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Abstrakt 

Cílem práce je zachytit proměnu v motorismu, která proběhla od roku 1989 

do 2021.Stručně uvést politická rozhodnutí a právní změny, které spustily a 

současně umožnily započetí procesu změn. Důraz je kladen na popis prostředí 

importérů a modernizaci, kterou svým vstupem do ČSFR, respektive ČR přinesli. 

Vedle samotného motorismu si autorka všímá i problematik s motorismem 

souvisejících, jako například rozvoje sítě čerpacích stanic nebo vznik nových 

výrobních závodů na území České republiky. Výrazným motivem celé práce je 

poté snaha o zachycení proměny procesu prodeje automobilu. Na základě 

relevantních statistických údajů jsou podrobně analyzovány preference zákazníků 

v oblasti značek automobilů a jejich vývoj v čase v pozorovaném období (tj. od 

roku 1989 do současnosti). Zdrojem bádání se stala periodika, odborné knihy, 

statistiky, výroční zprávy, internetové zdroje, rozhovory s odborníky z 

automobilové branže a interní pracovní poznámky autorky. 

Klíčová slova 

Automobil, změna, motorismus, importér, politické rozhodnutí, ekonomický 

vliv, data, technologie, moderní. 

Abstract 

The main objective of this thesis is to capture development of motoring, 

which took place from 1989 to 2021. The aim is to summarize political decisions 

and legal shifts, which triggered and at the same time allowed the process of 

transformation. Emphasis is placed on the description of the environment of car 

importers and the modernization that they brought to the Czechoslovak Socialist 

Republic and the Czech Republic, respectively. Author focuses not only on 

motoring but also reflects issues that relate thereto, such as development of the 

network of petrol stations or the establishment of new car production plants in 
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the Czech Republic. A significant motive for this work is the effort to capture 

development of car sales processes. Customers’ preferences in terms of car 

manufacturers within the observed period (i.e. from 1989 until today) are 

analyzed in detail on the basis of relevant statistic data. Presented study is a result 

of research in periodicals, specialist books, statistics, annual reports, internet 

resources, oral interviews with experts on automotive, and working notes of the 

author. 

Keywords 

Car, development, motoring, car importer, political resolution, economic 

impact, data, technology, modern. 
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ÚVOD 

 Motorismus je fenoménem, který stále poskytuje nevyčerpaná témata i přes 

přibývající odborné práce z poslední doby: Automobilismus a česká společnost 

autorů Štemberka, Jakubce a Šalandy, Podnikání v automobilové dopravě 

v českých zemích v  první polovině 20.století nebo titul Na lyžích, na kole lodí či 

autem od autora Štemberka a na závěr ještě kolektivní práce autora Štemberka 

Kapitoly dějin cestovního ruchu. Neprozkoumaným polem se ukázalo 

profesionální prostředí obchodních zastoupení automobilových značek, které po 

roce 1989 vstoupily na československý, potažmo český trh a odezva v chování 

motoristů na tuto nastalou změnu, která se odráží v proměně objemu vozového 

parku a modelové skladbě prodeje nových vozů. 

 Předložená diplomová práce je výzkumným projektem, který se zabývá 

zkoumáním ještě neprobádané problematiky proměny motorismu v ČSFR a ČR 

vlivem politických, právních a ekonomických změn po listopadu 1989 v kontextu 

modernizačních teorií. Analyzovaným časovým rámcem je období let 1989 až 

2021. Práce se snaží  postihnout  deskripci předpokladů a explanaci  výsledků 

vzájemné interakce, adaptace a proměny prostředí,  motoristů a zastoupení 

automobilových značek. S ohledem na skutečnost, že se jedná o kvalifikační 

práci, která má definovaný rozsah, soustředí se bádání na okolnosti vstupu 

několika vybraných automobilových zastoupení, která přivážejí nové 

technologie, moderní metody prezentace firem a produktů, vytvářejí pracovní 

místa a mění životní styl. Práce si klade za cíl získat odpovědi na výzkumné 

otázky: Jak se profilovaly preference motoristů při volbě značky po otevření trhu 

od roku 1989?  Které značky zaujímaly pozice v první pětce ve zkoumaném 

časovém období ? Jaký vývojový trend ovlivnil nejvíce automobily v posledních 

dvaceti letech (2000 -2020) ?  

 V rámci zvoleného  historicko - sociologického  přístupu bádání je 

aplikována kvalitativní forma výzkumu a použitou metodou zkoumání je sonda. 

Autorka bude pracovat s  daty a informacemi ČSÚ, Ministerstva 
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dopravy(statistická ročenka elektronicky nabízí jako první rok k dispozici 1998; 

statistiky počínají až rokem 2015), Ministerstva spravedlnosti s jeho portálem 

justice.cz, Svazu dovozců automobilů(online statistiky prodeje počínaje rokem 

1993; údaje o vozovém parku až od roku 2011), s Hospodářskými novinami, 

deníkem Práce, elektronickými deníky: Aktuality.cz, echo24, iDnes, interními 

zápisy, zahraničními wikipediemi,  archivem Českého rozhlasu, archivem České 

televize, s informacemi z rozhovorů, interním  týmovým časopisem společnosti 

Emil Frey, pracovními poznámkami IVG a CGCarGarantie Versicherung AG, 

které má k dispozici. Autorka považuje za nutné osvětlit situaci, ve které vzniká 

práce. Probíhající pandemie koronaviru zapříčinila uzavření archivů a knihoven,  

k dispozici zůstala jen ta data a prameny, které  již byly transformovány do 

elektronické podoby. Autorka hodlá během práce s prameny  zaujmout  kritický 

přístup a kritický odstup. 

  Práce je strukturována do tří hlavních kapitol, které vycházejí na straně 

jedné z předepsaného členění kvalifikační práce a na straně druhé z časového 

rámce: první kapitolu tvoří teoretická část a seznamuje s výzkumným úkolem a 

teoretickým ukotvením práce. Představuje a podává vysvětlení k volbě  a  práci 

s prameny. Druhá kapitola se věnuje vhledu do globálních ekonomicko-

politických kontur v období od 80. do 90. let, a která čtenáři poskytuje 

kontextuální souvislosti. Ve stručnosti popisuje historické tradice vývoje 

strojírenství v  Čechách, dotýká se signifikantních specifik  trhu s osobními 

automobily od 80. let do zlomového roku 1989 a neopomíná předložit stěžejní 

počiny, které umožnily a determinovaly proměnu motorismu po roce 1989. 

Období od roku 2000 do současnosti (2021) tvoří obsahovou materii třetí 

kapitoly a lze ho vnímat jako etapu, ve které se již projevují prvky ukotvení a 

stabilizace změn uskutečněných na přelomu let 1989 a 1990. Zároveň jsou to 

roky, které se nesou v duchu globálních enviromentálních témat, prosazování 

nových technologií, a která se dotýkají  automobilového průmyslu v roli nositele 

inovací a modernizace. Autorka považuje za nezbytné ve své práci  zmínít 

politické události a rozhodnutí, která určila směřování automobilismu v ČR, 
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právě tak i ty části práce, které poskytují čtenáři ekonomický kontextuální  

přehled.

 Automobil nemusí být vlastnictvím uživatele, ale vizualizuje jeho fasádu. 

Erving Goffman nastolil užívání tohoto termínu „fasáda“ do sociologie a 

podepřel ho teorií, která praví, že fasáda označuje „tu část jednotlivcova 

představení, která slouží obecným a ustáleným způsobem k výkladu situace pro 

ty, kdo představení sledují. Fasáda je tedy standardní výrazové vybavení, které 

jednotlivec záměrně či mimoděk užívá během svého výkonu." [Goffman, E. 

1999 ] 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 VÝZKUMNÝ PROJEKT A TEORETICKÁ 

VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Výzkumný projekt 

Obsahem diplomové práce je výzkumný projekt zkoumající fenomén 

motorismu v souvislosti s  politickohospodářskou a právní proměnou uvozenou 

událostmi z  listopadu roku 1989, které vytvořily předpoklady proměny 

motorismu, vstupu zahraničních automobilových značek i  integraci ČSFR a ČR  

do globálního tržního prostředí. Práce usiluje předložit  deskripci historických, 

politických a ekonomických konstelací na základě prostudovaných pramenů, 

které vystihují status quo v časovém rozpětí od roku 1989. až po aktuální rok 

2021. Cílem práce je nalézt odpovědi na následující tři výzkumné otázky: Jak se 

profilovaly preference při volbě značky po otevření trhu od roku 1989? Které 

značky zaujímaly pozice v  první pětce ? Jaký vývojový trend ovlivnil nejvíce 

automobily v posledních dvaceti letech ?    

 Použitou metodou výzkumu je sonda, umožňující aplikovat vyhledávání a 

následnou analýzu ze širokého spektra pramenů se záměrem nalézt  odpovědi na 

vznesené otázky. [Hendl, J., 2005] Volba kvalitativní výzkumné strategie souvisí 

se záměrem získat možnost detailněji a hlouběji proniknout do jevů a vztahů, a 

vytvořit tak podmínky porozumět tématu.[Disman,M.2002] V  rámci 

kvalitativního procesu hledá badatel porozumění sociálním problémům za použití 

různých metodologických přístupů, které aplikuje v přirozených podmínkách a 

snaží se vytvořit celistvý plastický obraz. [Creswell, John W. 1998 In Hendl, J. 

2005 ] Klíčovým zadáním se jeví porozumění pohnutkám chápání a chování 

aktérů během každodenního života. [Hendl, J. 2005] Výzkum ve společenských 

vědách poskytuje badateli prostor i pro využití ústních sdělení nebo pracovních 

zápisků, neboť jsou to informační zdroje zachycující individuální prožitek nebo 

záznam přímého účastníka. [Mücke, P., Vaněk, M. 2015]    



12 

 Pro téma motorismu je charakteristická jeho komplexita a také skutečnost, 

která již byla zmíněna, že je  ještě stále málo probádané a skýtá širokou paletu 

problematik, kterými je možno se zabývat. Výzkumné pole cílí na svět 

profesionálů v automobilové oblasti a na koncové uživatele jejich produktů, na 

proměňující se služby navazující na motorismus, formy sebeprezentace značek i 

jejich uživatelů, na proměny okolního světa, se záměrem využít empirii 

k orientaci, deskripcí a explanací vývoje proměn z nich vzešlých, porozumět 

proběhlým sociálním jevům. 

1.2 Teoretická východiska práce 

 Kromě archivních zdrojů, které se staly vlivem pandemie koronaviru 

téměř v plné míře nedostupnými, jsou zdroji poznání soudobé práce, osobní 

poznámky a interní materiály a také rozhovory. Dokreslující výzkumný materiál 

poskytuje data ze  statistik z více zdrojů; ČSÚ, MD a SDA. Úskalím výzkumu a 

práce se statistickými daty se ukázala nekonzistentnost v označování dat a také 

absence kontinuity u SDA a MD. Badatelka  byla konfrontována s absencí 

elektronických dat, která se vztahují k období od roku 1989 do konce roku 1992, 

kdy byl ještě stát uspořádán jako federace. Ke shromážděnému materiálu nejen 

datovému bylo přistupováno kriticky a badatelka se snažila vést sama se sebou  

oponenturu.         

 Z důvodu znalosti i disponování s největší šíří materiálů o jednom ze 

zástupců automobilových dovozců a výrobců, byl koncept práce vystavěn na 

podrobném vhledu do jednotlivých témat struktury společnosti  a činností, které 

importér zastává, na příkladu právě tohoto jednoho zástupce. Výběr dalších 

značek bude vycházet především ze záměru přiblížit odlišnou obchodní strategii 

značek pocházejících z  Evropy a i nepsaná pravidla, která si nese Evropa jako 

symbol technicky nejvyspělejší západní kultury vůči zástupcům výrobců 

z dalších kontinentů světa, jako leader udávající trend v této oblasti.  

 Na sklonku roku 2019 si autorka naspecifikovala téma, zdroje a dojednala 

osobní i video setkání na první kvartál roku 2020 s bývalými kolegy působícími 
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v ČR a v zahraničí v automobilovém odvětví, ale zasáhla vyšší moc ve formě 

příchodu pandemie koronaviru a to zamíchalo kartami. Vlivem nejistoty, uzávěr 

prodejních provozů a poklesem prodejních čísel se spustil mechanismus rušení 

mnoha pracovních pozic a to ztížilo výzkumnou práci. Přesto nebo snad právě 

proto lze prohlásit, že se jednalo o  napínavou cestu pátrání po minulém, kterou 

pozměnil běh okolo jdoucí přítomnosti, a která komplikovala dostupnost 

pramenů.          

 Položíme si otázku, proč je motorismus tak přitažlivý? Názorů a 

vysvětlení bychom jistě vyjmenovali mnoho. Může to být například proto, že 

pohyb je společnou vlastností, charakteristikou v rámci nám známého vesmíru a 

jeho formy nás přitahují. Mohl by to být i obdiv k technice nebo čirá radost 

z jízdy, při které vnímáme aerodynamický zvuk způsobovaný prouděním 

vzduchu kolem karosérie vozu. Pro někoho dalšího by to mohl být uklidňující 

pocit způsobený tím, že automobil přináší chtěné očekávané odezvy v reakci na 

jeho ovládání, řidič přidá plyn a cítí ono opojné vtlačení do sedadla, ubere plyn a 

vůz poslušně a přesně vyhoví naznačenému pokynu. Motorismus   je zdrojem 

prožitků, přináší poznání, zprostředkovává pocity – soukromí, svobody, ale také 

pocit sounáležitosti s určitou skupinou, nadřazenosti, odstupu, spokojenosti, 

úspěchu, přitažlivosti, atraktivity, propůjčuje statusovou identifikaci, ale 

vyžaduje sebekontrolu, ohleduplnost a respekt vůči ostatním i vůči jeho 

pravidlům. Relevantní bude i názor, který zhodnotí, že se kolem motorismu a 

automobilů „otáčejí“ obrovské sumy peněz, ale také že dává práci mimořádně 

početnému množství lidí a tvoří významný podíl v národních ekonomikách. 

Motorismus ovšem přitahuje pozornost i v souvislostech se stavem životního 

prostředí, kdy se hovoří o hluku, zplodinách z  výfukových plynů, 

mikročásticích, které se uvolňují z pneumatik (mimochodem toto téma není 

zdaleka nové, ale provází motorismus již od jeho počátku) [Šalanda, B., 

Štemberk, J. 2019]. O neustálém rozšiřování počtu kilometrů dálnic a silnic na 

úkor úrodné půdy, lesů obývaných zvěří. [Keller, J. 1998] Tématem se stalo i 

agresivní chování některých řidičů na silnicích včetně důsledků dopravních 
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nehod.           

 Ze shora naznačeného vyplynula specifikace volby pramenů. Prozkoumat 

noviny z korespondujícího časového rámce, ovšem takové, které nebyly úzce 

motoristicky zaměřené, ale naopak ty, které byly určeny široké veřejnosti a bádat 

v nich po možných článcích s tématy motorismu. Tato strategie vychází ze zájmu 

zjistit, co bylo vnášeno do veřejného prostoru?  

 

 

EMPIRICKÁ ČÁST   

2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TRENDŮ V 80. 

A 90. LETECH DVACÁTÉHO STOLETÍ 

        

Přibližíme  nejprve   nutný   širší  kontex   ekonomické   a   politické situace 

makropohledem   globálního   hodnocení,   které   existovalo   na   přelomu   let   

1980-1990.   Světové   hospodářství   se v té době rozčleňovalo na   dvě 

hospodářské soustavy: na   světovou   tržní   (kapitalistickou)   hospodářskou   

soustavu  a  světovou socialistickou   hospodářskou   soustavu. Tomuto   členění 

odpovídalo i členění politické   a   vojenské, kdy v   čele   světové   tržní   

hospodářské   soustavy    stály USA a v čele socialistické hospodářské soustavy 

naproti tomu Sovětský svaz. Dvě odlišné   soustavy   procházely   i   dvěma   

odlišnými   cestami   rozvoje.   Jedním z   rysů, který doprovázel ono vývojové 

utváření v rámci světové tržní hospodářské soustavy bylo vytvoření dvou skupin: 

skupina rozvinutých tržních ekonomik (RTE, tvořená většinou bývalých 

metropolí) a skupina rozvojových tržních ekonomik (rozvojových   zemí - RZ)   

skládající se   z bývalých   kolonií,   polokolonií   a   závislých   zemí.   Na   

sklonku   80.   let   čítala   více   než   dvě    desítky    RTE   a přibližně   150 RZ.   

Rychlá industrializace a těžba ropy (která bude ovlivňovat zásadním   způsobem    
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chod   světové   globální ekonomiky i jednotlivých   ekonomik států) umožnila   

přesun   několika RZ do skupiny RTE.. Původní počet patnácti socialistických   

zemí   se   navýšil   o   zhruba   dvě   desítky   následovatelů    z   řad RZ,   které 

se vydaly na cestu nazývanou nekapitalistickou či socialisticky orientovanou. 

[Mach, M. 1993].        

 Socialistické   země v   Evropě   tvořily   nejvyspělejší   část   v rámci   

uskupení světové   socialistické   hospodářské soustavy a byly součástí 

v mezinárodním integračním   seskupení   nesoucím   název   Rada vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP).  Budeme-li   si   chtít   učinit   porovnání 

ekonomické výkonnosti obou soustav, dospějeme   k   faktu,   že   světová   

hospodářská   tržní    soustava   se   v   80. letech   podílela   na   světovém   HDP   

přibližně   84%,   na    světové   průmyslové produkci   (MVA)   78% a   na   

světovém   vývozu     89%.   Ilustračně    uvedené   údaje   vycházejí   

z měřených   relací    agregovaných    výstupů  (HDP,   MVA, export) a vstupů1 

(obyvatelstvo – pracovní síla a souše substituující půdu) [Mach, M. 1993]. 

  Doplněním informace stran reakce na vládnoucích místech 

v  Československu na  nástup a vliv Perestrojky získáme plastičtější představu o 

kulisách doby. Mezi   špičkami  KSČ nebyl přijat jednotným způsobem; zatímco 

Lubomír Štrougal2 a Ladislav Adamec3 mu byli nakloněni a přístupní změnám 

naznačeným   ze   Sovětského   svazu,   pamětníci roku 1968 uvnitř Strany nebyli 

příznivci   tendování  ani   následování,    což   vedlo   pouze   ke   slovní   

ekvilibristice. Strana   sice   přiznala   existenci   nedostatků   a   potřebu   jejich   

analýzy,   ovšem v   tehdejší Československé socialistické republice probíhal 

proces změn v duchu formalismu   a   současně   ve   druhé    polovině   80. let  

 

1 Koeficienty relativní ekonomické efektivnosti činily pro relaci HDP a obyvatelstva 1,2 a 0,5, pro 
relaci MVA a obyvatelstva 1,1 a 0,7, pro relaci exportu a obyvatelstva 1,3 a 0,4, a pro relaci HDP a souše 
1,1 a 0,6. Vždy první z údajů se vztahuje k světové tržní hospodářské soustavě a druhý k světové 
hospodářské socialistické soustavě.  

