Škoda může uklidnit, že její výpadek počátkem letošního roku není 
mimořádný, naopak značka nadále posiluje. Nejsilnější zůstává Volkswagen, který jako jediný drží víc než 
desetinu trhu. Škoda patří spolu s Peugeotem, Renaultem, Toyotou, BMW a Mercedesem do vybrané spo-
lečnosti automobilek, které obsadily víc než pět procent trhu a zpravidla svou pozici během koronavirové 
krize vylepšily.

Vývoj technologií zrychlil
Optimismus je ale na místě. Tuzemským prodejním výsledkům hodně pomohl částečný přechod do on-line prostředí, které lze vnímat 
jako stavební kámen nových prodejních trendů, které se budou v dalších letech nadále rozvíjet. Letos bude situace stále složitá, ale díky 
nově nalezeným prodejním strategiím se už neočekává, že by prodejci měli stejné výpadky jako v loňském roce. Covid tak urychlil přechod 
služeb do on-line prostředí. 
Pandemie tak obecně výrazně urychlila vývoj a využívání technologií i v jiných oborech a lze očekávat, že i letošní rok bude v tomto trendu 
pokračovat. Do továren a skladů, ale i do našich domácností (jak ukázal letošní, poprvé virtuální veletrh CES) budou stále více nastupovat 
roboty a různé automatizované systémy. Pravda, na rozdíl od automatického vysavače si asi robotického kuchaře zatím moc lidí nepořídí 
a na autonomní auta si také počkáme o trochu déle, než původní smělé plány předpokládaly, ale už jsou tady... A různá zařízení pro chytré 
domácnosti a systémy, které byly ještě ne tak dávno jen z říše sci-fi, již zcela běžně používáme – od smartphonů a nositelné elektroniky 
přes asistenční systémy v autě až po věci, které umožňují z pohodlí domova sledovat nejnovější filmy a poslouchat hudbu ve famózní 
kvalitě, aniž bychom potřebovali navštívit kino nebo koncert. Nebo můžeme sledovat svůj zdravotní stav s využitím zařízení, kvůli kterým 
jsme dříve museli za lékařem. 

Druhá strana mince
Ovšem každá mince má dvě strany. Na jednu stranu je sice fajn neustále dokonalejší možnost organizování zdraví, zábavy, vzdělávání 
a dokonce i výroby a pomalu všeho možného na dálku, na druhou stranu ale roste i riziko, že se bude dále prohlubovat problém, ke 
kterému už má lidstvo z let minulých slušně nakročeno – život v sociální bublině, maskovaný jako zapojení do (zdánlivě) úžasné síťové 
komunity. Ve skutečnosti se vytváří spíše jen soubor izolovaných, pouze technologiemi propojených a na nich osudově závislých jedinců, 
kteří ztrácejí kontakt s reálným světem (ano, i ta obyčejná hospoda bez wi-fi má něco do sebe, do lockdownu se tam mohli setkávat živí 
lidé s jinými skutečnými lidmi v reálné podobě, nevylepšenými automatickým zeštíhlováním a vyhlazováním vrásek na obrazu z webkame-
ry). A co hůř, vytvářejí si vlastní obraz světa na základě často velmi pofiderních informací z médií, který má do toho, jak se věci doopravdy 
mají, hodně, hodně daleko. Navíc se soustavným odvykáním logickému myšlení a analytickému uvažování, k čemuž však používání stále 
zjednodušovaných (a zjednodušujících) řešení směřuje, je na problém do budoucna zaděláno.

Michal Busta
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Méně anket, více prestiže 
Nejrůznějších anket ve stylu „Auto roku“ nebo „Flotilové auto roku“ jsme měli a máme víc než 
dost. Ale kvantita rozhodně není synonymem pro prestiž. Naopak. Čím více je podobných anket, 
tím menší důvěru vzbuzují. Jsem proto velmi rád, že se nám povedlo završit jednání o sjednocení 
flotilových anket vzájemnou dohodou s konkurenčním magazínem. Vydavatelé časopisů Flotila 
a Business Car se dohodli na spolupráci a od letošního roku spojují své ankety o nejlepší firemní 
auta a služby. Vzniká tak největší anketa svého druhu na českém trhu FLEET DERBY – FLOTILA 
ROKU. 
Jsme přesvědčeni, že vytvořením pouze jedné ankety výrazně vzroste její prestiž a transparentnost. 

Do té doby si každý časopis organizoval své flotilové auto roku po svém. Náš časopis pořádal anketu FLEET DERBY, zatímco 
Flotila měla svou FLOTILU ROKU. Nyní jednu velkou prestižní anketu zaštítí oba tituly. Těžit z toho budou nejen oba časopisy, 
ale i čtenáři, automobilky a firmy poskytující fleetové služby. Slavnostní vyhlášení nejlepších flotilových automobilů, produktů 
a služeb proběhne v lednu příštího roku.
Podobná situace nastala před téměř deseti lety, kdy se vedle ankety Auto roku v ČR vytvořila další anketa, kterou zaštiťovali 
odborní motorističtí novináři. Po dohodě a  sloučení obou anket se podařilo výrazně zvýšit i  její prestiž. Navíc ubylo sporů 
a vzájemných animozit. 

Pokud bych se vrátil zpět k anketě FLEET DERBY – FLOTILA ROKU, tak jistě není bez zajímavosti, že pro odbornou porotu, 
která je sestavena ze zkušených flotilových manažerů a ředitelů firem, vypracujeme podklady, které u nominovaných automobilů 
pomohou odkrýt skryté náklady na  servis a  opotřebitelné díly. Tyto kalkulace nám tradičně vypracovává renomovaná 
společnost TecAlliance. Porotci tak budou mít k  dispozici řadu informací, které mohou využít při rozhodování v  rámci své 
volby. Jistě také není bez zajímavosti, že veškeré vyplněné anketní lístky porotců budou zveřejněny na webových stránkách. 
Důraz na transparentnost celé ankety je tedy zřejmý.

Příjemné čtení!
Michal Busta
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Test spotřeby paliva
Za kolik dodávky skutečně jezdí? 

V našich pravidelných přílohách se věnujeme podrobně jak ekologickým pohonům, tak dodávkovým 
automobilům, u kterých měříme skutečnou spotřebu pohonných hmot. Test hybridních automobilů, 
elektromobilů a  plynových pohonů připravujeme v  následujícím čísle časopisu. V  tomto čísle jsme 
testovali skutečnou spotřebu dodávek do 3,5 tuny. Nejdříve jsme si ověřili přesnost palubního počítače 
a pak měřili skutečnou spotřebu pohonných hmot v různých jízdních režimech, a to jak s prázdným, 
tak s naloženým automobilem. Tento test děláme už třetím rokem a výsledky jsou skutečně zajímavé. 

Přesnější palubní počítače

Pokud bych měl shrnout nejzajímavější poznatky, nelze nezmínit, že výrobci znatelně zpřesnili své 
palubní počítače. Největší odchylky, které jsme zaznamenali, jsou do 0,4 l/100 km. Před třemi lety to 
bylo u starších modelů Ford, Hyundai, Renault přes 0,6 l/100 km. 

Motory Euro 6 o 0,5 l/100 km úspornější!

Další zajímavostí je skutečnost, že s příchodem nové normy Euro 6 (pro výrobce automobilů závazná od letošního září) došlo k významnému 
reálnému poklesu spotřeby paliva. Norma tak motorům ulehčila, protože o  redukci škodlivin se ve  výfukovém traktu stará dodatečný 
katalytický systém s činidlem AdBlue. Motory se tak mohly nadechnout čerstvého vzduchu. Výrobci snížili objem recirkulovaných spalin 
a zvýšili poměr paliva ke stlačovanému vzduchu. V praxi jsme naměřili úspory od 0,4 do 0,6 l/100 km. 
Motory navíc začaly táhnout od výrazně nižších otáček, čehož výrobci chytře využili, a nyní montují znatelně těžší stále převody. Ještě před 
třemi čtyřmi lety motory středně velkých a velkých dodávek točily při 100 km/h na nejvyšší rychlostní stupeň kolem 2500 1/min, nyní je to 
jen 1750 1/min až 2000 1/min! To znatelně šetří paliva na dálnicích. A ještě před pěti sedmi lety točily motory kolem 3000 1/min. Navíc 
většina převodovek byla jen pětistupňová. To mělo vliv na spotřebu především při jízdě po dálnici. Běžná spotřeba při rychlosti 130 km/h 
byla 12 až 15 l/100 km. Nyní se i velký a vysoký transit vejde s přehledem do 10 l/100 km. 
Absolutním rekordmanem je modernizovaný motor 1.6 HDI v  nových dodávkách Peugeotu a  Citroënu (Expert/Jumpy). Při ustálené 
dálniční rychlosti 130 km/h se motory těchto středně velkých dodávek spokojí jen se 7,8 l/100 km, a v kombinovaném režimu je možné 
jezdit dokonce za 6,7 l/100 km. Zpřevodování využívá výhod motoru, který dokáže zrychlovat od 1000 1/min i na zařazený šestý rychlostní 
stupeň i s nákladem 500 kg!!! Výrazný zátah nastane po překročení 1250 1/min a nejvyšší výkon je u takto malého motoru k dispozici již 
při 3500 1/min. Tak to tu opravdu ještě nebylo. Mezi dvoulitrovými vznětovými motory je mezi středně velkými dodávkami nejúspornější 
Volkswagen Transporter. Zvláště s nákladem je spotřeba oproti konkurenci nejnižší. 
Bližší informace se dočtete na 19 stranách naší velké přílohy. 

Příjemné čtení!
Michal Busta
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Ford má 
nového 
tiskového 
mluvčího

Ford Motor Company oznamuje jmé-
no nového PR Managera pro český trh. 
Stává se jím Petr Burián, který ve funkci 

Communication & Public Affairs Manager nahradí Martina Linharta, jenž ukončil 
spolupráci se značkou na konci roku 2020.

Petr Burián přichází s více než osmiletými zkušenostmi z komunikace a marke-
tingu a pozici přebírá od 1. dubna 2021. „Na spolupráci se značkou Ford se velmi 
těším, její čerstvě představená evropská strategie slibuje spoustu zajímavých novi-
nek a já jsem rád, že budu moci být u toho. Jedním z mých cílů bude samozřejmě 
nadále zlepšovat vynikající mediální servis, který Ford v Česku měl. Zároveň bych 
rád Martinu Linhartovi poděkoval za jeho dlouholetou práci a  popřál mu mnoho 
úspěchů do dalších let. Zároveň věřím, že nový pohled na věc Fordu prospěje. 
Jedním z prvních úkolů, které na nového PR Managera čekají, bude uvedení přelo-
mového modelu Mustang Mach-E na český trh v polovině tohoto roku,“ uzavírá Petr 
Burián, PR Manager značky Ford Ford pro Českou republiku.
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Revoluce mezi pneumatikami
Na vývoji nových pneumatik s bezkonku-

renčními provozními a ekologickými vlast-
nostmi spolupracují tři renomované spo-
lečnosti. Bridgestone, globální lídr v oblasti 
trvale udržitelné mobility a  vyspělých ře-
šení, ARLANXEO, přední světový výrob-
ce syntetického kaučuku, a Solvay, jeden 

z nejvýznamnějších chemických koncernů 
na světě z hlediska inovací i výroby a nej-
větší dodavatel vysoce rozptýlitelné siliky 
HDS (Highly Dispersible Silica). Na konci 
února oznámily spuštění nové, společně 
vyvinuté platformy TECHSYN, která umož-
ní výrobu zcela nové generace pneumatik. 

TECHSYN kombinuje chemicky optimali-
zovaný syntetický kaučuk se specifickou 
silikou, s níž vstupuje do interakce na mo-
lekulární úrovni. Výsledkem jsou vynikající 
provozní vlastnosti.

Díky zcela nové technologii výroby i kon-
strukci mají pneumatiky až o  30 procent 
vyšší odolnost vůči opotřebení a  snížení 
valivého odporu až o šest procent v porov-
nání s ostatními konvenčními letními pneu-
matikami společnosti Bridgestone EMIA, 
a  to bez jakýchkoli kompromisů u  ostat-
ních provozních vlastností. 

Bridgestone se hodlá stát do roku 2050 
společností nabízející trvale udržitelná ře-
šení, a  to na základě svých obchodních 
pravidel pro trvalou udržitelnost a  splnění 
řady cílů v  oblasti trvalé udržitelnosti ve 
střednědobém až dlouhodobém horizon-
tu. Představení řešení TECHSYN, které 
bylo vytvořeno především s  ohledem na 
ochranu životního prostředí, znamená na 
této cestě zásadní průlom.

Nové pneumatiky budou určeny pro 
osobní i užitková auta. Náběh výroby bude 
postupný a  měl by začít letos. Konkrétní 
termín uvedení na trh zatím není znám. 

Paradoxní 
bilance nehod

Pokud bychom měli hledat na koronavi-
rové pandemii něco pozitivního, pak zcela 
jistě utlumenou dopravou přispěla ke sní-
žení počtu usmrcených osob na silnicích. 
Poprvé po dlouhé době se roční bilance 
dostala na 460 úmrtí a výrazně ubylo také 
těžkých zranění. Podobnou situaci hlásí 
i ostatní státy Evropské unie. 

Paradoxně se ale nesnížil počet váž-
ných nehod. Mírnější provoz často sváděl 
k rychlejší jízdě. Nepřiměřená rychlost loni 
usmrtila čtyři z  deseti lidí při dopravních 
nehodách a stále zůstává nejčastější pří-
činou tragických havárií. Zvýšil se také po-
čet smrtelných nehod cyklistů, kterých na 
silnicích loni výrazně přibylo. V návaznosti 
na tyto skutečnosti již vláda schválila no-
vou strategii BESIP zaměřenou právě na 
vysokou rychlost a pohyb cyklistů i chod-
ců na vozovce. Vysokou prioritu má na-
dále snížení počtu nehod mladých řidičů. 
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Elektrická limuzína s dynamikou supersportu
Čerstvou novinkou tohoto roku je dů-

ležitý přírůstek do elektrické rodiny 
Audi e-tron. Luxusní limuzína ve stylu 
gran turismo je k dispozici v základní ver-
zi e-tron GT od 2 774 900 Kč, i výkonné 
RS startující na 3 756 900 Kč. V obou pří-
padech automobilka dává záruku 4 roky 
nebo 120 000 kilometrů a servisní balíček 
na 5 let nebo 120 000 kilometrů. 

Inzerce

Díky délce 4,99 m a rozvoru 2,9 m je 
precizně zpracovaný interiér náležitě pro-
storný. Komfort zvyšuje možnost výběru 
anatomických sedadel. Palubní deska 
orientovaná na řidiče nabídne dvě velké 
obrazovky, překvapením jsou analogová 
tlačítka ovládání klimatizace. 

Z 0 na 100 km/h to e-tron GT zvlád-

ne za 3,3 vteřiny díky elektromoto-
rům se systémovým výkonem 350 kW 
(RS 440 kW). S baterií o kapacitě 
85 kWh dokáže e-tron GT ujet vzdálenost 
přibližně 472 km (WLTP se spotřebou 
18,8 až 19,6 kWh). Oba modely lze nabí-
jet výkonem až 270 kW, kdy za pouhých 
5 minut získáte dostatek energie pro 
ujetí 100 km. Z 5 na 80 % nabijete za 
necelých 23 minut.  
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Úspory hledejte v efektivní 
logistice

Brázděte 
periferie 
s elektrickým 
klidem

Sportovní Kona nastupuje

Peugeot naplno využívá výhody modu-
lární platformy EMP2 schopné pojmout 
i čistě elektrický pohon. Na tomto základu 
stojí i nový bezemisní rifter, který je s do-
jezdem 280 km ideálním řešením pro pří-
městský provoz. Elektromotor o  výkonu 
100 kW a  točivým momentem 260 Nm 
zajišťuje agilní jízdní vlastnosti a  maxi-
mální rychlost 130 km/h. Jízdu po městě 
usnadňuje poloměr otáčení 10,8 m a výš-
ka nepřesahující 190 cm. 

Na výběr jsou dvě délky karoserie dodá-
vané v pětimístné i sedmimístné konfigu-
raci. Sedadla lze komfortně sklopit nebo 
snadno vyjmout třetí řadu. Objem zava-
zadlového prostoru se pohybuje od 775 l 
pod krytem u pětimístné standardní verze 
po 4000 l ke stropu se sklopenými seda-
dly u  prodloužené varianty. Zájemci mo-
hou vybírat ze čtyř úrovní výbavy. Peugeot 
zachoval i multifunkční střechu s rozměr-
nou poličkou a prosklením.    

Hyundai Kona v rámci faceliftu na 
sklonku loňského roku rozšířila svoji 
nabídku o mildhybridní verze. U turbo-
dieselu 1.6 CRDi je takové řešení stan-
dardem, u tříválce 1.0 T-GDI se za něj 
připlácí 30.000 Kč.

Ceny startují na částce 399 990 Kč
s DPH, nejlevnější verze s poho-
nem všech kol vyjde na 579 990 Kč 
(1.6 T-GDI 145 kW).

Nutnost hledat nová řešení přiměla fir-
my během koronavirové pandemie hledat 
nová řešení úspor. Spíše než by zmenšo-
valy vozové parky, zaměřily se na oblast 
logistiky, kde se množství obchodních 
procesů přesunulo do on-line prostředí. 
Nový produkt společnosti ZF Friedrichs-
hafen by měl pomoci firmám s každoden-
ní logistikou. 

Cílovou skupinou jsou rozvážkové firmy. 
Operátor má dokonalý přehled o  polo-
ze všech aktivních automobilů, takže je 
schopen zákazníky s předstihem informo-

K hybridním modelům by se letos měla 
přidat také sportovní varianta N. U znač-
ky Hyundai tak půjde o první „ostré“ 
SUV. Řadu N už známe z modelů i30 N 
a i20 N. Prodává se i kupé Veloster N, to 
je ale primárně určeno pro USA.

Technická data automobilka zatím ne-
zveřejnila, předpokládáme ale, že ji bude 
pohánět stejný motor jako v případě mo-
dernizované i30 N, což by znamenalo 

vat o  času doručení nebo řidiče přesně 
navést na požadované místo vykládky. 
Dispečeři zároveň mohou zasílat nové 
úkoly řidičům, kteří jsou poblíž nebo mají 
zastávku na trase. 

Správci vozových parků ocení přehled-
né aktuální informace o nákladech na pa-
livo každého řidiče nebo stylu jízdy, což 
může být použito jako nástroj pro moti-
vační soutěže za účelem zvýšení efektivity 
a úspor v dopravě. Zároveň jde o preven-
tivní opatření, kdy je řidič s agresivním sty-
lem jízdy rychle odhalen. 

206 kW a 392 N.m u silnější verze N 
Performance a 184 kW, respektive 353 
N.m u základního provedení.



SMR Cost Forecast

SMR Invoice Verifi cati on

Service, Maintenance and Repair (SMR)

SMR Cost Forecast
SMR Job Management

Forward cost planning from TecAlliance
 ▪ Precise data, intelligent calculati on algorithm, reliable results
 ▪ High coverage of the current and historical car parc
 ▪ Vehicle comparison for all brands
 ▪ Detailed preview of the expected costs for 
maintenance, repairs and wear and tear

 ▪ As web portal, web service or offl  ine data

TecAlliance GmbH
Steinheilstraße 10
85737 Ismaning 
sales@tecalliance.net
support.cz@tecalliance.net

www.tecalliance.net

tca_anzeige_120x345mm_2017-03-24_v06_ks_A4.indd   1 16.10.2017   13:24:53

8    I  březen 2021



  I  březen 2021  1110  I  březen 2021BusinessCar
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Živnostníci a drobní podnikatelé preferují 
operativní leasing

Citroën Berlingo je připravený na bezemisní zóny
Citroën představil bezemisní provedení 

úspěšného Berlinga. To je na trhu do-
stupné v délkách M 440 cm a XL 475 cm. 
Bezproblémový pohyb v  krytých par-
kovištích umožňuje výška 184 cm. Uži-
tečná šířka mezi podběhy kol 123 cm 
umožňuje naložit za sebe dvě europa-
lety, přičemž užitečný objem od 3,3 m3 
(XS) do 4,4 m3 (XL) je shodný s verzí vy-
bavenou spalovacím motorem. Pro zvý-
šení modularity je k dispozici provedení 
se sklopným sedadlem spolujezdce. 
Ve spojení s  dělicí přepážkou vybave-
nou dvířky lze převážet předměty dlou-
hé 309 až 344 cm. Užitečné zatížení  
800 kg a  hmotnost přívěsu do 750 kg 
splňuje potřeby zákazníků v daném seg-
mentu. 

Elektrický pohon nijak neomezil pro-
stornost kabiny. K  dispozici je řada 
odkládacích přihrádek s  celkovým ob-
jemem 113 litrů. Berlingo lze objednat 
s  trojicí plnohodnotných sedadel vpře-
du, kde prostřední opěradlo zároveň 

funguje jako mobilní kancelář s  integro-
vaným otočným stolkem. Zajímavostí je 
možnost příplatkového digitálního přístro-
jového panelu, bezklíčkového odemyká-
ní či startování nebo head-up displeje. 
Z běžné verze zůstal také praktický indi-
kátor přetížení. 

Elektromotor poskytuje výkon 100kW 
s  točivým momentem 260 Nm a  maxi-

Statistiky loňského roku společnosti 
Arval ukázaly rostoucí atraktivitu operativ-
ního leasingu pro živnostníky a malé firmy. 
Během dvanácti měsíců totiž poptávka 
u  těchto klientů vzrostla o  80 %. Zatím-
co tuzemským registracím nových vozů 
vévodila Škoda Octavia a  Fabia, zájemci 
o operativní leasing spíše sáhli po levněj-
ších městských vozech jako Škoda Kamiq 
nebo Hyundai i30. Příkladem může být 
Hyundai i20, kde měsíční splátka vychází 
na přibližně 3960 Kč bez DPH. Kdo byl 
ochoten si připlatit, volil Volvo XC 40 nebo 
Škodu Kodiaq.

V  porovnání s  nimi chtějí živnostníci 
a soukromé osoby levnější městská auta 
s nižší splátkou. Co je motivací? V době 
pandemie lidé preferují jasně danou splát-
ku před velkou investicí, čímž si chrání své 
rezervy. Operativní leasing navíc zahrnuje 
kompletní servisní služby včetně výměny 
pneumatik nebo havarijní pojištění v  roz-
sahu, který mají k  dispozici velké firmy 
s vozovými parky. 

mální rychlost omezenou na 130 km/h. 
S  plně nabitými akumulátory zvládne 
berlingo ujet cca 275 kilometrů. Zájem-
ci jistě ocení osmiletou záruku na 70 % 
kapacity baterie omezenou nájezdem  
160 000 km. Z běžné zásuvky trvá plné 
nabití 15 hodin, zato 100kW rychlonabí-
ječka zvládne 50kWh akumulátor dobít 
na 80 % za půl hodiny. 
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Snižování emisí tvrdě zasáhne nákladní dopravu
Po rostoucím tlaku na emise osobních 

automobilů se pozornost zvolna přesou-
vá i  na nákladní dopravu. Podle studie 
zveřejněné společnostmi Shell a Deloitte 
70 % odborníků podílejících se na jejím 
vypracování považuje za efektivní cestu 
dekarbonizace navýšení podílu těžkých 
nákladních vozů s  bateriovým nebo 
vodíkovým pohonem. Zároveň jsou 
přesvědčení, že taková vozidla budou 
dostupná na komerční bázi v  příštích 
pěti až deseti letech. Silniční nákladní 
doprava je klíčovým ekonomickým prv-
kem, zároveň se však z  9 % podílí na 
celosvětových emisích CO2. Pokud se 
má podle prognóz do roku 2050 zdvoj-
násobit, je třeba začít pracovat na emis-
ních opatřeních.

K úspěchu je potřeba do roku 2050 do-
sáhnout snížení globálních emisí silniční 
nákladní dopravy o  téměř 60 % (opro-
ti roku 2018). Největší překážkou však 

je současná nedostatečná infrastruktura 
a  nízká motivace firem k  zařazení ekolo-
gických pohonů do svých vozových par-
ků. Zároveň technologie zaměřené na 
dekarbonizaci sice existují, ale zatím ne-

jsou komerčně životaschopné. Jedním 
z reálně aplikovatelných pohonů je zatím 
zkapalněný zemní plyn (LNG), bioLNG 
nebo stlačený zemní plyn. 

Pětina firem řeší mobilitu operativním leasingem
Jedna pětina společností řeší pořízení 

nového vozu prostřednictvím operativní-
ho leasingu. Touto cestou se rozhodla 
jít třetina velkých společností s více než 
500 zaměstnanci, které tvoří největší 
část poptávky. Populárnější už je jen ná-

kup za hotové, i  když jeho obliba zvolna 
klesá. S  operativním leasingem si firmy 
dokážou lépe plánovat měsíční výdaje 
a šetří starosti se servisem, jelikož často 
bývá zahrnut v měsíční splátce. 

Zatímco dříve byly populární krátkodobé 

leasingy, dnes má kontrakt průměrnou 
délku 3,5 roku. Značný vliv má už rok 
trvající pandemie, kdy řada firem pro-
dloužila stávající smlouvy pro zachování 
finančních rezerv a optimalizaci výdajů. 
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Platnost řidičských 
průkazů prodloužena!

Vzhledem ke stále trvajícím pandemickým opatřením bylo 
Evropským parlamentem schváleno prodloužení platnosti ři-
dičských průkazů nebo průkazů profesní způsobilosti, jejichž 
expirace by nastala v  období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, 
o dalších 10 měsíců. Nařízení je platné od 6. března 2021. Až 
dosud platilo šestiměsíční prodloužení na území České repub-
liky. Dle nového stanoviska se lhůta prodlužuje s platností na 
celém území Evropské unie.  

Češi kupují elektromobily, ale i tak 
za Evropou zaostávají

Kia rozšiřuje nabídku plug-in hybridů 
o sedmimístné sorento

S  počtem 3262 elektrifikovaných automobilů lze loňský rok po-
važovat za rekordní. Ve srovnání s  rokem 2019 jde o  čtyřnásob-
ný růst. V  globálním měřítku však úsměv polevuje, jelikož jiný 
než konvenční pohon mělo 6 % registrovaných vozů. Česká re-
publika tak za evropským průměrem silně zaostává. Například 
v Norsku činily ekologické pohony 83 % registrovaných vozů, přičemž 
54 % tvořily elektromobily. 

Hlavní příčiny jsou zřejmé – vysoká pořizovací cena a stále slabá in-
frastruktura s nízkým počtem rychlonabíjecích stanic. Česká republika 
s 900 nabíječkami silně za Evropou zaostává. Rozdíly jsou přitom ob-
rovské. Většinu nabíječek totiž najdeme v Nizozemsku, Německu, Fran-
cii a Velké Británii. Nizozemsko vede s 50 824 stanicemi představujícími 
čtvrtinu z celkového počtu dobíjecích míst v EU. Něco takového lze jen 
špatně dohánět, navíc registrace nových vozů táhnou fleety, které stále 
preferují konvenční pohony. 

