
PPrrůůmměěrrnnáá pprrooddeejjnníí cceennaa oojjee--
ttiinn nnaa kkoonnccii ttřřeettííhhoo ččttvvrrttlleettíí
ssttoouuppllaa mmeezziirrooččnněě oo 99,,44 pprroo--
cceennttaa nnaa 225500 000000 kkoorruunn,, ccoožž
bbyylloo oo vvííccee nneežž 2211 000000 kkoorruunn..
PPrroottii pprrůůmměěrrnnéé cceenněě zzaa pprrvvnníí
ppoolloolleettíí ttoo zznnaammeennáá nnaavvýýššeenníí
oo 55000000 KKčč.. VVyyppllýývváá ttoo zz úúddaajjůů
ssppoolleeččnnoossttii CCeebbiiaa,, kktteerráá ssee
zzaabbýývváá pprroovvěěřřoovváánníímm ppůůvvoodduu
oojjeettiinn..

»Auta stále zdražují, i když
největší zdražení, které přišlo
s oživením trhu už v květnu,
mají za sebou. Přesto se ale
nedá čekat, že by se cena již
udržela. Na trhu je totiž výraz-
ný nedostatek ojetých aut.
V nabídce prodejců chybí
oproti předchozím letům až
pětina vozů,« uvedla mluvčí
Cebie BBaarrbboorraa MMiinnkkssoovváá.

Zatímco v květnu a první
polovině června měli prodejci
na autech vysoké marže, od

poloviny června se začala si-
tuace měnit. Lidé začali poža-
dovat vyšší výkupní ceny
a nyní už marže prodejců
dosahují v průměru dlouhodo-
bě běžných pět až sedm pro-
cent. Možnost získat od pro-
dejce slevu je nyní podle
Minksové prakticky nulová.

Kdo si loni koupil ojeté
auto, mohl ho v mnoha přípa-
dech letos prodat dráž, a to
i přesto, že bylo o rok starší.
Například za šestiletou Škodu
Octavii bylo letos možné
dostat až o 20 000 Kč více než
loni za pětiletou.

Doba prodeje ojetiny se ve
3. čtvrtletí zkrátila z pololet-
ních 96 na 73 dní. Tato čísla
ale zkreslují téměř čtyři měsí-
ce, po které byla prodejní
místa kvůli koronavirové epi-
demii zavřená.

Od začátku roku se do

České republiky dovezlo cel-
kem 136 877 ojetých osobních
aut, což představuje meziroční
nárůst o 19,6 %. Z toho 53 333
aut se dovezlo jen ve 3. kvartá-
lu. Větší příliv aut ze zahraničí
odstartoval už v květnu, tedy
nedlouho po otevření prodej-
ních míst. V červnu a v srpnu
se do ČR dostalo nejvíce aut
od roku 2008.

Průměrné stáří všech prodá-
vaných ojetých vozů na čes-
kém trhu meziročně kleslo
z 9,5 na 9,1 roku. U dováže-
ných ojetin byl zaznamenán
pokles z 10,7 roku na 10,5
roku. Kromě sníženého stáří
čerstvě dovezených aut mělo
na pokles průměrného věku
vliv především nižší stáří vozů
se zahraničním původem
dovezených v minulých
letech, které se letos přeprodá-
valy.

Volkswagen loni po celém
světě zaměstnával zhruba 
665 000 lidí. Navrhovaný
počet by tak představoval více
než čtyři procenta z celku.

»Není pochyb o tom, že
musíme řešit konkurence-
schopnost našeho závodu ve
Wolfsburgu s ohledem na
nové účastníky na trhu,« řekl
mluvčí Volkswagenu MMiicchhaaeell
MMaannsskkee. »Nyní jednáme
a objevilo se množství
dobrých nápadů. Žádné kon-
krétní scénáře zatím neexistu-
jí,« dodal Manske v žádosti
o komentář.

Mluvčí zaměstnanecké rady
uvedl, že nebude komentovat
spekulace o tom, zda Diess
tento komentář učinil. Zrušení
30 000 pracovních míst je

však podle něj absurdní
a nepodložené.