2 Lubomír Štrougal byl předsedou vlády. Poznámky autorky. 

3 Tehdejší předseda vlády. 
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docházelo k   obměně vedoucích   kádrů   na   nejvyšších   stupních   vedení   

Strany,   které   vyneslo    do čela   Miloše   Jakeše4 .   V   jeho osobě se snoubily 

staré pořádky,  partajničení i stranická  ideologická   demagogie [ČT. 1968. 

Miloš Jakeš In Tváří v tvář. [online]. [cit. 22.2.2020] Dostupné z: https// 

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1064343261-tvari-v-tvar/26853119039-milos-

jakes] a  patrně i upřímná stranická zaslepenost,  která nedokázala   reflektovat   a   

realisticky   vyhodnocovat   ekonomický   vývoj   v   ČSSR5,   RVHP   a   

ostatních    částech     světa.[ ČT24. Miloš Jakeš. „A u nás je to tak piánko, ano, 

ne, prostě s tím se musíme rozejít, soudruzi.“ [online]. [cit. 2.4.2020] Dostupné z: 

https //  www.ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2871332-vime-kolik-je-v-praze-

spiny-ve-vzduchu-mam-na-mysli-prectete-si-jakesuv-projev-z.]  Tyto   politicko 

- ekonomické   rámce    determinovaly   a  určovaly  i  stav   a   situaci v  oblasti   

motorismu. [ Rataj, J., Houda, P. 2010].  

2.1 80. léta československého motorismu 

Motorismus stejně jako další komponenty každodenního života v tehdejším 

socialistickém   Československu  byl   postižen nedostatkem  služeb i zboží na 

trhu. Zcela  běžným  jevem   byla      auta jezdící   na   silnicích   s   promáčklými   

plechy, karosérie   hrající   barvami   více   laků,   protože   náhradních   dílů   byl   

nedostatek, opravy   se   prováděly   z použitých   částí  již   nepojízdních   

automobilů.   Kromě toho   valná   část   těchto   oprav  spadala do skupiny 

označované „melouch“ a uskutečňovala  po  garážích  a  prováděli ji buď 

neprofesionální   opravci nebo profesionální automechanici. Každodenní život 

v těch časech byl postaven na kontaktech a protislužbách, na úplatcích v dnes již 

nepředstavitelných kontextech (v souvislosti s pojednávaným tématem si 

 

4  Vystoupení náměstka ministra vnitra Miloše Jakeše informuje diváky o novém zákonu o národních 
výborech, který v roce 1968 přijalo národní shromáždění. 

5 Titulek archivního pořadu České televize vybírá slova z Jakešova projevu: „A u nás je to tak piánko, 
ano, ne, prostě s tím se musíme rozejít, soudruzi.“ Pro pamětníky se jedná o dnes již legendární projev 
generálního tajemníka ÚVKSČ Miloše Jakeše v kulturním domě v Červeném Hrádku, dne 17.7.1989.  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1064343261-tvari-v-tvar/26853119039-milos-jakes
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1064343261-tvari-v-tvar/26853119039-milos-jakes
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2871332-vime-kolik-je-v-praze-spiny-ve-vzduchu-mam-na-mysli-prectete-si-jakesuv-projev-z
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uveďme uplácení     automechaniků,   aby   provedli   opravu,   ale   také   

skladníků, aby opatřili   a   uschovali   potřebný   díl)  a   na   všudypřítomném   

shánění  čehokoli.         

 Ten,   kdo   toužil   po  automobilu   musel   si   buď dlouho odříkat a tvrdě 

spořit   nebo   si   vzít   půjčku   u   Československé   spořitelny.   Mohl   pak 

zvážit , zda   pořídí   nový   vůz nebo ojetý bazarový. Prodej nových vozidel 

zajišťovaly prodejny   Mototechny a Tuzexu. Pro nákup   v   tuzexu   bylo 

zpočátku   nutné vlastnictví   tuzexového   konta,   které měli úmělci vyjíždějící 

do zahraničí, zaměstnanci    československých   ambasád v   zahraničí, 

pracovníci Podniku zahraničního   obchodu   nebo   například   pracovníci   

podílející   se   na   montážní praci   a   vyjíždějící v rámci prodeje montážních 

celků za hranice. Následně postačovala   hotovost   v   tuzexových   poukázkách   

s označením   Bony. Vozy   ze západní provenience se dostávaly jako ojetiny na 

domácí trh i prostřednictvím zastupitelských úřadů v  Praze,  jejichž  zaměstnanci   

při   obnově   vozu    prodávali   svůj   v   místě   působení.   

  

2.2 Československo 1989 

Změna, která v  ČSSR vyvrcholila na sklonku roku 1989,  neproběhla 

v  jednom okamžiku.  Stala   se  výsledkem  dlouhodobého oscilování 

směřujícího ke  změně  v  celém  Východním   bloku,  a navíc ke změně, která 

byla spouštěčem  rozsáhlého transformačního  procesu. Britský  historik Timothy 

G. Ashe, obeznámený situací a událostmi ve střední a východní Evropě, 

s  příznačným britským  humorem popisoval  tehdejší situaci následujícími slovy: 

„V  Polsku  trvala revoluce deset let, v Maďarsku deset měsíců, v  NDR deset 

týdnů a v Československu  deset  dnů.“ [ČT24. Listopad 1989 rozhodující fáze 

sametové revoluce. [online]. [cit. 7.2.2020] Dostupné z: 

https//www:ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2989553-28-listopad-1989-

rozhodujici-faze-sametove-revoluce.] Obecně  charakterizujeme  proces  jako   

průběh   spojitého  dění,  navazujícího   postupně  na   sebe  a  vykazujícího   
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vnitřně   vzájemně propojené  jevy a systémy, které se uskutečňují v čase. 

Společenské, politické a  ekonomické procesy  a  čas,  který  jejich  příprava,  

prověření,  nastartování   a   průběh   představují, souvisí úzce se schopností 

člověka adaptovat  se  na  měnící  se  a  na  proměněné.   

 V  moderním civilizovaném  světě   je  zvykem   změny   legalizovat  a  

formalizovat.6  Prvním   a   stěžejním   počinem   se   stalo   dne  29. listopadu   

vypuštění  článku   4. Ústavy: „Vedoucí   silou ve  společnosti  i   ve   státě   je   

předvoj   dělnické   třídy,   Komunistická strana Československa, dobrovolný 

bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších   občanů  z řad dělníků, 

rolníků a inteligence.“ [PSP.cz.[online] [cit. 22.2.2021] Dostupné z: https // 

www.psp.cz ]  K   překvapení vyjednávačů i veřejnosti byla dojednána shoda 

v   tomto bodě s   představiteli   vládnoucí  garnitury   nesmírně   rychle.7 [Český 

rozhlas. 2020 [online]. [cit. 3.4.2021]  Pithart, P., Dostupné z: https // www. 

Český rozhlas Dvojka ;archiv - Kontakt Dvojky) ]  Ve společnosti bylo cítit 

uvolnění,  které  doprovázelo nadšení, energie, ale i obavy a nespokojenost( roli 

hrál věk, angažovanost v komunistických strukturách,  místo života - město  nebo   

venkov,  postavení ve společnosti),  vysoká míra spokojenosti byla ve věci 

získané možnosti pořízení dříve nedostatkových hmotných statků.   

 S   čím  přišla  90.  léta  20. století ?   Ve světě se počátek   devadesátých  

let    propojil  s  duchem  recese   světového   hospodářství ( zvětšení evropského 

trhu  o  bývalé socialistické země skýtalo nové příležitosti)  a  v  Československu  

ve  volbě  liberální  radikální strategie transformace na poli 

 

6 Jednání probíhala s představiteli komunistické vlády, zastupoval ji její předseda Václav Adamec a 

trvala od 26.listopadu do 9. prosince 1989.[ Pametnaroda.cz [online] [27.03.2021]Dostupné z http 

\\:www.pametnaroda.cz/cs/magazin/specialy/sametova-revoluce] 

7 Komunističtí představitelé moci a státu se neočekávaně rychle vzdali své moci a s touto skutečností 

byli konfrontováni vyjednávající za Občanské fórum, kteří s tak rychlým předáním moci nepočítali a cítili 

se zaskočeni naprosto místnou neznalostí náležitostí a pravidel souvisejících s řízením a vedením státu, a 

ovšem také v obecné rovině s vládou jako takovou. [Český rozhlas. 2020 [online]. [cit. 3.4.2021]  Pithart, 

P., Dostupné z: https // www. Český rozhlas Dvojka ;archiv - Kontakt Dvojky) ] 

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2814341
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2814341
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politickohospodářském a institucionálním od plánovaného hospodářství  

k hospodářství volného trhu .8        

2.3 Vliv politickohospodářských rozhodnutí na směřování rozvoje 

motorismu v ČSFR 

V programovém prohlášení vlády České republiky ze dne 2.7.1990, které 

představovalo  zevrubný   koncept,  byla  naznačena   celá šíře oblastí, které 

vstoupí do svých transformačních procesů a jejichž vzájemné kompatibility a 

fungování bude nutno naprojektovat,  naplánovat  a  procesovat.  (Předneseno 

bylo Petrem Pithartem).9  V   rámci   započaté   transformace   bylo   třeba   

položit   základní  kameny  právního   státu,   pro bezpečný  vstup západních 

investorů  a   investičního   kapitálu do Československa a současně vytvořit  

právní   rámce    pro   soukromé   podnikání   a   ekonomické   podmínky jejich 

rozjezdu. ( stabilita, předvídatelnost, právní jistota a vymahatelnost práva)    Byla 

započata liberalizace cen a zahraničního obchodu, nastartovány restituce, 

vytvořila   se  struktura   pro   tři   vlny   privatizace,  zahájilo   se   

reorganizování   bankovního   systému, vznik   komerčních   bankovních   

subjektů  a   umožnil   se vstup   zahraničním   bankám   (Zákon o bankách;  

vznikla   Komerční banka vyčleněním  sítě  poboček   ze  Státní   banky   

Československé).10   Myšlenková   východiska byla utvářena aplikací liberálních 

ekonomických tezí, které zastávali představitelé   v   nové   České   i   Federální   

 

8Transformační ekonomické směřování ČSFR bylo pod vlivem liberálních ekonomických názorů. 

Dominantní roli hrál Václav Klaus a jeho tým s Rudlovčákem, Kočárníkem, Třískou a Dlouhým), 

nominovaný z pozice předsedy Občanského fóra a jako expert na makroekonomické problémy, 

problematiku financí a ekonomické reformy, aby byl  následně  v roce 1989 jmenován ministrem financí  

ČSFR  a v říjnu 1991 i místopředsedou vlády ČSFR. Volby v letech  1992 a 1996 ho opakovaně vynesly 

ke jmenování předsedou vlády České republiky.Vlada.cz. [online] [04.03.2021] Dostupné z: 

www.vlada.cz Václav Klaus | Vláda ČR (vlada.cz) 

9 P.Pithart se k tématu podrobně vrací v rozhovorech i svých vzpomínkových politologických 

pracích. [Pithart., P. 2016]. 

10 Poznámka autorky vychází z vlastních dobových poznámek. 

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/rejstrik-predsedu-vlad/vaclav-klaus-18023/
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vládě (V. Klaus, T. Ježek).   Volba   tohoto   přístupu   umožňovala   rychlé   

zavedení tržních vztahů, ale nesla  s   sebou   chyby  a   nedostatky, a   kromě   

nich    ze  své  preferované   podstaty spočívající v rychlosti  neposkytovala 

dostatek času na adaptaci na nové podmínky pro obyvatelstvo, což  

v    kombinaci   s   krátkou  a   časově vzdálenou  zkušeností   s   podnikáním 

z  let 1918-1948, vedlo ke zklamání a frustraci   obyvatel, kteří   podléhali   

v   nerovném   boji   se   silnými   prodejními   řetězci, nadnárodními 

korporacemi i domácími neseriózními podnikavci. Důsledkem šokové  terapie   

byl   proto   na   jedné   straně    vznik   nezaměstnanosti   a   její   skokový   

nárust,   na   straně   druhé   pak   také   skokový   růst   cen.  Byl   to   pohyb   

ode    zdi   ke   zdi,   od   ničeho   možného   a   všeho zakázaného   do  konce   

roku  1989  až   po   vše   dovolené  a  možné   od   téhož   data.  [ Mach,M. 

1993]. Vývoj míry inflace, spotřebitelské ceny benzinu natural 95, motorové 

nafty a automobilu značky Škoda Favorit 130L  v letech 1989 až  1993 

prezentuje tabulka č.1. Data o vývoje míry inflace v procentech dokládají 

drastické ekonomické výkyvy v tehdejší ekonomice; strmý nárůst v desítkách 

procent v roce 1991, znatelný pokles v roce 1992 a opětovnou eskalaci v roce 

1993. Hrubá mzda za toto období není na ČSÚ k dispozici. Růst ceny automobilu 

Škoda i  pohonných hmot nekoresponduje vždy s uvedenou mírou inflace, neboť 

ta je vypočtena na základě koše spotřebitelského zboží. Spotřebitelská cena vozu 

Škoda Favorit vykázala v letech 1990, 1992 a 1993 vyšší nárůst ceny oproti míře 

inflace, naproti tomu v roce 1991 neopisovala desítkový nárůst inflace a 

zvyšovala cenu v podstatě plynule. V případě pohonných hmot, benzinu natural 

95 a motorové nafty je patrný cenový skok nad míru inflace v roce 1990, 

následné navyšování ceny je opět mimo její hodnoty, ale probíhá plynule. 
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Na následující tabulce č.2  je k dispozici již i údaj o výši průměrné hrubé 

mzdy v ČR a údaje se týkají období 1994 až 1999. Škoda Auto tehdy prodávala 

model vozu Felicia 135 LX, který měla v nabídce až do roku 2001. Jak je z údajů 

o inflaci v tabulce patrné inflace se pohybovala v rozsahu  2,2%  mezi hodnotou 

8,5% až 10,7 %. V ekonomii se považuje za zdravou taková míra  inflace, která 

je do 3%.  Z uvedeného vyplývá, že inflace se stabilizovala, ale byla vysoká. 

     

 S   ohledem   na    motorismus   je   zapotřebí    se vrátit k tehdejším 

vládním rozhodnutím a   o   jednom    z nich se zde  zmínit.   Pithartova   vláda,   

byla   tou   vládou,   která   vytipovala   35   podniků   vstupujících   do Velké 

privatizace. Zaměřili se na odpovědný výběr strategického investora, který 

nejenže   zachová   zaměstnanost,   ale   přinese   nové   technologie   a   bude    
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stávající   podnik   rozvíjet.11 Do   tohoto   přísného výběru (kde kritériem pro 

zařazení byl přídomek  tradiční  „národní stříbro“ a   počty   zaměstnanců    

přímých a v navazujících    podnicích    či sektorech)  byla začleněna i 

mladoboleslavská Škodovka. Nabízí   se   otázka,   zda   měla   čím   být   

zajímavá   právě mladoboleslavská   Škodovka   jako   podnik   pro   západní   

investory?   Vždyť   v   rámci   RVHP   bylo   více   zemí,   kde   se vyráběly   

automobily.12 V Polsku    se vyráběl   licenční   Fiat   a   licenční   výroba   si   

v   této    zemi   budovala   tradici od druhé    světové   války, kdy se v závodě 

FSO ( Fabryka Samochodów  Małolitrażowych)   vyráběly   vozy   GAZ   a   po   

následné   dohodě   se   zde   započala   licenční   výroba   automobilů   značky   

Fiat. Nacházel se zde i druhý výrobní závod ve Varšavě známý pod zkratkou 

FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) [Žák, D. 2018: [online] 

[cit.11.03.2020] Dostupné z: Pohnuté osudy automobilek východního bloku: 

Přežilo jich jen pár - Autobible.cz (euro.cz).]  NDR  (Německá   Demokratická   

Republika) byla výrobcem   dvou   značek   vozů – Trabantu a Wartburgu13. 

Východoněmecká   značka Trabant se svým duroplastovým   dvoutaktním 

jmenovcem, kterého  bylo možné v padesátých   letech    považovat   po   

konstrukční   stránce   za   vcelku   pokrokový    a   moderní,   uvažovala    o   

nové   konstrukci   a   novém   modelu,   zůstalo   však   jen   u   úvah. 

 

11 Podrobnosti jsou publikovány v knize [Pithart., P. 2016]. nebo Český rozhlas.2013. [Český 

rozhlas. 2020 [online]. [cit. 3.4.2021]  Pithart, P., Dostupné z: https // www. Český rozhlas Dvojka 

;archiv - Kontakt Dvojky) ] 

12 Žák, D. píše ve svém článku pod názvem „Pohnuté osudy automobilek východního bloku: Přežilo 

jich jen pár“, o mimořádně zdařilé transformaci automobilky Škoda zásluhou investora  společnosti VW, 

která obstála mezi konkurencí BMW, Fiatu , General Motors a  v posledním kole se utkala 

s francouzským výrobcem Renault, který ovšem nabízel nižší částku  v porovnání s VW, a jeho záměrem 

bylo přenést výrobu svých starších modelů právě do Mladé Boleslavi.   Autor informuje o továrně 

v polském městě Tychy, která nejprve od konce druhé světové války vyráběla GAZy a následně přešla na 

výrobu legendárních licenčních Fiatů 126 a Maluchů, dodnes existuje a z jejich výrobních linek sjíždějí 

například Fiaty 500. [Žák, D. 2018: Pohnuté osudy automobilek východního bloku: Přežilo jich jen pár 

[online] [cit.11.03.2020].Dostupné z: Pohnuté osudy automobilek východního bloku: Přežilo jich jen pár - 

Autobible.cz (euro.cz)] 

13 Od roku 1956 se vyráběly vozy značky Wartburg s prostornou čtyřdveřovou karosérií v Eisenachu. 

V saském Zwickau byla vyráběna malá vozidla nesoucí název Trabant.[Tuček, J. 2009  ] 

https://autobible.euro.cz/pohnute-osudy-automobilek-vychodniho-bloku-prezilo-jich-jen-par/
https://autobible.euro.cz/pohnute-osudy-automobilek-vychodniho-bloku-prezilo-jich-jen-par/
https://autobible.euro.cz/pohnute-osudy-automobilek-vychodniho-bloku-prezilo-jich-jen-par/
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2814341
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2814341
https://autobible.euro.cz/pohnute-osudy-automobilek-vychodniho-bloku-prezilo-jich-jen-par/
https://autobible.euro.cz/pohnute-osudy-automobilek-vychodniho-bloku-prezilo-jich-jen-par/
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Automobilka se odhodlala jen k  dílčí  modernizované verzi, kterou  uvedla   

v roce   1964   pod   typovým    označením  601,   a   která    přetrvala   ve výrobě   

do   roku   1991.   Automobilka   následně   zanikla   pro   nezájem   zákazníků. 