Automobilka Kia se rozhodla obdarovat své 
modernizované sedmimístné SUV plug-in 
hybridním pohonem. Zájemce si může vybrat 
jednu ze tří úrovní výbavy. Základní Exclusive 
startuje na částce 1 319 980 Kč, nejvyšší 
úroveň TOP pak vyjde na 1 499 980 Kč. Pro 
snadnější počítání přičtěte vždy 120 000 Kč 
k ceně hybridu nebo dieselového ekvivalentu.  

Zážehový čtyřválec spolu s elektromotorem 
poskytují plug-in hybridnímu sorentu sys-
témový výkon 195 kW a  možnost táhnout 
brzděný přívěs o hmotnosti 1500 kg. V čis-
tě elektrickém režimu lze ve městě ujet až 
70 km. S  palubní nabíječkou o  výkonu 
3,3 kW se prázdný akumulátor plně nabije 
z  klasické domácí zásuvky (230V/16A) za 
něco málo přes tři hodiny. 

NEJVĚTŠÍ ANKETA SVÉHO DRUHU V ČESKÉ REPUBLICE

Nejlepší automobily vhodné pro firemní autoparky vybírá 
nezávislá odborná porota.
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• Hlavní titul Flotilový automobil roku 
2021 zůstane díky Škodě Octavia 
v Mladé Boleslavi. 

• Druhým nejúspěšnějším automobi-
lem se stal elektrický Volkswagen 
ID.3, který zvítězil v  hlavní kategorii 
Flotilové elektroauto roku 2021. 

Přelom ledna a února tradičně patří nejlep-
ším flotilovým automobilům. V pořadí sed-
mý ročník ankety FLEET DERBY – FLOTILA 
ROKU se pod tíhou vládních nařízení bohu-
žel musel obejít bez slavnostního galaveče-
ra. Na druhou stranu přinesl opět zajíma-
vé souboje, pestré složení nominovaných 
automobilů i  dosud největší akci spojenou 
s testovacím dnem odborné poroty. 

Hojnou účast tentokrát nejlépe reprezen-
tovala kategorie ekologických vozů, kde 
spolu soupeřila rovná dvacítka automobilů. 
To jen dokládá, jak důležitost elektrifikova-
ných modelů na trhu roste.
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oč Sedmý ročník ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU ukázal v plném rozsahu svou pevnou pozici, 
kterou neotřásla ani rozsáhlá omezení způsobená koronavirovou pandemií. I  přes nelehká úskalí se 
nakonec podařilo průběh i obsah ankety zachovat téměř v plném rozsahu. 

BusinessCar

Maximálně transparentní 
a odborná

Dvouúrovňové hlasování zajišťuje trans-
parentnost a  nestrannost ankety. První 
kolo probíhá prostřednictvím internetového 
hlasování na stránkách www.fleetderby.cz, 
které se představily ve zcela novém a pře-
hlednějším designu. Své oblíbené automo-
bily zde může podpořit jakýkoli flotilový ma-
nažer. Účastníci volí vždy jeden automobil 
v každé kategorii. 

Ve druhém kole už jde o hlavní ceny a ti-
tuly. Zde má hlavní slovo odborná porota 
složená ze zkušených flotilových manaže-
rů i  majitelů a  ředitelů velkých společnos-
tí. Tentokrát vybírala ze 46 nominovaných 
automobilů, přičemž více než třetina z nich 
disponovala ekologickým alternativním po-
honem, který na trhu zastává čím dál větší 
podíl. 

Největší setkání 
flotilových manažerů 
v ČR

Částečné uvolnění vládních omezení vy-
užily redakce magazínu Business Car a Flo-
tila k uspořádání klíčového dne celé ankety 
– testovacích jízd pro odbornou porotu. Ne-
byli však jediní, kdo se akce konané 23. září 
účastnili. Souběžně probíhala akce Srovná-
vací jízdy LeasePlan 2020, takže si mohli 80 
přítomných automobilů vyzkoušet také hos-
té a klienti partnera ankety LeasePlan. Díky 
příchodu více než dvou stovek hostů se tak 
podařilo uskutečnit největší setkání flotilo-
vých manažerů v České republice. 

Místem konání se stal rozlehlý areál mos-
teckého autodromu. Ten nabídl bohatý do-
provodný program. K  dispozici bylo více 
než 80 automobilů v  rámci testovacích 
jízd i  vedlejších aktivit. Nebývalý zájem byl 
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Anketa má své 
vítěze



Hlavním vítězem ankety 
je Škoda Octavia

Škoda Auto s  modelem Scala přesvěd-
čila porotu v  loňském roce o  tom, že umí 
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o jízdy v terénu, projížďky s veterány a jízdy 
na polygonu bezpečné jízdy pod vedením 
školených instruktorů. 

Porotci porovnávali 
náklady na servis 
a opotřebené díly

V  nelehkém rozhodování pomáhaly po-
rotě detailní podklady obsahující přehledy 
s  náklady na servis a   opotřebené díly po 
ujetí 90 000 a 150 000 kilometrů k  nomi-
novaným automobilům od společnosti Tec-
Alliance. Při rozhodování přihlíží porota dále 
k  zůstatkovým hodnotám, technické vy-
spělosti, bezpečnosti i  praktičnosti v  kaž-
dodenním životě. Na konci testovacího dne 
odevzdali porotci vyplněné anketní lístky, 
kde rozdělili 20 bodů mezi tři vybrané au-

tomobily, přičemž žádný z nich nesměl mít 
stejný počet. Proč se rozhodli právě tak, 
uvedli v písemném zhodnocení. Pro zacho-
vání transparentnosti a nestrannosti ankety 
jsou všechny hlasovací lístky dostupné na 
stránkách ankety www.fleetderby.cz 

BusinessCar

Škoda Octavia jako absolutní vítěz
Absolutním vítězem ankety Fleet Derby – Flotila roku se stala Škoda Octavia. O tomto Flotilovém automobilu roku 2021 rozhodovala 

odborná porota. 
V rámci internetového hlasování flotilových manažerů pak octavia zvítězila i v kategorii Referentských vozidel. Uspěl také plug-in hybridní 

Superb iV, který v kategorii Ekologických vozidel obsadil díky rovnosti hlasů třetí místo společně s Renaultem ZOE. 
Příchod čtvrté generace Škody Octavia byl ostře sledovanou událostí plnou očekávání, zvláště když si ji automobilka nadělila 

k  60. výročí. Novinka prošla revolučními 
změnami, které ji posunuly o výrazný krok 
kupředu, a  to ve všech směrech. Karose-
rie obou verzí se prodloužily ve prospěch 
zadních cestujících a více má také na šířku. 
Právě prostor a vysokou praktičnost porot-
ci často chválili společně s  nadprůměrně 
štědrou nabídkou pohonů, kde vedle kla-
sických zážehových a  vznětových motorů 
lze vybírat i plug-in hybridní verzi, umožňu-
jící čistě elektrický dojezd až 55 km, nebo 
pohon na zemní plyn. U poslední jmenova-
né verze porotci velmi chválili nízké provoz-
ní náklady. Ani zbývající motorizace ale dle 
společnosti TecAlliance nevycházejí špatně. 
Vyšší pořizovací cena je z velké části kom-
penzována neobvykle vysokou zůstatkovou 
hodnotou, ale i  širokou a  cenově dostup-
nou servisní sítí. 

Zcela nově pojatý interiér ukrývá nejmo-
dernější technologie z  oblasti bezpečnosti 
a  digitalizace. Kromě řady Simply clever 
prvků vyzdvihla porota také kvalitní mate-
riály i dílenské zpracování. Bez povšimnutí 
nezůstala certifikovaná ergonomická seda-
dla s masážní funkcí, u  vyšších verzí také 
s možností ventilace. Vůbec poprvé je mož-
né octavii vybavit třízónovou klimatizací, 
přičemž za tu základní se nemusí připlácet. 

Michal Nykl (VTV Prodej velkoodběratelům, 
Škoda Auto) převzal od zástupců časopisu 
Business Car a Flotila celkem tři ocenění 
za modely Octavia a Superb iV

Nová generace Škody Octavia sice zdražila, na druhou stranu nabízí tolik novinek, že by bylo možné 
ji zařadit mezi automobily střední třídy. Nejzajímavější jsou vyspělí asistenti a motorizace, kde kromě 
klasických zážehových a vznětových motorů nechybí ani verze CNG nebo plug-in hybrid. 



Volkswagen ID.3 – Flotilové elektroauto 2021

Volkswagen ID.3 byl netrpělivě očekávaným modelem nově vzniklé rodiny ID, navíc si nesl nelehký úkol – být dostatečně dobrým ná-
stupcem již zavedeného e-golfu. Dle ohlasů odborné poroty tyto předpoklady naplnil. Své publikum si ID.3 získalo zejména nově pojatou 
koncepcí s netradičním designem, který zároveň působí reprezentativním dojmem. Oslovil také nadprůměrným dojezdem a ekonomic-
kým provozem. Z hlasovacích lístků také vzešlo, že se automobilce podařilo příkladně naladit podvozek a přizpůsobit jízdní vlastnosti 
nástrahám městského provozu. I když je ID.3 na trhu krátce, věří mu i  leasingové společnosti, které předpokládají jeho nadprůměrné 
zůstatkové hodnoty.  

Při kompaktních rozměrech nabízí ID.3 prostorný a ergonomicky příjemný interiér, který se vyrovná modelům nižší střední třídy. Ten 
doplňuje zavazadlový prostor s objemem 385 litrů. K zobrazování jízdních dat a ovládání multimediálních funkcí slouží dvojice obrazovek. 
Za příplatek je možné promítat důležité informace přímo na čelní sklo prostřednictvím průhledového displeje. Něco takového je v daném 
segmentu ojedinělé. 

Zájemci mohou volit ze tří různých kapacit akumulátorů, s nimiž ujede ID.3 vzdálenosti od 330 do 550 kilometrů. K dobíjení lze využít 
ultra rychlou stanici s výkonem až 100 kW, s níž získá během půl hodiny dostatek energie na dalších 290 kilometrů jízdy. 
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Petr Holeček, Manažer prodeje VW osobní vozy, neskrýval radost, že elektrický  
Volkswagen ID.3 obhájil absolutní vítězství mezi flotilovými elektroauty

vyrábět praktické automobily s  vysokou 
užitnou hodnotou a  příznivými náklady na 
provoz. Stejný recept použila i  při vývoji 
čtvrté generace nejprodávanějšího modelu 
Octavia. Ta porotu zaujala nejen celkovou 
technickou vyspělostí, ale také mimořád-
ným výběrem pohonů, kde nechybí CNG 
nebo plug-in hybridní verze. Není proto 
divu, že letošní titul Flotilový automobil roku 
2021 zůstane díky octavii v Mladé Bolesla-
vi. Dominantní pozici ještě novinka stvrdila 
jasným prvním místem mezi referentskými 
vozy v internetovém hlasování. 

Škoda Octavia  
je nejúspěšnější mezi 
referentskými auty

Kategorii Referentských automobilů s pře-
hledem ovládla Škoda Octavia, která získala 
téměř dvojnásobný počet hlasů než Volks-
wagen Golf na druhém místě. Jeho nová 
generace zaznamenala na poli technologií 
a digitalizace dosud největší pokrok, což se 
odrazilo i na větší nabídce elektrifikovaných 
pohonů. Těsně za golfem zaparkovala Kia 

Ceed SW. Modelová řada Ceed se v první 
trojici referentských vozů objevila již potřetí 
v řadě. 

Nejúspěšnějším 
elektroautem je VW ID.3

Rozhodování o tom, komu udělit titul Flo-
tilové elektroauto roku 2021, bylo složité. 
Odbornou porotu nakonec nejvíce přesvěd-
čila novinka ID.3 z dílny automobilky Volks-
wagen. Nejnovější člen bezemisní rodiny ID 
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je na trhu krátce, ale i  tak si na svou stra-
nu získal leasingové společnosti, které mu 
předpovídají nadprůměrně vysoké zůstat-
kové hodnoty, které jsou důležitým prvkem 
při hodnocení. K  úspěšnému tažení ještě 
přidal druhé místo v internetovém hlasování 
mezi ekologickými automobily. 

V prémiovém segmentu 
zvítězilo Audi A6 

Další volba byla možná v  rámci interne-
tového hlasování v  jednotlivých automobi-
lových třídách, kterého se mohla zúčastnit 
velmi široká skupina flotilových manažerů 
nebo pracovníků vyššího managemen-
tu firem. Mezi manažerskými vozy získalo 
nejvíce sympatií Audi A6. Jeho aktuálně 
osmá generace nabízí široký výběr pohonů 
s úspornou mild hybridní technologií. Vyniká 

Audi A6 – vítěz kategorie Manažerské vozy

Audi se na první příčce mezi manažerskými vozy objevilo vůbec poprvé. Model A6 je na českém trhu bestsellerem značky Audi. Jeho 
osmá generace navíc přinesla do segmentu mnoho technických novinek. Ve srovnání s předchůdcem karoserie narostla jen nepatrně, 
avšak prostor pro posádku se velkoryse zvětšil. Užitnou hodnotu posílil širší zavazadlový prostor s objemem 530 litrů. 

Silnou pozici podtrhuje šestice různých motorizací. Vznětové motory o objemech 2,0 a 3,0 litru disponují výkony od 120 do 210 kW. 
Zážehové motory o stejných objemech cílí na náročnější klientelu. Tu uspokojí výkony od 180 do 250 kW. Výsadou všech je mild hybridní 
technologie, která pomáhá snížit spotřebu paliva až o 0,7 l/100 km. 

Ředitel značky Audi Marcel Archleb (vpravo) společně s Danielem Petkovem neskrývali nadšení z prvního místa mezi manažerskými auty 

Audi zvítězilo v anketě vůbec poprvé. S novým modelem A6 zaslouženě. A navzdory emisnímu 
šílenství si lze vybírat i mezi plnotučnými spalovacími šestiválci. Všechny pracují s mild hybridní 
technologií, která pomáhá snížit spotřebu paliva přibližně o 0,7 l/100 km. 

také špičkovými jízdními vlastnostmi, které 
jsou podpořené komfortním interiérem s vy-
sokou mírou digitalizace. Zajímavostí jsou 
nově vyvinutá ergonomická sedadla. 

V  těsném závěsu získal druhé místo další 
povedený prémiový model Mercedes-Benz 

E 300 de s technicky skvěle zvládnutou hyb-
ridní pohonnou soustavou. Trojici nejlepších 
manažerských vozů uzavírá designově po-
vedený Peugeot 508 SW Hybrid. V karosář-
ské variantě fastback s  konvenčním poho-
nem o rok dříve obsadil druhé místo.  



Mercedes-Benz GLB –
vítěz kategorie SUV vozy a crossovery

Mercedes-Benz překvapil vítězstvím značky prémiového segmentu v  kategorii SUV 
a crossoverů. Přestože má ve svém názvu písmeno B, skutečně není malým vozem. S dél-
kou 4634 mm  se může rovnat i o třídu vyšším konkurentům. Dokazuje to nejen prostorností 
v interiéru, ale také možností až sedmi sedadel, což například sourozenec GLC nenabízí. 
Automobilka rovněž zvolila vstřícnou cenovou politiku. Základní verze GLB 180 startuje na 
728 000 Kč bez DPH (880 880 Kč včetně DPH), naftový derivát je jen o 41 000 Kč 
(49 610 Kč včetně DPH) dražší. Mercedes-Benz se tak dostal do hledáčku i těm, kteří 
o takové značce dosud vůbec nepřemýšleli.
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Vito Tourer se ve třídě užitkových automobilů 
probojovalo na druhé místo především díky poměru 
cena/užitná hodnota. Cenu si převzal František 
Mühlfeit, ředitel prodeje užitkových vozidel 
Mercedesu. 

GLB je prvním modelem Mercedesu, který cenou konkuruje 
běžným masovým značkám. Cenu za vítězství ve třídě SUV převzal 
Wolfgang Bremm von Kleinsorgen (CEO Mercedes-Benz Cars Central & Eastern Europe).

Nadprůměrně prostorné SUV od Mercedesu překva-
pí vyspělou technikou, ale i cenou od 892 000 Kč 
s DPH, kterou konkuruje běžným masovým značkám, 
což pomohlo k vítězství ve třídě SUV.

Mercedes GLB zaujal 
cenou a vyspělou 
technikou

Mezi SUV a  crossovery nejvíce zazářil 
Mercedes-Benz GLB, a to se značným ná-
skokem. Automobilka při jeho moderniza-
ci vsadila na dostupnou cenovou politiku, 
která dokonce úspěšně konkuruje i běžným 
masovým značkám. Příznivce si získal také 
prostorností, která je srovnatelná s  vozy 
o třídu většími, což dokazuje i možnost třetí 
řady sedadel. 

Druhé místo si vyjelo Subaru Forester 
s  elektrifikovaným pohonem e-Boxer. Ten 
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sází na jednoduchý systém pohonu, jehož 
základ stále tvoří konstrukčně unikátní zá-
žehový motor s protiběžnými písty. Tím, že 
značka neopouští tradiční hodnoty, sbírá 
sympatie společně s  vynikajícími jízdními 
vlastnostmi a provozní spolehlivostí. 

Třetí místo získala Alfa Romeo Stelvio, 
která výrazně hraje na emoce. Zvláště pak 
sportovní verze QV, která je považována za 
jedno z nejlepších aut své doby, co se týče 
jízdních vlastností. 

Peugeot 208 pojme 
jakýkoli pohon

S dvaceti nominovanými automobily patři-
la kategorie Ekologických vozů k nejpočet-
nější a přinesla také nejtěsnější souboj. Tedy 
až na Peugeot e-208, který s výrazným ná-
skokem zvítězil nad druhým Volkswagenem 
ID.3. Ten však nijak nesmutnil, jelikož si od-
nesl titul za absolutního vítětze v  kategorii 
Flotilové elektroauto roku 2021. Peugeot 
při vývoji nové generace použil modulární 
platformu schopnou pojmout jakýkoli po-
hon. Zajímavostí je, že během prvních šesti 
měsíců se prodalo 110 000 kusů, z čehož  
15 % tvořila právě elektrická verze. Třetí 
místo obsadily Renault ZOE a  Škoda Su-
perb iV se shodným počtem hlasů, což jen 
dokazovalo vyrovnanost „ekologického“ 
souboje. Navíc se ukázalo, že se v této ka-
tegorii už i  loni na prvních místech objevují 
čisté elektromobily. Z  pohledu flotilových 
manažerů tedy hybridní ani plynové pohony 
nejsou tak čisté. 

Cenu za vítězný elektrický Peugeot e-208 převzal Jaromír Heřmanský ředitel B2B/LCV

Peugeot patří společně se Škodou, Volkswage-
nem a Mercedesem mezi nejúspěšnější značky, 
když s elektromobilem e-208 zvítězil mezi ekolo-
gickými vozy a ve třídě Manažerských vozů s mo-
delem 508 obsadil třetí místo

Peugeot e-208 – vítěz kategorie Ekologické vozy

Peugeot při vývoji nové 208 vsadil nejen na výrazný design po vzoru větší 508, ale 
především na novou modulární platformu CMP. Ta dokáže pojmout jakýkoliv typ motoru, 
takže není překvapením, že jsme se poprvé dočkali čistě elektrické verze. Právě ona byla 
silným argumentem pro zvolení modelu 208 Autem roku 2020. Že se jednalo o správný 
krok, dokazují také prodeje. Už během prvních měsíců zvolilo elektromobil 15 % zákaz-
níků. Elektromotor s výkonem 100 kW čerpá energii z akumulátoru s kapacitou 50 kWh, 
který vystačí na ujetí trasy dlouhé 340 kilometrů dle metodiky WLTP (450 km dle metodiky 
NEDC). Baterie má záruku 8 let nebo 160 000 km na 70 % kapacity.



 FLOTILOVÉ AUTO ROKU 2021 – 
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

1. místo Škoda Octavia

FLOTILOVÉ ELEKTROAUTO ROKU 2021 

1. místo Volkswagen ID.3

REFERENTSKÉ VOZy

1. místo Škoda Octavia

2. místo VW Golf

3. místo Kia Ceed SW

MANAžERSKÉ VOZy

1. místo Audi A6

2. místo Mercedes-Benz E 300 de

3. místo Peugeot 508 SW Hybrid

SUV VOZy A cROSSOVERy

1. místo Mercedes-Benz GLB

2. místo Subaru Forester e-Boxer

3. místo Alfa Romeo Stelvio

UžITKOVÉ VOZy dO 3,5 TUNy

1. místo Volkswagen Transporter 6.1

2. místo Mercedes-Benz Vito Tourer

3. místo 
Ford Tourneo/Transit Custom 

PHEV

EKOLOgIcKÉ VOZy

1. místo Peugeot e-208

2. místo Volkswagen ID.3

3. místo Renault ZOE

3. místo Škoda Superb iV
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Dodávka s vysokým 
renomé

Jako poslední volila veřejnost užitkový vůz 
do 3,5 tuny. Zde si nejlépe vedl Volkswagen 
Transporter 6.1. Ten po své poslední ak-
tualizaci láká na bohatou základní výbavu 
a  neobvykle pestrou nabídku asistenčních 

systémů. Transpoprter tak mezi užitkovými 
auty dokáže nabídnout vůbec největší po-
čet elektronických systémů. Není dále bez 
zajímavosti, že by letos měla dorazit také 
čistě elektrická verze. 

Druhé místo získal Mercedes-Benz Vito 
Tourer, který svou osobní, luxusní verzí cílí 
zejména na přepravu VIP cestujících, ať už 

FLEET DERBY – FLOTILA ROKU                                                                                  FINÁLNÍ VÝSLEDKY ANKETY

Volkswagen Transporter 6.1 – vítěz kategorie Užitkové vozy do 3,5 tuny

Že Volkswagen umí postavit velmi dobrý 
užitkový automobil, svědčí jeho pravidelné 
umísťování na předních pozicích této an-
kety. S modelem Crafter získal loni druhé 
místo a před dvěma lety kategorii užitko-
vých vozů vyhrál. Menší transporter letos 
svým prvenstvím silnou pozici jen potvrdil. 
Jeho aktualizovaná verze 6.1 přinesla ze-
jména nové digitální technologie a přiblíži-
la se komfortem k osobním vozům. To je 
patrné zejména na designu palubní desky, 
jejíž základní rádio podporuje Bluetooth, 
USB port i SD karty. K dispozici jsou ale 
i vyspělé infotainmenty s navigací, digitál-
ním příjmem, integrovaným pevným dis-
kem a  úhlopříčkou až 9,2 palce. Co se 
týče pohonů, nabídku opustila benzinová 
varianta, naopak letos bychom se měli do-
čkat čistě elektrického pohonu. 

se jedná o hotely nebo taxislužby. Pozitivní 
ohlasy sklidil také třetí Ford Custom nabí-
zející velice zajímavý a  jednoduchý plug-
-in hybridní pohon, který je k dispozici pro 
osobní i užitkovou verzi. 

Ocenění za nejlepší užitkové auto 
převzal Pavel Demartini, šéf značky 

Volkswagen Užitkové vozy společnosti 
Porsche Česká republika

Volkswagen T6.1 zvítězil ve třídě Užitkové vozy do 3,5 tuny. 
Novinka přinesla zejména nové digitální technologie 

a přiblížila se komfortem k osobním vozům.



Subaru se v anketě Fleet Derby – Flotila roku velmi 
úspěšně umisťuje. Tentokrát hlasující upoutal forester 
s hybridním pohonem e-Boxer. Ve třídě SUV zaujal 
svou prostorností, spolehlivostí, zůstatkovými hod-
notami a jízdními vlastnostmi. Cenu za druhé místo 
převzal ředitel značky Zdeněk Zikmund. 

Kromě absolutního vítězství v anketě, kterou získala Škoda Octavia,  
se stejný model prosadil také v kategorii Referentských vozidel.  
Škoda Superb iV se prosadila mezi ekologickými auty. Cenu za třetí 
místo převzal Michal Nykl (VTV – Prodej velkoodběratelům, Škoda Auto)

Alfa Romeo Stelvio hrála především na emoce. Cenu za třetí místo 
v kategorii SUV převzal Pavel Schröder, fleetový manažer značek Fiat, 
Alfa Romeo a Jeep.

KIA Ceed SW mezi referentskými auty obsadila třetí 
místo. Cenu si převzal fleetový manažer značky 
Martin Králíček. 

Ford se ve třídě Užitkových auto-
mobilů do 3,5 tuny blýskl plug-in 
hybridním Fordem Custom, kde 
získal třetí místo. Konstrukčně vel-
mi zajímavý a přitom jednoduchý 
pohon je k dispozici jak pro osob-
ní, tak užitkovou verzi Transit. 

Peugeot se kromě prvního místa ve 
třídě Ekologických vozidel s modelem 
e-208 prosadil také ve třídě Manažer-
ských vozidel. Plug-in hybridní 508 
obsadila třetí místo. Cenu si převzal 
Jaromír Heřmanský ředitel B2B/LCV.

Renault Zoe patří od roku 2012 mezi nejprodávanější evropské 
elektromobily. Součástí českého ceníku je ale až od poloviny 
roku 2018. Velmi rychle však získal popularitu, což letos po-
tvrdil třetím místem v kategorii Ekologických vozidel. Předání 
ceny si nenechal ujít generální ředitel Zdeněk Grunt (vlevo) 
společně s Petrem Divišem, fleetovým managerem značky. 

Volkswagen ID.3 zvítězil mezi nominovanými elektromobily, zároveň v kategorii  
Ekologických vozidel obhájil druhé místo. Úspěšná byla také nová generace  
Golfu, která v kategorii Referentských vozidel obsadila druhé místo. Transporter 6.1 
zvítězil ve třídě Užitkových automobilů. Ocenění za osobní volkswageny převzal  
Petr Holeček (Manažer prodeje - VW osobní vozy, Porsche ČR).

Fleet Derby – Flotila roku                                                                               Finální výsledky ankety
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Automobilky procházejí velmi složitým obdobím. Čelí tlakům na neustálé snižování emisí, k  tomu se 
přidaly problémy související s pandemií koronaviru. Aktuální témata jsme rozebírali s Jiřím Maláčkem, 
vedoucím tuzemského zastoupení značky Škoda. 

Nelehká doba koronavirová
Otázky prO…                              Jiří Maláček, Škoda auto

Jiří Maláček zodpovídá za tuzemské 
zastoupení značky Škoda 



podpoře ze strany státu považujeme vstup 
obou zmíněných modelů na trh za úspěšný 
a očekáváme, že i v letošním roce jejich tržní 
podíl poroste.

Nová octavia se stala absolutním vítě-
zem v  prestižní flotilové anketě Fleet 
Derby – Flotila roku. Nad konkurenty 
zvítězila s velkým náskokem. Jaké jsou 
podle vás důvody úspěchu?