Volkswagen kromě primární
nabídky akcií své divize bate-
rií zvažuje také nabídku akcií
divize nabíjení aut a energie,
řekl v rozhovoru s časopisem
Manager Magazin technický
ředitel TThhoommaass SScchhmmaallll.
Dodal však, že nic nebylo
ještě rozhodnuto a že může
trvat dva roky, než se nové
společnosti zavedou a budou
skutečně připraveny ke vstupu
na burzu.

»Musíme také přemýšlet
o celkových systémem,« dodal
Schmall s odkazem na kom-
plex Tesly nazvaný one-stop-
shop. Jeho součástí je vlastní
síť dobíjejících stanic, solární
systémy pro zelenou elektřinu

a pojištění aut. Tesla podle něj
také nastavuje nová měřítka
produktivity a rozsahu výroby.
Tesla nyní staví závod nedale-
ko Berlína. Při maximální
kapacitě by měl vyrábět 5000
až 10 000 vozů týdně, což je
více než dvojnásobek celé
výroby bateriových elektric-
kých vozů v Německu za loň-
ský rok.

Německým automobilkám
se zatím nedaří dohnat efektiv-
nější výrobní platformy výrob-
ců pouze elektrických vozidel.
Tesla vyrábí svůj vůz Model 3
za deset hodin, zatímco Volks-
wagenu trvá výroba vozu ID.3
celkem 30 hodin, upozornila
agentura Reuters.

Elektromobily mají mno-
hem méně dílů než automobi-
ly se spalovacím motorem. Při
jejich výrobě tak je potřeba
méně zaměstnanců. Podle jed-
noho z odhadů by v důsledku
elektrifikace mohlo do roku
2025 zaniknout v automobilo-
vém průmyslu 100 000 pra-
covních míst.

Na konci loňského roku měl
Volkswagen po celém světě
více než 665 000 zaměstnanců.
Německo se na celkovém
počtu podílelo více než 44 pro-

centy. Celý koncern má 124
továren, z toho 72 v Evropě,
a jeho součástí je i Škoda Auto.

Největší závod Volkswage-
nu je ve Wolfsburgu. Má více

než 50 000 zaměstnanců,
v současnosti ale nevyrábí
elektromobily. Od roku 2026
se tam ale má začít vyrábět
elektrický sedan.

VV nněěmmeecckkéé aauuttoommoobbiillccee VVoollkksswwaaggeenn ssee uuvvaažžuujjee oo zzrruuššeenníí aažž
3300 000000 pprraaccoovvnníícchh mmíísstt,, aabbyy ssnníížžiillaa nnáákkllaaddyy aa zzlleeppššiillaa kkoonnkkuu--
rreenncceesscchhooppnnoosstt vv ddoobběě,, kkddyy jjii oohhrroožžuujjíí nnoovvíí hhrrááččii,, jjaakkoo jjee aammee--
rriicckkýý vvýýrroobbccee eelleekkttrroommoobbiillůů TTeessllaa.. IInnffoorrmmoovvaall oo ttoomm nněěmmeecckkýý
lliisstt HHaannddeellssbbllaatttt,, kktteerrýý ssee ooddvvoolláávváá nnaa pprreezzeennttaaccii ggeenneerráállnnííhhoo
řřeeddiitteellee HHeerrbbeerrttaa DDiieessssee pprroo ddoozzoorrččíí rraadduu.. PPooddllee zzaamměěssttnnaa--
nneecckkéé rraaddyy jjee aallee ttaakkoovvéé pprrooppoouuššttěěnníí nneepprraavvdděěppooddoobbnnéé..

Volkswagen asi chystá masové propouštění

Tíživou situaci poznala většina z nás
TTřřii ččttvvrrttiinnyy ČČeecchhůů ssee bběěhheemm žžiivvoottaa

ddoossttaallyy ddoo jjeeddnnéé nneebboo vvíícceerroo ttíížžiivvýýcchh
žžiivvoottnníícchh ssiittuuaaccíí,, kkaamm ppaattřříí nneezzaamměěssttnnaa--
nnoosstt,, nneesscchhooppnnoosstt sspplláácceett ssvvéé zzáávvaazzkkyy,,
ttéémměěřř nnuulloovvéé rreezzeerrvvyy nnaa úúččttuu ččii ddookkoonnccee
eexxeekkuuccee..