Druhá   východoněmecká   značka   Wartburg, kterou jsme rovněž zmínili a jejíž 

počátky   sahají   do   roku   1898    se   nacházela   v   Eisenachu. V tomto    

závodě    se   vyráběly   i   vozy   BMW,    jejichž   výroba   zde   postupně   

doznívala   i   po vzniku   NDR  a   to   doby,   než   se   spotřebovaly   všechny    

komponenty   a   díly, které se nacházely skladem. Padesátá léta a začátek 

šedesátých, kdy se Wartburg představil   s dvoutaktním   tříválcem   o   výkonu   

27kW   a  zazářil  designem  karosérie   svého    kupé   na   autosalonu   v   New  

Yorku,   akceleroval   zájem   o tyto vozy, což   resultovalo do   úspěšného   

vývozu    pětiny    výrobní   produkce   na Západ. V   polovině   šedesátých   let  

setrval   Wartburg   na    koncepci    dvoutaktního   motoru   a   vydal   se   cestou   

pouhého   navýšení  výkonu   na 42kW. To vedlo   k   poklesu   zájmu   o   tento   

vůz.   Do   roku   1988   přetrvával    dvoutaktní   koncept,   který   byl    

vystřídán  na   následující   tři   roky   čtyřtaktním    motorem  od VW o objemu 

1,3l. Po  té skončila výroba. V souvislosti se znovusjednocením   (Deutsche 

Wiedervereinigung ) SRN (Spolkové republiky Německo)  a   NDR (Německé 

demokratické republiky)   3. října   1990   bylo   předpokládatelné,   že   dojde   

k   zapojení   německého   západního   kapitálu   a   trh   se   rozšíří   o   

znovusjednocené   území,   a   že   i   využitelné    továrny se    stanou   prvkem   

investičních   záměrů   všech   tří   západoněmeckých    automobilek:   

stuttgartského    Mercedesu   Benz, mnichovského   BMW   a   wolfsburgského    

VW  . Rumunsko,   jako   další    z    členů    RVHP,   produkovalo    vozy   

Dacia    vyráběné    na   licenčním   podkladě   značky    Renault.14 Ve    shora 

 

14 Žák., D.se věnuje  také rumunské značce Dacia, která zahájila v roce 1966 jako čistě licenční 

výroba značky Renault, a kterou tato značka plně uchopila v roce 1999. Značka Dacia tím však nezanikla, 

a i přestože neusiluje o širokou paletu modelů, našla si svoji tvář a  buduje identitu značky produkující 

finančně dostupná vozidla, která jsou oblíbená a dobře se prodávají. [Žák, D. euro.cz 2018. Pohnuté 

osudy automobilek východního bloku: Přežilo jich jen pár [online] [cit.11.03.2020]..Dostupné z: Pohnuté 

osudy automobilek východního bloku: Přežilo jich jen pár - Autobible.cz (euro.cz)]. 

https://autobible.euro.cz/pohnute-osudy-automobilek-vychodniho-bloku-prezilo-jich-jen-par/
https://autobible.euro.cz/pohnute-osudy-automobilek-vychodniho-bloku-prezilo-jich-jen-par/
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jmenovaných    případech, kdy   se   jednalo   o licence,    to znamenalo, že    na   

místě    nebyli    odborníci z   oblasti vývoje   a   to   je   první   zásadní    

hodnotný rozdíl.   Druhým   významným   pozitivem   byla   skutečnost,   že   

továrna   v    Mladé Boleslavi    vybavila    v   roce   1987   výrobu   motorárny   

novou    produkční     strojovou   linkou,   to   znamenalo   jednak   úsporu   na    

vstupních    investicích    do   strojové    výbavy    továrny a   paralelně   s   tím   i   

úsporu    finanční   a    časovou  na   zaškolování   zaměstnanců  na   modernější   

a   profitabilnější   výrobní    lince.   Třetím   faktorem   je    geografická   poloha   

vytvářející   most   směrem   na    Ukrajinu    a    do   Ruska    s existující   

mimořádně   hustou   železniční    sítí.   Tradice   budování   železničních    tratí    

se   pojí    již   s   Rakousko-Uherskem   a    směřování    po   roce 1948   a   to   

včetně   dělby   úloh   v   rámci   RVHP,   které   představovaly orientaci na   

těžbu   a   těžký   průmysl   vedly   k   udržování   této   dopravní  sítě.   Při   

objektivním   srovnání   se   světem   se   díky   této    hustotě   tratí   nacházíme   

na   špici.   [Wikipedia.Dostupné z: File:Rail density map.png - Wikipedia]

 Mezi zájemci o investiční vstup do Škodovky byl tehdy vybrán německý 

koncern  Volkswagen  AG.  Vstup  německého automobilového koncernu, 

zaujímajícího   místo   mezi   špičkami  oboru  ve   světě   jako   je GM (General 

Motors), Ford a Toyota   bezpochyby  ovlivnil   vývoj   a   formování    

automobilového odvětví   v naší   zemi   nejen   z pohledu   výroby   automobilů   

značky   Škoda   a zřizování logistických center pro přepravu hotových produktů, 

jednotlivých komponentů,  ale  i   náhradních   dílů,   právě  tak   jako rozvoj a 

vznik subdodavatelských   výrobních   subjektů,   ovšem  i utváření prodejních 

sítí a prezentaci ostatních automobilových značek. Vstup této automobilky 

ovlivňoval kultivaci   tohoto   odvětví   u   nás  a  přinášel  kvalitativní  standardy   

a   na   západě používané  formy  mediální   prezentace   i   inzerce.  Lidé   se   

seznamovali   s   tím,   že  firma   s nimi   komunikuje   mediálně   a   to   jako   

s respektovanými   partnery,   že   se   uchází   o   jejich   přízeň. Těm, kteří   jsou   

součástí   týmu,  umožňuje   prožitek   pocitu   podílu   na   uskutečněném   

úspěchu   a   ty ostatní   tím   láká,   aby se   k   týmu   připojili,   a  to   bez  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rail_density_map.png
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ohledu   na   to,   zda   budou   participovat   z   pozice   zaměstnanců nebo 

zákazníků viz příloha č.1 a viz příloha č.2.15 Vstup západních investorů   právě 

do odvětví automobilového průmyslu, které je v posledních desetiletích   

nejdynamičtěji   se   rozvíjejícím   oborem   zpracovatelského    průmyslu   a   

jehož   navázání   na   další   obory   přináší   dynamiku   i   do   teritoriálních   

lokací,  neboť   představuje   významný   prvek   v   rámci   národních   ekonomik 

a podílí  se  významně  na  exportu   i  růstu  HDP,  působí  modernizačně a 

racionalizačně  s   ohledem na zavádění robotizace, IT technologie a udává směr 

v potřebách kvalifikací.  Zároveň   v    roli   významného  zaměstnavatele   

ovlivňuje  sociální postavení  vysokého   počtu   lidí   a  je  proto   také   

respektovaným   subjektem   pro  politické vládnoucí struktury v   zemích svého 

působení. [Vošta, M., 2006  Změny v rozmístění světového hospodářství]16.

  

2.4 Strojírenské tradice na kolech motorismu 

Existence   a   lokace   strojírenství   nachází   dlouhou   kontinuální    

historickou tradicí   ještě   z   doby   Rakousko - Uherské   monarchie,   kdy   

 

15 Příloha č.1.[Úterní PRÁCE. 1993. Škoda Auto- reklamní. Ročník 49, číslo 125:8]Jedná se o 

dvojjazyčně provedený inzerát, který poptává nové zaměstnance pro logistiku a svou stavbou následuje 

Petera Druckera (americký ekonom a teoretik managementu), který říkal, chcete-li postavit loď, nemluvte 

s lidmi  o shánění dřeva, ale vyprávějte jim o plavbě, kterou na lodi podniknete.  Příloha č. 2. [Pondělní 

PRÁCE. 1994. Škoda Auto(inzerce).Děkujeme. Ročník 50, číslo 1] 

Druhý inzerát dokumentuje jednak firemní kulturu společnosti a současně její prozákaznicky 

orientovaný přístup. Výsledky není možné dosáhnout bez zákazníků a poděkováním jim dáváte prožít 

pocit sounáležitosti na dosaženém úspěchu společnosti. 

16 Vošta dále uvádí, že v celosvětovém měřítku se odehrála zásadní změna v objemu výrobní produkce 

automobilů v Jižní Koreji, která výrobu v 80. letech ve srovnání s rokem 1960 ztrojnásobila. V USA pak 

nedošlo k navýšení produkce automobilů za stejné období a hovoříme tak o relativním poklesu. Rapidní 

dynamika se projevila v případě Japonska, které v roce 1960 vyrobilo pouhých 165 000 automobilů, což 

činilo na světové produkci  podíl pouhého 1,6%, avšak v roce 2000 vyšplhala japonská produkce na 8 

milionů automobilů a její podíl na světové produkci činil 20,5% . V Evropě si ve srovnatelném období 

zachovaly tradiční výrobci jako Německo a Francie trvale vysokou produkci, Španělsko naopak 

zaznamenalo vzestup  z 0,3% podílu na světové produkci v roce 1960 na 5,6% v roce 2000. Negativní 

vývoj postihl Velkou Británii, která opustila svůj podíl 10,4% na světovém trhu v roce 1960 na 4,5% 

podílu v roce 2000. [Vošta, M., 2006: 80-82 Změny v rozmístění světového hospodářství]. 



26 

bylo   na   území dnešního   Česka   pevně ukotveno.17 Tak   jak  se tento rozvoj 

odvíjel, fascinace možností   zkracování   nutného   času   na   překonání    

vzdáleností    bez    použití   lidské   a   zvířecí   síly i zaujetí pohybem   

samotným   kráčela   přes   parní   lokomotivu  a   výstavbu   železniční   dráhy   

až   po    první   automobily   a   budování cest.  Skutečnost,   že   toto   odvětví   

na   našem   území   existovalo,   mělo   nesporný   vliv   na   silnější   zájem   o   

první   osobní   automobily a   automobilový   průmysl jako  takový.   Za   první   

republiky se   na   československém   území   vyrábělo celkem   třicet   tři 

významných i méně významných  značek; mezi velké továrny řadíme   Pragu, 

L&K, Škodu   a   Tatru,   mezi    menší   výrobce   řadíme    značky   Aero,   

Jawa, Walter, Wikov,   Z,   a   také   vozy    zcela   malých   značek jako   Disk,   

Enka,   Gatter,   Isis,  Stelka,   Trimobil.18   Tento   průmysl    se   svými    

výrobky    dotýkal  lidí   z   blízkosti,  téměř    bezprostřední   a   to   nejen   díky   

komorní   rozloze    naší   země a jeho lokacím, ale také proto, že byl svými 

produkty prezentován tehdejší   reklamou,   politiky,   umělci,   využíván    lékaři,   

advokáty a dalšími váženými   osobami   ve    společnosti   a   prezentován   i   

nově   vznikajícím   a    rozvíjejícím    se   odvětvím   filmovým.   Ačkoli   byl    

průmysl   rozmístěn   nerovnoměrně,19 můžeme   se   domnívat,   že   souběh  

jeho  přítomnosti   v   Hlavním městě, kde se soustřeďovalo vysoké  školství 

(Vysoké učení technické) a kam přicházely  nové   myšlenky  a   podněty  ze 

zahraničí  a  kde   se  koneckonců    rychle   šířily   informace   a   módní    

novinky  ve  vlivných   kruzích,  sehrálo   svoji   hybnou   roli.   Příznivce   

automobilu   tvořili   ovšem   i   živnostníci   a    profesionální   šoféři,   kteří   

 

17 Ve zprávě  OECD popisující stav průmyslu v naší zemi je řečeno:“Československo mělo bohatou 

průmyslovou tradici, sahající až do 19. století, kdy byla značná část průmyslových kapacit Rakouska-

Uherska vybudována v Čechách, na Moravě a na Slovensku“ (Brada J., Clavel C., Wienert J.D., 1994, 

s.13) 

18 Tuček, J.:2017. „Auta první republiky“, Grada. 

19 Mareš v té souvislosti hovoří o pomyslné čáře tvořené městy Cheb, Plzeň, Praha, Olomouc a 

Ostrava a zmiňuje, že 3/5 průmyslu naší země se po 2. světové válce   nacházely severně od ní.. 
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byli osobními   šoféry   nebo   šoféry nákladních vozů. Láska k volantu a vůni 

benzínu   spojovala    neviditelnými    pouty    spřízněnosti    stále     širší     

okruh    lidí. Živý   vhled   do   světa   prodavačů    automobilů   v období   mezi    

světovými válkami   vykresluje   kniha   Živnost   na  čtyřech  kolech   autora  

Richarda   Jagera. Barvitě popisuje   nejen   proces   zaškolování   adepta,   ale   

líčí   i   peripetie   jeho    akviziční práce,   neboť   prodej   se   odehrával     

především  v terénu  vyhledáváním potenciálních    kupců   a    jen   jeden   den   

byl    prodavač   vázán      službou     přímo v   prodejním    místě   firmy.   

Zajímavým   ilustračním    materiálem   doby   je   i znění inzerátu hledající 

nového prodavače, který si zaslouží ocitovat: „Mladí inteligentní muži (i 

neodbornící) budou přijati a zaučeni v prodeji světoznámých automobilů. 

Průbojným a schopným    nabízíme   možnost   skvělé    existence.“ Nab. p. zn. 

“Skvělá existence“ [Jager,R. 1943: 11].   Proměnu    nároků    na    uchazeče   o 

stejnou   pracovní   pozici  ilustruje   přiložená   citace   soudobého   inzerátu   (o 

sto let později): „Společnost   NH Car, s.r.o.,   jeden z nejvýznamnějších   

dealerů    značky ŠKODA,   aktuálně   rozšiřuje   svůj   tým   o    pozici:    

Prodejce    nových vozů ŠKODA.   Hlavní   pracovní   náplní   pro   poptávanou   

pozici    je   prodej nových vozů, služeb a příslušenství ŠKODA, díky kterému se 

budete podílet na plnění stanovených   prodejních   cílů   a   lokálních   

marketingových    kampaní.   Co   u    nás budete   dělat? Prodávat nové vozy 

značky ŠKODA. Obsluhovat zákazníky na showroomu ŠKODA. Vytvářet 

objednávky, nabídky, smlouvy. Vést administrativní agendu. Aktivně   

spolupracovat   s   leasingovými    společnostmi. Podílet   se    na výběrových   

řízeních. Nabízet   možnosti   financování   a    současně   koordinovat jejich    

realizaci.    Co   musíte   znát,   mít   a   umět?    Středoškolské   vzdělání. 

Řidičský   průkaz   sk.   B. Reprezentativní   vystupování. Spolehlivost a 

loajalita. Trestní   bezúhonnost.   Zkušenost   v   oblasti   prodeje    vítána.    

Certifikace pro prodej   nových   vozů   vítána.    Co    od   nás    můžete   získat? 

Moderní    pracovní prostředí. Práci s nejnovějšími technologiemi. Zajímavé 

finanční ohodnocení. Vzdělávací   kurzy   a    odborná     školení    s   občasným    
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výjezdem   do     zahraničí. Služební   vůz,   telefon,   notebook.   Pokud    hledáte   

práci,   která    má    budoucnost a posune vás vpřed, neztrácejte čas a ozvěte se 

nám.“[Jobs.cz.[online][cit.3.6.2021]Dostupné z:http\\ 

www.jobs.cz/rpd/1562692163/?searchId=d1871b58-3ffb-435f-b2b8-

95a4f9a42bce&rps=233]         

 ČSSR   byla   od 5. 1. 1949 jako   spoluzakladatel    také    součástí    

RVHP   a dle   zprávy  OECD   byla  v   rámci   tohoto   hospodářského  

společenství   po   NDR druhou   nejvyspělejší     průmyslovou   zemí.20 V   této   

časové    periodě     byli  motorismu   chtiví  nuceni   více    snít   a    pokud    

jejich   sny    nabyly    ambicióznější    rozměr   v   podobě   vlastnictví   vozu   

západní   provenience,   zůstali v   převažující   míře   u   snu. Potýkali   se   

s   realitou   pořadníků   na   nový   automobil   a   lhůtou   dodání,   která 

přesahovala   v šedesátých   letech   více    než   dva   roky.   Rovněž    případná    

nutnost opravy   na    voze   byla     spojena    s trnitou    cestou    shánění    

náhradních     dílů    a    termínu   v    autoopravně.   Stěžejním    prodejním   

místem    určeným   k    prodeji nových   vozidel   tvořila maloobchodní síť 

Státního   podniku  Mototechna21 a následně   i  prodejny  Podniku zahraničního 

obchodu s názvem Tuzex. Prodejem ojetých vozidel byly prodejny Autobazar, 

které spadaly pod Státní podnik Klenoty. Prodej a nákup ojetých   vozidel   se   

odehrával   také   přímo   mezi   obyvatelstvem.     

 Lidé   žili  a pracovali  ve struktuře tvořené vytyčovanými  

budovatelskými  plány a osobními závazky,  obklopeni nedostatkem   zboží   a   

to   i    základního,    frontami   na    potraviny,   přenocováním na    ulici   před    

pobočkou    cestovní    kanceláře     Čedok   před    dnem   zahájení prodeje   

 

20 Zpráva OECD o průmyslu v České republice tvrdí: “na konci 80.let bylo Československo po NDR 

druhou průmyslovou mocností východní Evropy a jednou ze zemí RVHP nejvíce integrovaných do 

mezinárodní dělby práce v tomto bloku“ [Brada, Clavel, Wienert, 1994]. 

21 Národnímu podniku Mototechna a problematice (ne)dostatku náhradních dílů se věnuje v rámci 

diplomové práce v případové studii L.Jouza, 2014.[cuni.cz. Jouza, L. 2014. Mototechna: případová 
studie problematiky (ne)dostatku. [online] [10.10.2020] .Dostupné z: Mototechna: případová studie 
problematiky (ne)dostatku | Digitální repozitář UK (cuni.cz) ] 

http://www.jobs.cz/rpd/1562692163/?searchId=d1871b58-3ffb-435f-b2b8-95a4f9a42bce&rps=233
http://www.jobs.cz/rpd/1562692163/?searchId=d1871b58-3ffb-435f-b2b8-95a4f9a42bce&rps=233
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/63926
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/63926
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/63926
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/63926
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zájezdů,  vyplňováním    žádostí   o   devizový   příslib   a   vědomím,   že   za 

západní   a   jižní   hranicí,   existuje   barevný   svět   na    rozdíl    od   toho 

černobílého,   ve   kterém   žijí. 