Octavia je dlouhodobým hegemonem na 
českém trhu z několika prozaických důvo-
dů. Zaprvé nabízí bezprecedentní užitnou 
hodnotu a zákazník za svoje peníze dostává 
opravdu velký kus auta. Dále dlouhodobě 
patří k ekonomicky nejvýhodnějším vozům 
z  hlediska nákladů na vlastnictví, což je 
u chytrého a přemýšlivého českého zákaz-
níka jedním z  předpokladů úspěchu. Drží 
také vysokou zůstatkovou hodnotu. V  ne-
poslední řadě pak čtvrtá generace našeho 
bestselleru zaujme jednoznačně neotřelým 
designem, který se mně osobně velmi za-
mlouvá.

Nová octavia je atraktivní také širokou 
nabídkou motorizací. Jak se vyvíjí zá-
jem o jednotlivé druhy pohonu?

Dneska už mohu říct, že na trhu máme 
99 % všech variant modelu Octavia, které 
chceme nabízet. Zájem o různé motorizace 
se liší dle zákazníků. Ve velkých fleetech vi-
díme velký zájem o úsporné diesely, vysoká 
očekávání v  tomto segmentu máme také 
od verze G-Tec na stlačený zemní plyn. 
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Jak z  prodejního hlediska hodnotíte 
loňský rok a jak se v letošním roce vy-
víjí počet objednávek na nové vozy?

Vzhledem ke všem okolnostem, které nás 
v loňském roce potkaly, se dá považovat za 
úspěšný. Jako značka jsme zakončili rok 
2020 na tržním podílu 36,9 %, což je nej-
lepší výsledek od roku 2007. Samozřejmě 
počet registrací klesl, mírný propad trhu 
jsme ale očekávali už na konci roku 2019 
a k tomu všemu přišla pandemie covidu-19.

Váš podíl na domácím trhu je ve svě-
tovém měřítku unikum. Jak plánujete 
tento podíl udržet? Měníte nějak výraz-
ně fleetové podmínky pro malé a velké 
firmy?

Předně bych chtěl poděkovat naší au-
torizované síti partnerů, bez níž by tento 
úspěch nebyl možný. Zároveň patří velký 
dík také zákazníkům. Je vidět, že v těžkých 
dobách se lidé obrací ke stabilním a dlou-
hodobě úspěšným značkám. Za úspěchem 
stojí naše dlouhodobá práce, kvalitní mode-
lové portfolio, vysoká užitná hodnota našich 
vozů a také přívětivé TCO. Nabídku služeb 
a  produktů se neustále snažíme přizpů-
sobovat aktuálním trendům. I  proto jsme 
v  loňském roce změnili podmínky pro flee-
tové zákazníky a na zvýhodněné parametry 
smlouvy si tak mohou sáhnout už i klienti, 
kteří si koupí dva vozy ročně.

Kvůli pandemii se především v loňském 
roce výrazně prodloužily dodací doby 
některých modelů. Jak na tom byla 
Škoda a jaká je situace nyní?

Snažíme se dělat maximum pro to, aby 
dodací lhůty zůstaly co možná nejkratší. 
Samozřejmě do hry vstupují všechny mož-
né faktory spojené s  pandemií koronaviru, 
jako problémy na straně dodavatelů nebo 
nedostatek čipů. Zároveň vždy zákazníky 
transparentně o lhůtách informujeme. Kon-
krétní dodací doby pak záleží především na 
konkrétních modelech a výbavách.

Jak se vyvíjel propad flotilových prode-
jů? Poptávka klesala více u  menších, 
nebo u větších firem? 

Po první vlně pandemie se prodeje velko-
odběratelům prakticky zastavily a překvapi-
vě nás držela především retailová klientela. 
Řekl bych, že o něco flexibilněji na pandemii 
zareagovaly menší firmy, kde není pro obno-
vu vozových parků zavedeno tolik procesů 
a pravidel. Nicméně ke konci roku už jsme 
evidovali oživení i  u  největších klientů. Do 
roku 2021 tak hledíme s optimismem. 

Jak hodnotíte zájem o  vaše plug-in 
hybridní modely? 

Celý trh s  plug-in hybridy v  roce 2020 
meziročně narostl o  více než 300 %, byť 
výchozí číslo nebylo zas tak vysoké. Jsme 
rádi, že nejúspěšnějším modelem v  tomto 
segmentu je Škoda Superb iV. I díky němu 
držíme více než 50% podíl registrací nových 
vozů. Do letošního roku si hodně slibujeme 
i  od příchodu plug-in hybridního pohonu 
do modelu Octavia. Vzhledem k  chybějící 

Elektrická Škoda Enyaq je pro automobilku přelomová a oslovuje 
novou skupinu zákazníků. V Česku se podle odhadu výrobce 

budou letošní prodeje pohybovat do 2000 kusů. 



trhu prodáme jeden až dva tisíce vozů Eny-
aq. Pokud by byl zájem vyšší, určitě bu-
deme jednat o  navýšení kvóty určené pro 
české zákazníky. Tohle je výhoda domácí 
automobilky.

Elektromobily jsou u nás teprve na začát-
ku své éry a  je jasné, že bude nějaký čas 
trvat, než si na jejich přítomnost Češi zvyk-
nou. Mají ale své nesporné výhody. Proto 
si myslíme, že i  bez dotačních programů 
si enyaq iV své zákazníky najde. A to i díky 
svému neotřelému designu. Samozřejmě 
bychom podporu ze strany státu uvítali, 
v západní Evropě je to běžná věc. Poradit si 
ale musíme i bez ní.

Přechod k  elektromobilitě je náročný. 
Zákazníkům je nutné nabídnout kom-
plexní řešení s  řadou nových služeb. 
Jak jste v této oblasti připraveni?

Připravenost bych rozdělil do dvou bloků. 
Jsou jimi servis a pak uživatelský komfort. 
V  oblasti servisu jsme připraveni, troufám 
si říct, nejlépe na celém trhu. Každý z dea-
lerů je připraven provést servisní úkony na 
jakémkoliv elektrifikovaném modelu, ať už 
mild hybridním, plug-in hybridním či čistě 
elektrickém voze. V  každém regionu pak 
máme minimálně jednoho partnera, kte-
rý je schopen udělat zásah i  na baterii či 

Jak se bude elektromobilům podle vás 
u nás dařit bez plošných dotací?

Poptávka je od prvního dne vysoká,  
enyaq iV rozhodně budí vášně. Už nyní, 
předtím než mohl kdokoliv do tohoto vozi-
dla sednout, vidět ho někde naživo, případ-
ně se v něm projet, evidujeme objednávky 
jak od firem, tak od soukromých zákazníků. 
Předpokládám, že v roce 2021 na českém 

Překvapuje nás i  zájem o  plug-in hybrid-
ní verzi Octavia RS iV. Obecně lze říct, že 
zájem o tento model neupadá, ba naopak. 
V  loňském roce octavia navýšila dle dat 
SDA podíl ve své třídě na 77,5 %.

Do prodeje vstupuje čistě elektrická 
Škoda Enyaq. Je to pro vás přelomový 
model, který oslovuje nové zákazníky. 

Otázky prO…                              Jiří Maláček, Škoda auto

Z pohledu nákladů je pohon na CNG nejvýhodnější. Elektromobilita ale získává stále více na popularitě. 
Škoda navíc začíná nabízet ekonomicky i uživatelsky atraktivní modely. 

Nová octavia nabízí historicky nejpestřejší nabídku motorizací. K dispozici 
jsou pohony na benzin, naftu, zemní plyn i elektrickou energii.
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čený zemní plyn dlouhodobě kolem 5 % 
všech registrací.

Řada zájemců o  Octavii G-Tec delší 
dobu čekala na provedení s  ručně řa-
zenou převodovkou a  liftback. Proč 
v nabídce delší dobu chyběly? 

Při náběhu tak komplexní modelové řady, 
jakou octavia bezesporu je, není možné na-
bídnout všechny varianty od samého začát-
ku výroby. V  rámci náběhové strategie tak 
zmíněné provedení přijde až letos na jaře. 
Máme od něj především u  firemní klientely 
vysoká očekávání a už nyní evidujeme z řad 
velkých klientů zájem.

Je reálné, že se do vaší nabídky dosta-
ne dvoulitrový čtyřválec na CNG, který 
zatím využívá jen Audi?

Naše modelové portfolio neustále mo-
dernizujeme a snažíme se, aby zůstalo co 
nejvíc konkurenceschopné. V  současné 
době ale tuto motorizaci pro naše modely 
neplánujeme.

jiných komponentech vysokého vedení. 
Na druhé straně je tu zmíněný uživatelský 
komfort. S příchodem modelu Enyaq iV na 
trh plánujeme zákazníkům nabízet pro zjed-
nodušení využívání elektrovozu kartičku, se 
kterou budou schopni nabíjet na většině 
evropských dobíjecích míst. Zároveň nabí-
zíme různé balíčky pro nabíjení doma. Od 
těch základních, kdy jen společně s doda-
vatelem zkontrolujeme, zdali je domácnost 
připravena na zapojení wallboxu, až po ty 
nejkomplexnější, které přináší fotovoltaiku, 
systém udržení elektrické energie a chytré 
zařízení na dobíjení.

Další letošní novinkou bude čtvrtá ge-
nerace Škody Fabia. Předchozí gene-
race slaví ve vozových parcích velké 
úspěchy především v  provedení kom-
bi. Jak a kdy se objeví tato karosářská 
verze?

Kombi varianta je oblíbená jak u  firemní, 
tak soukromé klientely. Je to praktické vo-
zidlo za přívětivou pořizovací cenu. V prů-
běhu první poloviny roku představíme čtvr-
tou generaci karosářské verze hatchback. 
Souběžně pak poběží výroba stávající ge-
nerace kombi ve verzi Tour. Kdy přesně se 
nové kombi objeví v  prodeji, teď ještě říct 
nemohu.

Dlouhodobě se věnujete pohonu na 
zemní plyn. Nový a přitom velmi pove-
dený motor 1.5 TGI ale přišel v tichosti 
a  i po marketingové stránce se o něm 
příliš nehovoří. Jaký je důvod a  jakou 
budoucnost mu věštíte?

Nemyslím si, že bychom naše G-Tec va-
rianty nějak upozaďovali nebo se jim mar-
ketingově nevěnovali. Považuji je za velmi 
dobrou alternativu k  elektrifikovaným mo-
delům. Do budoucna s tímto pohonem jed-
noznačně počítáme, i proto jsme v posled-
ních dvou letech představili hned tři mode-
lové řady, v nichž pohon na CNG nabízíme. 
Modely Scala a  Kamiq tak letos doplnila  
octavia.

Z pohledu ekonomiky provozu je CNG 
velice atraktivní druh pohonu. Jak se 
vyvíjí zájem o tento druh pohonu u nej-
prodávanější octavie?

G-Tec varianty jsou nedílnou součástí mo-
delové nabídky a zákazníci o ně mají zájem. 
U modelu Octavia zaujímá varianta na stla-
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Divizi užitkových automobilů Volkswagen se navzdory pandemii daří. Zájem o crafter ani o nové verze 
Transporteru neklesá. Přelom roku byl navíc ve znamení příchodu nové generace Caddy. O rozehrané 
modelové obnově i  aktuálních tématech jsme si povídali s  Jakubem Šebestou, ředitelem divize 
Volkswagen Užitkové vozy. 

Rozehraná partie
Otázky prO...                              Jakub Šebesta – Volkswagen užitkoVé Vozy

Jakub Šebesta, 
ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy 

Řada importérů užitkových automobilů 
hodnotí loňský rok relativně dobře. Ně-
které značky dokonce hlásí meziroční 
nárůst prodejů především díky zvýšené 
poptávce doručovacích společností. 
Platí to i u vaší značky?

Nárůst prodejů v  určitých segmentech 
mohu potvrdit. Vedle tzv. „food delivery“, 
kde jsme loni prodali rekordní množství 
vozů, jsme zaznamenali až neskutečný 

nárůst zájmu o naše kempovací californie. 
U Grand Californie na bázi craftera to bylo 
meziročně 63 %, u T6.1 dokonce 328 %. 
Zde určitě pomohla naše loňská kampaň 
oslavující sedmdesátileté narozeniny trans-
porteru. Nakonec vezmeme-li v  potaz do-
pady pandemie v  komplexním slova smy-
slu, pokles trhu lehkých užitkových vozů 
není ve srovnání s  jinými odvětvími zas tak 
enormní.

Změnilo se nějak výrazněji chování zá-
kazníků? Mají jiné požadavky a nároky? 

Neřekl bych. V  privátním sektoru je ná-
kup vozu téměř vždy velkou událostí z hle-
diska výše investice. Také firmy si vždy 
budou hlídat poměr nákladů a  hodnoty, 
kterou nakupují. Naše vozy patří na špičku 
v  jednotlivých segmentech a  jako takové 
jsou velmi žádané. Koupě volkswagenu 
není jen o  image, ale s  ohledem na větší  



jedná o  zcela novou konstrukci, která při-
dává k  praktičnosti kromě designu také 
o dost více komfortu a může tak být skvě-
lou alternativou k  rodinnému kombi. Cílem 
je, aby akční ceník, který caddy zlevňuje 
o více než sto tisíc korun, platil po celý rok. 
Reakce odborné veřejnosti i  zákazníků jak 
k produktu, tak k zacenění jsou mimořád-
ně pozitivní. Vždyť cena se oproti předchozí 
generaci nenavýšila a za stejné peníze tedy 
dostanete ještě lepší, modernější auto.

Pro nový caddy nabízíte výhodné znač-
kové financování formou úvěru nebo 
operativního leasingu. Jaká je úroková 
sazba úvěru a od jaké částky se pohy-
bují ceny u operativního leasingu? 

Úroková sazba u  úvěru startuje na 0 %. 
Záleží na výši akontace, nebo naopak mů-
žete mít nulovou akontaci a úrok pod 4 % – 
záleží na vašich preferencích. U operativní-
ho leasingu se pohybujeme na splátce mezi 
pěti až šesti tisíci korun bez DPH u dvouleté 
smlouvy s nájezdem 30 000 kilometrů. Na-
bídky se mohou lišit podle zvolené konfigu-
race i podle dealera. Pro konkrétní nabídku 
určitě doporučuji konzultaci s  autorizova-
ným prodejcem.

Jak budou do prodeje nabíhat různé 
deriváty modelu Caddy? Kdy se v pro-
deji objeví verze na CNG? A objeví se 
plynový pohon také v  dalších mode-
lech? 

Náběh výroby caddy zatím běží napros-
to bez jakýchkoli problémů. Zanedlouho 
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Nová generace Caddy je 
v prodeji od začátku roku. 
Je znatelně lépe vybavena 
a zcela nová konstrukce 
umožňuje kromě benzinu, 
nafty a CNG využívat také 
hybridní pohon. Díky akč-
nímu ceníku se navíc cena 
mezigeneračně nezvýšila. 

bezpečnost, technickou vyspělost a  spo-
lehlivost i  o  dobré investici. Zákazníci jsou 
s  našimi vozy spokojení, nechávají si je 
dlouho a trvale tak trochu bojujeme s nedo-
statkem ojetin naší značky. To vše přispívá 
k vysoké zůstatkové hodnotě našich vozů. 

V jakém rozpětí se pohybují dodací lhů-
ty nových automobilů? Daří se dodací 
lhůty krátit? Jak se u jednotlivých mo-
delů liší? 

Většina našich zákazníků využívá široké 
možnosti individualizace, které nabízíme, 
a dává tak přednost objednávce přímo ve 
výrobě před nákupem skladového vozu. 
Standardní dodací lhůty jsou 6–10 týd-
nů. Aktuálně se ale může stát, že některé 
modely v  závislosti na výbavě mohou být 
zpožděny až o  několik měsíců. Musíme si 
uvědomit, že také ve výrobě musí být spl-
něny přísnější hygienické normy. Výroba tak 
nejede na plný výkon. Též celá řada subdo-
davatelů se potýká s nebývalými problémy.

Koncern se potýká s nedostatkem čipů 
do řídicích jednotek především osob-
ních automobilů. Je ovlivněna i výroba 
užitkových automobilů?

Ano, přesně tak, tento problém postihuje 
všechny světové výrobce.

Začátkem roku jste začali prodávat no-
vou generaci modelu Caddy. Auto jsme 
v  rámci testu vyzkoušeli a  příjemně 
překvapilo. Oproti starší generaci ale 
bylo o dost dražší. Nyní nabízíte akční 
ceník. Jak dlouho bude platit? 

Děkujeme, stejně tak my jsme s  novou 
generací velmi spokojeni. Po 17 letech se 

se můžeme těšit na pohon všech kol nebo 
kempingový model Caddy California. CNG 
bude k dispozici do roka, ale zatím bohužel 
pouze pro model Caddy. Následně se před-
staví také hybridní pohony známé z osob-
ních vozů.

S elektromobilem se tedy u caddy ne-
počítá? 

Nepočítá. Tuto roli zastane I.D. Buzz 
s krásným retro Bulli designem. K dispozici 
bude jak užitková, tak MPV verze. Na tento 
nový model se můžete těšit už během příš-
tího roku.

Jak se daří elektrickému crafteru a kdy 
dorazí verze s vyšším dojezdem? 

E-crafter úspěšně funguje jako kurýrní vůz 
v Praze a v Brně. Letos plánujeme prodat 
dalších 30 kusů navzdory absenci státní 
podpory pro rozvoj elektromobility. Verze 
s delším dojezdem se zatím neplánuje. Pro 
určitý způsob provozu je aktuální dojezd 
plně dostatečný.

Na všechny vaše modely nabízíte stan-
dardní záruku výrobce 2 + 2 roky nebo 
200 000 km. Na jak dlouhé období lze 
záruku rozšířit a kolik stojí? 

Nabízíme prodloužení na pátý rok. Zákaz-
níkům doporučuji v  případě zájmu poptat 
prodlouženou záruku v  rámci vyjednávání 
s  dealerem. Záleží samozřejmě na mode-
lu, nicméně chystáme různé akční nabídky 
za zvýhodněnou cenu. Stejně tak nabízíme 
i zvýhodněné pětileté servisní balíčky.
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Řada věcí už nebude jako dřív. Konec koronavirové pandemie je zatím v nedohlednu, a tak zkouška 
odolnosti trhu dál pokračuje. Vozové parky nyní zeštíhlují a mění svou skladbu. Přesto se i nadále počítá 
s rostoucí poptávkou po operativním leasingu. Firmy víc než kdy jindy potřebují volné peníze investovat 
do svého oboru podnikání, nikoli do nákupu služebních automobilů. 

Budoucnost operativního 
leasingu

Otázky prO...                              Martin Bulíř, Business lease

Martin Bulíř, jednatel společnosti Business Lease 

Poskytovatelé operativního leasingu se 
museli vypořádat s celou řadou překá-

žek, které koronavirová pandemie přinesla. 
Společnost Business Lease, která mimo-
chodem na českém trhu slaví čtvrt století, 

přišla s novými produkty a rozšířila nabídku 
služeb. Při komunikaci se zákazníky spo-
lečnosti pomohly i nové nástroje. „Jmeno-
val bych především naši Linku služeb. Jde 
o  unikátní, jednotný způsob telefonického 

objednávání vozidel do servisu. Díky tomu 
dochází k výraznému zkrácení čekací doby. 
Navíc auto lze po domluvě zákazníkovi od-
vézt i převézt, případně nabídnout náhrad-
ní vozidlo. Na významu také nabyla naše 



služby srovnatelné s operativním leasingem. 
Rád bych ještě připomněl, že odborná po-

rota v rámci vaší ankety Fleet Derby – Flo-
tila roku dala autopůjčovně Business Rent 
nejvíce bodů, stejně tak v kategorii Flotilová 
služba roku 2020. Toto vítězství nás velmi 
těší! A s úspěchy rozhodně na vavřínech ne-
usínáme. Připravujeme další rozšíření a mo-
dernizaci vozového parku půjčovny. Změny 
zároveň pomohou reagovat i na současnou 
potřebu flexibilního pronájmu i na dobu ko-
lem jednoho roku.

Časy štědrých benefitů končí. Pande-
mie zvýšila poptávku především po 
službách, které pomáhají snížit náklady 
na provoz služebních automobilů. Co 
nového můžete v  tomto směru nabíd-
nout?

Mezi zajímavé novinky reagující na sou-
časné potřeby firem patří nový produkt 
operativního leasingu Direct, který fungu-
je na principu uzavřené kalkulace a  počí-
tá s  garantovanou zůstatkovou hodnotou 
vozu. Je vhodný především pro ty, kteří si 
chtějí pořídit vozidla bez nutnosti investo-
vat vlastní zdroje a zároveň by rádi výrazně 
snížili své pravidelné měsíční náklady na fi-
remní vozidla. Díky této službě klient hradí 
některé služby až v okamžiku jejich využití. 
Není tedy nutné si je předplácet. Produkt si 
tedy může složit ze služeb, které skutečně 
potřebuje a využije. 

Zajímavá je také služba s názvem Havarijní 
program. Jde o alternativu k tržnímu havarij-
nímu pojištění, která slouží ke krytí rizik sou-
visejících s poškozením vozidla. Díky smluv-
ní servisní síti a řízení likvidace škod ze stra-
ny Business Lease lze získat transparentní 
a  předvídatelný vývoj nákladů a  možnost 
dosažení úspor. Škodní zatížení lze snížit 
také změnou chování řidičů a osvojením si 
zásad defenzivní jízdy. Kurz defenzivní jízdy 
je součástí Havarijního programu. 
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konzultační a  poradenská činnost, kterou 
považujeme za velmi důležitý prvek naší ko-
munikace s klienty,“ vysvětluje Martin Bulíř, 
jednatel společnosti Business Lease. 

Loňský rok byl extrémně náročný. Jaro 
přineslo tvrdý lockdown, následovala 
celá řada restrikcí. Jak byste rok 2020 
hodnotil? 

Uplynulý rok nás toho mnoho nového na-
učil. Víceméně ze dne na den jsme museli 
začít fungovat plně on-line. Jsem hrdý na 
náš tým, kdy jsme byli schopni poskytovat 
veškeré služby v nezměněné kvalitě, což se 
i odrazilo v hodnocení spokojenosti klientů, 
které každoročně provádíme. Náš obchod-
ní tým se musel naučit poskytovat své kon-
zultační služby on-line, což bylo pro některé 
zprvu nepředstavitelné, a  na konci roku to 
všichni brali za samozřejmé. Během roku se 
zpožďovaly dodávky nových vozidel a museli 
jsme našim klientům zajistit mobilitu i  jinými 
způsoby. Zároveň to byl rok, kdy někteří naši 
klienti začali o mobilitě uvažovat jinak a začali 
preferovat více flexibilní řešení, což se kon-
krétně u  nás projevilo výrazným nárůstem 
zájmu o vozidla z naší půjčovny. Jiní zákaz-
níci odložili rozhodování o mobilitě na letošní 
rok a loni svůj leasing vozidel prodloužili. 

Získali jste nějaké významné nové zá-
kazníky? 

Ano. Z nových klientů bych mohl jmeno-
vat například společnosti O2, OBI či Ross-
mann, z obhájených pak třeba Net4Gas. 

Loňský rok tedy lze z vašeho úhlu po-
hledu považovat za úspěšný. Čím si to 
vysvětlujete? 

Myslím si, že je to celá řada důležitých 
drobností. Asi nejdůležitější je přístup k no-
vým i  stávajícím klientům, nabídka služeb, 
komunikace. Klienti nás také chválí za kva-
litu našich služeb po celou dobu pandemie. 

Velmi nás těší hodnocení spokojenosti kli-
entů – Net promoter score. Za loňský rok 
jsme dosáhli celkového skóre 81 bodů, což 
je o 11 % více než v roce 2019. Z výsledků 
dále vyplývá, že 87 % klientů by doporučilo 
naše služby dalším společnostem. V porov-
nání s  konkurencí nás klienti hodnotí lépe 
v  rychlosti odezvy, přívětivosti zaměstnan-
ců, péči o klienta a v proaktivním přístupu. 

Nejhorší byla situace na jaře, kdy došlo 
k  tvrdému lockdownu. Jak jste situaci 
tehdy řešili? 

Stoprocentní zastupitelnost jsme vyřešili 
rozdělením na dva plnohodnotné a  vzá-

jemně zastupitelné týmy. Ověřili jsme si, že 
umíme zajistit všechny služby bez dopadu 
na úroveň jejich kvality i ve ztížených pod-
mínkách při práci on-line a na home office. 
Již vyzkoušený systém tak můžeme při po-
dobné situaci využít i v budoucnu. 

Rád bych ještě zmínil obětavý přístup 
všech našich servisních partnerů a  exter-
ních poskytovatelů služeb. Jejich nasazení 
a spolupráce jsou v době pandemie příklad-
né a rád bych jim touto cestou poděkoval. 

Jak klienti reagovali na pandemický 
stav? Docházelo k  masivnímu prodlu-
žování smluv na stávající vozy? 

Požadavky na prodloužení smluv nám 
v  první polovině roku vzrostly přibližně 
o 200 % ve srovnání s rokem 2019. Tehdy 
vládla velká nejistota, a tak klienti odkládali 
řadu rozhodnutí včetně obnovy vozových 
parků. Od poloviny roku se situace začala 
postupně uklidňovat a vše se začalo vracet 
k normálu. 

Zaznamenáváte zvýšený zájem o  po-
radenskou činnost především v oblasti 
úsporných opatření, ale i elektromobi-
lity a změny skladby vozového parku?

Zde záleží na individuálních potřebách 
dané společnosti. Myslím si, že je na zá-
věry ještě příliš brzy. U  řady firemních flotil 
jistě dojde s  ohledem na zajištění finanční 
stability k  pořizování aut s  nižší výbavou, 
motorizací nebo nižších modelových řad, 
případně alternativních značek. Například 
v  souvislosti s  příchodem nové verze mo-
delu Škoda Octavia někteří klienti více řeší 
náklady z pohledu TCO a začali přemýšlet 
o  alternativách. V  rámci poradenské čin-
nosti jsme pomáhali se srovnáním vozů dle 
zadaných kritérií. 

S financováním elektromobilů máme dlou-
holeté zkušenosti, takže i v této oblasti do-
kážeme nabídnout atraktivní podmínky. Než 
o elektromobily je ale větší zájem o hybridní 
pohony. 

Na jaře došlo k  výraznému navýšení 
poptávky o  auta z  vaší autopůjčovny 
Business Rent. Trvá zvýšený zájem 
i nadále, nebo se jednalo jen o dočasný 
stav? 