Vyplývá to z průzkumu, který agentura
Ipsos uskutečnila počátkem srpna pro
poskytovatele půjček Provident Financial
mezi 800 respondenty.

Většina lidí také zná někoho, kdo se nyní
s tíživou situací potýká. »I přes státní
pomoc pandemie negativně ovlivnila
finanční situaci mnoha domácností. Nyní
bylo navíc pro mnoho z nich složité vytvo-
řit si finanční rezervu, proto lze s narůsta-
jící inflací očekávat zhoršení jejich situa-
ce,« uvedl analytik Providentu.

V části společnosti navíc vládnou obavy
z budoucnosti, zejména mezi mladými.
Třetina z nich se bojí, že se v následujícím
roce dostane do finančních problémů. Tyto
obavy má také pětina lidí starších 26 let.

Více než polovina obyvatel České
republiky zná alespoň jednoho rodiče
samoživitele a třetina uvedla, že má mini-
málně dva známé, kteří se obávají, z čeho

budou žít v důchodu. Další dvě pětiny vědí
alespoň o dvou lidech ve svém okolí, kteří
nemají žádné úspory.

Všímavější vůči svému okolí jsou ženy.
V průzkumu potvrdily, že ve svém okolí
vědí o zástupcích téměř každé rizikové sku-
piny. Na druhé straně muži jsou si mnohem
jistější, že neznají žádné zástupce u skupin,

kde ženy váhají. »Podle výzkumu se také
ženy častěji dostávají do finančně nároč-
ných situací, daleko častěji se ocitají samy
na veškeré výdaje na provoz domácnosti,
péči o rodinu a o děti, zároveň ale výrazně
častěji pobírají minimální mzdu a musí mít
více zaměstnání, aby zvládly rodinu uži-
vit,« upozornil Kratochvíl.

Podniky mají u nás rekordně naspořeno
VVkkllaaddyy nneeffiinnaannččnníícchh ppooddnnii--

kkůů uu ččeesskkýýcchh bbaannkk ččiinniillyy kkee
kkoonnccii lleettooššnnííhhoo ssrrppnnaa 11,,227777
bbiilliioonnuu kkoorruunn,, oo ppěětt pprroocceenntt
vvííccee nneežž nnaa zzaaččááttkkuu rrookkuu..
JJeejjiicchh úúvvěěrryy ssee oodd zzaaččááttkkuu rrookkuu
zzvvýýššiillyy oo ttřřii pprroocceennttaa nnaa 11,,115577
bbiill.. KKčč.. PPooddnniikkyy ttaakk mměěllyy
nnaassppoořřeennoo oo 112200 mmiilliiaarrdd KKčč
vvííccee,, nneežž bbyyll oobbjjeemm jjeejjiicchh
zzaaddlluužžeenníí.. JJddee oo nneejjvvyyššššíí rroozzddííll
vv hhiissttoorriiii ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy..

Vyplývá to z výpočtů spo-
lečnosti CRIF – Czech Credit
Bureau. Výrazný nárůst zazna-

menaly úspory živnostníků,
které od začátku roku stouply
o 11 % na 185 mld. Kč, zatím-
co objem jejich dluhů stagno-
val na 47 mld. Kč.

Od začátku roku do konce
srpna si tuzemské podniky
u bank uložily 59 mld. Kč
a zároveň měly půjčeno o 34
mld. Kč více než na začátku
roku. »Ještě minulý rok v čer-
vnu byl přitom objem podni-
kových úvěrů vyšší než jejich
úspory. Poslední dva roky jsou
specifické pomalým růstem či

stagnací objemu úvěrů a zvy-
šováním úložek, znatelný je
tento trend hlavně u živnostní-
ků, kteří během osm měsíců
své úspory zvýšili o 11 %,
zatímco jejich zadlužení zůstá-
vá téměř neměnné. Důvodem
je vedle strachu se zadlužit
v ekonomicky nejistém období
i přísnost bank, kde je nyní slo-
žitější splnit kritéria pro čerpá-
ní úvěru,« uvedla analytička
CRIF VVěěrraa KKaammeennííččkkoovváá.