2.5 Otevření hranic a dovoz ojetin 

Není   pochyb,   že   umožnění    překračovat  státní hranice všemi směry po  

roce 1989, znamenalo   pro   řadu   obyvatel příležitost pro naplnění touhy po 

zakoupení automobilu sice  zpravidla ojetého, ale technicky vyspělejšího a 

designově atraktivnějšího   s logem    renomované    světové automobilky. Tato 

možnost zapůsobila    na    podnikavější   a finančně vybavené lidi    v    tom 

smyslu, že začali dovážet   ojeté    vozy    ze    Západu   a   to    ať    už    jako    

živnostníci   nebo    tak zvaně „na černo“. Ve významné míře se dovážela  

bouraná vozidla, která byla na západním   trhu   pojišťovnami  odepsaná  jako 

neopravitelná.   Neopravitelná   z   toho důvodu,   že   jejich   oprava,   která   by   

vozu   vrátila    veškeré   bezpečnostní parametry by nebyla buď proveditelná 

(technicky nedávala smysl) nebo nebyla rentabilní.   Nejvíce   vytěžovaným   

trhem   v tomto   směru   byl   německý,   postupem   času    to    byl   i   

švýcarský    neboť    ten    dovozcům    ojetin   nabízel dovoz   vozidel   

s   mimořádně   výkonnými    motory.   Je   dodnes zvláštností Švýcarska,   že   

ačkoli    má   i  na dálnici,  respektive   na   čtyřproudé rychlostní komunikaci  

maximální povolenou rychlost 120/100km za hodinu [Aktuálně.cz. Maximálně 

povolená rychlost. [online]. [cit.11.3.2020] Dostupné z: https //  

www.aktualne.cz/wiki/doprava/maximalni-povolena-rychlost/r~i:wiki:1798/] a její 

dodržování   je    přísně     hlídáno   a    její    nedodržování    je   pokutováno    

vysokými    částkami    bez     výjimky,   pořizují  si   Švýcaři automobily    

s     mimořádně    výkonnými    motory   a   to     i     přesto,    že    si     je     ve     

vlastní    zemi    nemohou  vychutnat.  Další    zemí,   která   začala    být     

zdrojem ojetých   vozidel    se   stala    Francie,    ta    byla   a    je    využívána   

převážně dovozci,    kteří   již    mají    zkušenost   a    stálý    odbyt.    Jejich    

zákazníky    jsou lidé,   kteří    jsou    ve   svém     rozhodování     orientováni     

http://www.aktualne.cz/wiki/doprava/maximalni-povolena-rychlost/r~i:wiki:1798/
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na     cenu   a    jejichž nájezd    kilometrů    za    rok    leží    pod    hodnotou    

10 000    až   13 000km     a kteří   se    stávají    uživateli    francouzských   

značek.          

  S    ohledem    na    mezeru    na    trhu,   na    finanční    profitabilitu    a     

tím    i    atraktivitu   obchodu   s   ojetými   automobily  vzniká    na     českém   

trhu společnost,   založená   Australanem    Anthony   Dennym,   jejíž    jméno    

je    AAA auto22    a    jejíž     podnikatelské   aktivity   provázela     řada     

nekalých     praktik     a afér.    Jednalo    se    o    klamavou    reklamu,    ve    

které    byla    inzerována v nabídce   vozidla,   která    reálně    autobazar    

neměl.   Zavádějící    informace   se týkala    i   ceny,    která    při    finálním    

prodeji    a   po     poskytnutí    slevy      byla vyšší    než    bez   slevy. Tento   

přístup    poškozoval    obecný    názor    na    nákup ojetin i podnikání     

v   oblasti   s ojetými    automobily.   Praktiky    byly    v    hledáčku   dTestu, 

nezávislého sdružení na ochranu spotřebitele. Investigativní novináři se věnovali 

i dalším problémům, se kterými se setkávali zákazníci. Novinářka Petra Dlouhá 

se na webu peníze.cz zabývá i rozkrýváním praktik v podobě poplatků za 

sjednání úvěru a informuje o výši, která dosahuje i 60.000,-Kč a rovněž 

poznamenává, že převážná část obchodů v AAA se uskutečňuje právě 

s poskytnutím finanční služby.  [Dlouhá, P. peníze.cz.[online][ cit. 2.10.2013] 

Dostupné z:http\\www.penize.cz/spotrebitelske-uvery/266591-sleva-pri-koupi-

ojetiny-na-uver-je-trik!-za-sjednani-uveru-date-i-80-tisic]  Skutečně    bolavým    

tématem    pak   bylo    dlouhé    roky    stáčení    tachometrů.   Automobil   

s nižším   nájezdem kilometrů   má    samozřejmě    vyšší   prodejní    cenu   a   

proto se tento jev, vyskytoval četně, neboť zjištění reálného stavu najetých 

kilometrů, zvláště u automobilů dovezených    ze    zahraničí   bylo    zhola     

nemožné.    Neexistence   původní originální   servisní   knížky   ani    možnost    

 

22 Notářským zápisem z 28.3.2002 vzniká na základě plné moci udělené panem Anthony Dennym 

panu JUDr. Martinu Grubnerovi, advokátovi, který úkonem pověřil pana Mgr. Petra Kvapila se 

souhlasem pana Anthony Dennyho k sepsání zakladatelské smlouvy společnosti s ručením omezeným se 

základním jměním 200 000,-Kč. 
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dohledat servisní historii u autorizovaných opravců, zde nebyla možná.  

Společnost AAA byla účastníkem soudních    řízení   a   dokonce   se    o    

některých    bylo    možno    dozvědět   z   médií. [ Zdechovský,T. m.echo24.cz. 

[online] [13.9.2020] Dostupné z:http\\www:m.echo24.cz/a/iPt99/musime-

skoncovat-spodvody-pri-nakupu-ojetych-aut].  Absence  elementární  obchodní 

etiky byla patrná   i   v publikovaném   případu,   kdy   zákazník    zakoupil  vůz 

u   něhož následně   zjistil   diferenci   ve    stavu    tachometru   o   87000km. 

Vůz  vrátil a  ten se hned vzápětí objevil znovu v nabídce bazaru [Aktualne.cz. 

Soud potvrdil pokutu pro autobazar AAA. [online] [14.9.2020]Dostupné z: 

http\\www:sport.aktualne.cz/hledani/?query=Soud+potvrdil+pokutu+pro+autoba

zar+AAA+Auto.+&time=time ]. I   přes   tuto   negativní   publicitu,  firma  

rostla a dokázala  negativní  publicitu  využít  ve  svůj  prospěch,   kdy  i  záporná   

reklama je   reklamou.   O   AAA   Auto   se   psalo   a   bylo  o   nich   slyšet.   

Sázeli   na velkoformátové   billboardy,   kontinuální   reklamní   spoty   na    

vlnách    rozhlasových    stanic   a   propagovali   se   i   prostřednictvím    

televizní    reklamy. Jejich   sdělení   byla    jednoduchá   a   zacílená   na   to,    

co   chce    zákazník   slyšet,  že   najde.   A   tak   se    nabídka    prezentuje   

jako   nejširší,    nejlepší    výkupní   cena   za   váš   vůz,   peníze   okamžitě   na   

ruku,   nejvýhodnější   cena   při   nákupu vozu, vše   za   vás   vyřídíme,  

odjedete   novým   vozem   bez   starostí.   To   způsobuje,   že   i    existující   

doložitelné    negativní   zkušenosti   zákazníků    nemají vliv   na   to,    že   

téměř   každý,   kdo   uvažuje   o   koupi   ojetého   osobního   vozu nebo   

dodávky vyrazí do AAA Auto v  Dolních Chabrech a časem na internetové 

stránky  společnosti  nebo   do   některé   z   jejich   četných   poboček   a   jen    

zřídka se nestane zákazníkem. AAA auto s.r.o.  raketově   rychle   roste,  

sedmnáct   měsíců od svého   vzniku  podává   na  základě  znaleckého   posudku  

na   ocenění  tržní hodnoty jmění  společnosti   provedené  k  31.7.  2003,  který   

ji  stanovuje  na   3.147.000,-Kč23,  návrh na změnu obchodní formy ze 

 

23 Tím je naplněna litera zákona podle §69d, odstavec 6 obchodního zákoníku o hodnotě základního 
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společnosti s ručením omezeným na akciovou   společnost.   Transformace 

společnosti na akciovou společnost nepřináší samo o sobě   maximum   možného,  

ale   dosáhnout  obchodování  akcií  představuje další  zhodnocení   společnosti. 

25.9.2007   bylo   zahájeno podmíněné obchodování akcií   AAA Autogroup 

N.V. na pražské burze (BCPP). Krátce po té završil pan Anthony  Denny   svůj   

byznys   v České   republice   prodejem  této  společnosti.  Společnost   existuje   

i   v   současné   době. Druhým   autobazarem, který se snaží držet krok celé 

roky, je   společnost   Auto Esa. Autobazary  ovšem  obecně  rostly doslova jako   

houby po dešti ve všech krajích republiky, vznikaly na okrajích měst a při 

hlavních  silničních tazích a jejich velikost byla rozmanitá. Vedle  nich se 

rozrůstala autovrakoviště,   která  byla  zdrojem  ohromných  zisků  jejich  

provozovatelů, a kde mnohdy končily části automobilů pocházejících z trestné 

činnosti a kde byly zobchodovávány použité díly z rozebraných autovraků. Ty 

byly prodávány  individuálním  opravářům  vozidel,  ale i majitelům  automobilů,  

kteří  si  opravovali   vůz  svépomocí.  Motoristům,  živnostenským   opravářům   

i   tak zvaným „garážistům“  je   už  po   tři desítky let známé velkokomplexní  

vrakoviště  Sluštice, nesoucí  v současné   době  název  Autoland, a které se 

prezentuje i webovými stránkami.  Dalšími subjekty, které se zapojily do 

obchodu s   ojetými vozy byly leasingové   společnosti,  kterým se vracela 

vozidla zabavená za nesplácení leasingových  splátek  nájemci  a   která    bylo   

třeba  znovu umístit. Jedním z takových významných stabilních subjektů  byla   

společnost   ŠkoFIN s.r.o..24 

 
kapitálu, který má mít transformovaná společnost. 

24 Společnost ŠkoFIN s.r.o. byla založena 10. srpna 1992 a společníkem byla firma Volkswagen 

Finanz GmbH SRN, 3300 Braunschweig s vkladem společníka 1.000.000,-Kč.[jsutice.cz.[online] 

[16.9.2020 ]Dostupné z:http\\www: justice.cz] 
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2.6 Počátek 90.let – budování zastoupení automobilových značek 

v ČSFR – Import Volkswagen Group s.r.o. 

    Dějinné   události  jako  například dobývání vesmíru, revoluce nebo 

válečné konflikty ovlivňují i vývoj  modelů automobilů, jejich součástek i 

používaných materiálů a technologií      

 Poslední desetiletí dvacátého století je zhutněno změnami, jejich 

dynamikou, změnou  forem průběhu, velkými událostmi a očekáváními, ale nese 

si s  sebou  i  opakující se  nádech  smíšeného   pocitu  z konce  století  a  ze  

vstupu do nového  tisíciletí. Hroutí se komunistické režimy a končí existence 

Svazu sovětských socialistických   republik, zaniká i vojenský pakt Varšavská 

smlouva a  k   poslednímu dni  roku 1992 zaniká Československo. Nahrazují ho 

dva nástupnické státy. Protějškem českému  prezidentovi  Václavu  Havlovi  je  

v USA   Bill Clinton.  Armáda   USA spouští   v   Iráku  operaci  Pouštní bouře;  

šokovaný a užaslý svět vidí její záběry v  přímém přenosu z televizních 

obrazovek obývacích pokojů. 1.listopadu 1993 v   Maastrichtu   vzniká  Evropská  

Unie. A na počátku stejných devadesátých let, přesně  v roce  1991,  kdy 

probíhají všechny ty překotné změny a lidé vydávají množství  svých  sil  a  

energie  poháněni  nadějemi a  otevírajícími  se  možnostmi, vzniká  v ČSFR  

importérská  společnost  Import  Volkswagen Group s.r.o.   

 Zpočátku  sídlí  v Mladé   Boleslavi  a   pro  tento účel používá  kanceláře 

v  budově   patřící   boleslavské   Škodě Auto. Kooperace  IVG s.r.o. se Škodou 

Auto probíhala ve více oblastech; pro účely technických školení servisní sítě 

zastupovaných značek bylo využíván prostor školícího střediska v Mladé 

Boleslavi 25 a  další formu kooperace byla logistika importovaných vozů, kterou 

zastřešovala až do roku 2001 Škoda Auto[Skoda Auto.cz. Výroční 

zprávy.[online] [cit.2.2.2021]Dostupné z:http\\www.skodaauto.cz], po tomto 

datu se ujala zajišťování této části obchodního procesu společnost IVG s.r.o. 

 

25 Poznámka autorky: Jedná se o interní údaje.  
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sama prostřednictvím outsourcingu.26      

 Projekt VW AG do Škody Auto s sebou přinesl nejen stěžejní kapitálový 

vstup, ale navíc moderní  strategický koncept rozvoje, který vznikl na půdorysu 

obchodním propojení tradičního „českého rodinného stříbra“ a silného 

německého investora. „Vzešel v život nový tým, pod označením ŠKODA-

Volkswagen, aby zahájil obchodní činnost dne 16. dubna 1991 pod názvem 

Škoda automobilová a. s.  a  byl   přijat   do skupiny   Volkswagen   jak o čtvrtá   

značka skupiny vedle značek VW, Audi a SEAT“, [Storyboard ŠKODA: 

www.skoda-storyboard.com/cs/dedictvi-cs/dva-kteri-spolecne-pisi-jednu-

historii/[cit.13.3.2021]].         

 Ve vzpomínkové publikaci [Peláková,L., Olivík, P. a kol. 2011 ], kterou 

vydal Import Volkswagen Group s.r.o. u příležitosti výročí dvaceti let na českém 

trhu charakterizuje  tuto rannou fázi v přibližně následujícím duchu. „Tato doba 

je celosvětově mimořádně hektická a v pohybu. Otevřely se hranice a svět se 

dává ve velkém do pohybu, ti kteří byli na obou stranách těchto kdysi 

nepropustných hranic je teď zdolávají v obou směrech. Svět se otevřel a 

rozprostřel možnosti.“ Pro lidi z obou stran hranice vznikly nové prostory pro 

cestování,  noví lidé k poznávání a nové příležitosti k uchopení. Transformace se 

odráží v  pracovní, profesní, profesionální i privátní náplni každodenního života, 

tím, že vytváří nové sociální  kategorie, statusy a proniká i do oblasti 

volnočasových aktivit. Lidé se seznamují s novými obsahy a hodnotami, které 

přicházejí v důsledku otevření se světu.       

 Import Volkswagen Group se usídlil v Praze na adrese Masarykovo nábřeží 

č.p.28, v bývalém sídle obchodního rady NDR  a s ním přijíždějí na trh značky 

Volkswagen,   Audi  a  SEAT. Struktura   společnosti    byla    postavena  na   divizní   

bázi, což   odpovídá   jednak   skutečnosti,   že   každá   ze   značek   je   samostatná, 

zosobňuje   jinou   charakteristiku, vyznačuje se svým jedinečným poselstvím a 

odlišnou  cílovou   skupinou   jednotlivých   zastupovaných   značek,   ale   umožňuje 

 

26 Poznámka autorky. Interní údaj. 

http://www.skoda-storyboard.com/cs/dedictvi-cs/dva-kteri-spolecne-pisi-jednu-historii/%5bcit.13.3.2021
http://www.skoda-storyboard.com/cs/dedictvi-cs/dva-kteri-spolecne-pisi-jednu-historii/%5bcit.13.3.2021
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rovněž   snadný   přístup   ke  kontrole,  řízení   a   tvorbě   ročních  cílů   a   navíc 

vytváří podmínky pro budování těsnějšího vztahu se zákazníkem a také  dealerem 

konkrétní   značky. Pro  všechna   zastoupení   značek, právě tak jako pro jejich  

samotná   dealerství   platí   identická   forma   členění,  tedy   na   prodejní   a 

poprodejní   část,   v branži   se používá označení „Sale“ a  „Aftersale“. Jedno bez 

druhého nemůže fungovat a existovat. Prodejní část zastřešuje vedoucí nebo ředitel 

divize27, který koordinuje, řídí, vede, kontroluje, komunikuje s výrobním závodem na 

úrovni manažera odpovědného za výsledky na trhu a je odpovědný a podřízen 

generálnímu řediteli v   případě multibrandového zastoupení jakým je právě Import 

Volkswagen Group s.r.o.  Prodejní část se skládá z oddělení dispozic vozů28, oddělení 

Manažera   pro   VIP  a   Fleetového   zákazníka29, oddělení   produktového   

marketingu30, oddělení   propagačního   marketingu31 a   školícího oddělení32. 

 

27 Tato pracovní pozice dnes bývá označena pojmenováním Sale Manager nebo Country Manager. 

Poznámka autorky. 

28 Dispozice vozů zajišťují objednávky vozů v online systému výrobce pro sklad importéra. Vůz je 

definován rozličnými kódy, které vyjadřují model, benzínový nebo naftový pohon, sílu motorizace, 

jednotlivé komponenty výbavy jako jsou provedení interiéru dle materiálu a barev,  klimatizací, tvaru a  

komfortu sedadel jakým je nastavování od mechanického přes elektrické včetně vyhřívání, vyhřívání skel, 

elektrické ovládání vnějších zrcátek a jejich zatmavování bránící oslnění okolními vozy, zatmavování 

vnitřního zpětného zrcátka, provedení volantu- materiál a funkční rozšíření o ovládací prvky na volantu 

nebo pod volantem, infotainment včetně variant konektivit( USB, Jack) dále pro spárování mobilního 

telefonu s vozem, druhy a provedení světel, typy ráfků kol, variantu řešení zavazadlového prostoru, 

tónování zadních skel a ještě celou dlouhou řadu prvků. Poznámka autorky.  

29 Fleetový Manažer zabezpečuje komunikaci s tak zvanými Fleetovými zákazníky; jedná se 

převážně o firemní zákazníky a VIP zákazníky. Získává nové a usiluje o udržení stávajících. Pečuje o to, 

aby byli zváni na odpovídající akce pořádané importérem, zjišťuje průběžně jejich měnící se potřeby a 

požadavky,  spokojenost se zakoupenými vozy a značkou poskytovanými službami. Vypracovává 

obchodní nabídky a vytváří marketingovou strategii komunikace zaměřenou na Fleetové a VIP zákazníky 

včetně plánu účasti nebo pořádání speciálních akcí. Poznámka autorky. 

30 Produktový marketing sleduje, porovnává a poskytuje analytické výstupy : týká se cenové politiky 

konkurence, ceny dílčích výbav konkurence a porovnává obsahovou stránku výbav s konkurencí. 

Poznámka autorky. 

31 Propagační marketing vytváří na základě znalosti chystaných nových modelů vozů a  nových 

výbav roční komunikační marketingovou strategii, plánuje média, která budou použita. Soustřeďuje 

výstupy efektivity komunikace, navrhuje zlepšení a změny v prezentaci. Poskytuje podporu, materiály a 

součinnost pro dealerskou síť. Poznámka autorky. 

32 Školící oddělení není přítomno u řady zastoupení, tato potřeba bývá saturována externími 

společnostmi poskytujícími firemní odborné vzdělávání. V případě společnosti Import Volkswagen 

Group s.r.o. tomu tak však bylo a je i dnes, kdy na jeho místo nastoupilo Porsche Česká republika. 