V naší autopůjčovně máme přes 300 vozi-
del, přičemž míra jejich obsazenosti byla loni 
93 % a průměrná délka zápůjčky 45 dnů. 
Je tak patrné, že máme správně nastave-
ny smluvní podmínky i ceny. Dlouhodobější 
výpůjčky jsou finančně výrazně zvýhodněné 
a na všechny automobily jsou poskytovány 

Na českém trhu Business Lease letos slaví 
25 let své existence



Stejně jako předchozí generace i  nová 
verze nabízí celou plejádu možností 

a pohonných jednotek. Sice všechny modi-
fikace ještě nejsou k dispozici, ale zákazník 
může už nyní vybírat mezi krátkou i dlouhou 
karoserií, pohonem předních nebo všech 
kol, případně mezi užitkovou a  osobní až 
sedmimístnou verzí. Nebude chybět ani 
luxusní obytné provedení California, kte-
ré dorazí v  polovině roku. Na přání bude 
možné auto dovybavit kuchyňkou a pano-
ramatickou skleněnou střechou se stanem. 
California v nabídce nahradí model Beach. 
Z pohonných jednotek jsou k dispozici kla-
sické spalovací motory, zážehový 1.5 TSI 
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Na přelomu roku se začala prodávat pátá generace Volkswagenu Caddy, která využívá stejnou platformu 
MQB jako nový golf. Pokrok v jízdních vlastnostech, ale i použitých technologiích je velký. V rámci testu 
jsme se mimo jiné zaměřili i na skutečné položky TCO. 

Revoluce v užitku

a  vznětový 2.0 TDI v  různých výkonech. 
Na sklonku roku má dorazit verze na CNG, 
následovat budou plug-in hybridní pohony. 
Jediné, co caddy nenabídne, bude čistě 
elektrický pohon. Ten bude vyčleněn pro 
zcela svébytný model I.D. Buzz v retro de-
signu Bulli. Elektromobil bude jak v užitko-
vé, tak i osobní verzi, která nabídne podob-
né vlastnosti a komfort jako velkoprostorová 
třída MPV.

Před uzávěrkou časopisu jsme také zjišťo-
vali, zda není výroba caddy nějak omezena, 
například z důvodu nedostatku čipů. Náběh 
výroby ale byl počátkem března bezproblé-
mový a šel podle plánu. 

Znatelně větší

Pátou generaci Caddy můžeme s čistým 
svědomím označit za přelomovou. Po se-
dmnácti letech staví na zcela nové platfor-
mě MQB, kterou, jak už bylo řečeno, využívá 
i nový golf. Zatímco třetí a čtvrtá generace 
stály na letité platformě PQ35 s tuhou zad-
ní nápravou, pátá generace má vlečná ra-
mena a panhardskou tyč. Caddy tak nabízí 
lepší jízdní vlastnosti, komfortnější odpru-
žení vinutými pružinami a svou novou kon-
cepcí lépe supluje velkoprostorové automo-
bily MPV. Caddy je ve všech disciplínách 
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Business Car testuje:                                                               Volkswagen Caddy 2.0 TdI

Cena caddy je v rámci akčního ceníku téměř stejná jako u předchozí generace



s předchozí generací srovnatelné. Zákazník 
ale dostává modernější, prostornější a lépe 
vybavené auto. Podle importéra by měly 
zvýhodněné ceny platit dlouhodobě, tedy 
alespoň tento rok. 

K  dispozici je také výhodné financování. 
Úroková sazba úvěru startuje na 0 %, zá-
leží na výši akontace, nebo naopak lze volit 
nulovou akontaci a úrok pod 4 %, záleží na 
preferencích. Splátka operativního leasingu 
se pohybuje mezi pěti a šesti tisíci korunami 
bez DPH u  dvouleté smlouvy s  nájezdem  
30 000 kilometrů. Nabídky se mohou lišit 
podle zvolené konfigurace i podle dealera. 
Pro konkrétní nabídku je samozřejmě důle-
žitá konzultace s prodejcem.

Multimediální služby 
pro flotily

O  tom, že komfort a  špičkové technolo-
gie z osobních vozů přicházejí do dodávek, 
svědčí první pohled na nově pojatý interiér. 
Vstupem do světa digitalizace je nový sdru-
žený „slider“ se třemi tlačítky sloužící jako 
ovladač multimediálních zařízení. Premiéru 
v modelu Caddy a užitkových vozech obec-
ně slaví digitální přístrojový panel s úhlopříč-
kou 10,25 palce. 

Středovému panelu nového caddy vždy 
dominuje jedno ze tří multimediálních za-
řízení řady Matrix s úhlopříčkami 6,5, 8,25 
a 10 palců. S velikostí displeje souvisí úro-
veň multimediální výbavy, kterou charakteri-
zují balíčky We Connect, We Connect Plus 
a  We Connect Fleet. Z  pohledu vozových 

lepší než předchůdce. Má komfortnější 
podvozek, pohodlnější sedadla, prostorněj-
ší a lépe odhlučněný interiér. 

Když už jsme u rozměrů, oproti předchůd-
ci narostl rozvor o více než 70 mm (u krátké 
verze z původních 2682 na 2755 mm, del-
ší verze má pak téměř třímetrový rozvor – 
2970 mm). Celková délka karoserie narost-
la o  znatelných 92 mm (délka kratší verze 
je 4500 mm) a šířka o 62 mm (1855 mm). 
Výška zůstala stejná, respektive je nižší  
o 24 mm, což ale není v praxi nijak patrné. 
Výška nad sedadly a od podlahy ke stropu 
je přitom s předchozí generací shodná. 

Caddy Cargo nabízí nákladový prostor 
o  objemu 3,1 m3 (podle normy SAE V6). 
V modelu Caddy Cargo Maxi je k dispozici 
objem 3,7 m3. K velkorysému vnitřnímu pro-
storu přispívá také nově zkonstruovaná zad-
ní náprava. Do jeho zadní části lze nyní naložit 
zadními dveřmi dvě europalety napříč. Maxi-
mální šířka mezi podběhy je totiž 1230 mm. 
Nový Caddy Maxi Cargo navíc umožňuje 
naložení europalet bočními posuvnými dveř-
mi díky jejich rozšíření na více než 840 mm 
(šířka u  předchůdce byla 701 mm), což je 
důležitá konkurenční výhoda. Palety tak lze 
nakládat dvěma způsoby. Buď uprostřed na-
příč a vzadu napříč, nebo uprostřed napříč 
a vzadu podélně. Maximální délka náklado-
vého prostoru až k  přepážce je 1797 mm 
(Cargo), resp. 2150 mm (Cargo Maxi).

Kombi a osobní verze v krátkém rozvoru 
se sériově dodávají s  pěti sedadly, osobní 
verze Caddy Maxi budou sériově sedmi-
místné. Stejně jako u  předchůdce mohou 
zákazníci i u krátké verze objednat vůz také 
se třetí řadou sedadel. Caddy se tak díky 
dvěma samostatným sedadlům vzadu pro-
mění v  sedmimístný automobil. Novinkou 
je možnost demontovat jednotlivá sedadla 
ve třetí řadě, což zvyšuje variabilitu na ma-
ximum. I  nejnovější caddy se samozřejmě 
drží osvědčených řešení. Sedadla v  pro-
storu pro cestující jsou v osobních verzích 
a  kombi sklopná. A  také druhou řadu se-
dadel lze několika snadnými úkony demon-
tovat. Kombi a  rodinné MPV nabízí objem 
zavazadlového prostoru až 2556 litrů (až po 
strop a sedadla řidiče a spolujezdce, s de-
montovanými sedadly v prostoru pro cestu-
jící). I při obsazení pěti sedadel je k dispozici 
mimořádně velký zavazadlový prostor o ob-
jemu 1213 litrů (měřeno do výšky střechy), 
respektive 760 l (měřeno do výšky opěra-
del zadních sedadel). Délka zavazadlového 
prostoru k první řadě sedadel je ve verzích 
kombi a  MPV 1913 mm. Mezi podběhy 

zadních kol je k  dispozici maximální šířka 
1185 mm. Caddy Kombi nabízí ve srovnání 
s  předchůdcem nově komfortnější interiér 
odpovídající svým vzhledem a zpracováním 
rodinnému caddy.

s novou nápravou skvěle 
zatáčí, uveze ale méně

Další změnu představuje použití moderní 
modulární architektury koncernu Volks-
wagen s  označením MQB. Zatímco třetí 
a  čtvrtá generace stály na letité platformě 
PQ35 s  tuhou zadní nápravou a  listový-
mi pery, novinka má vzadu vinuté pružiny 
a nápravu s vlečným ramenem a panhard-
skou tyčí. Caddy ochotněji zatáčí, na ne-
rovnostech ani u prázdného auta nedochází 
k  odskakování zadní nápravy v  zatáčkách 
a  v  krizových situacích je podvozek více 
předvídatelný. Také stabilizační systém 
nemusí tak často zasahovat. Nevýhodou 
této konstrukce je nižší užitečná hmotnost. 
U osobních verzí je to v průměru o 130 kg 
méně, u Caddy Kombi je to o 200 kg méně 
(nyní 600 kg, dříve 800 kg). Za příplatek by 
ale mělo jít užitečnou hmotnost navýšit. 

Zvýhodněná cena 
a financování

Ceny jsou podle standardního ceníku 
ve srovnání s  předchůdcem v  některých 
verzích vyšší až o 100 000 korun. Od za-
čátku roku ale platí akční ceny, které jsou 
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Nově pojatý interiér je prošpikovaný elektronikou. Premiéru slaví digitální přístrojový panel s úhlopříč-
kou 10,25 palce. 



Business Car testuje:                                                               Volkswagen Caddy 2.0 TdI

parků je nejzajímavější posledně jmenovaná 
verze poskytující digitální knihu jízd, zprávy 
o  spotřebě a  čerpání paliva, vyhodnocení 
jízdního stylu řidiče a GPS sledování a infor-
mace o vykonaných cestách.

atraktivní zůstatkové 
hodnoty

Podle společnosti Eurotax trh páté gene-
raci věří. V  daném segmentu jsou zůstat-
kové hodnoty vůbec nejvyšší, mezigene-
račně si dokonce novinka o  více než 3 % 
polepšila. Po třech letech provozu a  ujetí  

90 000 km je zůstatková hodnota 49,73 %. 
Další hodnoty s rozdílným nájezdem nalez-
nete v tabulce. 

návštěva servisu 
přijde na 7400 kč

Servisní náklady počítáme u  všech au-
tomobilů do ujetí 210 000 km. Po tomto 
nájezdu provozovatel caddy zaplatí za pra-
videlné servisní prohlídky díky delším servis-
ním intervalům (30 000 km) jen 51 600 Kč 
bez DPH. Průměrná cena jedné prohlídky 
tak vyjde na 7400 korun bez DPH. Při nad-

měrném opotřebení vozidla může být sa-
mozřejmě tato částka vyšší. 

Výměna rozvodového řemene je přede-
psána až po ujetí 210 000 Kč. Cena dílů 
vyjde na 5480 Kč, cena práce na 2970 Kč. 

Caddy drží na uzdě i  ceny nejběžnějších 
originálních náhradních dílů. Levné je na-
příklad čelní sklo (4882 Kč bez DPH), kom-
pletní vnější zpětné zrcátko (6543 Kč) nebo 
zadní nárazník (6632 Kč). Naopak s  vyšší 
cenou je nutné počítat u předních světlome-
tů v případě, že jsou kompletně vybavené 
technologií LED (17 082 Kč bez DPH). Více 
informací naleznete v příslušné tabulce.

Modernizované, 
úsporné motory 

Naše testovací verze byla vybavena střed-
ně výkonným vznětovým dvoulitrem o výko-
nu 75 kW. Tento motor je k dispozici ještě ve 
výkonech 55 a 90 kW a patří do nejnovější ge-
nerace motorů značených jako EA288evo. 
V  praxi lze jezdit v  kombinovaném režimu 
v průměru do 6 l/100 km. Caddy tak i přes 
nárůst rozměrů nabízí nižší spotřebu nežli 
předchůdce. Ve srovnání s konkurencí patří 
vznětové verze k nejúspornějším. Zajímavá 
je také pružnost, na nejvyšší rychlostní stu-
peň dokáže zrychlovat i od 1200 1/min. Je 
to mimo jiné dáno i  tím, že motor nemusí 
být uměle „přiškrcen“ kvůli emisím, protože 
výfukový systém obsahuje dva katalyzátory 
SCR s dvojnásobným vstřikováním AdBlue, 
které razantně redukují oxidy dusíku. 
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Pátou generaci Caddy můžeme s čistým svědomím označit za přelomovou. Po sedmnácti letech staví na zcela nové platformě.

U sedmimístné verze lze sedadla třetí řady z vozu jednoduše vyjmout 



Zajímavý také bude test verze se zážeho-
vým čtyřválcem 1.5 TSI/84 kW, který pracu-
je se systémem deaktivace válců ACT a je 
k dispozici pro všechny karosářské verze. 
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VW CADDY 2.0 TDI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený 
vznětový čtyřválec pohání přední 
kola. Zdvihový objem 1968 cm3, 
výkon 75 kW při 2750 1/min,
točivý moment 280 Nm při 1500–
2500 1/min. Šestistupňová ručně 
řazená převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4500/1855/1798 mm, rozvor 
2755 mm. Zavazadlový prostor 
1,213/3,3 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1610/610 kg, hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1500/750 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 175 km/h, zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 13,5 s, 
kombinovaná spotřeba dle WLTP 
4,7 l/00 km.

Cena 446 774 Kč bez DPH

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA PALIVA V RÁMCI 
TESTU (L/100 KM)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

6,6/4,9 4,6/7,0 5,9

NÁKLADY NA PROVOZ ZA 3 ROKY (S DPH)

Orientační provozní náklady při tříletém bezporuchovém provozu
Celkové náklady ovlivňuje především spotřeba paliva, tedy jízdní styl řidiče. Rozdílná nabídka po-
jištění, která se může značně lišit podle velikosti vozového parku a podle nabídky konkrétní po-
jišťovny, a náklady na pneuservis, které jsou ovlivněny především cenou zvolené značky pneu- 
matiky, celkové náklady ovlivňují v menší míře.

Počet km za 3 roky provozu 30 000 90 000 150 000 210 000

Pořizovací cena vozu (Kč) 540 596 540 596 540 596 540 596

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY NÁKLADŮ ZA 3 ROKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 26 500 26 500 26 500 26 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 48 700 48 700 48 700 48 700

Servisní prohlídky 3) (Kč) 18 381 18 381 29 556 51 630

Pneuservis 4) (Kč) 17 800 17 800 37 200 53 500

Pohonné hmoty 5) (Kč) 50 700 152 100 253 500 354 900

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 217 050 271 760 299 450 307 920

NÁKLADY CELKEM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 383 631 539 741 699 406 847 650

Náklady na 1 km (Kč/km) 12,79 6,00 4,66 4,04

CENY VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Náhradní díl
Ceny v Kč 
bez DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

4146

Brzdové desky –  
přední (sada)

1830

Čelní sklo 4882

Přední levý světlomet – 
kompletní LED

17 082

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

3274

Přední nárazník –  
kompletní 

9395

Zadní nárazník –  
kompletní

6632

Pravé zpětné zrcátko 
sklopné, včetně SRVD

6543

Levý přední blatník 5808

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 
SPOLEČNOSTI 
AUTOVISTA CZECH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 km 3 roky 59,85 %

  90 000 km 3 roky 49,73 %

150 000 km 3 roky 44,61 %

210 000 km 3 roky 43,04 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (5,9 l/100 km) a aktuální   
 ceny benzinu (29,70 Kč/l) či nafty (28,60 Kč/).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VNITŘNÍ ROZMĚRY V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1520/1450/1630

vzadu / b 1650/1510/1690

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1100/610

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 1000/1190/630 a 1400/1190/630

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1100/1130

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 370/380
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Vnitřní prostor, vysoký 
jídzní komfort

Prodej verze CNG  
až koncem roku

Jízdní vlastnosti
Absence pohonu 4x4  
u zážehového motoru

Moderní technologie, 
počet verzí

Nižší užitečná hmotnost
Zůstatková hodnota, 

TCO

Interiér je výrazně prostornější. Šířka v úrovni 
loktů narostla o téměř 6 cm, délka vnitřního 
prostoru o 8 cm. 



Nová octavia se citelně proměnila. Nyní 
téměř dorostla do střední třídy, nabízí 

prémiový interiér a nadprůměrné možnosti 
výbavy. Jenže některé firmy už nemusejí být 
k  octavii loajální. V  současné době potře-
bují více šetřit a  dražší a  větší octavia jim 
do skromnějšího vozového parku nezapa-
dá. Jenže přímá náhrada octavie se hledá 
špatně, a  tak bude nutné se v  některých 
ohledech uskromnit. 

Ovšem je také řada firem, kterým nová 
octavia nahrává do karet a  od klasických 
automobilů střední třídy přecházejí k levnější 
octavii. Právě tyto společnosti oceňují změ-
ny, které novinka přináší. A  řada z nich se 
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Nová octavia zdražila, má nepatrně vyšší TCO i ceny některých dílů. Na druhou stranu oproti předchůdci 
je po všech stránkách lepší a je nyní k dispozici s neobvykle pestrou nabídkou pohonů. Kromě benzinu, 
nafty a plynu umí jezdit také na elektřinu, nabízí pohon všech kol i dvě rozdílné verze RS.

Úsporný sportovec

bude zajímat o to nejlepší, co octavia nabízí. 
Tedy sportovně laděnou verzi RS, která je 
nyní k dispozici ve dvou zcela odlišných va-
riantách, v klasické benzinové a nově také 
v plug-in hybridní variantě se shodným vý-
konem i cenou!

Ke klasickému RS  
přibyl hybrid

Největší změnou je příchod plug-inů. Po 
Superbu iV přichází dobíjecí hybrid i do na-
bídky octavie. Pohon je až na menší úpravy 
shodný s vlajkovou lodí značky. Pro octavii 

je ale k  dispozici ve dvou výkonech, 150 
nebo 180 kW. Obě verze pracují se stejně 
výkonnými motory, elektromotor disponu-
je 85 kW, zážehový motor 1,4 TSI pak se 
110 kW. Jiné je ale softwarové sladění obou 
motorů. Slabší verze upřednostňuje nízkou 
spotřebu, výkonnější pak sází na sportov-
nější zážitky, montuje se proto výhradně do 
verze RS. Pro konzervativní nebo sportov-
ně založené zákazníky je v nabídce i nadá-
le klasická verze se zážehovým motorem  
2.0 TSI/180 kW. Obě verze se od sebe tedy 
konstrukčně i jízdně liší. 

Nejvyšší rychlost i  zrychlení z  klidu má 
benzinové RS samozřejmě lepší, protože 

  I  březen 2021  3534  I  březen 2021BusinessCar

Business Car testuje:                                                               ŠKoda octavia RS iv 

Octavia má nyní dva plug-iny. Civilnější iV nabízí 150 kW, sportovní RS má 180 kW.



Souboj dvou RS  
ve spotřebě

V  této disciplíně máme samozřejmě jas-
ného vítěze. Zvláště když hybridní verze  
RS iV (180 kW) stojí stejně jako „plnotučné“ 
RS 2.0 TSI (180 kW). To se výrazně projevu-
je také na TCO. Ovšem jen za předpokladu, 
že bude řidič akumulátor často dobíjet. Na 
stejném testovacím okruhu, který zahrnu-
je jízdu po městě (30 %), jízdu po dálnici  
(30 %) a jízdu po okresní silnici (40 %), jsme 
testovali obě verze s tím, že hybridní RS iV 
mělo zcela vybitý akumulátor. V  takovém 
případě měly obě verze téměř shodnou 
spotřebu. Hybridní verze RS má sice úspor-
nější zážehový motor 1,4 TSI a něco ušetří 
i  rekuperací v  provozu, na druhou stranu 
s sebou tahá 200 kg hmotnosti navíc. S vy-
bitým akumulátorem tak v  kombinovaném 
režimu jezdí za 7,1 l/100 km, zatímco „pl-
notučné“ dvoulitrové RS za 7,5 l/100 km. 
Rozdíl tedy není nikterak výrazný. Pokud ale 
hybridní verzi budeme často dobíjet, bude 
rozdíl v jednotkách litrů. Naměřenou spotře-
bu v dalších režimech naleznete v příslušné 
tabulce. 

Jak moc se liší spotřeba 
obou hybridů?

Sportovní Octavia RS iV (180 kW) je zá-
bavnější, ale také žíznivější nežli civilnější 
provedení iV se 150 kW. Sportovně laděné 
RS lépe brzdí, zatáčí, má o něco čitelnější 

nejvyšší výkon dokáže nabízet dlouhodobě 
a  konstantně, zatímco elektromotor hybri-
du má maximální odběr omezen na kratší 
časový úsek. Velké rozdíly ale ve zrychlení 
z klidu nejsou, hybridní RS pokoří 100 km/h 
za 7,3 s a rozjede se na 224 km/h, klasické 
RS zrychlí na stejnou rychlost za 6,7 s, nej-
vyšší rychlost je 250 km/h. Karta se ale ob-
rací při pružném zrychlení. Například z 80 na 
120 km/h je rozdíl znatelných 2,2 sekundy ve 
prospěch hybridní verze. Z výkonové křivky 
navíc vyplývá, že maximální hodnota točivé-
ho momentu 400 Nm je prakticky dostupná 
v rozmezí od 900 do 4000 otáček!

S touto technickou výstrojí je RS iV velmi 
svižné, na každé sešlápnutí plynu reaguje 
ve sportovním režimu okamžitě a bouřlivě. 
Například na výjezdu z kruhového objezdu 
je to až na hranici trakčních možností jinak 
velmi zdařilého podvozku. Ten patří k hlav-
ním rozdílům a důvodům pro preferenci RS. 
Je příkladně tuhý, věrně kopíruje povrch, 
neodskakuje a  zdařile tlumí rázy příčných 
nerovností. 

Ryze sportovní zážitek z  jízdy tedy RS iV 
nabídnout v takové míře nedokáže. Má po-
někud odtažité řízení a z konstrukčních dů-
vodů postrádá aktivní diferenciál – navíc se 
náprava musí umět vypořádat s  náporem 
newtonmetrů z kombinace pohonných jed-
notek. Svoji roli také hraje standardní světlá 
výška, kvůli ochraně akumulátoru nemohou 
mít plug-iny o  15 mm snížený podvozek. 
A  proti zábavě v  klasickém slova smyslu 
jde i  hmotnost, která podle výbavy začíná 

na 1,7 tuny, tedy přibližně o 200 kg větší.  
Protože má Octavia RS iV nový druh poho-
nu, je i  jízda s ním novým druhem zážitku. 
I  když se benzinovému RS v  řadě ohledů 
zcela nevyrovná, svými vlastnostmi nás 
sportovní plug-in příjemně překvapil. Je tak 
důkazem, že řízení hybridu může přinést 
i  radost. Finanční výhodnost RS iV oproti 
benzinovému RS bude pochopitelně zále-
žet zejména na míře využívání elektrického 
pohonu. Srovnatelná cena mu ale dává vý-
hodnou startovní pozici, která plug-in hybrid 
posouvá z  role kuriozity pro nadšence do 
rovnocenného postavení.
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Chválíme výborné dílenské zpracování i použité materiály. Interiér nyní působí až prémiově. 

Oba hybridy mají shodný pohon. Liší se jen odlišným softwarem kombinujícím výkon zážehového moto-
ru 1,4/110 kW a elektromotoru s 85 kW. 



jízdní stopu a  lepší zpětnou vazbu do vo-
lantu. 

Oproti tomu Octavia iV může být až  
o  104 000 korun levnější, je komfortněj-
ší a při jízdě s vybitým akumulátorem také 
úspornější. Při jízdě v čistě elektrickém reži-
mu jsme nezaznamenali téměř žádný rozdíl 
a obě hybridní verze v praxi ujedou mezi 45 
a 49 km. Větší rozdíl je ale při jízdě v hybrid-
ním režimu a s plně nabitými akumulátory. 
Sportovnější verze RS iV častěji zapojuje 
elektromotor, díky čemuž působí i dynamič-
těji. Na druhou stranu akumulátor rychleji 
vybije. Ovšem na kratších vzdálenostech do 

100 km také díky tomu dokáže ušetřit více 
benzinu. Akumulátor se u verze RS iV vět-
šinou vybije po ujetí 90 km, zatímco verze 
iV dokáže na oba druhy pohonu ujet lehce 
přes 100 km. 

octavia iv umí jezdit  
i za 3,2 l/100 km

Nejvíce kilometrů jsme ujeli se slabším 
hybridem iV (150 kW). V  rámci testova-
cích jízd nás spotřeba příjemně překvapila. 
Abychom mohli plug-in hybridy objektivně 

srovnávat, měříme u nich spotřebu benzinu 
se zcela vybitými akumulátory. Dlouhodo-
bá spotřeba octavie je v  tomto režimu jen  
6,4 l/100 km. S  lehce nadprůměrným do-
jezdem se pak octavia stává z pohledu ná-
kladů na pohonné hmoty velmi atraktivní. 
Její výši ale ovlivní především řidič, respekti-
ve jeho chuť akumulátory dobíjet. 

Pokud Octavii iV nabijeme alespoň jed-
nou za 400 km, bude dlouhodobá spo-
třeba benzinu 5,4 l/100 km. Když interval 
zkrátíme na 200 km, klesne spotřeba na  
4,7 l/100 km. A když octavii nabíjeme ka-
ždých 100 km, pak spotřeba klesne na  
3,2 l/100 km. Právě na takto nízkou spotře-
bu by se měl uživatel bez problémů dostat, 
pokud bude auto používat převážně na do-
jíždění do práce. 

Náklady na servis  
má hybrid vyšší

Díky proměnlivému servisnímu intervalu 
u obou modelů je obtížnější náklady objek-
tivně vypočítat. Respektive pro výpočet je 
směrodatné číslo karoserie VIN nebo da-
tový štítek vozidla. Pokud budeme vychá-
zet z doporučení autoservisů, tak platí, že 
klasické dvoulitrové RS se v servisu objeví 
každé dva roky nebo po ujetí 30 000 km. Při 
celkovém nájezdu 210 000 km tak majitel za 
pravidelný servis zaplatí přibližně 54 000 Kč 
s  DPH. Ventilové rozvody jsou poháněny 
bezúdržbovým řetězem a mění se až při ex-
trémních nájezdech, kdy dojde ke zvýšení 
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Obě hybridní varianty octavie ujedou na elektřinu v praxi 45 až 49 km. Při úsporné jízdě do 80 km/h jsme ujeli i 55 km. 

Zavazadlový prostor přišel o dvojité dno, protože do něj z jedné poloviny zasahují akumulátory. V další 
polovině zbyl prostor pro drobnosti a dobíjecí kabely. 

Business Car testuje:                                                               ŠKoda octavia RS iv 



hlučnosti motoru. V případě výměny je po-
třeba počítat s částkou 23 800 Kč s DPH. 