Objem úspor tuzemských
domácností od začátku roku

vzrostl o šest procent a na konci
srpna překonal tři biliony
korun. Stejně rychle vzrostlo
zadlužení domácností, které ke
konci léta dosáhlo 1,928
bil. Kč. V absolutním vyjádření
se vklady domácností od začát-
ku roku do konce srpna zvýšily
o 178 mld. Kč. V průměru na
každého obyvatele ČR připada-
la ke konci srpna úložka 
280 000 Kč, což je téměř 
o 27 000 Kč více než o rok dříve.
Zadlužení domácností pak zvy-
šují zejména úvěry na bydlení.

Možnost získat slevu na ojetinu je nulová
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NEJVÍC PODRAŽIL CHLEBA S MÁSLEM
Z vybraných základních potravin podle analýzy akčních letáků

sedmi největších českých řetězců meziročně nejvíce zdražily máslo
a chléb. Cena másla proti loňsku stoupla o 47 % na průměrných 
184 Kč/kg. Chléb zdražil průměrně o 30 % na zhruba 29 Kč. Vyplý-
vá to z analýzy společnosti Česká distribuční, dceřiné společnosti
Vltava Labe Media, která je největším distributorem akčních letáků
v ČR. Lidé si letos podle analýzy připlatí rovněž za krystalový cukr.
Jeho cena v akčních letácích meziročně vzrostla o 26 % na průměr-
ných 12 Kč/kg. Naopak zhruba o čtvrtinu méně než před rokem stojí
vepřová pečeně, kilogram lze koupit za 109 Kč. Klesla také cena jab-
lek, a to o 14 % na zhruba 21 Kč/kg.

BUDVAR STAVÍ NOVOU LINKU

PRO PIVO V PLECHU
Národní podnik Budějovický Budvar zprovozní příští rok novou

linku na stáčení piva do plechovek. Investuje do ní kolem 300 mil.
Kč, hodinová kapacita bude 55 000 plechovek. Současná linka jich
zvládla 35 000. Prodeje plechovek loni Budvaru stouply takřka
o pětinu. V roce 2019 prodal v plechu přes pětinu piva, zhruba 
370 000 hektolitrů. »Je to globální trend, u spotřebitelů čím dál oblí-
benější balení. Ze všech exportních trhů vidíme, že poptávka po ple-
chovkách roste dvoucifernými čísly již několik let za sebou, a naše
současná linka je už v sezoně za hranou své kapacity,« sdělil ředitel
Budvaru PPeettrr DDvvoořřáákk..

NĚMECKÉ INSTITUTY

NOTNĚ UBRALY Z OPTIMISMU
Přední německé ekonomické instituty snížily svůj společný výhled

růstu největší evropské ekonomiky na letošní rok, neboť výrobu
nadále ohrožují slabé dodávky. HDP se podle institutů zvýší o 2,4 %
místo původně očekávaných 3,7 %. V příštím roce má podle institu-
tů RWI, DIW, Ifo, IfW a IWH naopak tempo ekonomického růstu
zrychlit na 4,8 %. Doposud instituty čekaly, že se HDP v příštím roce
zvedne jen o 3,9 %. Podle nich se také ekonomika v příštím roce
vrátí k normálnímu využití kapacit. »Náročné úkoly spojené se změ-
nami klimatu a předpokládaný nižší hospodářský růst kvůli úbytku
pracovních sil sníží možnosti spotřeby,« uvedl ekonom IWH OOlliivveerr
HHoolltteemmöölllleerr. Německé ministerstvo hospodářství uvedlo, že ve 
3. čtvrtletí se HDP pravděpodobně zvýší díky sektoru služeb. Ke
konci roku však ministerstvo očekává spíše stagnaci růstu. Ve 2. čtvrt-
letí HDP vzrostl o 1,6 % po dvouprocentním poklesu v 1. kvartálu.
Loni německá ekonomika vinou koronavirové krize klesla o 4,6 %.
Německo je největším obchodním partnerem ČR, na jeho ekonomice
je závislá dlouhá řada českých firem.
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