Důvody jsou dva: za prvé VW AG má vytvořen propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců, který 
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Komunikačními   partnery   prodejní   části   importérství   jsou   kolegové  z   obchodní 

částí výrobního závodu. Prodejní část reprezentuje nové, vonící, čisťounké a naleštěné 

automobily, za kterými se každý ohlédne.      

 Poprodejní část zaštiťuje veškeré služby jednak pro profesionální část 

trhu, kterou tvoří autorizované servisy a prodejní místa a také   svojí náplní, 

činností a péčí  usilují o uchování technické způsobilosti, funkčnosti, hodnoty  a  

krásy vozu včetně zákaznické spokojenosti. Spadá sem už samotný transport a 

rozvoz vozů k jednotlivým prodejcům, organizace importérského prodejního 

skladu vozů, servis všech služeb, které jsou zapotřebí k tomu, aby se automobil  

mohl stát součástí silničního provozu na daném trhu, aby si zákazník mohl 

zakoupit veškeré příslušenství a doplňky, aby servisní síť pracovala podle 

předpisu výrobce, uskladňovala díly podle předpisu výrobce, poskytovala 

garanční servisní prohlídky v souladu s předpisy výrobce, aby jejich vyúčtování 

bylo korektní, aby pečovala a komunikovala se zákazníky podle standardů 

výrobce a aby vzdělávala servisní části dealerství. Nastavený mechanismus je 

vybudován na jasných a srozumitelných principech a pravidlech, která jsou 

v pravidelných cyklech kontrolována. Pro zajištění těchto úkolů a služeb slouží 

následující oddělení: garanční oddělení33 a oddělení technického specialisty pro 

produkt34; oddělení homologací35; oddělení náhradních dílů a příslušenství36; 

 
zohledňuje profesní zařazení a člení se na základní a rozšířený stupeň, přičemž úspěšný absolvent obdrží 

mezinárodně platný certifikát. Druhý důvod vychází z faktu, že kmenový zaměstnanec má odlišný přístup 

a postoj k předmětu vzdělávání a tato přidaná hodnota významně ovlivňuje kvalitu výstupu ze školení. 

33 Garanční oddělení kontrolují v online systému provádění a vyúčtovávání garančních oprav a 

přímou komunikaci s garančním oddělením výrobce;   

34 Technický specialista produktu řeší v online systému s garančním technikem dealera a 
s produktovým specialistou výrobního závodu případné nestandardní technické projevy při opravě nebo 
poskytuje odpovědi na otázky technického rázu, které vznikají v souvislosti s vývojem nového 
inteligentního dílu. 

35 Oddělení homologací pokrývá celou agendu homologačních témat, od vystavování Velkých 
technických průkazů( VTP) až po poskytování informací o homologovaných parametrech pneumatik, 
zatížení apod. u starších modelů vyráběného koncernem VW. 

36 Právě toto oddělení zabezpečuje aktualizaci dostupnosti a cen náhradních dílů a příslušenství. 

Zabezpečuje jejich objednávky v online systému, ve kterém rovněž sleduje jejich cestu. 
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oddělení pro školení servisní sítě37, které vykrývá jak tvrdé,  tak i měkké 

dovednosti; oddělení analýzy a statistik38 a nakonec oddělení péče o zákazníky39. 

Importér zřizoval pozici IT specialisty, který se staral o počítače, počítačovou síť, 

instalaci nových programů a harmonizaci používání této techniky s dealerskou 

sítí. 

2.7 Budování dealerské sítě VW 

Psalo  se  září 1991 na trh vstupoval Golf III. generace, vedením 

zastoupení byl pověřen   Hermann   Schnauder  , který přišel z řad koncernu. 

Začínají se uzavírat první dealerské smlouvy a v roce 1992 dochází k započetí 

budování prodejní sítě. Bude to prodejní síť, která má umožnit dealerům, aby se 

naučili svoji práci, aby si jejich zaměstnanci zvykli na řád, pravidla, procesy a 

profesionální postupy. Požadavky na vizuální jednotnost prodejních budov 

zpočátku  nebudou  tak  vysoké.       

 Co si  představit pod slovním spojením budování dealerské sítě? V prvé 

řadě si představme právnickou osobu, která vlastní nebo má pronajaty prostory, 

které svým stavebním konceptem umožňují provést organizaci části prodejní 

(prostor musí být světlý, nehlučný, vybaven sociálním zařízením, s dostatkem 

plochy pro vystavení vozidel) a části servisní, která je tvořena příjmem 

vozidel( obchodní část pro sjednávání služby servisu) a pracovní částí, kde se 

uskutečňuje vlastní výkon servisních pravidelných či  opravárenských prací 

(což znamená předepsanou výšku stropu kvůli práci s vozidlem na 

 

37 Pro zajištění kvalitních oprav slouží pravidelná  technická školení pro mechatroniky, 

autoelektrikáře a autolakýrníky. Zahrnují školení nových zaměstnanců a také školení stávajících 

zaměstnanců dílen na nové pracovní postupy a technologie. Pro  přijímací techniky jsou školení navíc 

prováděna i v oblasti komunikačních a obchodních dovedností. 

38 Toto oddělení analyzuje náklady, termíny dodávek, hlídá efektivitu. 

39 Oddělení péče o zákazníky jednak samo přímo komunikuje se zákazníky, kteří se na Importéra 

obrátí, ale plní i funkci koordinační. Zastřešuje call centra pro jednotlivé značky a školí jejich personál, 

přebírá řešení otázek od zákazníků, které jsou odborného charakteru, procesuje řešení stížností zákazníků 

a dohlíží na korektnost prováděných řešení. Zastřešuje službu doživotní mobility, jedná s poskytovatelem 

asistenčních služeb a analyzuje dodržování standardů jejich kvality.  
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hydraulických zvedácích a také odpovídající větratelnost kvůli zplodinám 

z motorů). Kromě toho, že daný objekt toto splňuje, musí vyhovět legislativě 

specifikující požární, hygienické a další požadavky pro konkrétní druh 

podnikání. Pokud se zamyslíme již jen nad touto částí, bude zřejmé, že ideálním 

prostorem bude taková provozní jednotka, která již k podobnému účelu 

sloužila. Zanořením do pramenů pojednávajících o cestě některých z dnes již 

nejdéle a úspěšně fungujících dealerství, odhalíme, že zakladatel byl 

zaměstnancem podniku Mototechna a na počátku si prostory od tohoto podniku 

pronajal. Dále z toho také vyplývá, že se nejedná o realizaci české varianty  

představy o  americkém snu, tedy nejsou to lidé, kteří by o tomto druhu profesí 

nic nevěděli a přišli nejen s prázdnýma rukama, ale i prosti zkušeností, 

vědomostí a kontaktů. K jedněm z těch dealerství, která stála u zrodu 

budování prodejních sítí v ČSFR je dnešní rozsáhlý prodejní komplex se 

servisem a souvisejícími službami na Jarově v Praze 3, který patří k největším 

v Evropě. Slouží značkám Škoda, Audi, VW osobní a VW užitkové, SEAT, 

Cupra a Honda a nese název 1. obchodní dům automobilů Auto Jarov, 

s pobočkou na Praze 4.  V roce 1993 byl založen Josefem Fojtíkem, který patřil 

v 70. letech k  tzv. „zlaté“ generaci soutěžních motocyklových jezdců.40 

Pragmaticky chápal, že sport ho neuživí a nastoupil do podniku Mototechna, 

nejprve na Mělníku. V roce 1993, kdy Škoda a.s. zprivatizovala jednotku 

Mototechny na Jarově, domluvil se na podnájmu. Dalším příkladem může být 

pan Alois Samohýl ze Zlína. Jeho profesní dráha je protkána zkušenostmi  od 

Bati, nuceným ukončením studia v souvislosti s okupací Československa  

Němci za II. světové války, kdy zavřeli školy, přes vyučení se automechanikem 

a práci v Mototechně. Po té jako iniciátor vzniku 2. značkové prodejny  

 

40 Byl organizován v Dukle, která zastřešovala tehdejší motocyklový sport a úzce spolupracovala 

s vývojovou továrnou Jawa v Nuslích. Na jeho kontě je dvanáctinásobná účast na Šestidenních závodech 

a v letech 1970 až 1974 dovedl pětkrát československý Trophy Team na stupně vítězů ve Světové trofeji.. 
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v  Československu v tehdejším Gottwaldově41 na prodej vozů ŠKODA, kdy se  

psal  začátek 70. let. Jeho podnikavost a nesporný obchodní duch ho přivedl 

dohromady i s předsedou Čubou, který zastupoval  tehdejší JZD ve 

Slušovicích42. Spolupráce se týkala mycí linky a pak k tomu přibyl i prodej 

ojetých vozidel. Dnes je ve společnosti angažován syn i vnuk pana Aloise 

Samohýla a společnost prodává vozy sedmi značek a patří k silným hráčům 

v regionu Zlínského kraje.  [euro.cz.(sine dato)Legendární prodejce Škodovek 

Alois Samohýl.[online][cit. 4.11.2020]Dostupné 

z:http\\www.euro.cz/byznys/legendarni-prodejce-skodovek-alois-samohyl-

897627  ] Další významnou  postavou   z   řad   prodejců IVG s.r.o.   je   pan   

Josef   Heller,   jehož dealerský   komplex   postupně   rostl   v   Ostravě,  a   

který   shodně   jako   pan Fojtík   obdržel   za   své   mimořádné   výsledky na 

poli prodeje a servisu diamantovou  jehlu   od   společnosti VW AG.43 

 Do   roku   2001   se   odehrával   retailový   obchod   uvnitř adaptovaných   

objektů   a   jejich   vzhled   se    tudíž   odlišoval. Vzhledem   k   tomu, že   

objem obchodu vykazoval trvalý růst včetně zisků, rozhodl se importér pro 

započetí  jednání s   jednotlivými dealery na   nutnosti zahájení   budování   

zcela   nové   prodejní   sítě   v souladu   se   stavebním   konceptem   

zastupovaných   značek. To   byl   počátek   další  etapy   a   také   počátek   

vzniku    nejmodernější    prodejní sítě   v   rámci   Evropy. 

 

41 Dnešní Zlín. Poznámka autorky. 

42 JZD Slušovice vybočující projekt fungování zemědělského družstva, které se zaměřilo na 

stratifikaci svých činností od zemědělské výroby přes výrobu nábytku až po výpočetní 

techniku.[iDnes.Slušovice JZD František Čuba.[online] [cit. 20.11.2019] Dostupné z 

http\\:www.idnes.cz/ekonomika/domaci/slusovice-jednotne-zemedelske-druzstvo-jzd-frantisek-

cuba.A190617_104416_domaci_tho. ] 

43 Poznámka autorky: Na základě vlastních vzpomínek. 

http://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/slusovice-jednotne-zemedelske-druzstvo-jzd-frantisek-cuba.A190617_104416_domaci_tho
http://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/slusovice-jednotne-zemedelske-druzstvo-jzd-frantisek-cuba.A190617_104416_domaci_tho
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2.8 Importéři značek  Opel, Mazda, Subaru, (Peugeot a Citroën)   

Další prostor bude věnován dvěma značkám , na které vzpomíná pan Ing. Jan 

Machač44, který popisuje jak vstoupily na trh v ČSFR  již na samém počátku 

transformačních let, ale jejichž cesta byla psána jinou formou strategie. Značka 

Opel koncernu GM, byla zastoupena prodejní kanceláří, která zajišťovala 

dodávky nových vozidel dealerům a rovněž se starala o dodávky náhradních dílů 

do servisů. Veškerá řídící a strategická rozhodnutí vznikala v německém 

Ruesselsheimu. Mezi dealery, kteří stáli u samotného počátku je například  Auto 

Steiger a Auto Vik. Majitel společnosti Auto Steiger si zakládal  na kvalitě 

servisních prací a budování solidních vazeb se zákazníkem. Vzhledem k tomu, že 

se dealerství nacházelo v  Praze a fokusovalo především na firemní zákazníky, 

vybudovalo si profesionální zvuk a díky tomu kontinuálně rostl jeho obrat a zisk. 

V roce   2011   bylo prosperující dealerství  prodáno novému majiteli.  

 Motivy značky Mazda vedoucí k přítomnosti na trhu v ČSFR vycházely 

jednak z postavení Evropy v její specifické roli, která přestože evropský trh není 

tak prodejně, co do počtu prodaných kusů vozidel  zajímavý, ale nese si příznak 

prestiže. Evropský trh je náročný a na evropském trhu je třeba být přítomen. Toto 

nepsané pravidlo je známé všem výrobcům vozidel. Přispívají k tomu i špičkové 

automobilové veletrhy pořádané ve Frankfurtu nad Mohanem, v Ženevě 

s označením AA. Rozšíření potenciálního obchodního prostoru bylo provázeno  

pragmatickou myšlenkou vstoupit na nová  teritoria a pokusit se získat obdobný 

tržní podíl jako v okolních státech. I přes specifičnost a novost otvíraných trhů, 

neodchýlila se Mazda od své standardní strategie, zahájit působení cestou 

nezávislého distributora značky. Z toho je patrná určitá obezřetnost v otázce 

investic a nepochybně i střízlivější ambice, které se odvíjejí od faktu, že expanze 

na nově se otvírající trhy především na území bývalého Sovětského Svazu není 

 

44 Autorka využila vzpomínky pana Ing. Jana Machače, který byl ochoten zodpovědět na otázky, 

které se vztahují k počátkům značky Opel a Mazda v ČSFR. Stál u jejich začátků a automobilové branži 

zůstal věrný dodnes. 
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třeba dobývat jen směrem z Evropy. Zároveň se v případě značky Opel a  Mazdy 

jednalo skutečně jen o prodej bez investice do výrobního závodu.  Nešlo v tomto 

případě ani o založení dceřiné společnosti jako u importérského zastoupení  

Import Volkswagen Group s.r.o.       

 Působit na trhu začala Mazda již v roce 1991 prostřednictvím aktivity 

svého smluvního distributora AutoPalace Praha (dále AP), a  byli  jako jedni 

z prvních importérů. Totéž lze konstatovat o značce Opel, která taktéž začala 

v roce 199145 . Vraťme se, ale k Mazdě. O patnáct let později v roce 2006 Mazda 

vytvořila  vlastní pobočku Mazda Česká republika  a paralelně i Mazda 

Slovensko, které plně převzaly aktivity importéra. Právní formou je organizační 

složkou belgické logistické centrály Mazda.    

 Oficiální importér dovážel na trh segment osobních vozů značky Mazda. 

Pokud se budeme chtít podívat na početnost týmu, který zabezpečoval všechny 

úkoly  a   utvořit   si   porovnání   v   hrubých   konturách,   budeme   pracovat    s 

údajem   počtu   zaměstnanců   Import Volkswagen Group s.r.o, který se 

pohyboval  kolem   čísla   150   zaměstnanců.   Pro   odpovídající vnímání 

proporcí  si   uveďme,   že   vzhledem   k   tomu, že Volkswagen má ve své 

nabídce  jak   ucelenou řadu osobních vozů tak i užitkových, technická 

specifičnost  obou  palet  vozů   ztělesňuje   v   podstatě dvě značky.  A   proto 

oněch   zmíněných  150   zaměstnanců  pracovalo   pro   de   facto  čtyři   značky   

(Volkswagen osobní vozy, Volkswagen užitkové vozy, Audi a SEAT).   

Porovnání   počtu   zaměstnanců   za   Mazdu   ČR/SR   můžeme   na   základě 

pramene  učinit  až  od  roku  2006.   Početnost týmu působícího v rámci 

smluvního   distributora  AutoPalace  z   doby počátků  není přesně zjištěna a 

dovození nelze provést, neboť celá řada pozic zde byla sdílených. U této 

informace se pozdržme, neboť je naprosto typickým jevem malých trhů, že 

 

45 Z pramene, který poskytl Ing.Jan Machač vyplynulo, že stál u počátků vzniku importérství i u 

značky Opel. 
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dochází  ke  kumulaci   několika   pracovních pozic se sousedící tématikou, a i 

přes   vyšší odbornou i psychickou náročnost takové práce, bývají pracovní 

výkony  těchto   lidí   efektivnější   než   v mateřských   firmách,   které   vládnou 

týmy úzce zaměřených specialistů. Širší vhled a znalosti více souvislostí 

kumulované v   jednom  člověku   usnadňuje   a  urychluje   rozhodování a 

nalézání   řešení   v   mnoha  situacích.  Mazda na svém počátku v roce 2006 

začínala  se  17   lidmi v ČR a 6 lidmi v SK. Od tohoto data po dnes chápe 

Importér  český   a   slovenský trh jako společný a ilustruje to na příkladu 

oddělení Aftersales, které má společné tréninkové centrum pro oba trhy 

v  Bratislavě.  V současnosti zajišťuje všechny činnosti za pomoci týmu o 

šestnácti  lidech  pro   ČR   a   se   šesti   lidmi pro SK,  kdy  s ohledem  na   

změny a  potřeby   prošly   náplně jednotlivých pozic značnou proměnou. 

Evropská   Mazda   má rozdělenu Evropu do clusterů a u ostatních značek je 

rovněž uplatněno clusterové dělení. Je ovšem nutno zmínit, že země přiřazené 

například  v   clusteru   CEE   (Central Eastern Europe)  nejsou  vždy  shodné. 

Mazda   Europe   nečinila a nečiní rozdíly v rámci Evropy a její strategický 

koncept  artikulovaný  v roce   2006   byl   založen  na   dalším   rozvoji   prodeje 

vozů, zajištění servisu ve vlastní režii a s využitím celoevropského systému 

Mazda  a   aktivit   identických s ostatními evropskými trhy. To konkrétně 

zahrnuje  objednávání vozů a náhradních dílů ( sdílená logistická centra, 

kumulace objednávek z důvodu zefektivnění nákladů dopravy), jednotné záruční 

procesy,  PR  a  jednotná   marketingová  strategie. Český a slovenský trh 

spadaly a je tomu podnes do clusteru CEE, který je řízen pobočkou v  rakouském 

Klagenfurtu, kde  rovněž  sídlí   rakouský importér značky Mazda.   

Zcela jinou historii psal privátní importér značky Subaru, společnost Emil 

Frey. Firma pochází ze Švýcarska a byla založena závodníkem a mechanikem 

Emilem Freyem  roku 1924. Na českém trhu se zapojila i jako dealer značek 

Toyota, Suzuki a Opel. Importér se vyznačoval až do nedávna komorním týmem 

zaměstnanců (do 2019, po té došlo k připojení Importu značek Opel, Peugeot a 
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Citroën, což vedlo k mírnému navýšení počtu zaměstnanců), precizní a 

spolehlivou prací a chováním. Zajímavostí této společnosti je sdílení hodnot 

obsažených v dopise z roku 1935, který tehdy Emil Frey zaslal svým 

zákazníkům. Je to druhý text v této práci, který vznikl v první třetině dvacátého 

století, a který si zaslouží  být citován v plné šíři: „Zürich, únor 1935. Vážení 

klienti, když jsem před osmi lety vydal svůj první katalog, prohlásil jsem, že 

mým podnikatelským krédem je prodávat zákazníkům opravdu kvalitní zboží  za  

příznivé ceny. Díky  jeho dodržování se mi podařilo rozvinout můj podnik a v 

tomto pátém vydání katalogu naleznete potvrzení  této zásady. Mít pověst toho 

nejlepšího podniku na trhu je zavazující, a proto jako odborník ve svém oboru 

nabízím svým zákazníkům  jen ty nejlepší  a  cenově nejvýhodnější  produkty. 