U hybridního sportovce RS iV jsou servisní 
intervaly o polovinu kratší, tedy 1 rok nebo 
15 000 km. V takovém případě bude část-
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Škoda octavia combi 1,4 tSi RS iv  
ZÁkLadNÍ ÚdaJE tEStovaNÉ vERZE

motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
čtyřválec pohání přední kola, objem 
1395 cm3, výkon 110 kW při 5000 
1/min, výkon elektromotoru 85 kW. 
Výkon obou motorů je 180 kW, to-
čivý moment pak 350 Nm. Samo-
činná dvouspojková převodovka

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4689/1829/1469 mm, rozvor 
2686 mm. Zavazadlový prostor 
0,455/1,410 m3.

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnost 
1695/518 kg. Hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1500/750 kg.

výkony

Nejvyšší rychlost 225 km/h, zrychle-
ní z 0 na 100 km/h za 7,3 s.  
Spotřeba kombinovaná dle WLTP 
1,1–1,2 l/100 km/CO2 34 g/km.

cena
979 900 Kč,  
liftback je o 40 000 Kč levnější.

 SPotŘEba bENZiNU v RÁmci tEStU – JÍZda S vybitým akUmULÁtoREm (L/100 km)

město/mimo město Při ustálené rychlosti 90/130 km/h kombinovaná

octavia iv 6,3/5,4 5,2/7,2 6,4

octavia RS iv 6,8/5,8 5,4/7,6 7,1

octavia RS 8,2/5,9 5,5/7,8 7,5

NÁkLady Na PRovoZ Za 3 Roky ( S dPH - octavia RS iv)

orientační provozní náklady při tříletém bezporuchovém provozu
celkové náklady ovlivňuje především spotřeba paliva, tedy jízdní styl řidiče. Rozdílná nabídka po-
jištění, která se může značně lišit podle velikosti vozového parku a podle nabídky konkrétní po-
jišťovny, a náklady na pneuservis, které jsou ovlivněny především cenou zvolené značky pneu- 
matiky, celkové náklady ovlivňují v menší míře.

Počet km za 3 roky provozu 30 000 90 000 150 000 210 000

Pořizovací cena vozu (Kč) 979 900 979 900 979 900 979 900

JEdNotLivÉ PoLoŽky NÁkLadŮ Za 3 Roky

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 24 500 24 500 24 500 24 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 88 200 88 200 88 200 88 200

Servisní prohlídky 3) (Kč) 16 060 40 800 70 200 99 800

Pneuservis 4) (Kč) 18 900 18 900 37 800 53 300

Pohonné hmoty 5) (Kč) 42 000 126 000 210 000 294 000

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 372 400 425 600 489 700 553 840

NÁkLady cELkEm 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 566 560 728 500 924 900 1 118 140

Náklady na 1 km (Kč/km) 18,89 8,09 6,17 5,32

cENy vybRaNýcH NÁHRadNÍcH dÍLŮ 
vČEtNĚ dPH

Náhradní díl cena v kč s dPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

9120

Brzdové desky –  
přední (sada)

4840

Čelní sklo 8710

Přední levý světlomet 
halogenový – kompletní

19 440

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

11 070

Přední nárazník –  
kompletní 

16 830

Zadní nárazník –  
kompletní

15 440

Pravé zpětné zrcátko 
sklopné, včetně SRVD

15 080

Levý přední blatník 5830

ZŮStatkovÉ HodNoty 
SPoLEČNoSti 
aUtoviSta cZEcH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 km 3 roky 62,02 %

  90 000 km 3 roky 56,57 %

150 000 km 3 roky 50,03 %

210 000 km 3 roky 43,48 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu při dobíjení akumulátoru   
 každých 200 km (4,7 l/100 km) a aktuální ceny benzinu (29,70 Kč/l) či nafty (28,60 Kč/).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

vNitŘNÍ RoZmĚRy v mm

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1420/1410/1510

vzadu / b 1410/1400/1480

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1080/590

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 720/1030/560 a 1290/1030/560

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1020/940

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 260/360
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cELkovÉ HodNocENÍ

kLady ZÁPoRy

Spotřeba i dojezd 
v el. režimu

Kratší servisní intervaly

Cena,  zůstatkové 
hodnoty

Menší zavazadlový 
prostor

Užitečné a dobře 
naladěné asistenční 

systémy Vyšší hmotnost

Vyspělá technika 

ka za pravidelný servis po ujetí 210 000 km 
vyšší (99 800 Kč s DPH). 

Rozvodový řemen nemá v našich klimatic-
kých podmínkách předepsán pevný interval 
výměny. Čerpadlo chladicí kapaliny není 
u  tohoto vozu standardní, není poháněno 
rozvodovým řemenem a  má svůj vlastní 
ozubený řemen. V případě výměny čerpa-
dla a rozvodů je potřeba počítat s částkou 
16 500 Kč s DPH.



O  plynový pohon obecně roste zájem, 
zvláště když cena benzinu na „tote-

mech“ překročí hranici 30 korun. Zatímco 
konkurenční značky využívají CNG, Renault 
a Dacie vsadily na výrobu levnější varianty  
na LPG. O propan-butanu (LPG) se v rámci 
vozových parků už příliš nemluví především 
proto, že se výrobci automobilů zaměřili 
na zemní plyn (CNG). Renault s Dacií jdou 
v tomto směru proti proudu a rozšiřují svou 
modelovu nabídku o továrně vyrobené pře-
stavby umožňující trvalou jízdu na benzin 
nebo propan-butan. Nové modely navíc 
uvádějí na trh v  době, kdy se na počátku 
března země vyvážející ropu (OPEC) k vel-

M
ic

ha
l B

us
ta

, f
ot

o 
au

to
r

Generační modelová obměna u Dacie patři k nejdelším. Je to určitá daň za atraktivní cenu. Na druhou 
stranu nová generace u této značky znamená skutečně novou generaci se vším, co k ní opravdu patří. 
A  sandero nevyjímaje. Levná a  pohledná novinka nás zvláště ve verzi na LPG (propan-butan) mile 
překvapila. Náklady na palivo jsou shodné jako u konkurenčních modelů na CNG (zemní plyn). 

Čarování s TCO

kému překvapení světa dohodly, že těžbu 
nezvýší, což požene inflaci, a  hlavně ceny 
benzinu a nafty nahoru i o koruny. Vypadá 
to tak, že se Renault opět trefil do černého, 
když ustupuje od dodatečných přestaveb 
a montuje výhradně továrně upravený pře-
plňovaný litrový tříválec, který patří po kon-
strukční stránce mezi nejmodernější motory. 

Tišší, komfortnější

Po konstrukční i designové stránce uděla-
lo sandero obrovský krok kupředu. Výrazně 
se zlepšila ergonomie za volantem. Seda-

dlo řidiče má nastavitelnou výšku v rozmezí  
70 mm. Tomu odpovídá i nastavitelný volant 
ve dvou osách (příčně o 25 mm a podélně 
o 35 mm). Řadicí páka byla zkrácena a při-
byla možnost příplatkové loketní opěrky. 
Sedadla májí povedenou ergonomii a  jsou 
tužší. 

Zcela nově naladěný podvozek nabízí vý-
razný generační posun. Skvěle filtruje i příč-
né nerovnosti, a  to bez pazvuků či rázů. 
V zatáčkách znatelně lépe sedí. Pro řidiče je 
snadněji čitelný a nezáludný. 

Příjemně nás překvapil jízdní komfort. 
Především na zadních sedadlech se sedí 
znatelně pohodlněji. Sklon opěradel je  
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Business Car testuje:                                                               DaCia SanDerO STepway LpG

Nové sandero láká na nízké TCO a továrně upravený plynový pohon (LPG) 



Balíček pomocníků aDaS

Kromě šesti airbagů vybavila Dacia každé 
sandero praktickým balíčkem pomocníků 
v každodenním životě. Najdeme v něm asi-
stent rozjezdu do kopce i parkovací asistent 
složený ze čtveřice předních a zadních sen-
zorů. Dále hlídání mrtvého úhlu fungující od 
30 km/h do 140 km/h a systém automatic-
kého nouzového brzdění bdělého v rozmezí 
od 7 do 170 km/h.   

Kilometr vyjde na 1,10 Kč

Z  pohonných jednotek je pro sandero 
k  dispozici pouze zážehový přeplňovaný 
tříválec. Může spalovat buď jen benzin (at-
mosférická verze nabízí 49 kW, přeplňovaná  
67 kW), nebo dokáže jezdit i na propan-bu-
tan. Výrobce u  plynového motoru provedl 
řadu úprav, díky kterým není ani při trvalém 
provozu na plyn snížena životnost ventilo-
vých sedel. Díky vyšší výhřevnosti a  účin-
nosti propan-butanu má motor při provozu 
na plyn o  7 kW vyšší výkon (74 kW). Po-
vedl se také snížit rozdíl spotřeby při jízdě 
na benzin nebo plyn. V kombinovaném re-
žimu jsme na našem testovacím okruhu při 
jízdě na benzin naměřili spotřebu 6,7 litru, 
při jízdě na propan-butan pak 8,1 l/100 km. 
Do 40litrové plynové nádrže natankujete 36 
litrů stlačeného propan-butanu, na který 

velmi přirozený, díky vysoké výšce sedáku 
nad podlahou (36 cm) klesá prostorový ná-
rok pro kolena cestujících. Zadní sedadla 
jsou sklopná v poměru 60 : 40.

Díky většímu sklonu čelního skla a  nižší 
výšce se zlepšila aerodynamika vozu, což 
snížilo hladinu hluku v kabině o 3–5 dB při 
rychlostech mezi 50–130 km/h. Moderní 
platforma CMP také omezila vibrace pro-
nikající do interiéru. Přední LED světlomety 
přinášejí nový světelný podpis tvaru Y a  již 
standardně jsou vybaveny snímačem pro 
samočinné rozsvícení za šera. Navíc v noci 
poskytují o 37 % lepší viditelnost a o 9 % 
širší světelný kužel, než nabízel předchůdce. 
Zajímavostí jsou kola Flexwheel s průměry 
15 a 16 palců. Jedná se o chytré provedení 
ocelových kol, která v kombinaci s kryty vel-
mi věrně imitují dražší hliníkové disky. 

Sandero je k dispozici také v dražším pro-
vedení Stepway. Za příplatek 30 000 korun 
získáte navíc o 41 mm vyšší světlou výšku 
(174 mm), plastové ochrany blatníků a dve-
ří, drsnější vzhled třídy SUV a  praktické 
střešní ližiny, které mohou být během mi-
nuty přeměněny na střešní nosič s nosností 
80 kg. Interiér oživují ozdobné prvky v kon-
trastní oranžové barvě. 

Mobil místo 
multimediálního zařízení

Sandero už v základu nabídne tempomat 
a  omezovače rychlosti na volantu, auto-
matické rozsvícení světel a praktický držák 

chytrého telefonu. U  nejlevnější verze totiž 
smartphone pomocí bezplatné aplikace 
Dacia Media Control supluje dražší info-
tainment. S  jeho pomocí ovládáte rozhraní 
rádia, hudby, volání, zpráv a GPS aplikací. 
Nepřijdete ani o  možnost hlasového ovlá-
dání. 

Vyšší verze už má samostatnou dotyko-
vou 8palcovou obrazovku s  možností zr-
cadlení chytrých telefonů prostřednictvím 
Android Auto a Apple CarPlay. Vrcholem je 
provedení Media Nav s inteligentní navigací. 
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Hned po usednutí si lze všimnout znatelně lepší ergonomie. Pohledná přístrojová deska nabízí kvalitní 
zpracování.

Praktické střešní ližiny, které mohou být během minuty přeměněny na střešní nosič s nosností 80 kg 



Business Car testuje:                                                               DaCia SanDerO STepway LpG

jsme ujeli 440 km. Cena plynu je ve srov-
nání s benzinem vice než poloviční. V době 
uzávěrky se průměrná cena propan-buta-
nu pohybovala kolem 13,50 Kč/l, zatímco 
cena benzinu byla 29,70 Kč/l. Jeden ujetý 
kilometr tak vyjde na 1,10 Kč, tedy stejně 
jako u  konkurenčních modelů jezdících na 
zemní plyn (CNG). Výhodou propan-butanu 
je neobvykle hustá síť plnicích stanic, nižší 
hmotnost a levější náklady na přestavbu.

Levná, se zárukou 3 roky

Zájemci o dacii řadí cenu mezi nejsledo-
vanější parametry. Sandero sice oproti své-
mu předchůdci papírově zdražilo v průměru 
o 25 000 korun, v praxi ale nabízí lepší vý-
bavu a v platnosti je akční ceník. V modelo-
vé nabídce nového sandera je na nejvyšší 
úroveň posazena verze LPG, která se navíc 

chlubí nejvýkonnějším motorem. Tato verze 
vyjde po třicetitisícové slevě na 259 900 Kč 
s  DPH. Offroadově pojatá verze Stepway 
pak vychází na 289 900 Kč. Sleva 30 000 Kč 
je v  rámci využití značkového financová-
ní. Pro firemní nákupy je ale taktéž možné  
využívat atraktivní slevy. 

Dacia na své modely nabízí záruku 3 roky 
nebo 100 000 km, předplatit si lze také 
atraktivní servisní smlouvy. 

TCO? Jezdí téměř 
zadarmo!

Díky vysoké zůstatkové hodnotě a nízké 
pořizovací ceně a levnému servisu i palivu 
– v tomto případě propan-butanu, vychází 
TCO mimořádně výhodně. Dacia Sandero 
dokonce v tomto ohledu drží redakční re-
kord. Po započtení všech nákladů na pro-
voz, tedy za dálniční poplatek, pojištění, 
servis, pneumatiky, pohonné hmoty a ztrátu 
hodnoty, vyjde jeden ujetý kilometr po třech 
letech provozu a ujetí 90 000 km na pou-
hých 3,28 Kč. Pokud by se s dacii po třech 
letech ujelo 210 000 km, klesly by náklady 
na 2,42 Kč/km. V této kalkulaci samozřejmě 
nepředpokládáme investice za nadměrné 
opotřebení, ale jen v rámci běžného provo-
zu. Rozdíly mezi řidiči jsou v tomto ohledu 
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Verze Stepway napodobuje vozy SUV. Má o znatelných 41 mm vyšší podvozek a pohlednější design  
s plastovou ochranou karoserie.

Plynová verze nepřišla o dvojitou podlahu zavazadlového prostoru

Sandero nabízí překvapivě vysoký komfort na 
zadních sedadlech 

Místo rezervy je 40litrová nádrž na propan-butan 



značné. A samozřejmě i zde platí, že čím je 
auto levnější a menší, tím hůře se k automo-
bilům zaměstnanci chovají.

Ventilové rozvody jsou poháněny bez-
údržbovým řetězem. Interval pro výměnu 
není stanoven (sada rozvodového řetězu  
6700 Kč, práce 3840 Kč).

Mimořádné zůstatkové 
hodnoty

Sehnat ojetou dacii je kumšt. Jak v  Ev-
ropě, tak u  nás. Zůstatkové hodnoty jsou 
i  z  tohoto důvodu mimořádně vysoké. 
Podle společnosti Eurotax jsou znatelně 
vyšší, než je běžné u  lídrů domácího trhu 
Škody nebo Volkswagenu. Dacia Sandero 
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DACIA SANDERO STEPWAY LPG
ZÁKLADNÍ ÚDAJE TESTOVANÉ VERZE

Motor, 
převodovka

Vpředu napříč uložený zážehový 
tříválec pohání přední kola. Zdviho-
vý objem 999 cm3, výkon 74 kW  
při 4600–5000 1/min (67 kW při  
5000 1/min při provozu na benzin), 
točivý moment 170 Nm při  
2000–3500 1/min (160 Nm při 
provozu na benzin). Šestistupňová 
ručně řazená převodovka. 

Rozměry

Vnější rozměry (délka/šířka/výška) 
4099/1848/1535 mm, rozvor 
2604 mm. Zavazadlový prostor 
410 l (dle VDA 328 l).

Hmotnosti
Provozní/užitečná hmotnostt 
1229/395 kg, hmotnost brzděného/
nebrzděného přívěsu 1100/610 kg.

Výkony

Nejvyšší rychlost 177 km/h, zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 11,9 s, 
kombinovaná spotřeba dle WLTP 
7,7 (plyn) – 6,0 l/00 km (benzin).

Cena 289 900 Kč

NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA LPG V RÁMCI 
TESTU (L/100 KM)

Město/mimo 
město

Při ustálené 
rychlosti 

90/130 km/h
Kombinovaná

8,7/6,7 6,3/8,6 8,1

NÁKLADY NA PROVOZ ZA 3 ROKY ( S DPH)

Orientační provozní náklady při tříletém bezporuchovém provozu
Celkové náklady ovlivňuje především spotřeba paliva, tedy jízdní styl řidiče. rozdílná nabídka po-
jištění, která se může značně lišit podle velikosti vozového parku a podle nabídky konkrétní po-
jišťovny, a náklady na pneuservis, které jsou ovlivněny především cenou zvolené značky pneu- 
matiky, celkové náklady ovlivňují v menší míře.

Počet km za 3 roky provozu 30 000 90 000 150 000 210 000

Pořizovací cena vozu (Kč) 289 900 289 900 289 900 289 900

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY NÁKLADŮ ZA 3 ROKY

Dálniční známka (Kč) 4500 4500 4500 4500

Zákonné pojištění 1) (Kč) 19 500 19 500 19 500 19 500

Havarijní pojištění 2) (Kč) 26 100 26 100 26 100 26 100

Servisní prohlídky 3) (Kč) 13 800 13 800 24 900 35 200

Pneuservis 4) (Kč) 12 500 12 500 26 600 34 000

Pohonné hmoty 5) (Kč) 32 700 98 100 163 500 228 900

Ztráta hodnoty 6) (Kč) 102 770 120 370 140 400 160 430

NÁKLADY CELKEM 

Celkové náklady za 3 roky (Kč) 211 870 294 870 405 500 508 630

Náklady na 1 km (Kč/km) 7,06 3,28 2,70 2,42

CENY VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
VČETNĚ DPH

Náhradní díl Cena v Kč s DPH

Přední brzdové kotouče 
(sada – 2 ks)

2280

Brzdové desky –  
přední (sada)

1460

Čelní sklo 4950

Přední levý světlomet 
halogenový-kompletní

7400

Zadní skupinová svítilna – 
kompletní

2630

Přední nárazník –  
kompletní 

8240

Zadní nárazník –  
kompletní

8020

Pravé zpětné zrcátko 
sklopné včetně SRVD

8370

Levý přední blatník 4950

ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 
SPOLEČNOSTI 
AUTOVISTA CZECH

Počet ujetých km Stáří
Zůstatková 

hodnota

  30 000 km 3 roky 64,55 %

  90 000 km 3 roky 58,48 %

150 000 km 3 roky 51,57 %

210 000 km 3 roky 44,66 %

1)  Průměrná cena z více nabídek pojišťoven. 
2) Průměrná cena z více nabídek pojišťoven při spoluúčasti 5 % (podle rozsahu spoluúčasti a rizika odcizení  
 se roční sazba pojištění pohybuje v rozmezí 2,5 až 3,5 % z ceny automobilu).  
3) Náklady za servisní prohlídky vycházejí z předepsaného intervalu výměny spotřebního materiálu.  
 Do cen nejsou zakalkulovány další náklady spojené s přirozeným opotřebením vozidla (brzdové segmenty,  
 kotouče, tlumiče apod.). 
4) Náklady na pneuservis zahrnují průměrnou cenu za výměnu kol, zpočátku jednu sadu zimních pneumatik 
 zn. Nokian včetně ocelových disků kol. Od 90 000  km je započtena vždy další sada (letních/zimních) 
 pneumatik. 
5) Náklady na PHM vycházejí ze skutečné spotřeby paliva změřené v rámci testu (8,1 l/100 km) a aktuální   
 ceny plynu LPG (13,50 Kč/l).
6) Prognosticky stanovená hodnota společnosti EurotaxGLASS´S odpovídá průměru současného vývoje   
  automobilového trhu.

VNITŘNÍ ROZMĚRY V MM

Šířka interiéru v úrovni loktů/ramen/skel         
vpředu / a 1420/1410/1510

vzadu / b 1410/1400/1480

Prostor pro nohy vpředu/vzadu (tzv. míra komfortu) / c 1080/590

D/š/h ložné plochy bez sklopených a se sklopenými opěradly / d 720/1030/560 a 1290/1030/560

Prostor nad předním/zadním sedákem / e 1020/940

Výška předního/zadního sedáku nad podlahou / f 260/360
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

KLADY ZÁPORY

Celkové náklady (TCO)
Na výběr pouze jeden 

zážehový motor

Náklady na palivo  
(1,10 Kč/km)

Absence rezervního 
kola kvůli nádrži LPG

Prostorný interiér,  
atraktivní vzhled

Nižší užitečná hmotnost
Neobvykle vysoká 

zůstatková hodnota

po třech letech provozu a ujetí 90 000 km 
drží zůstatkovou hodnotu na 58 %. To je 
o  více než 10 % nad průměrem daného 
segmentu. Dokonce i po ujetí 150 000 km 
si stále drží nadpoloviční zůstatkovou hod-
notu. Bližší informace naleznete v příslušné 
tabulce. 



mulátorů, ale také o  důrazu na hospodár-
nost všech komponentů. Důkazem je sou-
činitel odporu vzduchu s koeficientem 0,28. 
Zalíbit by se tak mohl především těm, kteří si 
potrpí na efektivitu a nízké provozní náklady. 

Výkon 200 kW 
i pohon 4x4

Při vstupu na trh bude k  dispozici mo-
del EQA 250 vybavený elektromotorem 
o  výkonu 140 kW a  sadou akumulátorů 
s kapacitou 66,5 kWh. Ty vystačí pro ujetí 
vzdálenosti 486 kilometrů (WLTP). Auto-
mobilkou udávaná průměrná spotřeba činí  
15,7 kWh/100 km. Postupně se nabídka 
rozšíří o výkonnější verzi poskytující více než 
200 kW i variantu s dojezdem přesahujícím 
500 kilometrů (WLTP). Chybět nebude ani 
pohon všech kol. 
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SUV GLA a automobilka jej prezentuje jako 
prvního zástupce myšlenky, že absolvování 
dlouhých vzdáleností není jen o velikosti aku-
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Po představení futuristického SUV EQC ve stylu kupé a  velkoprostorové dodávky EQV zamířila 
automobilka s  novým členem do oblíbeného a  vysoce konkurenčního prostředí. EQA je elektrickou 
alternativou úspěšného GLA a stává se novou, vstupní branou do světa prémiové elektromobility. 

Mercedes-Benz představil nového a zá-
roveň nejmenšího člena bezemisní ro-

diny EQ. Konstrukčně vychází z úspěšného 

Elektrický premiant 

Představení                              MErcEdEs-BEnz EQA

U Edition 1 prosvítá skrz perforování tkanina v charakteristickém modrém odstínu

BusinessCar



Zákazníci mohou prostřednictvím služby 
Mercedes me Charge využívat širokou na-
bíjecí síť se 450 000 nabíjecími body se stří-
davým i stejnosměrným proudem napříč 31 
zemí. Součástí služby je integrovaná funkce 
placení s jednoduchým vyúčtováním. 

Za chladného počasí lze prostřednictvím 
infotainmentu nebo aplikace Mercedes me 
App interiér připravit na požadovanou tep-
lotu. Za jízdy je odpadní teplo elektrického 
pohonu použito pro vytápění kabiny.  

standardní výbava 
je nadstandardní

Uvnitř najdeme elegantní odkazy na čistě 
elektrický pohon. Premiéru slaví zespodu 
osvětlené ozdobné obložení. Specifické je 
barevné ztvárnění výdechů ventilace, detai-
lů na sedadlech i klíčku. V případě limitova-
né série Edition 1 prosvítá skrz perforova-
nou kůži modrá tkanina. 

Jak se od prémiového vozu očekává, už 
základní výbava si majitele hýčká. Nechybí 
rozsáhlý program airbagů pro přední i zad-
ní cestující ani řada asistentů s  prvky au-
tonomní jízdy. Světla mají kompletní LED 
technologii s  funkcí adaptivního přepínání. 
Stylový exteriér doplňují 18palcová kola, za 
příplatek mohou mít ještě o dva palce více. 
Komfortní kožená sedadla mají nastavitel-
nou bederní opěrku ve čtyřech směrech 
a dále potěší elektricky ovládané víko zava-
zadelníku s integrovanou couvací kamerou. 
Na přání jsou dostupné personalizační pa-
kety Electric Art, AMG Line a Night. 
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Každé EQA je vybaveno dekoračním náladovým osvětlením se 64 barvami

Navigace zohledňuje časy nabíjení, předpokládaný příjezd tak dobře odpovídá realitě

Plánování nechte 
na počítači

Standardně dodávaný zábavní systém 
MBUX je vybaven navigací s „elektrickou in-
teligencí“. Při plánování tras zohledňuje na-
bíjecí přestávky, předpověď počasí i  topo-
grafický profil. Řidič tak dostane poměrně 
přesný plán cesty. 



RegistRace nových osobních vozů na českém tRhu podle značek (zdRoj: sda) 

pořadí značka Registrace 2020 tržní podíl Registrace 2019 změna

1. Škoda 74 786 36,85 % 85 895 -12,93 %

2. volkswagen 16 767 8,26 % 20 869 -19,66 %

3. hyundai 16 030 7,90 % 19 302 -16,95 %

4. toyota 10 023 4,94 % 9 893 1,31 %

5. dacia 9 751 4,80 % 14 807 -34,15 %

6. peugeot 8 467 4,17 % 11 346 -25,37 %

7. kia 8 332 4,11 % 9 681 -13,93 %

8. Renault 7 497 3,69 % 10 101 -25,78 %

9. mercedes-benz 7 023 3,46 % 7 322 -4,08 %

10. Ford 6 805 3,35 % 9 739 -30,13 %

11. bmW 4 909 2,42 % 5 386 -8,86 %

12. citroën 4 523 2,23 % 6 552 -30,97 %

13. seat 4 334 2,14 % 6 671 -35,03 %

14. opel 3 376 1,66 % 4 713 -28,37 %

15. suzuki 2 475 1,22 % 4 343 -43,01 %

16. audi 2 449 1,21 % 2 600 -5,81 %

17. volvo 2 008 0,99 % 2 334 -13,91 %

18. mitsubishi 1 827 0,90 % 2 246 -18,66 %

19. mazda 1 789 0,88 % 4 086 -56,22 %

20. Fiat 1 547 0,76 % 1 852 -16,47 %

21. honda 1 380 0,68 % 2 071 -33,37 %

22. jeep 924 0,46 % 1 072 -13,81 %

23. nissan 853 0,42 % 1 724 -50,52 %

24. subaru 701 0,35 % 979 -28,40 %

25. land Rover 507 0,25 % 773 -34,41 %

26. lexus 411 0,20 % 438 -6,16 %

27. tesla 396 0,20 % 120 230,00 %

28. ssangYong 381 0,19 % 99 284,00 %

29. porsche 342 0,17 % 371 -7,82 %

30. mini 325 0,16 % 381 -14,70 %

31. alfa Romeo 173 0,09 % 188 -7,98 %

32. jaguar 143 0,07 % 299 -52,17 %

33. lada 112 0,06 % 113 -0,88 %

34. ds 93 0,05 % 77 20,78 %

35. Ferrari 91 0,04 % 58 56,90 %

36. dodge 61 0,03 % 65 -6,15 %

37. bentley 56 0,03 % 60 -6,67 %

38. lamborghini 43 0,02 % 57 -24,56 %

39. maserati 20 0,01 % 39 -48,72 %

40. smart 20 0,01 % 71 -71,83 %

celkem 202 971 249 915 -18,78 %

V  posledních čtyřech letech se auto-
mobilový trh potýká s poklesem zájmu 

o nové vozy. Ti, kdo po částečném zklidně-
ní situace optimisticky vzhlíželi k roku 2020, 
přišli o iluze již na jaře. Celou Evropu a prak-
ticky celý svět ovlivnila koronavirová pan-
demie, která na mnoha místech produkci 
úplně zastavila. Následná vládní opatření 
výrazně ztížila nejen výrobu, ale také prodej 
kvůli uzavření prodejen. 

Konečným výsledkům hodně pomohl čás-
tečný přechod do on-line prostředí, který lze 
vnímat jako stavební kámen nových prodej-
ních trendů, které se budou v dalších letech 
nadále rozvíjet. Letos bude situace stále 
složitá, ale díky nově nalezeným prodejním 
strategiím se už neočekává, že by prodejci 
měli stejné výpadky jako v loňském roce. 
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Automobilový průmysl v posled-
ních letech nezažil takovou vý-
zvu, jakou bylo zvládnutí loňské-
ho roku, jehož většinu doprová-
zela výrazná omezení kvůli celo-
světové koronavirové pandemii, 
a neodpočine si ani letos. V boji 
o  přežití se tak pouze několika 
značkám podařilo dosáhnout 
pozitivní bilance. 

Nejtěžší rok, jaký 
automobilky pamatují

Bilancování roku 2020                                                                RegistRace Nových automobilů

BusinessCar



českého zastoupení a  její celosvětově ros-
toucí obliba. Mezi prémiovými značkami 
se stal nejúspěšnějším Mercedes-Benz na 
devátém místě, který si skvěle vede i v seg-
mentu ekologických vozidel. 

Škoda trhu dominovala

Domácí Škoda má v desítce nejúspěšněj-
ších modelů hned sedm zástupců a  mezi 
sebe pustila jen Hyundai i30, Tucson 
a  Volkswagen Golf. Škoda Kamiq v  roce 
2020 naplno využila svůj potenciál. Růst re-
gistrací o 325,51 % zapříčinil fakt, že premi-
éru měla až v polovině roku 2019 a prodej 
se naplno rozjel až na podzim.

situaci zachrání 
firemní flotily

Registrace nových automobilů opět za-
chrání firemní vozové parky. Zatímco v roce 
2019 putovalo do firemního sektoru 72,54 % 
nových automobilů, loni se podíl zvýšil na 
74,21 %. Tento trend pravděpodobně zů-
stane i  letos. Soukromníci se pod tíhou 
úspor poohlédnou spíše po sekundárním 
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trh s novými auty 
klesl o 19 %

Ve srovnání s rokem 2019 zažil trh s no-
vými automobily propad o 18,78 %. V kon-
krétních číslech to znamená 202 971 regist-
rací oproti 249 915 registracím v roce 2019. 
Na čele tabulky se nic nezměnilo. Statisti-
kám stále vévodí Škoda se 74 786 registra-
cemi (-12,93 %) a tržním podílem 36,85 %. 
Ten se od roku 2019 opět zvýšil. Na druhém 
místě je Volkswagen a hned za ním Hyun-
dai. Překvapením je čtvrté místo Toyoty, kte-
rá si meziročně polepšila ze 7. místa a jako 

jedna z mála měla pozitivní bilanci. Naopak 
největší propad o  tři pozice zaznamenala 
v první dvacítce Mazda. 

Dařilo se zejména 
exotickým značkám

Zajímavé jsou rovněž pozitivní bilance 
méně zastoupených značek jako Ssang- 
Yong (+284 %), Tesla (230 %) a  Ferrari  
(56,9 %). SsangYong se na český trh ofi-
ciálně vrátil s cenově dostupnými a přitom 
dobře vybavenými modely s  robustní kon-
strukcí. Tesle pomohlo otevření prvního 

Plug-in hybridní novinky Škodovky se těší velké globální poptávce především v zemích s finanční pod-
porou elektropohonů. Velmi se daří Superbu iV, slibně se rozjíždějí i prodeje Octavie iV. 

BusinessCar

RegistRace nových osobních vozů 
FiRemními zákazníkY (zdRoj: sda)

pořadí značka

Fi-
remní 
regis-
trace 
2020

podíl 
na cel-
kových 

registra-
cích

1. Škoda 61 812 82,65 %

2. volkswagen 14 813 88,35 %

3. hyundai 8 957 55,88 %

4. mercedes-benz 6 287 89,52 %

5. kia 6 097 73,18 %

6. toyota 6 082 60,68 %

7. Ford 5 917 86,95 %

8. peugeot 5 540 65,43 %

9. Renault 4 867 64,92 %

10. dacia 4 599 47,16 %

11. bmW 4 501 91,69 %

12. seat 3 271 75,47 %

13. citroën 2 804 61,99 %

14. audi 2 288 93,43 %

15. opel 1 954 57,88 %

16. volvo 1 683 83,81 %

17. mazda 1 003 56,06 %

18. Fiat 1 001 64,71 %

19. suzuki 867 35,03 %

20. jeep 690 74,68 %

20 nejpRodávanějŠích modelů osobních vozů na českém tRhu v Roce 2020 
(zdRoj: sda)

pořadí značka Registrace 2020 tržní podíl Registrace 2019 změna

1. Škoda octavia 19 091 9,41 % 21 663 -11,87 %

2. Škoda Fabia 15 986 7,88 % 20 251 -21,06 %

3. Škoda scala 8 736 4,30 % 6 895 -26,70 %

4. Škoda karoq 8 043 3,96 % 9 911 -18,85 %

5. Škoda kamiq 7 438 3,66 % 1 748 325,51 %

6. hyundai i30 7 419 3,66 % 7 450 -0,42 %

7. Škoda kodiaq 6 508 3,21 % 7 290 -10,73 %

8. Škoda superb 6 241 3,07 % 5 936 5,14 %

9. hyundai tucson 4 454 2,19 % 3 990 11,63 %

10. volkswagen golf 3 942 1,94 % 3 515 12,15 %

11. kia ceed 3 828 1,89 % 4 056 -5,62 %

12. dacia duster 3 539 1,74 % 5 922 -40,24 %

13. Renault clio 3 492 1,72 % 3 040 14,87 %

14. volkswagen tiguan 2 616 1,29 % 3 965 -34,02 %

15. toyota Yaris 2 398 1,18 % 1 857 29,13 %

16. toyota corolla 2 354 1,16 % 2 443 -3,64 %

17. volkswagen passat 2 226 1,10 % 2 194 1,46 %

18. dacia sandero 2 206 1,09 % 2 589 -14,79 %

19. peugeot 2008 2 123 1,05 % 3 090 -31,29 %

20. dacia dokker 2 087 1,03 % 3 461 -39,70 %



RegistRace nových lehkých užitkových vozů na českém tRhu podle značek 
(zdRoj: sda)

pořadí značka Registrace 2020 tržní podíl Registrace 2019 změna

1. peugeot 2 694 15,72 % 2 715 -0,77 %

2. volkswagen 2 237 13,05 % 2 962 -24,48 %

3. Fiat 2 120 12,37 % 2 583 -17,92 %

4. Ford 1 734 10,12 % 1 886 -8,06 %

5. Renault 1 575 9,19 % 2 081 -24,32 %

6. citroën 1 417 8,27 % 1 789 -20,79 %

7. mercedes-benz 1 215 7,09 % 1 424 -14,68 %

8. iveco 971 5,66 % 1 342 -27,65 %

9. toyota 934 5,45 % 934 0,00 %

10. opel 599 3,49 % 711 -15,75 %

11. dacia 585 3,41 % 735 -20,41 %

12. mitsubishi 217 1,27 % 246 -11,79 %

13. man 179 1,04 % 130 37,69 %

14. Renault trucks 134 0,78 % 144 -6,94 %

15. uaz 73 0,43 % 76 -3,95 %

16. Ram 72 0,42 % 66 9,09 %

17. nissan 64 0,37 % 159 -59,75 %

18. dangel 59 0,34 % 46 28,26 %

19. gaz 46 0,27 % 27 170,30 %

20. hyundai 42 0,25 % 92 -54,30 %

Celkový pokles trhu je však na první po-
hled patrný. Fleetově nejoblíbenější značka 
Škoda dodala firmám 61 812 automobilů, 
což je meziročně o  10 215 kusů méně. 
Podobně je na tom druhý Volkswagen se 
14 813 automobily (-3407 registrací) a třetí 
Hyundai, který firmám dodal 8957 automo-
bilů (-1755 registrací). Z prémiových značek 
je hned čtvrtý Mercedes-Benz s  dodáním 
6287 automobilů (-414 registrací). Největ-
ší podíl firemních zákazníků mají tradičně 
prémiové značky Audi (93,43 %), BMW  
(91,69 %) a Mercedes-Benz (89,52 %). 

tů, firmy se spíše zamyslí nad jinou modelo-
vou skladbou, případně pohonem nebo zů-
stanou v zažitých kolejích a úspory budou 
hledat jinde. 

trhu, zatímco firmy, které loni ze strategic-
kých důvodů prodloužily operativní leasingy, 
budou nyní své vozové parky obměňovat. 
Vůle šetřit by neměla mít vliv na velikost flee- 
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Preference paliv se mění

Zatímco v  posledních letech registrace 
naftových motorů mírně klesaly ve pro-
spěch benzinových a  alternativních poho-
nů, loni se situace změnila. V  roce 2019 
patřil vznětovým motorům podíl 27,71 %  
(69 253 vozů), během loňského roku doká-
zaly posílit na 29,69 % (60 267 vozů). Díky 
Dacii, Fiatu a Renaultu vzrostl počet regist-
rací s LPG pohonem. V  roce 2019 se 406 
registracemi tvořily 0,16 % trhu, zatímco loni 
s 1280 registracemi ukously z trhu 0,63 %. 
Naopak klesl tržní podíl CNG pohonu, a  to 
z 0,71 % (1768 vozů) na 0,64 % (1292 vozů). 

elektromobilita 
na vzestupu

Tlak na snižování emisí a  protežování 
elektrifikovaných pohonů se začíná zvol-
na odrážet na trhu. Loni bylo registrováno 
2866 čistě elektrických vozů představujících  
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RegistRace nových osobních vozů  s hYbRidním pohonem (zdRoj: sda)

pořadí model Registrace 2020 Registrace 2019 Rozdíl

1. toyota corolla 1 385 1 293 7,12 %

2. toyota Rav4 1 207 1 173 2,90 %

3. toyota c-hR 722 836 -13,64 %

4. toyota Yaris 591 466 26,82 %

5. Ford puma 567 x x

6. suzuki ignis 508 96 429,17 %

7. mazda cX-30 469 298 57,38 %

8. suzuki vitara 425 x x

9. honda cR-v 398 350 13,71 %

10. suzuki swift 378 39

11. mazda 3 370 438 -15,53 %

12. suzuki s-cross 233 x x

13. kia niro 172 175 -1,71 %

14. subaru Forester 169 9

15. toyota camry 140 143 -2,1

16. honda jazz 136 x x

17. volvo Xc90 136 x x

18. mercedes-benz e 130 304 -57,24 %

19. Ford Fiesta 128 x x

20. volvo Xc60 122 x x
Dacia Duster je oblíbená mezi soukromníky, záro-
veň jde o nejprodávanější model s LPG pohonem 
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RegistRace nových osobních vozů  s plug-in hYbRidním pohonem (zdRoj: sda)

pořadí model Registrace 2020 Registrace 2019 Rozdíl

1. Škoda superb 807 85 849,41

2. Škoda octavia 145 x x

3. mercedes-benz gle 69 x x

4. volvo Xc90 68 34 100,00 %

5. bmW X5 64 15 326,00 %

6. volkswagen passat 59 33 78,79 %

7. Ford kuga 55 x x

8. mitsubishi outlander 50 60 -16,67 %

9. volvo Xc60 50 26 92,31 %

10. mercedes-benz a 45 x x

11. volvo Xc40 43 x x

12. bmW X3 26 x x

13. opel grandland X 26 x x

14. mercedes-benz e 26 x x

15. ds 7 crossback 25 x x

16. hyundai ioniq 24 58 -58,62 %

17. mercedes-benz cla 22 x x

18. bmW 5 21 19 10,53 %

19. citroën c5 aircross 20 x x

20. peugeot 3008 18 x x

RegistRace nových lehkých užitkových vozů na českém tRhu podle modelů 
(zdRoj: sda)

pořadí značka hmotnost
Registrace 

2020
tržní podíl

Registrace 
2019

změna

1. peugeot boxer 3,5 t 1 541 13,84 % 1 520 1,38 %

2. Fiat ducato 3,5 t 1 437 12,90 % 1 314 9,36 %

3. Renault master 3,5 t 1 139 10,23 % 1 463 -22,15 %

4. iveco daily 3,5 t 948 8,51 % 1 316 -27,96 %

5.
mercedes-benz 
sprinter

3,5 t 910 8,17 % 1 033 -11,91 %

6. citroën jumper 3,5 t 768 6,90 % 1 119 -31,37 %

7. volkswagen caddy 3.0 t 746 18,21 % 699 6,72 %

8. volkswagen crafter 3,5 t 692 6,21 % 923 -25,03 %

9. Ford transit custom 3,5 t 629 5,65 % 780 -19,36 %

10. dacia dokker 2,0 t 585 40,68 % 735 -20,41 %

11. toyota hilux 3,5 t 556 4,99 % 544 2,21 %

12. Fiat dobló 3,0 t 483 11,79 % 824 -41,38 %

13. peugeot partner 2 t 2,0 t 480 33,38 % 193 148,70 %

14. Ford transit custom 3,0 t 419 10,23 % 311 34,73 %

15.
volkswagen  
transporter

3,0 t 396 9,67 % 547 -27,61 %

16. Ford Ranger 3,5 t 375 3,37 % 384 -2,34 %

17. opel movano 3,5 t 340 3,05 % 426 -20,19 %

18. citroën berlingo 3,0 t 229 5,59 % 134 70,90 %

19. peugeot boxer 3,0 t 219 5,35 % 250 -12,40 %

20. peugeot partner 3,0 t 215 5,25 % 112 91,96 %
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podíl 1,41 %. Ve srovnání s  rokem 2019, 
kdy 636 registrací tvořilo 0,25 % trhu, je to 
velký skok. Podobně jsou na tom také plug-

-in hybridy kombinující benzinový a elektric-
ký pohon, které s  1866 registracemi tvo-
řily 0,92 % trhu. V  roce 2019 bylo těchto 

vozů registrováno jen 470 s tržním podílem 
0,19 %. Mercedes-Benz jako jediný nabí-
zí kombinaci plug-in hybridu se vznětovou 
jednotkou. O  tuto variantu mělo zájem  
112 klientů. 

hybridům jasně  
dominuje toyota

Nejúspěšnější modely s  hybridním po-
honem a benzinovým motorem (tržní podíl 
74,2 %) pocházejí od Toyoty. Na prvním 
místě je corolla (1385 registrací), dále RAV4 
(1207 registrací) a  C-HR (722 registrací). 
Změna je až na pátém místě s  Fordem 
Puma (567 registrací), který je zároveň nej- 
úspěšnějším mild hybridem. Mezi hybridy 
se vznětovým motorem (tržní podíl 10,17 %) 
se nejlépe daří Volvu s modely XC 90 (136 
registrací) a  XC 60 (122 registrací). Až na 
třetím místě je Ford Kuga (77 registrací). 
Segmentu plug-in hybridů s  benzinovým 
motorem (tržní podíl 14,72 %) jasně domi-
nuje Škoda Superb iV s 807 registracemi. 
Následuje model Octavia (145 registrací) 
a Volvo XC 90 (68 registrací). 

užitkový segment 
podržely velké dodávky

V roce 2020 bylo registrováno 17 141 leh-
kých užitkových vozů. První a druhé místo 

Elektrifikované modely má 
už dnes v nabídce prakticky 
každá automobilka
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RegistRace nových osobních vozů  s čistě elektRickým pohonem (zdRoj: sda)

pořadí model Registrace 2020 Registrace 2019 Rozdíl

1. Škoda citigo 943 28 3267,86 %

2. Škoda enyaq 741 x

3. hyundai ioniq 174 90 99,33 %

4. hyundai kona 171 48 256,00 %

5. Renault zoe 144 8 1700,00 %

6. volkswagen id.3 101 x

7. mazda mX-30 83 x

8. audi e-tron 73 47 55,32 %

9. bmW i3 60 101 -40,59 %

10. kia niro 54 3 1700,00 %

11. nissan leaf 51 94 -45,74 %

12. mercedes-benz eQc 47 11 327,27 %

13. peugeot 2008 30 x x

14. nissan nv200 27 45 -40,00 %

15. volkswagen up! 24 32 -25,00 %

16. mini 23 x x

17. porsche taycan 18 x x

18. jaguar i-pace 17 47 -63,83 %

19. volkswagen golf 16 72 -77,78 %

20. smart Fortwo 15 5 200,00 %

RegistRace nových osobních vozů s cng pohonem (zdRoj: sda)

pořadí model Registrace 2020 Registrace 2019 Rozdíl

1. Škoda octavia 752 995 24,42 %

2. Škoda scala 159 x x

3. volkswagen caddy 114 184 -38,04 %

4. Škoda kamiq 94 x x

5. seat leon 72 165 -56,36 %

6. seat ibiza 39 23 69,57 %

7. volkswagen golf 20 167 -88,02 %

8. seat arona 18 14 28,57 %

9. volkswagen up! 9 13 -30,77 %

10. audi a4 7 3 133,33 %

11. volkswagen polo 5 18 -72,22 %

12. Škoda citigo 1 200 -99,50 %

13. audi a3 1 x x

14. Fiat dobló 1 2 -50,00 %

15. Fiat ducato 1 x x

16. mini 23 x x

17. porsche taycan 18 x x

18. jaguar i-pace 17 47 -63,83 %

19. volkswagen golf 16 72 -77,78 %

20. smart Fortwo 15 5 200,00 %

RegistRace nových osobních vozů  s lpg pohonem (zdRoj: sda)

pořadí model Registrace 2020 Registrace 2019 Rozdíl

1. dacia duster 755 119 534,45 %

2. dacia logan 213 7 2942,86 %

3. dacia sandero 181 9 1911,11 %

4. Renault captur 91 x x

5. Fiat panda 40 11 263,64 %

si tentokrát Volkswagen vyměnil s Peugeo-
tem. Peugeot za svůj úspěch vděčí zejmé-
na velké dodávce Boxer. První trojici uzavírá 
Fiat a za ním si meziročně polepšil o jednu 
příčku Ford. Ten však dominuje užitkovým 
vozům z  pohledu hybridních pohonů. Do-
dávky Tourneo Custom (393 registrací), 
Transit Custom (247 registrací) a Transit 
(161 registrací) svými prodeji překonávají 
i konkurenty ze segmentu osobních vozů. 

Co se týče modelové skladby, největší 
podíl mají dodávky do hmotnosti 3,5 tuny, 
které obsadily prvních šest míst. Teprve na 
sedmé pozici je Volkswagen Caddy jako zá-
stupce středně velkých dodávek do 3 tun. 
Nejmenší dodávky do 2 tun reprezentuje 
desátá Dacia Dokker. 

Toyota jasně dominuje trhu s hybridními auty. 
Nejúspěšnější je Corolla a RAV4. 



Hrozivé březnové 
propady snad  
už nenastanou

Ačkoliv se trh s novými automobily v zá-
věru roku 2020 stabilizoval, celkový obrá-
zek ukazuje jednoznačnou krizi. Prosinco-
vý výsledek 1,031 milionu aut registrova-
ných v  zemích EU sice znamená pokles 
„jen“ o 3,3 %, celý rok zaznamenal pokles  
o 23,7 % těsně pod 10 milionů kusů. Téměř 
přesně se tak naplnila červnová predikce ev-
ropského svazu výrobců automobilů ACEA, 
který statistiky zveřejňuje – v polovině roku 
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Rok 2020 přinesl hned několik zvratů, a tak na celoevropském trhu s osobními automobily není vítězů, 
ale jen poražených.

Prodeje aut? 
Jako na houpačce!

Bilancování roku 2020                                                                 EvroPské ProdEJE 
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se odhadoval celoroční pokles o  25 %. 
Nejhorší jsou výsledky za měsíce, kdy epi-
demie koronaviru udeřila v  Evropě plnou 
silou: v dubnu klesl trh meziročně o 76 %, 
v  březnu o 55 % a  v  květnu o 52 %. Je-
diným měsícem s pozitivním trendem bylo 
září, které skončilo v  tříprocentním plusu. 
Zde ale hrála svoji roli změna emisní normy 
na přelomu srpna a září, kdy se před pro-
padnutím homologací horečně registrovala 
zákaznická i  skladová auta. Ta pak v  září 
2019 i dalších měsících ve statistikách chy-
běla.

Mimochodem, podobný efekt zčásti po-
mohl loňskému prosinci. Opět končily ho-

mologace mnoha aut, nejen kvůli emisním 
normám, ale například i  kvůli absenci přijí-
mače digitálního rozhlasu DAB. Na druhou 
stranu auta, která mají v COC listu, potaž-
mo technickém průkazu uvedenou spotře-
bu dle přísnější metodiky WLTP, je možné 
registrovat až od letoška.

Pokuty za emise omezí 
modelovou nabídku

Dalším faktorem, který automobilkám 
v  loňském roce komplikoval situaci, jsou 
pokuty za nadlimitní emise CO2. Přesné  



ve své třídě. Úspěšný byl také vstup na trh 
pro nové plug-in hybridy Volvo XC40 a Ford 
Kuga.

rozdělení registrací 
dobíjecích aut je velmi 
nerovnoměrné

Platí to jak geograficky (Norsko poprvé za-
znamenalo více aut do zásuvky než ostat-
ních pohonů), tak mezi značkami. Premi-
antem je Volvo s 27 %, následují koncern 
Daimler, Hyundai s kiou a BMW Group, kte-
ré mají shodně okolo 15 %. Celoevropský 
průměr je dle JATO 9 %, nad ním se jen 
těsně drží aliance Renault–Nissan–Mitsu-
bishi a skupina Jaguar Land Rover.

Naopak velké koncerny VW a  PSA ce-
lotržního průměru nedosahují, to samé platí 
i  pro výše chválený Ford. Ten totiž kromě 
kugy zatím další dobíjecí auto nenabízí. 
Mazda a Honda díky uvedení svých měst-
ských elektromobilů dosáhly alespoň na 3% 
podíl aut s  elektrickým pohonem, Suzuki 
a  Toyota jsou pak na nízkých desetinách 
procent. To je i případ skupiny Fiat–Chrys-
ler, u níž právě z tohoto důvodu analyticky 
očekávají podobný flotilový průměr emisí 
CO2 jako u Geely – ačkoliv se FCA speci-
alizuje hlavně na malá a v principu úsporná 
auta. To bude nakonec i  jedním z  největ-
ších problémů nově ustaveného koncernu 
Stellantis, v němž se od ledna sdružují PSA 
a FCA.
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výsledky ještě nebudou několik měsíců 
k dispozici, všechny značky si ale vývoj prů-
běžně vyhodnocovaly a  tomu upravovaly 
nabídku nebo dodávky jednotlivých variant 
– z  trhu začaly mizet například dostupné 
čtyřkolky, u jiných modelů, typicky osobní 
verze dodávek, se začaly uměle natahovat 
dodací lhůty.

Když přidáme seškrtání směn ve výrobě 
z důvodu nařízeného uzavření továren, ka-
rantény pracovníků nebo výpadků u doda-
vatelů, je zřejmé, že objem aut srovnatelný 
s rokem 2019 jednoduše na trh nemohl být 
umístěn. Situace není stabilizovaná dodnes, 
nově výrobu omezuje globální nedostatek 
čipů, které moderní automobily potřebují 
mimo jiné pro asistenční systém, bez nichž 
je již nelze umístit na trh.

severní Evropa krizí 
proplouvá lépe 

V  meziročním srovnání klesly registrace 
ve všech zemích EU i u všech relevantních 
značek. Obecně se dá říci, že k největšímu 
poklesu okolo 35 % došlo v jižních státech 
Evropy, které byly postiženy omezenou tu-
ristickou sezónou. Naopak severské státy 
vykázaly pokles okolo 15 %. Norsko, kte-
ré není součástí EU, dokonce dosáhlo re-
gistrací plně srovnatelných s  rokem 2019. 
Z  jednotlivých značek jsou méně postiže-
né ty prémiové, které klesly o 12 až 15 %, 
podobně je na tom Toyota. Naopak Opel 
a Mazda klesly o 40 %, Ford a Dacia o 30.

dramaticky se proměnila 
struktura druhů pohonu

Konvenční benzinový motor mělo podle 
předběžných údajů za leden až říjen, které 
zveřejnila agentura JATO, 51 %, turbodie-
sel jen 28 %. Zákazníci se přelili k  plug-in 
hybridům (4 %), elektromobilům (5 %), ale 
především hybridům bez dobíjení (10 %). 
Za hybrid se považuje každé auto osaze-
né elektromotorem – i  malým pomocným, 
který jen pomáhá při rozjezdu a akceleraci. 
Takových aut ve snaze rychle srazit emise 
CO2 na trhu raketově přibývá a  zákazníci 
k  nim přecházejí zcela přirozeně, protože 
neexistuje konvenční alternativa.

Prosincová data JATO pro elektromobily 
a plug-in hybridy pak ukazují nárůst regis-
trací aut s dobíjením ze zásuvky za celý rok 

o  147 % – z  575 tisíc kusů na 1,42 mili-
onu. Velmi tomu pomohl mnohokrát odda-
lovaný příchod Volkswagenu ID.3, který se 
nakonec s 56 tisíci kusy stal třetím nejpro-
dávanějším elektromobilem. Záda mu kryl 
výběhový e-golf, který v posledním roce své 
kariéry posílil o 18 % na necelých 34 tisíc 
jednotek.