Společnosti které zastupuji, např. AVON, B.S.A., DAIMLER, SINGER, 

SWALLOW, WOLSELEY, LODGE, JAP, STERNS atd., jsou podniky, které 

mají díky svým prvotřídním výrobkům vynikající renomé  na celém světě, a 

klienti mají proto jistotu, že za své  peníze dostávají odpovídající hodnotu.  

Bohatě zásobený sklad náhradních  dílů  a  příslušenství mi  umožňuje pohotově  

a svědomitě Vás obsloužit a moji  vysoce  kvalifikovaní  zaměstnanci  jsou 

zárukou, že vždy obdržíte správné díly, což  je  velmi důležitý  faktor. Díky 

bohatým zkušenostem, jež jsem získal jako mechanik a automobilový  závodník 

během 20  let praxe, a také díky vyškolenému personálu, mohu  provádět pečlivě 

a svědomitě veškeré opravy a údržbu v naší moderně  zařízené dílně.  Dovolte, 

abych Vás srdečně pozval k návštěvě naší velké  prodejny, kde budete  moci 

využít všech  mých  odborných znalosti. Věřím, že se mi díky pozorné  a zdvořilé  

péči podaří  získat a udržet Vaši plnou důvěru. V dokonalé úctě EMIL FREY, 

mechanik“ [Časopis Emil Frey - Týmový časopis Emil Frey Group ČR, vo. 4/ 

zima 2019 ]         

 Aktuálně skupina Emil Frey Group podniká  kromě mateřského Švýcarska 

v dalších státech : v Holandsku, Belgii, Německu, v České republice, na 

Slovensku, v Maďarsku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Srbsku, v Bosně a 

Hercegovině, Černé Hoře. Její podnikatelské aktivity se větví do obchodních 
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smluv o zastoupení a do dealerských smluv, tato báze pokrývá portfolio třiceti 

automobilových značek, které odpovídají požadavkům celé palety 

motoristických požadavků, neboť je rozkročena od nových přes zánovní až k 

ojetým vozům, od Astonu Martin, přes Alfu Romeo, Bentley, BMW, Citroën, 

Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyotu a další.  

2.9 Formy prezentace značky 

 Automobilky a jejich zastoupení využívaly, a činí to tak i dnes, pestrý mix 

forem prezentace značky (součást marketingového mixu; [Kotler, P., 2007]). 

V prvé řadě se značka prezentuje svoji firemní kulturou uvnitř dovozního 

zastoupení, to ovlivňuje zaměstnance a působí tak tím  i navenek. Další linkou je 

zapojení firmy do sponzorských aktivit, které primárně souzní s  postoji  a 

poselstvím výrobce. Propojuje tuto strategii sebeprezentace s tématy daného trhu  

a dodejme, že dnes i jejich globálního trhu, ukazuje  svůj postoj k tématu nebo 

nachází ztotožnění s výkonem objektu sponzoringu, součástí bývají také kulturně 

společenská nebo sociálně společenská témata. Nezastupitelnou funkci zaujímají 

i odborné a poloodborné ankety, poskytující prostor „poměření“ sil s konkurenty 

a jsou provázané opět s vydatnou medializací jejich výsledků. V 

prezentačním portfoliu (marketingovém komunikačním mixu) se nachází i 

zacílení na firemní segment, tedy na vozové parky, atraktivní profese a 

v neposlední řadě na kulturněspol+ečenské a společenskopolitické události a 

prestižní zákazníky. V kalendáři marketingové prezentace jsou i uvádění nových 

modelů na trh. V prvních letech se nejčastěji odehrávala na mimořádných 

místech v České republice, v posledních patnácti letech jsou pořádány na 

atraktivních místech ve světě a to vždy za účasti odborné novinářské veřejnosti.

 Mezi léty 1989 až 2021 proběhla zásadní proměna používaných médií 

prezentace. Zatímco na počátku této periody byla na vrcholu tištěná papírová 

média jako noviny, časopisy, letáky do schránek, plakáty v dopravních 

prostředcích, potisky na dopravních prostředcích,  plakátové plochy, billboardy, 

zvuková rozhlasová a audiovizuální televizní reklama; od vstupu a šíření 
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internetu46 a sociálních sítí v ČR se přeskupila prezentace na tyto platformy. 

 Ilustrujme si chronologicky na konkrétních případech jednotlivé typy 

prezentace. Volkswagen například v roce 1994 sponzoroval evropské turné 

skupiny Pink Floyd, které se v případě České republiky uskutečnilo na Strahově 

a mělo kromě grandiózního úspěchu i grandiózní publicitu, při které bylo o 

sponzorovi vždy slyšet a jeho loga byla vidět. Dalším podobným počinem 

sponzoringu  do kultury bylo v roce 1995 evropské turné britské rockové 

legendy, skupiny Rolling Stones a pramen uvádí, že se na Strahově setkalo 

s rekordní účastí 127 tisíc návštěvníků.[Peláková, L. a kol.:2011] V České 

republice se při té příležitosti dostává do prodeje speciální série vozů 

Volkswagen Golf s přídomkem „Rolling Stones“ a je okamžitě vyprodána.

 Dalším počinem prezentace bylo oficiální partnerství s Mezinárodním 

filmovým festivalem v Karlových Varech od roku 2006, které přinášelo 

bezpečnou a luxusní přepravu ve společnosti limuzín Audi A8 v roli oficiálních 

vozů festivalu. Za prestižní bylo považováno, že přední umělci budou jezdit na 

svá koncertní turné ve vozidlech koncernu, jako v případě zpěvačky Heleny 

Vondráčkové, které osobně předával klíč od vozu Volkswagen Crafter tehdejší 

generální ředitel Rudolf Javurek. Na poli kulturním se rozvíjela spolupráce i 

s dalšími nositeli zvučných jmen jako s hercem a ředitelem Karlovarského 

filmového festivalu Jiřím  Bartoškou,  s módní návrhářkou Beatou Rajskou, 

režisérem Jiřím Menzlem, zpěvákem Matějem Ruppertem, hercem Dejvického 

divadla Ivanem Trojanem a populární kapelou Chinaski.   

 Jako příklad prezentace prostřednictvím účasti v anketní soutěži může 

posloužit národní anketa Auto roku, kde kupříkladu zabodoval v roce 1996 

model Audi A4, když se stal jejím vítězem. Rok poté v roce 1997 se podařilo 

zvítězit v této anketě modelu Volkswagen Passat a cenu si tehdy osobně převzal 

 

46 Rozšíření možnosti přístupu na internet pro stále širší a širší veřejnost vedly ke snižování nákladů 

výtisků novin a časopisů, ale také k jejich zániku. Reklama prostřednictvím elektronických médií se 

neustále vyvíjela a vyvíjí, přičemž elektronická média umožňují důraznější, jasně individualizovanou 

reklamu na základě tzv. cookies. Rok 2004 a založení facebooku Zuckerbergem představovalo „palivo 

s vyšším oktanovým číslem“  pro šíření informací v  globálním mediálním prostoru. 
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ředitel společnosti Hermann Schnauder [Peláková, L. a kol.: 2011  s.12 ]47. 

Karlovy Vary a Grandhotel Pupp jsou pojmy samy o sobě. Z tohoto důvodu na 

ně padla volba při hledání místa pro představení nového modelu značky SEAT. 

Jednalo se o model SEAT Toledo, který byl již druhou generací tohoto 

úspěšného provedení modelu a jeho jméno bylo propojeno s koncertním turné 

zpěvačky Petry Janů. Roku 1999 uzavírá divize SEAT čtyřletou smlouvu 

s Českým atletickým svazem a začíná doprovázet všechny významné domácí i 

zahraniční akce. Seat se propojuje s mimořádnými osobnostmi světa českého 

sportu a získává pro spolupráci zlatého olympionika v  akrobatickém lyžování, 

Aleše Valentu. Ani značka Volkswagen se nevyhýbala spolupráci s osobnostmi 

ze sportu a předala do užívání rychlobruslařce, držitelce řady mistrovských titulů 

a zlatých olympijských medailí Martině Sáblikové hned dva vozy, Volkswagen 

Golf GTI a Transporter. Potvrzením byla i dlouholetá spolupráce s českou 

reprezentací lyžařů- běžců, která započala v roce 2000 a která dávala k dispozici 

jednotlivé modely z celého portfolia produktů osobních i užitkových vozů VW. 

V této době  se na závodech blýskala jména jako Kateřina Neumannová, Lukáš 

Bauer a Martin Koukal. Aktivity se následně ještě rozšířily v roce 2003. Od 

tohoto data se Volkswagen osobní a užitkové vozy staly exkluzivními 

automobilovými partnery seriálu pražských běžeckých závodů, pro které se stal 

stěžejním podnikem  Volkswagen Maraton Praha.    

 Snahou Importéra bylo naplňování myšlenky propojení nejlepších 

s nejlepšími, nejvýznamnějších s nejvýznamnějšími, úspěšného s úspěšnými a  

postihovat všechny oblasti života. Když se v roce  2000  konalo výroční zasedání 

Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové Banky v Praze, sloužilo jeho 

význačným hostům a účastníkům 230 automobilů značky Audi A8 a ještě 30 

modelů Volkswagen Caravelle. Ve dnech 21. až  22. listopadu se v pražském 

 

47 V příloze dobový snímek, kde je cenu přebírající ředitel H. Schnauder z rukou tehdejšího 
primátora Prahy Jana Koukala. 
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Kongresovém centru konala vrcholná schůzka Severoatlantické aliance NATO.48 

Praha se konáním této události postavila po boku metropolí jako Brusel, Madrid, 

Berlín, Paříž, Birmingham a dalších. Import Volkswagen Group s.r.o. v roli 

oficiálního partnera  zapůjčuje pro tuto vrcholnou akci 55 limuzín Audi A8, 55 

Volkswagen Caravelle a 15 minibusů Volkswagen Crafter.[ Peláková, L. a 

kol.:2011 s.12-22]          

 Jako prezentací umocněnou na druhou lze nazvat událost na brněnském 

Autosalonu. Na tiskové konferenci značky Audi byly představeny první 

internetové stránky Audi. Mottem značky je „Vorsprung durch Technik“, 

v překladu zní pokrok díky technice, což má být vidět v každém detailu. Na 

margo veletržních akcí v Brně je dlužno doplnit, že od roku 2011 se snižoval u 

importérů zájem o účast, neboť náklady spojené s prezencí, pronájmem plochy, 

nájmem personálu, transportem vystavovaných vozů, pojištěním a úhradou 

ubytování přesahovaly racionální míru. Promyšlená a propracovaná prezentace 

firmy se rovněž pozná tak, že se snaží své výrobky umístit na trhu do 

každodenního života, aby byly co možná nejvíce na očích a také proto,  aby je 

zákazník použil v souvislosti s příjemným zážitkem. Z tohoto důvodu se po 

dlouhé roky setkávali uživatelé taxislužeb v hlavním městě a na letišti s vozy 

VW Passat. Zákazník měl možnost poznat a zhodnotit  komfort jízdy v tomto 

modelu a také si nemohl nevšimnout, že pro náročný provoz byla vybrána právě 

tato značka, jednalo se o nevyslovené potvrzení odpovídajícího poměru mezi 

cenou a hodnotou vozu. K tomu, aby logo VW na masce chladiče a zádi vozu 

„vyskakovalo“  co možná nejčastěji, přispěly i úspěchy ve státních tendrech na 

vozy pro Českou poštu, Policii České republiky, Celní správu a sanitní vozy 

v hlavním městě Praze i dalších krajích.      

 Při zkoumání pramenů, kterými jsou Hospodářské noviny a deník Práce,  

 

48 Jednalo se o transformační konferenci NATO a lord Robertson na ni hovořil o narůstající roli 
Severoatlantické aliance při řešení hrozeb v 21.století.[ www.nato.int/docu/update/2002/11-
november/f1120b.htm  ](30.3.2021) 
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ročníky, které vycházely v letech 1993-1997, zjistíme, že mezi nejčastěji 

prezentovanými značkami jsou z čistě pragmatických důvodů takové značky, 

které disponují ve své nabídce cenově dostupnějšími provedeními vozů, a které 

byly v povědomí zákazníků již před rokem 1989. Mezi tyto zástupce patří italský 

Fiat, francouzský Renault a Peugeot.     

 Japonská Mazda nepřizpůsobuje svoji prezentaci trhu nebo kontinentu, 

staví vše na své odlišnosti a vlastních hodnotách země původu. Důraz je kladen 

na rovnici japonský produkt rovná se kvalita. Kvalitu hledala i při tvorbě spotu 

v osobě režiséra Jana Svěráka, protože i jeho způsob práce je osobitý. Spolupráce 

se uskutečnila, když v roce 1992 představovala nový model Mazda 626 s 

mimořádně tichým motorem a v prodeji setrval až do roku 1997 [Láník, O. 

2003.[online] [ cit. 15.4.2020] Dostupné z:http\\www:auto.cz/mazda-626-1992-

1997-kulate-stesti-852.]. Autorem spotu byl již zmíněný Jan Svěrák a dodejme, 

že kvalitu vozu doprovázel kvalitní filmařsky zpracovaný spot 

[Facebook.com.[online] [ cit. 15.4.2020] Dostupné z:http\\www: Mazda ČR - S 

námi jste králi silnic už 25 let #25letMazda | Facebook]. Jak doplnil Ing. Machač, 

Mazda akcentuje, že se jedná o japonský produkt a klade rovnítko za něž píše 

kvalita. Zakládá si na tom, že kráčí svojí vlastní cestou při hledání technických 

řešení. V minulosti to byl například motor s rotačním pístem - Wankel, motor s 

Millerovým cyklem spalování, nebo přeplňování kompresorem COMPREX, 

dalším ilustračním příkladem mohou sloužit malé šesti válcové motory v MX-5, 

XEDOS6. Aktuálně potom v současnosti řada úsporných a emisně 

odpovídajících motorů a také celkový koncept SKYACTIV, což je motor 

kombinující benzínový a vznětový cyklus spalující benzín SKYACTIV-X . 

Prezentace značky formou sponzoringu nebo účasti na projektech se uskutečňuje, 

ale je pojímána jednak neokázale a především prostřednictvím samotných 

dealerů. Nenajdeme proto Mazdu v rámci nějakého celoevropského 

sponzorského projektu, ale setkáme se s ní v roli podporovatele SOS vesniček, 

jako spolusponzora běhů na dlouhé tratě v jednotlivých regionech ČR a v 

kulturní oblasti při participačním sponzoringu na filmech. Mazda se do svých 
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produktů i do výběru prezentace snaží otisknout hodnoty, kterých si sama na 

sobě cení: nezávislost, inovativnost, kvalitu výrobku, péči o zákazníky i své 

zaměstnance, včetně japonské loajality.       

 Jednotlivá sebeprezentační sdělení velkoobjemových značek s vybranými 

hodnotami hledají  své adresáty, malosériová luxusní vozidla nekomunikují se 

svými potenciálními klienty ve veřejném prostoru, volí k tomu luxusní 

limitované eventy a o svých produktech referují v rozsahu, který podtrhuje 

jedinečnost a  prostřednictvím médií zabývajících se luxusem.  

 Formy prezentace člověka- „Sociální stratifikaci lze proto nejsnáze 

definovat jakožto strukturovaný systém nerovností panujících mezi konkrétními 

skupinami osob… Každou společnost tvoří hierarchicky uspořádané vrstvy, 

přičemž ty neprivilegovanější se nacházejí nahoře a ty nejvíce znevýhodněné 

naopak dole.“Hierarchie prezentovaná navenek prostřednictvím vlastnictví 

značky automobilu, které má statusovou vypovídající hodnotu. Služební 

automobil. [GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013]     

2.10 Jaké značky se kupovaly 

Od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, se postupně rozvíjelo 

podnikání v zemi a vznikaly soukromé podnikatelské subjekty, které pomocí 

financování formou leasingu umožňovaly firmám pronájem vozu s následným 

převodem na leasingového plátce. Měsíční splátka se odvíjela od pořizovací ceny 

vozu, byla navýšena o poplatek za finanční službu, obsahovala také povinné a 

havarijní pojištění. Splácení bylo možné po dobu tří, čtyř a pěti let. Tato 

podnikatelská aktivita skutečně napomáhala k růstu mobility v podnikatelské 

sféře. Vývoj prodeje mezi lety 1993 až 1999 ilustruje graf č.1. Do roku 1997 

včetně pokračoval dynamický růst, v roce 1998 se ve veřejném prostoru hovořilo 

o cenové válce mezi japonskými a evropskými značkami. Čísla prodejů nových 

vozidel viz tab. č. 3 a tab. č.4 ovšem ukazují pokles u všech značek, a to včetně 

domácí automobilky Škoda Auto. Nabízí se vysvětlení, že vliv na pokles prodejů 

mohla mít rozkolísaná politická a ekonomická situace na domácí scéně. Již rok 
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1997 byl značně turbulentní, objevily se hospodářské obtíže, problémy 

v bankovním sektoru, které si vyžádaly investiční škrty. Tehdejší vláda působila 

velmi nekompaktně a Josef Lux jako její člen často vystupoval v konfrontačním 

duchu. Klausovy bylo vyčítáno příliš autoritářské vedení, a to jak z koalice tak 

ODS, jíž byl členem. Výsledek  znamenal konec Klausovy vlády. V lednu 1998 

byla jmenována Tošovského vláda a po volbách vznikla sociálně-demokratická 

vláda Miloše Zemana. 