Nejprodávanějším 
elektromobilem  
je renault Zoe

Nejžádanějším elektromobilem je nicméně 
Renault Zoe. Díky příchodu nové generace 
zdvojnásobil prodeje na 99 tisíc kusů a na 
druhé místo odsunul Teslu Model 3 (86 ti-
síc). Zdvojnásobení prodejů hlásí i elektrický 
Hyundai Kona, jehož výroba se přesunula 
z  Koreje do Nošovic, a  Kia Niro. Mezi 10 
nejprodávanějšími najdeme i  novinku Peu-
geot 208 nebo stálici BMW i3. Daří se i Audi 
e-tron, navzdory velikosti a ceně s počtem 
26 tisíc registrací dosáhlo na deváté místo 
s lehkým odstupem od mnohem dostupněj-
šího Nissanu Leaf.

To Mercedes se svým EQC mezi elekt-
romobily zatím tápe, zato drží 18% podíl 
v  plug-in hybridech. Jedničkou je dobíjecí 
třída A, která s 29 tisíci registracemi před-
běhla dosavadního leadera Mitsubishi Out-
lander. Dobíjecí třída E je s 18 tisíci kusy cel-
kově devátá, ale současně před konkurencí 
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Členské společnosti České leasingové 
a  finanční asociace (ČLFA) poskytly 

v  roce 2020 firmám či domácnostem pro-
střednictvím leasingu a  úvěrů 107,54 mili-
ardy korun. Dalších 23,45 miliardy získali 
podnikatelé na financování provozu formou 
factoringu. Celkově tak objem nebankovní-
ho financování firem a domácností meziroč-
ně klesl o 16,9 % na 130,99 mld. Kč.

Největší propad zaznamenali členové 
ČLFA během první vlny pandemie, která 
byla spojena s nejtvrdšími restriktivními kro-
ky. V průběhu druhého čtvrtletí se objemy 
obchodů členských firem meziročně pro-
padly o 39,3 %. V druhém pololetí se situ-
ace mírně zlepšila, a to hlavně díky letnímu 
a  předvánočnímu rozvolnění ochranných 
opatření. Přesto výše financování zůstávala 
pod úrovní roku 2019, ve třetím čtvrtletí aso-
ciace evidovala meziroční snížení obchodů 
o 9,2 % a v posledním kvartále o 14,4 %.

„Za varovný údaj považujeme zejména pě-
tinový pokles ročního objemu profinancova-
ných podnikatelských investic, právě ty jsou 
totiž nezbytné pro restart celé ekonomiky. 
V  průběhu roku jsme proto prosazovali ře-
šení, která mohou investiční aktivitu firem 
účinně stimulovat. Jedním z nich je nedávno 
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Problémy vyvolané pandemií se výrazně projevily také v  objemu nebankovního financování firem 
a domácností, který klesl o 16,9 % na 130,99 mld. Kč. Nejvíce se šetřilo na podnikatelských investicích, 
meziročně o 19 %! Domácnosti si půjčily o 17,3 % méně, podobně meziročně klesly i  investice do 
nových aut. 

Šetřily firmy i domácnosti
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přijaté mimořádné zrychlení odpisů u vybra-
ných komodit včetně automobilů nebo stro-
jů,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva 
ČLFA, která sdružuje 44 předních tuzem-
ských poskytovatelů leasingu, podnikatel-
ských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Nejvíce peněz šlo 
na firemní investice 
a provoz

Z celkových 130,99 miliardy korun poskyt-
nutých členy ČLFA v roce 2020 bylo 107,87 
miliardy určeno na financování firemních in-

vestic a provozu a 23,12 miliardy na finan-
cování zboží a služeb pro domácnosti. Sou-
hrnné pohledávky členů ČLFA z  běžících 
leasingových a úvěrových kontraktů dosáh-
ly na konci roku 261,89 miliardy korun, za 
rok tak mírně poklesly o 1,8 %.

Oblast financování podnikatelských inves-
tic vykázala meziroční zhoršení o 19 % při 
objemu 84,42 miliardy korun. Operativním 
leasingem bylo realizováno 21,4 % těchto 
investic.

Hodnota pohledávek postoupených v rám-
ci factoringu loni dosáhla 183,46 miliardy ko-
run, v porovnání s rokem 2019 se snížila o mír-
ných 0,3 %. Výše prostředků poskytnutých
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Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.
Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

ROZLOŽENÍ PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2020 (SROVNÁNÍ S ROKEM 2019)

Celkový objem 
v mld. Kč 

(2020)

Celkový objem 
v mld. Kč 

(2019)
Změna v %

Financování podnikatelských investic 
(finanční leasing včetně podnikatelských úvě-
rů, operativní leasing, leasing nemovitostí)

84,42 104,26 -19 %

Financování firemního provozu (factoring) 23,45 25,36 -7,5 %

Financování domácností (spotřebitelské 
úvěry, spotřebitelský leasing)

23,12 27,95 17,3 %

CELKEM 130,99 157,57 16,9 %



všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice 
v roce 2020.

Financování podnikatelských investic 

• leasing, úvěr, operativní leasing 

Nejvíce peněz si podniky půjčily na dopravní prostředky 

V roce 2020 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 84,42 
miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování 
konkrétní věci, tedy finančním leasingem anebo podnikatelským úvě-
rem, bylo realizováno 78,6 % těchto investic za 66,35 miliardy korun. 
Zbývajících 21,4 % firemních investic za 18,07 miliardy korun bylo 
financováno operativním leasingem.

klientům v rámci factoringu meziročně klesla o 7,5 % na 23,45 mi-
liardy korun.

V kategorii financování domácností, které členské společnosti 
ČLFA poskytují formou spotřebitelských úvěrů, případně spotře-
bitelským leasingem, asociace zaznamenala zmenšení objemu 
obchodů o 17,3 % na 23,12 miliardy korun. 

Prostředky na nákup aut 
klesly o 17,2 %

Členové ČLFA uzavřeli v  loňském roce nejvíce kontraktů na fi-
nancování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 61,72 
miliardy korun, o 18,5 % méně než v  roce 2019. Z  toho 28,43 
miliardy bylo určeno na pořízení 61 185 nových osobních vozů. 
Objem prostředků určených na nové osobní automobily se mezi-
ročně zmenšil o 17,2 % a počet těchto vozidel poklesl o 16,2 %. 
Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 27,1 % 
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Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.
Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Podíl produktů určených na financování 
podnikatelských investic v roce 2020 
(podle vstupního dluhu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podíl komodit v rámci financování firem v roce 
2020 

 
 
 
 
 
 

Financování firemního provozu 
– factoring 

 
Hodnota postoupených pohledávek poklesla jen mírně (o 0,3 %) 
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poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 7,5 % na 23,45 miliardy korun. Hodnota 
postoupených pohledávek dosáhla 183,46 miliardy korun, což představuje meziroční snížení 
o 0,3 %. 
Factoring je určen na financování firemního provozu. V roce 2020 volila většina zákazníků 
regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti 
odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření loni převládala poptávka po tuzemském 
factoringu. 
 
 
 
 
Regionální zaměření factoringu poskytnutého 
v roce 2020 

 

 
 
 
 
Podíl regresního a bezregresního factoringu 
poskytnutého v roce 2020 

finanční leasing včetně úvěrů pro firmy: 78,6 %

operativní leasing: 21,4 %

osobní a užitkové automobily: 44,5 %
nákladní automobily: 16,2 %
stroje a zařízení: 30,4 %
nemovitosti: 2,7 %
ostatní: 6,2 %

tuzemský factoring: 64,7 %
exportní factoring: 33,5 %
importní factoring: 1,8 %

regresní factoring: 55 % bezregresní factoring: 45 %
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Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA 
půjčily 2,28 miliardy korun, tedy o 34,6 % méně než v roce 2019.

V  přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tra-
dičně dopravní prostředky. Také loni dosáhly největších objemů 
osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní 
automobily. Ve skupině strojů a  zařízení byl největší zájem o  fi-
nancování zemědělských anebo lesnických strojů, o financování 
strojů pro těžbu, dobývání či stavebnictví a také o financování ko-
voobráběcích a jiných obráběcích strojů.

Financování firemního provozu

• factoring

Hodnota postoupených pohledávek poklesla jen mírně 
(o 0,3 %)

Podle údajů Asociace factoringových společností České repub-
liky loni klesla výše prostředků poskytnutých v  rámci factoringu 
meziročně o 7,5 % na 23,45 miliardy korun. Hodnota postoupe-
ných pohledávek dosáhla 183,46 miliardy korun, což představuje 
meziroční snížení o 0,3 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V roce 2020 
volila většina zákazníků regresní factoring, při němž factoringová 
společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. 
Z hlediska regionálního zaměření loni převládala poptávka po tuzem-
ském factoringu.  

Financování domácností

• spotřebitelské úvěry a leasing

Objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnos-
tem, klesl o 17,3 %

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v loňském roce 23,12 
miliardy korun, o 17,3 % méně než před rokem. Dominantní většina 
obchodů, přesně 94,4 %, přitom byla realizována formou spotřebitel-
ských úvěrů a zbývající část pomocí spotřebitelského leasingu.

Souhrnný objem obchodů členů ČLFA v  rámci spotřebitelských 
úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (8,63 miliardy korun), ne-
účelové půjčky (5,34 miliardy korun) a financování hmotného majetku 
(7,84 miliardy korun).

Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 7,76 miliardy ko-
run, o 15,5 % méně peněz než v roce 2019.
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Financování domácností 
– spotřebitelské úvěry a leasing) 

 
Objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnostem, klesl o 17,3 % 
 
Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v loňském roce 23,12 miliardy korun, o 17,3 % 
méně než před rokem. Dominantní většina obchodů, přesně 94,4 %, přitom byla realizována 
formou spotřebitelských úvěrů a zbývající část pomocí spotřebitelského leasingu. 
Souhrnný objem obchodů členů ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi 
revolvingové úvěry (8,63 miliardy korun), neúčelové půjčky (5,34 miliardy korun) a 
financování hmotného majetku (7,84 miliardy korun). 
Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 7,76 miliardy korun, o 15,5 % méně peněz 
než v roce 2019. 
 
 
Podíl produktů určených na financování 
domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů 
v roce 2020 (podle celkových objemů obchodů) 

 

Počet nových a ojetých osobních vozů určených 
pro domácnosti, které financovali členové ČLFA 
v roce 2020 

 

 
Milan Busta, foto archiv 
 
 

neúčelové půjčky: 24,5 %

revolvingové úvěry: 39,6 %

financování hmotného majetku: 35,9 %

 počet smluv  
 

Nové vozy 
 

19 274 

 
Ojeté vozy 

 
17 753 

POČET NOVÝCH A OJETÝCH OSOBNÍCH VOZŮ URČENÝCH PRO 
DOMÁCNOSTI, KTERÉ FINANCOVALI ČLENOVÉ ČLFA V ROCE 2020

Počet smluv 

Nové vozy 19 274

Ojeté vozy 17 753
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Rozhovor J. Harpaz
Řezné nástroje se budou 
muset přizpůsobit.

Technologie vlnovodů
Prototyp průhledového 
Head-Up displeje s RR

Nové trendy na CES
Nyní se zaměřuje na futuristické 
projekty pro budoucnost.
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ERP A SOFTWARE 
PRO PRŮMYSLOVOU 
VÝROBU
Přinese digitalizace ve 
znamení cloudu a IoT soumrak 
excelovských čarodějů?
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ADITIVNÍ 
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Loňský rok tvrdě zasáhl automobilový 
průmysl. Celosvětová pandemie a tvrdá 

opatření na jaře paralyzovaly výrobu, která 
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Rok se evropská ekonomika potýká s  výraznými omezeními plynoucími z  koronavirové pandemie. 
Letošní rok už nebudou propady tak zásadní, na straně druhé revitalizace jednotlivých segmentů nebude 
rovnoměrná. 

Důsledky pandemie  
si poneseme ještě letos

FINANCE             VýhleD Do buDoucna, prognóza trhu

Daňové úlevy a nízkoemisní zóny postupně přinutí firmy k nákupu elektrifikovaných modelů

se téměř zastavila. Všichni tak ubírali své 
naděje na podzim a zimu, ale ani ty úplnou 
spásu nepřinesly a evropská ekonomika se 

propadla o  26 %. Letošní rok by měl být 
v mnoha ohledech lepší, ale jak moc? A na-
dělí všem stejně?

Dle současných analýz společnosti Da-
taforce bude první polovina letošního roku 
výzvou. Důvodem je stálá přítomnost proti- 
epidemických opatření, která zde pravděpo-
dobně zůstanou až do léta. Země, které se 
z krize postupně dostávají, navíc přestanou 
tolik dotovat trh s novými automobily a své 
řekne i další zpřísňování emisních norem.

přesto je důvod 
k optimismu

Konfrontace s obtížnými situacemi a pře-
konávání překážek pomohlo automobil-
kám, prodejcům a  pronajímatelům lépe  
řešit krizová období. Dokázali totiž najít nové  
způsoby a  prodejní metody, takže je ne-
pravděpodobné, že by docházelo k dalším 
výrazným ztrátám.

Evropská ekonomika se už nemůže do-
čkat uvolnění, kdy ke slovu přijde „zadr-
žená“ poptávka. Mnoho firem pod vlivem 
nejistoty vyčkává s  méně potřebnými in-
vesticemi, například s  obnovou vozových 
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srovnání, dle údajů společnosti Aures Hol-
ding vzrostly ceny ojetých vozů v průměru 
o 20 000 Kč, přestože chybí výrazně méně 
automobilů (55 000). Naopak o pouhé tisíce 
zdražily ojetiny v  Polsku a  Maďarsku, kde 
přitom chybělo 185 a 150 tisíc vozů.  

Přestože roste zájem o operativní leasing 
u soukromníků a drobných živnostníků, klí-
čový pro ně stále zůstane sekundární trh. 
Tyto skupiny byly pandemií přinuceny si 
utáhnout opasky a pravděpodobně nákup 
nového vozu přehodnotí. Důsledky jsou 
patrné již nyní. Stabilně se zvyšuje zájem 
o ojeté automobily. Běžní spotřebitelé navíc 
nejsou dostatečně motivováni. Příkladem je 
tzv. šrotovné, které je nízké a mnohdy jde 
spíše o bonus daného prodejce.

prodejci a automobilky

Redukce výroby, a  tím pádem i  zásob, 
přinesla výrazné snížení počtu registrací. 
V letošním roce tak půjde hlavně o udržení 
výrobního a prodejního tempa bez dalších 
výpadků. Prodejci se již nebudou muset 
bát, že jim vlivem lockdownu zůstanou 
automobily na skladě. Automobilky budou 
nuceny zvyšovat počty nově registrovaných 
automobilů (nejlépe elektrifikovaných) za 
účelem splnění globálních emisních norem. 
Přirozenou reakcí bude zvýšený počet auto-
mobilů registrovaných importéry.

Na druhou stranu automobilky a  posky-
tovatelé operativních leasingů již našly způ-
sob, jak udržet své aktivity i při  lockdownu, 
takže se neočekává, že by jim hrozily stej-
né ztráty jako v loňském roce. Dle predikcí 
společnosti Dataforce poroste ekonomika 
„evropské pětky“ o 17 %. Významný podíl 
na počtu nových registrací bude mít také 
Nizozemsko a Belgie. Celkově by se trh měl 
dostat na úroveň 85 % roku 2019.

parků. To potvrzují i společnosti poskytující 
operativní leasingy, které zaznamenaly zvý-
šený podíl prodloužených smluv. Výhledově 
se očekává 17% ekonomický růst „velké 
pětky“, Belgie a  Nizozemska, což by se 
pozitivně odrazilo na počtu nově registrova-
ných vozů.  

Fleety se vzchopí 
jako první

Pod tíhou nejistoty začaly firmy v loňském 
roce tvořit finanční zásoby a  řadu výdajů 
přenechaly na letošní rok. V  případě poří-
zení automobilu do korporátního vlastnictví 
klesne jeho cena v  prvním roce průměrně 
o 20 %, což reálně představuje ztrátu kolem 
150 000 Kč. Leasingové společnosti vedle 
vysokého zájmu o prodlužování současných 
závazků o další rok také zaznamenaly zvý-
šený zájem o operativní leasingy, které výše 
zmíněnou finanční ztrátu řeší. Nejde přitom 
jen o velké firmy. Například společnost Arval 
tento trend vypozorovala také u živnostníků 
a soukromníků, kteří dříve preferovali přímý 
nákup. Je třeba dodat, že fleetové automo-
bily tvoří 70 % celkových prodejů v České 
republice.

Obnova vozových parků proto bude letos 
nadprůměrná. Chuť šetřit však zůstane. 
Místo snižování počtu automobilů se firmy 
při hledání úspor zaměří spíše na provoz 
a  logistiku, takže dopad na velikost vozo-
vých parků bude minimální. Důležitou roli 
budou stále hrát provozní náklady, takže se 
častěji setkáme s elektrifikovanými modely, 
na něž mohou firmy čerpat dotace nebo 
uplatnit řadu daňových úlev, což povede 
k  rozšiřování elektromobility. Někteří se za 
úsporami vydají novou cestou.

půjčovny na vzestupu

Jednou z  variant, jak zajistit mobilitu pro 
zaměstnance, bude sdílení automobilů 
nebo využívání krátkodobých zápůjček.  
Půjčovny strádaly v  posledních měsících 
snad nejvíce, avšak všechno zlé je pro něco 
dobré. Vzhledem k malé základně se letos 
očekává jejich dynamický rozvoj, který po-
kryje i utržené ztráty. Vzchopí se tak rych-
leji než například soukromníci. S potřebou 
uspokojit poptávku přijde také nutnost ná-
kupu nových automobilů, což globálnímu 
trhu také pomůže. 

nadechne se 
i sekundární trh

Rozhodnutí firem ponechat si současné 
vozy ještě o další rok zapříčinilo už v pro-
sinci pokles sekundárního trhu o 44 %. Na 
českém sekundárním trhu tak chybí přibliž-
ně 90 000 ojetých automobilů, především 
těch zánovních. Adekvátně tomu se zvýši-
ly také ceny v průměru o 10 000 Kč. Pro  

Autopůjčovny při rozšiřování nabídky zřejmě sáhnou po městských elektromobilech 

Operativní leasing začíná být atraktivní i pro soukromníky a živnostníky
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Operativní leasing umožnuje firmám 
všech velikostí efektivnější rozlože-

ní nákladů na provoz vozidel ve srovnání 
s odpisy majetku. Mohou tak výrazně snížit 
nečekané výdaje a  zajistit si dostatečnou 
stabilizaci cash flow. Výhodou je pohodlné 
plánování nákladů na vozový park, protože 
u vozidel je předem rozepsán servisní plán 
a výdaje na budoucí potřeby jsou zahrnuty 
v měsíčních splátkách. Auta jsou stále draž-
ší, komplikovanější a tím pádem jejich vlast-
nictví začíná být nákladnější a  rizikovější. 
Při financování operativním leasingem mají 
firmy k dispozici nový vůz už za první jas-
ně danou splátku, na kterou navíc mohou 
uplatnit odpočet daně. Splátka je plně ná-
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Mezi velkými firmami využívá operativní leasing třetina společností, naopak živnostníci a  malé firmy 
provozovali loni tímto způsobem přibližně 10 % vozů. Tento segment se přitom jeví jako velmi perspektivní. 
S ohledem na současnou situaci totiž budou i menší firmy potřebovat své volné finance investovat  
do svého oboru podnikání. Operativní leasing tak umožní zachovat mobilitu a  investici do vozového 
parku rozložit rovnoměrně. 

Operativnímu leasingu 
pandemie nahrává

Finance               BudOucnOst OperativníhO leasingu

kladovou položkou a veškerá rizika spojená 
s provozem vozidla jsou plně v režii leasin-
gové společnosti. Vyhnou se také obvyklým 
problémům s prodejem ojetého vozu a če-
káním na hotovost. 

Klesá podíl nákupu  
za hotové, roste zájem 
živnostníků 

Není bez zajímavosti, že nejčastěji využívají 
vozy na operativní leasing společnosti s 500  
a více zaměstnanci a firemní auta tímto způ-
sobem financuje přibližně 30 % z nich. Vel-
ké firmy volí operativní leasing jako druhou 

nejčastější možnost financování, hned za 
nákupem za hotové, jehož podíl navíc ka-
ždoročně klesá. Kromě velkých firem silně 
roste také poptávka živnostníků. Například 
společnost Arval loni u této skupiny zákaz-
níků zaznamenala 80% nárůst. Celkově tak 
podepsali každou osmou smlouvu. 

Firmy prodlužují 
leasingové smlouvy 

Drtivé většině firem poklesly obraty. Fi-
nanční ztráty jsou výrazné, a  tak všichni 
začali hledat úspory i ve vozových parcích. 
Prodlužování smluv operativního leasingu je 
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ské fleety výraznou měrou podílejí na omla-
zování českého vozového parku, neboť tvo-
ří 74 % všech registrací nových vozidel. Tyto 
vozy jsou o více než dvě třetiny mladší, než 
je celorepublikový průměr. 

staří aut negativně 
ovlivňují ojetiny z dovozu

Loni se podle SDA objevilo v nabídce oje-
tých vozů více než 54 % aut starších 10 let 
a 23,5 % vozů starších než 15 let. Často se 
jedná o auta z dovozu s neznámou servisní 
historií a  vysokým kilometrovým nájezdem 
a některá jsou dokonce po nehodách, které 
lze někdy zařadit do kategorie tzv. totálních 
havárií. Tyto vozy by se vůbec do provozu 
neměly vracet. Nákup ojetého vozu z ope-
rativního leasingu tato rizika snižuje, neboť 
auta v  něm provozovaná jsou pravidelně 
servisována, jsou po prvním majiteli a mají 
jasně doložitelný původ. 

jednou z možností, jak pomoci firmám i na-
dále udržet mobilitu zaměstnanců bez na-
vyšování nákladů souvisejících s  obnovou 
vozového parku. 

Přes všechny problémy začal trh s opera-
tivním leasingem ve druhé polovině loňské-
ho roku opět růst. Firmy odkládají v  době 
koronavirové krize nákup nových vozů 
a prodlužují současné leasingové smlouvy. 
Zatímco před několika lety byly populár-
ní krátkodobé kontrakty, v  současnosti se 
průměrná doba nájmu zvyšuje na 3,5 roku. 
Pokud jsou auta v dobrém technickém sta-
vu a  nemají extrémní kilometrové nájezdy, 
nejčastěji je snaha prodloužit smlouvy o půl 
roku až rok. Největší poptávka je po finanč-
ně dostupných autech nižších tříd. Roste 
ale i  zájem o  dražší modely SUV, střední 
třída vozů je spíše využívaná ve větších fi-
remních flotilách. 

Další možností, o  které se ve firmách 
s ohledem na úspory často mluví, je sdílení 
automobilů. Je to jedna z  celé řady mož-
ností, jak náklady snižovat. Poolem nebo 
sharingem ale nelze pokrýt všechny potře-
by zaměstnanců například už proto, že au-
tomobil má rezervovaný někdo jiný. V rámci 
tohoto na první pohled ekonomicky výhod-
ného řešení mobility ani není často možné 
sdílet auta pro déletrvající výpůjčky. 

Firmy v  rámci úspor zvažují i  další úspo-
ry, které ale souvisejí především s  novou, 
výhodnější modelovou skladbou z pohledu 
TCO. Vozové parky tak v budoucnu projdou 
řadou znatelných změn. Na trh také dorazí 
nové produkty operativního leasingu, které 
budou ušité na míru firmám i současné krizi. 

díky firemním flotilám 
stárnou auta v Česku 
pomaleji

Automobily u nás výrazně stárnou. Trend 
by byl ještě horší nebýt firemních flotil, které 
tento vývoj zpomalují. Služební auta se ve 
firmách obnovují v průměru po šesti letech 
provozu, s  tím výrazně kontrastuje prů-
měrné stáří osobních automobilů v Česku, 
které je 15,3 roku. Tuzemský vozový park 
je tak pátý nejstarší v Evropě. O něco horší 
už jsou jen Slováci, Maďaři, Poláci a Litevci. 
Vyplývá to z posledních dat Svazu dovozců 
automobilů a  Evropské asociace výrobců 
vozů (ACEA). Výrazný podíl na tom má také 
skladba dovážených ojetin, z nichž je více 
než polovina (54 %) starších 10 let a téměř 
čtvrtina (23,5 %) starších 15 let. 

Přestože české vozy za posledních 10 
let zestárly v  průměru o  dva a  půl roku, 
meziroční nárůst průměrné délky provozu 
českých aut není dramatický. Meziročně 
se průměrné stáří českého vozového par-
ku zvýšilo jen o 4 měsíce. Výrazný podíl na 
nižším nárůstu doby provozování českých 
aut má i rostoucí poptávka po operativním 
leasingu, který zajišťuje častější obnovu 
provozovaných vozů. Zájem o  operativní 
leasing významně roste. U firemních zákaz-
níků z velkých společností se v současnosti 
jedná o  druhý nejčastější způsob financo-
vání vozového parku hned po nákupu za 
hotové, jehož podíl navíc každoročně klesá. 
Rekordní nárůst poptávky leasingové spo-
lečnosti zaznamenávají u malých firem, živ-
nostníků a soukromých osob.

Česká auta jsou  
o čtyři roky starší,  
než je průměr eu

V  loňském roce se podle Svazu dovoz-
ců automobilů (SDA) vyšplhal průměrný 
věk osobních aut v  tuzemsku na 15,27 
roku, což je v porovnání s posledními daty 
z Evropské asociace výrobců vozů (ACEA) 
o  čtyři roky více, než je evropský průměr.  
Stárnutí českých aut ale zpomalují firmy. 
Podle průzkumu Arval Mobility Observatory 
české firmy své vozy provozují v průměru 
6 let, než je dají do prodeje nebo vrátí 
zpět leasingové společnosti. U lehkých 
užitkových vozidel (LCV) je to do-
konce 7,3 roku, přičemž evropský 
průměr činí 6 let. České firmy jsou 
konzervativní a  své vozy nera-
di mění. I přes menší obnovu 
svých flotil v  porovnání se 
zahraničím se ale tuzem-
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Reálná sleva na palivo

Platby za pohonné hmoty představují 
v nákladech na vozový park jednu z nejvý-
raznějších položek. Každá koruna ušetřená 
za litr paliva tak může ve výsledku znamenat 
nezanedbatelnou úsporu. Pro získání přízni-
vější ceny, ale i snížení administrativy slouží 
tankovací karty. Jejich reálnou výhodnost 
však mohou karetní společnosti podmiňo-
vat objemem odebraného paliva i dodateč-
ně účtovanými poplatky.

„Pokud tankovací kartu využíváte, určitě si 
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Optimalizace nákladů v podnikání by měla probíhat neustále. Aktuální krize spojená s koronavirem však 
nutí řadu firem i podnikatelů o to více hledat další úspory i způsoby zefektivnění fungování firmy. Jednou 
z oblastí, kde ušetřit, může být vozový park firmy, který jako celek představuje výraznou nákladovou 
položku. Možnosti zlevnění provozu firemních vozů přitom existují nejen pro větší podniky, ale také pro 
živnostníky.

Kde snižovat náklady 
vozových parků?

Finance              Tipy, Kde efeKTivně snižovaT náKlady fleeTů

zkontrolujte své vyúčtování. V  praxi se ne- 
ustále setkáváme s  tím, že i když firma na-
tankovala levnější palivo, ve výsledku zaplati-
la více, než jaká byla cena na stojanu čerpací 
stanice,“ upozorňuje Damir Duraković, ge-
nerální ředitel nákupní aliance Axigon, jež fir-
mám poskytuje tankovací karty Shell a Euro- 
Oil. „Důvodem bývá značně nepřehledná 
poplatková struktura. Bývá účtován napří-
klad servisní poplatek ve formě přirážky za 
každý natankovaný litr a  výsledkem je, že 
si firma za litr pohonné hmoty připlatí i přes  
2 koruny za litr,“ dodává Damir Duraković.

výhodnější plošné ceny 
nejen pro velké firmy

Ani reálná sleva za palivo ovšem nemusí 
být výhodná – kupříkladu tehdy, když čas-
to tankujete na dálniční čerpací stanici, kde 
bývají pohonné hmoty dražší o  5 a  více 
korun na litru. Existuje ale takzvaná plošná 
cena donedávna dostupná jen velkým pod-
nikům a dopravním společnostem. Předsta-
vuje jednotnou cenu za palivo vyhlašovanou 
zpravidla na týdenní bázi platnou pro držitele 
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daní ve srovnání s benzinem a naftou a  je 
šetrnější k životnímu prostředí. V posledních 
letech se také výrazně rozrostla síť plnicích 
stanic. Pro podnikatele je toto palivo ještě 
výhodnější, protože jsou u vozidel na CNG 
s  největší povolenou hmotností do 12 tun 
osvobozeni od silniční daně. „Současně 
mohou firmy u již tak levnějšího paliva využí-
vat s námi poskytovanou CNG kartou slevu 
2 Kč/kg v největší síti innogy, která pokrývá 
skoro třetinu z  více než 200 českých plni-
cích stanic,“ popisuje Damir Duraković. No-
vinkou od roku 2021 je pak 50% sleva na 
dálniční známky pro CNG vozidla.

pojištění vozidel  
bez prostředníků

Nezanedbatelnou nákladovou položkou 
u  firemních vozidel je samozřejmě také 
pojištění, ať už to povinné nebo havarijní. 
Vyznat se ve změti různých nabídek není 
jednoduché. „Při pojištění vozidel je lepší 
vyhnout se prostředníkům. Naše nákupní 
aliance je registrovaná u ČNB, díky čemuž 
přímo sjednává produkty partnerské po-
jišťovny. Silnou vyjednávací pozicí více než  
10 tisíc členských firem a podnikatelů umí-
me zajistit výrazné cenové zvýhodnění na 
produkty Allianz a 10 procent z celkové ceny 
pojistky vracíme zpět klientovi jako bonus na 
tankování paliva,“ doplňuje Damir Duraković.

karty v  celé síti dodavatele pohonných 
hmot bez ohledu na konkrétní ceny jed-
notlivých čerpacích stanic. Například ploš-
ná cena litru nafty pro držitele tankovacích 
karet Shell a  EuroOil byla v  loňském roce 
v průměru o dvě koruny nižší než stojanové 
ceny čerpacích stanic. Úspora však může 
být mnohem vyšší, když vezmeme v úvahu 
ceny dálničních čerpacích stanic. Není bez 
zajímavosti, že o tankovací karty s plošnou 
cenou během jarního lockdownu nebývale 
vzrostl zájem u menších firem a živnostníků.

Monitoring firemních 
vozidel umožňuje 
efektivní správu flotily

Monitorovací systémy se dnes již stávají 
naprosto běžnou součástí správy firem-
ní flotily a  podle některých průzkumů jsou 
české firmy v jeho využívání na špici. Už jen 
vědomí, že je ve voze instalován monito-
rovací systém, má pozitivní psychologický 
efekt na chování řidiče. Nejde přitom jen 
o  sledování přesné polohy pomocí GPS 
a  lepšího plánovaní budoucích tras či zá-
vozů, ale též o  zaznamenávání mnohých 
dalších provozních údajů. Fleet manažer tak 
může mít přehled jak o stylu jízdy řidiče či 
průměrné spotřebě, tak i o zatížení náprav 
nebo teplotě v nákladovém prostoru. Důle-
žitá je také průběžná kontrola stavu paliva 
v nádrži, protože krádeže pohonných hmot 
mohou firmy připravit o statisíce.

propojení monitoringu 
s tankovací kartou

Právě lepší prevenci možného odlévání 
paliva zaměstnanci pro vlastní potřebu po-
máhá propojení tankovacích karet a  mo-
nitoringu. Standardně však firma získává 
transakční data tankovacích karet až spolu 

s fakturou za tankování a odhalit případnou 
krádež paliva tak může správce vozového 
parku teprve poté, co je importuje do moni-
torovacího systému. „Ve spolupráci s před-
ním poskytovatelem zabezpečení a  mo-
nitoringu vozidel Sherlog technology jsme 
však vyvinuli automatický přenos karetních 
transakcí do monitorovacího systému, což 
umožňuje kontrolu spotřeby paliva na denní 
bázi,“ říká Damir Duraković a doplňuje, že 
jakékoliv nestandardní chování je tak odha-
leno prakticky obratem, což navíc vylučuje 
další možné škody.

CnG bude zase  
o něco výhodnější

Cestou, jak ušetřit nejen náklady, ale též 
životní prostředí, je přechod na pohon vozi-
del stlačeným zemním plynem (CNG). Toto 
palivo je státem zvýhodněné nižší spotřební 

Provoz na CNG výrazně snižuje palivové náklady, které se u automobilů střední třídy pohybují v rozmezí 
1 až 1,4 Kč/km 

Ověřte si, zda vykazované slevy při využívání tankovacích karet jsou skutečné. Zda se neúčtují další 
vedlejší servisní poplatky. 
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dávání přednosti v  jízdě. To je velmi častá 
chyba a řidiči, kteří se tak chovají, jako by 
vůbec nebrali v potaz možnost, že řidič vo-
zidla přijíždějícího zprava bude chtít odbočit 
vlevo nebo protijedoucí řidič bude chtít jet 
přímo. Správně je, pokud řidič přijede do 
křižovatky po vedlejší a chce odbočit vlevo, 
když stojí levými koly u středové čáry (sku-
tečné nebo pomyslné) a  s  vozidlem stojí 
rovnoběžně s osou vozovky, po které přijel. 

Další chyby se řidiči dopouštějí při od-
bočování vlevo z ulice, na které se nachá-
zí tramvajový pás v  úrovni vozovky. Kdysi 
platilo, že se řidič řadí (pokud za ním není 
tramvaj v dohledu) na koleje ve svém smě-
ru jízdy, na nich i  zastaví, pokud musí dát 
přednost v  jízdě protijedoucím vozidlům, 
a  z  nich pak dokončí odbočení vlevo. Ale 
už více než 30 let je to jinak. Řidič má stále 
povinnost zařadit se před odbočením vlevo 
co nejdále vlevo v části vozovky určené pro 
jeho směr jízdy, ale protože tramvajový pás 
již není součástí vozovky, nemůže zastavit 
vozidlo na něm, neboť by tak svoji povin-
nost nesplnil. A tak, pokud se do křižovat-
ky blíží vozidlo, kterému musí dát přednost 
v  jízdě, zastaví řidič vozidlo vpravo vedle 
tramvajového pásu. Došlo tak ke sjedno-
cení postupu pro všechny čtyři druhy tram-
vajových pásů. Mnoho řidičů tuto změnu 
nezaregistrovalo, bohužel i  nemálo učitelů 
autoškol, kteří tento manévr stále učí podle 
vyhlášky č. 100, jejíž účinnost skončila na 
konci roku 1989.

Další pravidlo říká, že řidič nesmí vjet do 
křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokra-
čovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, 
takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižo-
vatce. Ale neplatí to v případě, že dává při 
odbočování vlevo přednost v  jízdě. Z  toho 
plyne, že v  křižovatce smí při odbočování 
vlevo zastavit jen jedno vozidlo, protože jen 
jeho řidič vozidlo zastavil z důvodu dávání 
přednosti v jízdě. Ti ostatní, kteří by zastavili 
za ním, by vozidlo zastavili nikoliv z důvodu 
dávání přednosti, ale prostě proto, že před 
nimi stojí jiné vozidlo a brání jim v jízdě. Tedy, 
pokud není zcela zřejmé, že nebude v křižo-
vatce existovat nutnost dát přednost v jízdě, 
smí do křižovatky vjet jen jedno vozidlo, od-
bočující vlevo. Ti ostatní zůstávají stát před 
hranicí křižovatky a  do pohybu se mohou 
dát až v okamžiku, kdy se začne rozjíždět 
vozidlo doposud stojící v křižovatce. Samo-
zřejmě jen v případě, že v tom okamžiku již 
nemají červený signál.

Odbočování vpravo

Při odbočování vpravo se řidiči dopouštějí 
dvou nejčastějších chyb. Jednak se před 
odbočením neřadí co nejvíce k  pravému 
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Odbočování se může zdát jako jednoduchý manévr, který zvládne 
kdokoli. My jsme se s Dopravní akademií zaměřili na časté chyby, 
které v praxi vedou k vážným dopravním nehodám. 

Odbočování je jedním z  nejčastějších 
jízdních úkonů, které řidič při řízení vo-

zidla provádí. Je vždy spojeno s riziky, a to 
i odbočování vpravo, o kterém by se na prv-
ní pohled zdálo, že je jednoduché a žádné 
nebezpečí nepřináší. Při pozorování vozidel 
odbočujících v  křižovatce brzy zjistíme, že 
řidiči se při odbočování často dopouštějí 
chyb, a  to i  zásadních, plynoucích jednak 
z  nedostatečné znalosti pravidel a  také 
z  nízké schopnosti jejich správné aplikace 
v provozu. Svoji úlohu zde hrají i mýty rozší-
řené mezi řidiči. Jedním z takových nebez-
pečných mýtů je chybné přesvědčení, že 
manévr odbočení v křižovatce nějak souvisí 
s  průběhem (tvarem) hlavní komunikace. 
Tedy domněnka, že pokračuji-li v křižovatce 
po hlavní, která se stáčí vpravo nebo vle-
vo, vlastně neodbočuji. Nebo že naopak 
odbočuji, pokud v křižovatce, kde se hlavní 
komunikace někam stáčí, pokračuji přímo 
a opouštím tak hlavní. Jedná se o holý ne-
smysl, kterému ale věří mnoho řidičů. A pod 
jeho vlivem občas způsobí dopravní neho-
du.

Chyby při odbočování 
vlevo

Při odbočování vlevo se řidiči nejčastě-
ji dopouští následujících chyb. Jednak se 
před odbočením řadí většinou k  pravému 
okraji, což je špatně. V obousměrné komu-
nikaci je třeba jet levými koly těsně vedle 
středové čáry (kde není, tam si ji domyslí-
me), v  jednosměrce pak co nejvíce vlevo. 
Důvod je jednoduchý, umožnit ostatním, 
kteří jedou přímo nebo odbočují vpravo, 
pokračování v jízdě. Druhou chybou je vytá-
čení vozidla vlevo při zastavování z důvodu 

Odbočování 
versus pravidla

Dopravní přeDpisy                                                  Časté Chyby v běžném prOvOzu
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okraji vozovky, nebo si dokonce před od-
bočením vpravo nadjíždějí vlevo, a to i když 
jedou s malým autem, kdy to naprosto není 
nutné. Také se při odbočování vpravo z ve-
dlejší komunikace a dávání přednosti v jízdě 
dlouho dívají vlevo, přitom najíždějí do křižo-
vatky a ve chvíli, kdy otočí hlavu doprava, je 
jejich vozidlo již natolik najeté do křižovatky, 
že může dojít ke střetu s vozidlem, které se 
do křižovatky blíží zprava a předjíždí nebo si 
před odbočením vpravo nadjíždí.

Při odbočování vlevo jsou si řidiči většinou 
dobře vědomi své povinnosti dát přednost 
v  jízdě protijedoucím vozidlům a  tramvajím 
jedoucím v oboru směrech. Problém nastá-
vá v případě, že po své levé ruce mají vy-
hrazený jízdní pruh, neboť vozidlům jedou-
cím v tomto pruhu musí dát také přednost. 
Obdobně, má-li řidič po své pravé ruce vy-
hrazený jízdní pruh (nejčastěji pro autobusy 
či cyklisty), musí při odbočování vpravo dát 
přednost v jízdě vozidlům jedoucím v tomto 
pruhu. Na to řidič často zapomínají anebo 

Naopak svislá značka Přikázaný směr jíz-
dy nebo vodorovná značka Směrové šipky 
mohou odbočení na jednu či druhou stranu 
omezit.

Řidiči také nezřídka zaměňují význam zna-
ček Řadicí pruhy a Vyhrazený jízdní pruh.

 

Zatímco první jmenovaná jasně určuje, 
z  kterého pruhu a kam se smí jet, ta dru-
há pouze vyznačuje existenci vyhrazeného 
jízdního pruhu a s  jízdou na nejbližší křižo-
vatce nemá nic společného.

zažité postupy nemusí 
být v souladu s pravidly

Je jasné, že odbočování není zase až tak 
jednoduchý manévr, jak by se na první po-
hled zdálo. Řidiči mají své zažité postupy, 
které ale nemusí být vždy správné a v sou-
ladu s pravidly. A chyby odkoukávají jeden 
od druhého rychleji, než je nám příjemné. 
Určitě není od věci si čas od času připome-
nout, co o odbočování říkají pravidla. Jedna 
věta ze zákona může být přínosnější než 
půlhodinová diskuse.
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nedostatečně pracují s  takzvaným mrtvým 
úhlem zpětného zrcátka. Je ale třeba zdů-
raznit, že právo na přednost v  jízdě mají 
pouze ta vozidla jedoucí ve vyhrazeném 
jízdním pruhu, pro která je jízdní pruh vyhra-
zen. Pokud tedy jede ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu pro cyklisty motocykl, přednost 
v jízdě nemá. A konečně, pokud má řidič po 
své pravé ruce tramvajový pás (běžná situ-
ace třeba v Plzni), musí dát při odbočování 
vpravo přednost v jízdě i tramvaji. 

V  souvislosti s  odbočováním si řidiči ně-
kdy vykládají nesprávně některé dopravní 
značky. Značka Zákaz otáčení nezakazuje 
odbočování vlevo. 
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Evropská komise (EK) představila v rámci 
tzv. Zelené dohody strategii přechodu 

dopravy do roku 2050 na neutrální z hledis-
ka klimatu. Doprava v Evropě v současnosti 
produkuje téměř 30 % emisí CO2. Tato hod-
nota se má do roku 2030 dramaticky snížit. 
Podle strategie pro udržitelnou a inteligent-
ní mobilitu musí emise z  dopravy do roku 
2050 klesnout o 90 %, aby EU měla šanci 
naplnit v polovině století cíl úplné klimatické 
neutrality. Jenže nejnovější data ukazují, že 
emise z dopravy v EU ve skutečnosti ros-
tou.

Místopředseda EK Frans Timmermans při 
představení nové strategie řekl: „Stanovili 
jsme ambiciózní cíle pro celý systém dopra-
vy. Musíme zpřísnit emisní pravidla a snížit 
mezní hodnoty CO2 a dalších znečišťujících 
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V rámci boje proti klimatickým změnám se Evropská komise rozhodla zcela proměnit podobu dopravy 
v Evropě. Jak vyplývá ze zveřejněného strategického dokumentu, stanoví konkrétní cíle pro roky 2030, 
2035 a 2050. Plán zvedá vlnu nelibosti a do jisté míry omezuje i osobní svobodu. 

Dopravu chce EU 
zásadně změnit

PředPisy, legislativa                                                            BUDoUcnost Dopravy

látek. Naše strategie změní způsob, jakým 
se lidé a zboží pohybují po Evropě, a usnad-
ní kombinování různých druhů dopravy bě-
hem jedné cesty.“

vize úplné proměny 
dopravy

Strategie pro udržitelnou a  inteligentní 
mobilitu je ovšem spíš vizí, která jde dale-
ko za požadavek na automobily bez emisí. 
Jde o plán úplné proměny dopravy do roku 
2050. Po tomto datu by se EU měla zcela 
zbavit emisí skleníkových plynů nebo je do-
kázat zachytávat.

Navrhovaná řešení nejsou zrovna revoluč-
ními novinkami: čistá auta, více železniční 

dopravy, více nákladu po vnitrozemských 
vodních cestách, bezemisní letadla a čistá 
paliva – to vše ochránci klimatu požadují už 
celá desetiletí, zatím ale jen s malým úspě-
chem.

Důležitým cílem dopravní strategie je, aby 
cesty do 500 km byly uhlíkově neutrální, 
a  to s orientací na železnici, jako možnost 
hromadné dopravy na tyto vzdálenosti. 
Cílem je, aby železnice do 10 let dokázala 
konkurovat silniční dopravě. Do roku 2035 
mají být k  dispozici lodě plující bez emi-
sí a  „čistá“ velká letadla létající s nulovými 
emisemi. Pokud se tak opravdu stane, pak 
je otázkou, co s  již provozovanými. Gene-
rální ředitel Airbusu Guillaume Faury proto 
nedávno vyzval ke schématu „šrotovné-
ho“ pro starší letadla motivující dopravce  
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poplatcích a silničních daních pro nákladní 
vozidla s nulovými emisemi.

Zelený výhled 
do roku 2050

EK očekává, že do roku 2050 se nákladní 
železniční doprava zdvojnásobí a  vysoko-
rychlostní osobní doprava ztrojnásobí. Také 
má být elektrifikováno 95 % osobní dopravy 
a 90 % nákladních vlaků.

Do roku 2050 mají téměř všechny osobní 
automobily, dodávky, autobusy ale i  nová 
nákladní vozidla jezdit po silnicích bez emi-
sí. To už má existovat plně funkční transev-
ropská dopravní síť s různými ekologickými, 
digitalizovanými a  bezpečnými dopravními 
prostředky. Občané by měli dostat příle-
žitost změnit své dopravní vzorce a počet 
úmrtí na silnicích by měl klesnout téměř na 
nulu.

Takový je plán, konkrétní řešení se ale bu-
dou hledat až v příštích letech. V dodatku 
ke své strategii Komise uvádí 80 projektů 
určených k  tomu, aby poskytly průmyslu 
pobídky k  rychlému prosazování čistých 
dopravních prostředků s  vyostřenými pra-
vidly.

Investoři mají být motivováni, aby pení-
ze směřovaly do nových projektů. V  rámci 
restrukturalizace Komise plánuje investice 
z  veřejných a  soukromých zdrojů ve výši 
130 mld. eur ročně v letech 2021 až 2030. 
To zahrnuje náklady na nové dopravní pro-
středky včetně velkých, jako jsou lodě nebo 
letadla. Dalších 100 mld. eur ročně by mělo 
směřovat do infrastruktury. EK znovu po-
tvrdila svůj cíl instalovat do roku 2030 po 

zbavovat se neefektivních strojů ve pro-
spěch novějších a „zelenějších“.

proměna dopravy 
v příštím desetiletí

Do roku 2030 má po evropských železni-
cích jezdit dvojnásobek vysokorychlostních 
vlaků než dosud a na evropských silnicích 
by mělo být nejméně 30 mil. bezemisních 
automobilů. Doprava na vnitrozemských 
vodních cestách a využití krátkých námoř-
ních spojení má vzrůst o 25 %. Stovka ev-
ropských měst se má do roku 2030 stát 
klimaticky neutrálními, mají tedy dosáhnout 
cíl, který si EU jako celek stanovila až pro 
rok 2050.

Za 10 let by měla být ve velkém měřítku 
dostupná i automatizovaná jízda. Eurokomi-
sařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: 
„Digitální technologie mají potenciál převra-
tu v naší mobilitě, díky čemuž bude doprava 
chytřejší, efektivnější a také zelenější.“ Podle 
EK by občané měli mít možnost snadno 
přecházet z jednoho druhu dopravy na jiný 
při cestování s  jedním lístkem, např. z půj-
čeného vozu do vlaku, a  to i  při přejezdu 
hranic.

Podle nové strategie budou muset při 
zajišťování dekarbonizace dopravy hrát roli 
opatření, jako jsou stanovení ceny uhlíku 
(v podobě začlenění do systému EU pro ob-
chodování s  emisemi), zdanění a  zpoplat-
nění silnic. Návrh dohody má členským stá-
tům umožnit nabízet velké slevy v mýtných 
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celé Evropě tři miliony nabíjecích míst pro 
elektromobily.

Vedle konvenčních forem dopravy se ve 
strategii zmiňuje také prototypová techno-
logie hyperloop. Tento koncept zahrnuje 
trubice, v  nichž by v  prostředí odpovídají-
cím téměř vakuu mohly putovat utěsněné 
kapsle s  pasažéry prakticky nadzvukovou 
rychlostí.

Kritika ze všech stran

Hnutí Greenpeace plán kritizuje s  tím, že 
obsahuje hlavně prohlášení o  záměrech: 
„Grandiózní cíle, několik nových vlakových 
spojů a zelené standardy nestačí.“ Konsta-
tuje, že cíl 30 mil. vozidel bez emisí do roku 
2030 nedosahuje ani zdaleka toho, co je 
možné a co je nutné, protože jen Německo 
jich plánuje mít do té doby v provozu 7 až 
10 milionů. 

Organizace pro čistou mobilitu Transport 
& Environment označila plán jako „význam-
ný krok k  úplné elektrifikaci osobních, do-
dávkových a  nákladních vozidel, ale jeho 
chybou je, že EK nestanovila datum, od 
kdy musí mít 100 % prodaných automobilů 

elektrický pohon“. Představitel T&E Carlos 
Calvo Ambel varoval, že plán konkrétně ne-
uvádí, jak dosáhnout navržených cílů: „Jak 
zajistíme, že do roku 2050 budeme mít na 
evropských silnicích pouze vozidla s nulový-
mi emisemi? Jaké politické nástroje plánuje-
me použít? To v nové strategii chybí. Komi-

se se nezabývala postupným vyřazováním 
nebo zákazem použití spalovacích motorů.“ 
Právní analytici ovšem pochybují, zda by 
přímý zákaz používání spalovacích motorů 
byl v souladu s pravidly jednotného trhu.

Europoslanec Markus Ferber (CSU) na-
opak návrh označil jako příliš zelený a příliš 
vágní: „Strategie se zdá být napsána od-
borníky na životní prostředí, nikoli experty 
na dopravu. Neexistují žádná reálná řešení 
pro městskou mobilitu a  chybějí skuteč-
ná řešení, která by venkovským regionům 
umožnila připojit se dopravně k modernímu 
světu a  nezůstat pozadu při bezprostřed-
ních změnách dopravy. Neexistuje také 
žádná strategie pro autonomní řízení, jak 
by měly fungovat sítě a automatizace. Dou-
fám, že Komise má ve svých zásuvkách více 
nápadů na modernizaci dopravy, než uvádí 
v nové strategii, protože tento plán nepřiná-
ší nic nového.“

Z  pohledu Německé asociace automo-
bilového průmyslu (VDA) se strategie příliš 
spoléhá na dopravu mimo silnici: „Lodě 
a  vlaky samy nebudou schopny zvládnout 
potřeby mobility lidí. Digitalizace a  vytvá-
ření sítí v  silničním provozu se řeší pouze 
povrchně a obecně. Právě teď potřebujeme 
obrovské investice do digitálních sítí, zákon-
né povolení pro autonomní řízení a nabíjecí 
infrastrukturu.“

Podle asociace evropských automobilek 
ACEA je v  Evropě v  provozu 312 milionů 
motorových vozidel a  na konci roku 2019 
mělo elektrifikovaný pohon 1,8 milionu au-
tomobilů.
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PředPisy, legislativa                                                            BUDoUcnost Dopravy

Projekt zelené dopravy zahrnuje nejrůznější dopravní systémy a jejich kombinace. „Musíme zpřísnit 
emisní pravidla a snížit mezní hodnoty CO2 a dalších znečišťujících látek. Naše strategie změní způsob, 
jakým se lidé a zboží pohybují po Evropě,“ řekl místopředseda EK Frans Timmermans.

Podle strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu musí emise z dopravy do roku 2050 klesnout  
o 90 %. Digitální technologie mají mít potenciál převratu v naší mobilitě a tak by doprava měla být  
chytřejší, efektivnější a zelenější. Obrovské investice ale budou platit daňoví poplatníci. 
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číslo 1, březen 2020, cena 120 Kč

BusinessCar
Ř Í Z E N Í  A  S P R Á V A  F I R E M N Í C H  A U T O M O B I L Ů

Prokleté železniční

přejezdy

Elektropohony 

na vzestupu, nafta 

na pokraji zájmu

Anketa zná vítěze

BEZPEČNOST

Z několika úhlů pohledu

Business
Ř Í Z E N Í  A  S P R Á V A  F I R E M N Í C H  A U T O M O B I L Ů

BEZPEČNOST

Z několika úhlů pohledu
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BusinessCar
ř í z e n í  a  s p r á v a  f i r e m n í c h  a u t o m o b i l ů

Testovali jste 
ekologické

pohony

Užitková auta
Měřili jsme spotřebu a TCO

AutA pro mAnAžery
Měřili jsme spotřebu, počítali TCO
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BusinessCar
ř í z e n í  a  s p r á v a  f i r e m n í c h  a u t o m o b i l ů

Testovali jste 
ekologické

pohony

Užitková auta
Měřili jsme spotřebu a TCO

AutAAutAAut  pro mA pro mA AnAžery
Měřili jsme spotřebu, počítali TCO

HybridHybrid

100% elektrický

Plug-in hybrid
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číslo 5, l istopad 2020, cena 120 Kč

Business Academy – zajímavé 
přednášky i testovací jízdy

Anketa o nejlepší flotilová 
auta míří do finále

Test celoročních pneumatik

ELEKTROMOBILITA PRO VÁS
CLIO, ZOE a CAPTUR

TESTOVÁNÍ ELEKTROPOHONŮ

Měřili jsme skutečnou spotřebu a dojezd
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Odborný magazín

... nepostradatelný 
pomocník 

� eet manažera

Bonus předplatitele:
  pravidelný souhrn odborných informací
  včasná registrace zajistí účast na odborném školení   
 magazínu Business Car – ZDARMA
  aktivní účast v soutěžích vyhlášených 
 magazínem Business Car
  možnost spoluvytvářet odborný 
 magazín Business Car

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 
ZA POUHÝCH 

540 Kč s DPH



NGCC_GLB_215x280_OL.indd   1 10.03.21   16:11




	01
	02
	03
	04
	05
	06-13
	14-20 
	21
	22-25
	26-27
	28-29
	30-33
	34-37
	38-41
	42-43 
	44-49 
	50-51
	52-54
	55
	56-57
	58-59
	60-61
	62-63 
	64-66
	67
	68