 

           

Tabulka č.3 a následující tabulka č.4, prezentují značky a dosažené prodeje 

v letech 1993 až 1998. Svou strukturou odpovídají rozdělením na členy Svazu 

dovozců automobilů,  lokální  výrobce a na ostatní oficiální značky. 
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Tabulka č.4 předkládá dosažené výsledky Škody Auto, které se pohybují od 65 

000 až po 95000 ve sledovaném období let 1993 až 1998, přičemž rok 1998 

zakončuje na 77 000 prodaných kusů automobilů. V porovnání s ostatními 

značkami si udržuje bezpečný odstup, značka Ford, která se v roce 1997 dostala 

na druhé místo s 11005 prodanými vozy, byla výkonu Škody Auto velmi 

vzdálena neboť toho roku prodala již zmíněných 95 580 automobilů. Prodejní 

hranici deseti tisíc překonal a s tím spojené druhé místo získal v roce 1996 Opel, 

Škodovka v témže roce prodala 82 734 vozů a byla po celou dobu 

nejprodávanější značkou. 
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3 PROMĚNY UVNITŘ AUTOMOBILOVÉHO 

ODVĚTVÍ PO ROCE 2000 A ŠKODA AUTO 

3.1 Shrnutí dosažených výsledků předchozích deseti let 

Závěrečná dekáda dvacátého století  poskytla důkaz o tom, že uskutečněná 

politická,   hospodářská a právní transformace je stabilní a  nabízí prostor pro 

bezpečný vstup investic.[Jakubiak a kol., 2008] Zároveň nechala projít 

československý – český průmysl drastickým propadem exportu a pozvolným 

restartem  od roku 1993. Tento průběh absolvovala i Škoda Auto, která 

nejvýznamnější propad evidovala v roce 1991 a následně pod vedením českých 

managerů   zahájila   cestu vzestupu. [Pavlínek, P., 2008 ]  Hospodaření 

společnosti umožnilo v polovině devadesátých let vybudovat novou výrobní 

linku. Přelomovým rokem byl pro ni rok 1996, kdy začala pro vozy značky 

Škoda využívat vozových platforem  koncernu, vyráběných pro VW. Rostoucí 

unifikací dílů se dařilo a daří dosahovat velké úspory, které se projevují ve 

skvělém provozním zisku v porovnání s ostatními značkami skupiny  (VW, Audi, 

Seat) koncernu VW AG. Ekonomické predikce na rok 2001 vyznívaly 

optimisticky. Při prognóze směru inovací od výzkumných pracovníků 
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s výhledem na pět let byly  jmenovány elektrika, elektronika a software. 

Současně firma kontinuálně pracuje na zlepšování kvality a výkonu. Svoji 

úspěšnost si automobilka dokazuje soutěžními oceněními v rámci hodnocení 

uvnitř koncernu a stoupající oblibou na západních trzích, kde si v porovnání 

s rokem na konci století polepšila nárůstem o 19,2 %. Rozvíjí a vzdělává své 

zaměstnance, prostřednictvím firemního Intranetu zajišťuje tok informací a 

předává jasnou zprávu, že každý zaměstnanec má možnost růst stejně dynamicky 

jako automobilka. Jelikož ani dynamika vozu někdy není dostačující při dopravě, 

využívá Škoda Auto společně se společností Import Volkswagen Group pro 

služební cesty soukromé firemní letadlo, které je odbavováno z  terminálu číslo 3 

Ruzyňského letiště, který je využíván pro odbavování vládních letů a státnických 

návštěv. Koncern má také vyhrazené parkoviště u odbavovací haly pro vozy 

svých zaměstnanců. [SkodaAuto.com.[online][cit.1.5.2021]Dostupné 

z:http\\www: SKO-Annual 2000 CZ_nevyraz (skoda-auto.com)] Nejsou to tedy 

jen automobily, které motivují zaměstnance k lepším výkonům, ale i možnosti a 

vyhlídky osobního růstu díky firmě a také nepřehlédnutelné symboly 

výjimečnosti, důležitosti a významu,  které koncern sdílí se svými zaměstnanci, 

zákazníky a fanoušky. Automobily se znakem Škoda  na přídi poskytují žádaný 

symbol národní identity i osobní identifikace.  

3.2 Otevření dvou výrobních závodů v ČSFR – Hyundai a TPCA 

Česká republika se stala v roce 2005 domovem výrobního závodu dalších 

automobilek. V Kolíně byla dokončena společná investice výstavby výrobního 

závodu   Koncernu Toyota, Peugeot a Citroën (vlastníci : PSA Peugeot a Toyota 

Motor Corporation), zastoupeného společností TPCA. V kolínském  závodě, 

který má strategicky výhodné umístění vzhledem k železniční přepravě 

vyrobených vozů, se začaly vyrábět  nejmenší modely těchto tří značek 

konkrétně se jedná o modely Citroën C1, Peugeot 107 a Toyota Aygo. Slavnostní 

otevření proběhlo 31.5.2005, vlastní výroba již běžela od února téhož roku. V 

tiskové zprávě bylo uvedeno:“ Toto partnerství  umožňuje další rozvoj know-

https://www.skoda-auto.com/_doc/5121d47e-3b89-46b5-b9f7-4cdaa311bd24
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how: PSA Peugeot Citroën přináší znalost evropského kontextu v oblasti malých 

automobilů a nákupu automobilových součástek; Toyota Motor Corporation 

naopak poskytuje mistrovství v oblasti vývojových, průmyslových a výrobních 

fází“. Předpokládaná výrobní kapacita závodu činí 300 000 vozů ročně. 

Očekávano bylo, že část produkce bude realizována na českém a sousedním 

slovenském trhu a hlavní objem bude směřovat do tradičních odbytišť malých 

verzí vozidel. [Tisková zpráva. Dostupné z: www.autorevue.cz/oficialni-

otevreni-automobilky-tpca-v-koline-v-ceske-republice (cit.22.12.2020)] 

Následující vývoj ukázal, že český ani slovenský zákazník stále ještě  neinklinuje 

k tak malým modelům, tím spíš že cenová relace nezohledňuje limitující využití 

a produkce závodu směřovaly na ostatní evropské trhy, především do Francie a 

Itálie. První trojice vyrobených vozů v červené, žluté a stříbrné barvě stála řadu 

let jako dekorace před závodem a na počátku roku se přestěhovala do sbírek 

Národního technického muzea. [RedakceKP.[online] [cit.21.4.2021].Dostupné z: 

http\\www:kolinskypres.cz/zpravodajstvi/vite-kde-skoncila-kolinska-trojcata-

ktera-z-vyrobni-linky-automobilky-tpca-sjela-jako-prvni-2021-03-

09.]Konkurenční situace na evropském trhu v daném segmentu byla v okamžiku 

spuštění výroby vynikající, neboť konkurovaly pouze další tři verze malých 

vozů: Fiat Punto, Opel Corsa a Daewoo Tico. Zhodnotíme-li aktuální situaci roku 

2021, pak konkurence narostla na dvacet dalších konkurentů. Patrně i to vedlo 

k tomu, že došlo ke změně vlastníka a v současnosti nese kolínská automobilka 

název Toyota a oproti původní řadě zde bude vyrábět i modely Yaris. 

[ČTK.[onlne] [cit. 15.5.2021].Dostupné z:http\\ www:denik.cz/ekonomika/kolin-

automobilka-tpca-toyota-20210101.html      Další 

značkou, která se rozhodla využít vládních pobídek a strojírenské tradice v naší 

zemi se stal korejský Hyundai. V té době ještě nikoho nenapadlo, jak intenzivní 

souboj rozpoutá přítomnost výrobního závodu této značky na trhu v souboji o 

zákazníky na poli soukromých i firemních s „domácí“ Škodovkou.  Záměr ze 

strany korejského investora vzešel v roce 2005 a z původních tří uvažovaných 

lokalit padla volba v roce 2006 na  lokalitou v Nošovicích. V téže době byla 

http://www.autorevue.cz/oficialni-otevreni-automobilky-tpca-v-koline-v-ceske-republice
http://www.autorevue.cz/oficialni-otevreni-automobilky-tpca-v-koline-v-ceske-republice
http://www.kolinskypres.cz/zpravodajstvi/vite-kde-skoncila-kolinska-trojcata-ktera-z-vyrobni-linky-automobilky-tpca-sjela-jako-prvni-2021-03-09
http://www.kolinskypres.cz/zpravodajstvi/vite-kde-skoncila-kolinska-trojcata-ktera-z-vyrobni-linky-automobilky-tpca-sjela-jako-prvni-2021-03-09
http://www.kolinskypres.cz/zpravodajstvi/vite-kde-skoncila-kolinska-trojcata-ktera-z-vyrobni-linky-automobilky-tpca-sjela-jako-prvni-2021-03-09
http://www.denik.cz/ekonomika/kolin-automobilka-tpca-toyota-20210101.html
http://www.denik.cz/ekonomika/kolin-automobilka-tpca-toyota-20210101.html
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založena společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). V této době 

již působil importér značky pro Českou republiku. Tato zahraniční investice byla 

označena za největší  a odpovídal tomu i rámec slavnostních ceremonií. 

Slavnostní oficiální zahájení výroby se odehrálo 24.9.2009 (při pohledu na 

uvedená data se ukazuje, že Korejský investor se musel  vyrovnávat s 

turbulencemi v automobilovém průmyslu z důvodu ekonomické krize roku  

2008).Jak je obvyklé, rozjezdu nové výroby předchází několika měsíční zkušební 

výroba, během  které se zaučují zaměstnanci a testuje se hardware i software, 

vylaďuje se chod linek  i výrobní proces a i zde tomu tak bylo. Zkušební výroba 

(od  3.11.2008) byla zahájena modelem Hyundai i30 v provedení verze 

hatchback, od února 2009 byla rozšířena o model Hyundai i30cw ( provedení 

kombi), v obou případech se jednalo o tzv. A segment, tedy nejmenší modely. 

Místní výroba bude podporovat Kiu při výrobě modelu Kia Venga ze segmentu 

B ( Hyundai-Kia- dvě značky, ale  j jedna společnost. Hyundai koupil společnost 

Kia v roce 1998.). Výrobní závod byl postaven s výrobní kapacitou 300 000 kusů 

vozidel a dle původního plánu ho mělo být dosaženo v roce 2011 bez ohledu na 

proběhlou krizi. Po krizi, která proběhla, přistoupily některé vlády k podpoře 

svých ekonomik podporou nákupu produktů automobilových výrobců tzv. 

„šrotovným“ a jak tehdy uváděl Hyundai ústy svého mluvčího, toto rozhodnutí 

generovalo nárůst prodeje v řádu 17%, cílovými zeměmi byla Velká Británie, 

Francie a Německo (kde jak firma uváděla dosáhla 3% podílu na trhu), avšak 

citelný pokles objednávek zaznamenala okamžitě po jeho ukončení.). 

[Jungmann,A. Dostupné z: www.auto.cz/hyundai-oficialne-otevrel-nosovickou-

tovarnu-3735( cit. 15.5.2021)] Jak bylo naznačeno, Hyundai nepřišel na český a 

evropský trh z důvodu nutné přítomnosti, ale odlišil se od ostatních 

asijských(konkrétně japonských) producentů a zaměřil se na dosažení rostoucích 

čísel prodaných vozidel a odpovídajících podílech na trzích.  Hyundai  z toho 

důvodu hodil pomyslnou rukavici domácí Škodovce a pustil se do srovnávacího 

boje o zákazníky. Jeho reklamy nešetřily útočností (jak se můžeme dočíst na 

online zdrojích v roce 2013) a vyvolaly chtěné emoce, které rozpoutávaly 
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diskuse o vhodnosti, na kterou byli dotazováni známí majitelé firem, politici a 

celebrity. Jejich postoje pokryly celou škálu, což bylo očekávatelné s ohledem na 

pestrost dotazovaného souboru respondentů. [Vnouček,P. Dostupné z: 

byznys.ihned.cz/c1-60826780-ekonom-hyundai-proti-skode-auto-srovnavaci-

reklamu-komentuje-deset-osobnosti-byznysu(cit. 04.04.2020) ] Novináři se 

nepřestávali zabývat reklamou společnosti Hyundai, v roce 2014 odpovídal 

v televizi mimo jiné i na toto tehdejší generální ředitel Vladimír Vošický (šéf 

obchodního zastoupení značky Hyundai pro Českou republiku), který 

neopomenul dodat, že je přesvědčen o vyšší kvalitě značky Hyundai a 

argumentoval poskytovanou zárukou na dobu 5 let bez omezení nájezdu 

kilometrů, jak o tom informoval na on line stránkách Aktuálně.cz Pecák, R. 

[Aktuálne.cz.[online][ cit. 15.2.2021]Dostupné z: 

www:/zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/hyundai-se-opet-trefuje-do-skody-

nova-reklama-miri-na-fabii/r~2afbe92e85dd11e49fc3002590604f2e/] 

Dynamický růst prodejů této značky podpořilo i otevření nového konceptu 

propojeného showroomu a servisní části ve Zlíně v roce 2014. Byla to evropská 

premiéra a jedinečnost řešení prostoru, použitých materiálů a technologií, 

přiváděly majitele dealerství z celé Evropy k prohlídce a inspiraci.   

Značka maximalizovala četnost a efektivitu své propagační aktivity, slogany a 

spoty byly tématem nejen v rámci profesionálního prostoru, ale i mezi laiky. V 

rámci jedné z kampaní měli dealeři pro srovnání na místě pro zákazníky 

k dispozici vůz Škoda, který parkovali před dealerstvím. Dohledatelné reakce na 

pokračující reklamní válku z roku 2016 na nový model Hyuindai i20 včetně 

Škodovce stranícího postoje redakce společnosti GripTV. [Dostupné z: 

www.griptv.cz/2016/02/dve-reklamy-hyundaie-ve-kterych-se-trapne-snazi-

zesmesnit-skodovku/  (cit: 3.3.2021)] S odchodem Vladimíra Vošického 

z postu generálního ředitele naznala reklama společnosti Hyundai zásadní změnu 

ve své reklamní sebeprezentaci a její reklama se zaměřuje na přednosti, nové 

technologie ve vozech a jejich cenu. S použitým tvrdých statistických dat Svazu 
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dovozců automobilů (SDA) vysledujeme trajektorii vývoje prodejů značky 

Hyundai na našem trhu. V roce 2004 byla na sedmém místě s 4562 

registrovanými novými vozy, v letech 2005 a 2006 poskočila na čtvrté místo a 

zaznamenala 6378 a 6028 registrací nových vozů, v roce 2009 byla na místě 

pátém s počtem 8415 registrací nových vozů a současně se nošovický závod 

přičinil o vstup značky Kia do první desítky na českém trhu, což bylo 

reprezentováno 7348 registracemi nových vozů. Výsledkem aktivní reklamy bylo 

v roce 2014 druhé místo Hyundaie na základě počtu registrací nových vozů na 

českém trhu s počtem 18934 a podílem na trhu 9,85%. Úspěšné účasti 

společnosti Hyundai v tendrech na policejní vozy přispěly v roce 2017 

k počtu 21420 registrací nových vozidel, ačkoli v celkovém umístění se 

automobilka na českém trhu posunula o příčku níže, na třetí místo za VW. 

Hyundai si získal oblibu mezi firmami a stal se součástí fleetových vozových 

parků a tak v roce 2019 zaznamenal nárůst prodeje na 19302 registrací nových 

vozidel a udržel si třetí místo v  celkovém  žebříčku.[ Dostupné z: SDA(sda-

cia.cz) (cit. 1.6.2021)] Z dat SDA o registracích nových vozů se jeví, že po  té, 

kdy automobilka otevřela v České republice výrobní závod, tak se snažila 

zaujmout, co nejširší škálu motoristů, což se také podařilo. Totéž nelze říci o 

značce Toyota nebo Peugeot a Citroen, které se dělí o výrobní linku kolínské 

továrny. Vysvětlením může být skutečnost, že produkce je fokusována na 

nejmenší segment vozů, který si v České republice jen těžko hledá koncového 

zákazníka a pak také skutečnost, že kolínská továrna není jednou značkou, ale 

„sňatkem“ z rozumu na základě racionální ekonomické úvahy a prezentuje se 

jako TCPA. Tedy spojení iniciál zastupovaných značek, které si lidé hned 

nevybaví.          

3.3 Dieselgate 

Naše chování, postoje a jednání, kromě osobních znalostí sociální situace, 

ovlivňují citelně významně i sociální tlaky, které na sebe necháváme působit 

prostřednictvím referenční skupiny a sociální skupiny, ve které se pohybujeme. 
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Proto i civilizační vymoženost ze západní Evropy,  několik vozidel v jedné 

rodině po splnění ekonomických podmínek našla své místo i u nás, v jedné řadě s 

tím dovážení dětí do vzdálených škol, dojíždění za prací a nákupy, za sportem, za 

zábavou,  za odpočinkem.  O neustávajícím nárůstu hustoty provozu obecně, ale 

ve městech přednostně, i o plynule rostoucích hodnotách polétavých částic 

v ovzduší již dnes v roce 2021 nikdo nepolemizuje, právě tak jako o tvrzeních, že 

negativním způsobem působí na lidský organismus. Komise Evropské Unie 

stanovuje Emisní normu, která je platná po určité období. Každá následující 

norma vymezuje tvrdší kritéria a výrobci prostřednictvím výzkumných a 

vývojových oddělení za vynaložení nesmírných finančních investic se pokoušejí 

nalézt technické řešení, umožňující vyhovět požadovaným parametrům. Jedním 

z takových řešení bylo začlenění  filtrů pevných částic (DPF)49na masivní bázi 

jako součást vozidel s naftovým motorem a vyhovět Evropské emisní normě 

číslo 550, která nabyla platnost  v roce 2010.[Zdroj:www.autobible.euro.cz/filtry-

pevnych-castic-dpf-ojetinach-se-vzaly-jake-jsou-typy/]. 

Emisní skandál automobilky Volkswagen vešel mediálně ve známost pod 

označením aféra „dieselgate“,  propukla v září v roce 2015 odhalením na půdě 

USA prostřednictvím federálního Úřadu pro životní prostředí (EPA). Vozy 

dotčenými skandálem jsou modely Jetta, Brouk, Audi A3 a Golf z produkce 

spadající do časového období let 2009-2014 a vozů Passat v rozmezí let 2014-

2015. Všechna tato vozidla obsahují  software, jehož naprogramování  cílí na  

rozpoznání okamžiku, kdy je vozidlo oficiálně testováno na emise. Na detekci 

zareaguje řídící jednotka motoru významným snížením vypouštění emisí, 

udávaná hodnota hovořila až o násobku čtyřiceti. 

 

49 DPF zkratka odpovídající  anglickému i německému označení v plném znění-Diesel Particulate 

Filter / Dieselpartikelfilter.[Zdroj:www. autobible.euro.cz/filtry-pevnych-castic-dpf-ojetinach-se-vzaly-

jake-jsou-typy/ ] 

50 První emisní norma začala platit v Kalifornii roku 1968. První evropskou normou byla 

norma EHK 15 z roku 1971.[Zdroj:www. cs.wikipedia.org/wiki/Emisní_norma_Euro (26.3.2021)  ] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/EHK
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[Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/mereni-spotreby-a-emisi-

volkswagen-usa-pokuta.A150919_111823_ak_aktual_fdv]. Veřejnoprávní 

televizní kanál čt24 se 22.9.2015 na svých webových stránkách věnoval tématu 

obšírně. Zmínil slova prezidenta berlínského ekonomického institutu DIW 

Marcela Fratzschera pro deník Bild, která naznačují ohrožení z poškození 

dobrého jména i pro další německé exportující firmy a dal to do souvislosti 

s prestiží označení „made in Germany“, které doposud představovalo záruku 

kvality. Podezření a obvinění se okamžitě odrazilo na akciovém trhu na poklesu 

ceny akcii Volkswagenu, a navíc s sebou stáhlo i akcie dalších automobilek. 

S vědomím očekávaných nákladů spojených s pokutami, musel Volkswagen 

přistoupit k úpravě predikce hospodářského výsledku za rok 2015 [Zdroj: 

www.ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1588958-made-germany-ztraci-lesk-

muze-za-skandal-volkswagenu (cit.25.3.2021) ].    

  Rovněž v září téhož roku (25.9.2015) reaguje na svých českých 

webových stránkách další z německých automobilek, BMW Group na probíhající 

skandál prohlášením, že jejich automobily vykazují stejné hodnoty v provozu i 

na testovací stolici a vymezuje se tím vůči možným podezřením [Zdroj: 

www.press.bmwgroup.com/czech/article/detail/T0235942CS/prohlášení-bmw-

group-k-aktuální-diskusi-o-vznětových-motorech?language=cs ].  Celou událost  

předcházely   upozorňující zprávy již v roce 1998. Ve Švédsku se ozývaly hlasy, 

které upozorňovaly na  rozdíly  mezi   výsledky   naměřených emisních hodnot 

uskutečněných v laboratořích a v reálném provozu. Americký federální  Úřad pro 

životní prostředí  prezentoval   informace týkající se německé automobilky VW v 

souvislosti s vybavením  dieselových  vozidel (TDI) softwarem schopným 

rozpoznat,  kdy motor pracuje v laboratorních podmínkách a uzpůsobí svůj režim 

tak, aby odpovídal povoleným hodnotám výfukových plynů, tím že snižoval 

obsah oxidu dusíku pro splnění předepsaného limitu.    

 Prvotní reakce automobilky nevyvracely, ale  ani  nepřiznávaly obsah 

obvinění. Otevřeně,  frekventovaně  a nahlas  se   začalo pojednou hovořit o 

neustále se zpřísňujících požadavcích na snižování emisí, které se začínají 

https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/mereni-spotreby-a-emisi-volkswagen-usa-pokuta.A150919_111823_ak_aktual_fdv
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/mereni-spotreby-a-emisi-volkswagen-usa-pokuta.A150919_111823_ak_aktual_fdv
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1588958-made-germany-ztraci-lesk-muze-za-skandal-volkswagenu
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dostávat za hranice fyzikálních možností. [enwikipedia.[online] [cit. 21.8.2020] 

Dostupné z:http\\www en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal] a 

[idnes.cz. [online] [cit. 20.10.2020] Dostupné z:http\\www 

www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/mereni-spotreby-a-emisi-volkswagen-usa-

pokuta.A150919_111823_ak_aktual_fdv.]    

 Žaloby v Americe proti koncernu VW postupovaly ve dvou liniích. Jednak 

ze strany úřadů, které  požadovaly pokuty za podvod a pak ze strany 

poškozených zákazníků dožadujících se poskytnutí finančních satisfakcí. 

Volkswagen přistoupil na náhradu škod v USA, ale ve stejné době se záporně 

vyjadřuje vůči dotazům stran odškodnění zákazníků v Evropě. Zákazníci a 

uživatelé jejich produktů v Evropě prožívaly  skutečnost se švindlujícím 

softwarem diferencovaně. Ze západní části  Evropy  byli  nejvíce  otřeseni   sami   

Němci,   kteří   se  cítili  být   podvedeni   a poškozeni   v   hodnotách   týkajících   

se  zodpovědného   přístupu k  životnímu prostředí  v   jejich vlastní  zemi,  

mnozí  z nich   se   cítili   zostuzeni chováním prestižní domácí automobilky,  

které napomáhala další prestižní domácí společnost Bosch. V rozpoložení 

morální frustrace je zastihla vyjádření čelních představitelů automobilky, že není 

důvod odškodňovat evropské zákazníky, neboť vozidla jsou funkční. Trh ve 

Velké Británii reagoval na emisní skandál poklesem prodeje jednotlivých   

značek  Volkswagenu,   jak  o   tom  informovalo  BBC  News   dne   5. listopadu 

2015  [Zdroj : www.bbc.com/news/business-34731703(cit. 20.10.2020)]. Záhy se 

začaly objevovat nabídky právní pomoci ve formě posouzení nároku a 

zastupování ve věci náhrady škody zákazníkům v Německu51, obdobné nabídky 

se objevily i v České republice.[ Zdroj: www.safediesel.cz],[Zdroj: www.diesel-

gate.cz  ]Spor byl dořešen uznáním nároků ze strany automobilky a finančním 

plněním zákazníkům. 

 

51 Tým mnichovských právníků ze společnosti Münchner 21legal Rechtsanwaltgesellschaft mbH 

předkládal  bezplatnou  nabídku pro majitele osobních vozidel zasažených dieselovou aférou, nabízeli 

radu a nezávazný kontakt.[Ze zdroje: www.dieselgate.info/kontakt] 

http://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/mereni-spotreby-a-emisi-volkswagen-usa-pokuta.A150919_111823_ak_aktual_fdv
http://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/mereni-spotreby-a-emisi-volkswagen-usa-pokuta.A150919_111823_ak_aktual_fdv
http://www.bbc.com/news/business-34731703(cit
http://www.safediesel.cz],[zdroj/
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 Při hledání   nejvýznamnějších změn v oboru, které vnímá profesionální 

strana,  jsme  zapátrali u značky Mazda, a přestože tato značka  nebyla nijak 

dotčena výše popisovanou aférou, přichází povzdechnutí, které uvozuje 

informace o rostoucích právních a finančních překážkách v souvislosti s tím, že 

automobil je postaven do role neekologického produktu. Výrobci a majitelé jsou 

za to společně penalizováni, neboť náklady na vývoj nových technických řešení 

je nákladný a poplatky za emise rovněž. Pokud navíc vývoj nevede ke kýženému 

výsledku, resultuje to do omezování výrobního sortimentu a mnohdy také 

k opuštění trhu. Aktuálně nejmarkantněji je tlak vyvíjen v oblasti alternativních 

paliv, především pak v elektromobilitě a to i přestože není schopna nahradit 

spalovací motory a o neekologičnosti  výroby elektrických baterií ani o jejich 

likvidaci není pochyb. 

Již dnes téma elektromobility dalo vzniknout novým pracovním pozicím 

jak ve výrobních závodech v oblasti výzkumu a aplikace, tak u importérů - jako 

pozice specialistů  eletromobility. Masívní příliv IT technologií mezi standardní 

součásti vozu si vyžádal vznik nové specializace automechanika, a sice 

mechatronik. 

3.4 Prodej zánovních a ojetých vozů pod standardy importéra 

Téma této podkapitoly si zaslouží vysvětlující uvedení do problematiky. 

Za zmínku stojí uvést skutečnost,  že   poměrně dlouho nebyla reflektována 

poptávka po ojetých vozech, ze strany v té době již existujících či vznikajících 

značkových  dealerství. Důvody jsou prozaické. Importéři formovali dealerské 

sítě v první fázi v   hlavní obchodní činnosti a tou byl prodej nových vozů, tím 

ovšem celý tento obchodní   prostor ponechaly k  působení ostatních subjektů na 

trhu. Po té, kdy se zvýšila   kupní   síla   napříč   trhem  a  došlo k jeho  

stabilizaci, kdy  se prodej nových vozů  začal přibližovat svým limitním 

objemům  a  obchodní   prostředí   se začalo chovat  srovnatelně s ostatními 

vyspělými zeměmi Evropy, tehdy nazrál čas a nastal okamžik, kdy importéři 
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začali směrovat a spoluvytvářet podmínky pro prodej zánovních  a  ojetých  vozů 

u dealerů svých značek.        

 Trvalo  až  do   počátku   let   2011,   kdy se jednotlivé značky a jejich 

dealerské  sítě   začaly   i   touto  částí  obchodní   aktivy  zabývat   systematicky  

a  koncepčně  při  uplatňování   prodejních   nástrojů,  které byly v západní 

Evropě běžné.52 To  představovalo  především  tu  skutečnost,  že  tento  obchod  

byl  rovněž zaštítěn  značkou  a  dostal   jednotný   branding,  zákazníkovi  byly  

poskytnuty  záruky ve  formě  certifikátu  na   stav tachometru,  původu vozu a 

ve formě záruky technického stavu vozidla.  Na  trhu  se   jako první objevil 

brand  Auto plus,  který náležel  k prodejní  síti  značky Volkswagen  a  kde  byly 

prodávány zánovní referentské  a  ojeté  vozy  koncernových  značek  Audi, VW 

osobní vozy a VW užitkové vozy a Seat, ŠkodaPlus jako brand  značky Škoda, 

program Ověřené certifikované ojeté vozy od značky OPEL, H -best od značky 

Hyundai, ověřené vozy zánovní a ojeté vozy BMW Selection, Volvo Selekt a 

Peugeot vyzkoušené vozy. Prodejní   personál  byl  zapojen  do  pravidelného  

vzdělávání  a   prodej  zánovního   a ojetého  vozu  byl  doplněn nabídkou 

finančních produktů na jejich pořízení a pojistnými   produkty  na  míru 

prodávaného vozu a potřeb zákazníka. Žádanou přidanou  hodnotou  se  pak  

stala  prodloužená  záruka,  kterou  přinesla  na  český  trh německá  

specializovaná  pojišťovna  CGCarGarantie Versicherung AG. Nutnost získání  

doložitelně  ověřených  informací  o  vozidle   přivedla  ke  společné   spolupráci 

se zastoupeními automobilek  dva další subjekty, společnosti Cebii53 a Dekru54.  

 

52 Autorka pracovala v letech 2011 až 2017 na pozici Sales Managerky s odpovědností za český a 

slovenský trh v Německé specializované pojišťovně CG Cargarantie AG s působností po celé Evropě,  

která se soustřeďovala na zajišťování a poskytování záruk pro zánovní a ojetá vozidla. A měla možnost se 

v této době setkávat s finančními a provozními řediteli dealerství široké palety značek v Německu a 

čerpat jejich zkušenosti a poznatky. Na západním trhu byl u jednotlivých dealerů udržován poměr prodeje 

nových automobilů vůči zánovním a ojetým v poměru 1: 1,5. Tento podíl byl jednak klíčem k udržování 

plynulého průchodu dílnou (vytíženosti dílny, její profitability) a sloužil rovněž k získávání nových 

zákazníků prvotně přes prodej ojetého nebo zánovního vozu. 
53 Společnost Cebia byla založena Ing. Martinem Pajerem v roce 1991 a dodnes je jím řízena. 

Specializuje se na prověřování a zabezpečování všech druhů vozidel. Své služby poskytuje koncovým 

zákazníkům i obchodním subjektům, mezi které patří prodejci ojetých vozidel, importéři či pojišťovny. 
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3.5 Alternativní pohony a přestavby vozidel 

V souvislosti se souslovím alternativní pohony vystupuje v posledních pěti 

letech nejvíce do popředí elektromobilita a elektroautomobily. Hovoří se o nové 

cestě a o nutnosti zkoumání. Ve veřejném prostoru a pro laickou veřejnost je 

vytvářen obraz inovativního řešení ekologických problémů dneška. Čisté 

elektromobily jsou prezentovány  jako moderní produkty specifické pro 

přítomnou dobu. J. K. Čemus ve své knize Svět automobilů píše o prvním 

českém elektrickém automobilu sestrojeném elektrotechnikem, Ing. Dr. 

Františkem Křižíkem. Stalo se tak roku 1895 a tento vůz měl 5PH (koňských sil) 

a síla byla přenášena pomocí ozubeného soukolí na zadní kola. Proud byl 

dodáván z akumulátorové baterie a vynálezce s ním měl jezdit po nábřeží 

v blízkosti Národního divadla. Autor píše, že i v Americe se elektromobily na 

jistou dobu ujaly, ale převládl nakonec výbušný motor. Slabinou elektromobilů 

bylo, že akumulátorová baterie byla nedostačující svým výkonem a také její 

vlastní hmotnost zbytečně zatěžovala vozidlo [Čemus, J.K.,1947: 79]. S jistou 

mírou nadsázky můžeme říci, že i dnes po více jak sto letech se elektromobily 

značky Tesla  v Americe  a  nejen tam opět ujímají, ale ze dvou výše citovaných 

slabin přetrvává i nadále enormní hmotnost akumulátorových baterií, které velmi 

zatěžují automobil.  

 
Hlavní poskytovanou službou je  on-line prověření historie vozidla pomocí VIN v systému 

AUTOTRACER. Obsahuje přes 1 miliardu záznamů o vozidlech, což ho činí největší databází svého 

druhu ve střední Evropě. [zdroj:www.cebia.cz 3.3.2021] 

54 Počátky společnosti DEKRA CZ a.s. lze vysledovat od 1. listopadu 1963, kdy bylo v Praze z 

rozhodnutí ministra dopravy založeno „Projekčně konstrukční a vývojové pracoviště silniční a městské 

dopravy“. Hlavním důvodem zřízení této instituce byla snaha soustředit řízení a vývoj dopravy do jedné 

organizace. Změna názvu na „Ústav silniční a městské dopravy“ proběhla v roce 1968. Od sedmdesátých 

do devadesátých let byl ÚSMD vždy podřízen ministerstvům, do jejichž kompetence patřila silniční a 

městská doprava. V roce 1993 DEKRA získává podíl v ÚSMD při jeho privatizaci. Cílem bylo zachovat 

tradiční obory ústavu a doplnit je o nové služby s využitím know-how strategického partnera. 

Dosavadní název Ústav silniční a městské dopravy a.s. doznal změny v roce 2008 na DEKRA 

Automobil a.s., který odpovídajícím způsobem  vystihuje zaměření společnosti. V roce 2014 dochází k 

přejmenování DEKRA Automobil a.s. na DEKRA CZ a.s. a také k fúzi se společnostmi DEKRA 

Industrial s.r.o. a DEKRA Claim Services s.r.o. [zdroj:www.dekra.cz 3.3.2021] 
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Pro   profesionální   prostředí,  jehož  aktéři  jsou  výrobci  objektů   

sloužících motorismu   ztělesňuje     tématika  alternativního  pohonu  

problematiku   označovanou   přestavbami  motorových   vozidel.  Část  

alternativních  pohonů typu  CNG  začleňovaly  někteří výrobci  automobilů  do  

sériové  výroby  již  v   minulých letech. Individuálních požadavků na přestavby 

se týká LPG. Přestavby požadované   uživateli motorových vozidel rozdělíme do 

tří hlavních proudů a   následně   si   naznačíme  o  jak   košatící  se   oblast   se  

zde   jedná.  Určitá   specifika  souvisí  s technickými   předpisy   a   současně  

s   právními   předpisy upravujícími chování    v silniční  dopravě,   která  v  

letech  do   roku  1989   byla   na   národní   bázi  a   převážně   od   doby   vstupu   

České   republiky do Evropské Unie, harmonizuje   naši  českou  legislativu  

s  legislativou  EU.  Technické   předpisy   úzce souvisí  s   aktivitou,   kterou   

naplňuje  a   zastřešuje   pro  daný  trh   importér, při  které spolupracuje se Státní 

zkušebnou a který souvisí homologační činností a oprávněním   vystavovat   

Velké technické průkazy k motorovému vozidlu a tak zvaných  prohlášení  o   

shodě  výrobku. 

Prvním odvětvím přestaveb je tuning a veškeré vnější přípustné úpravy vozu, 

druhým odvětvím je úprava v rámci interiéru vozu a třetím je již zmíněná 

přestavba na alternativní pohon LPG.(Zvláštní kapitolou jsou pak ještě 

specializované přestavby vozů na přepravu hotovosti, kdy je úprava provázena 

pancéřováním a úpravami na podvozku vozu, policejní osobní vozy označené a 

záměrně neoznačené pro plnění zvláštních úkolů, policejní vozy dopravní 

s pojízdnou kanceláří, sanitní vozy a vozy pohřebních služeb. Tyto speciální 

úpravy se provádějí v segmentech osobních i lehkých užitkových vozů, a proto se 

jimi v této kapitole nezabýváme.)  

Zatímco tuning je finančně velmi nákladnou zálibou a má své příznivce a 

fanoušky  po celém světě,  úprava   interiéru,  zvláště   česká specifická vnitřní 

přepážka (tedy přestavba vozu osobního kategorie M1 na vůz nákladní kategorie 

N1, pro  umožnění uplatnit nárok na odpočet DPH), která byla montována 
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v prvních dvou dekádách a  byla  zdrojem pobavení u řady výrobců vozidel, 

neboť se homologovala jak pro vozy Peugoet 106, tak  také pro luxusní značky 

jako Audi, Mercedes-Benz, BMW či Volvo v provedení kombi. Technické řešení 

spočívalo v nalepení tmavých fólii na boční a zadní sklo a montáž kovové černé 

mřížky za hlavové opěrky zadních sedadel  tak, že došlo k vizuálnímu oddělení 

prostoru pro cestující a náklad. Záznam o provedené úpravě byl zanesen do 

velkého i malého technického průkazu a svévolné odstranění této mřížky, která 

snižovala komfort interiéru a zároveň znemožňovala zvětšit úložný prostor kufru 

sklopením zadní řady sedadel, byla kontrolována dopravní policií a hrozilo 

správní řízení a povinnost vrátit uplatněnou částku dopočtu DPH. Třetí odvětví 

přestaveb cílící  na alternativní pohon, tedy na případ, kdy majitel vozu hodlá 

změnit palivo z výroby za ekonomičtější alternativní. Proces  je dílem technický 

a dílem právní. Výrobci vozidel, kteří mají uzavřenu smlouvu se společností, 

která vyvine technologii na pohon na LPG, ji opatří  technickým schválením a 

výrobce vydá této společnosti svůj souhlas a oprávnění k homologování této 

technologie do svých určených typů vozidel. Dále pak je vybrána jedna nebo více 

montážních firem, které si zajistí technický certifikát potvrzující oprávnění 

k montáži dle výrobce vozidla a dle výrobce technologie. Tato forma přestavby 

na LPG  je využívána více než třicet let a zájem o ni kopíruje křivku, která 

odpovídá vývoji cen pohonných hmot na trhu. 

3.6 Jaký je a jaké značky si oblíbil český motorista? 

Zabarvení neutrálně jednotného  označení motorista se z bílé, černé a 

převažující šedi transformovalo po roce 1989 do  nepopsatelného spektra škály 

velmi diferencovaných typů motoristů, kteří se primárně dělili na profesionální a 

neprofesionální. Každá z těchto skupin se dále členila na motoristy s přívlastkem 

nadšenec a na motoristy bez přívlastku, jejich vztah k objektu motorismu byl na 

uživatelské bázi. Každou z těchto skupin zajímaly jiné informace a i odlišný 

rozsah těchto informací o automobilech, jejich provozu, dopravě a věcech  s  tím 

spojených. Tyto skupiny se odlišují i soustavností zájmu o naznačené informace. 
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Tyto skupiny se zároveň proměňují s přicházejícími generacemi, které do nich 

vnášejí své hodnotové preference.  

Jaké směřování a preference jsou charakteristické pro českého motoristu? 

Budeme-li postupovat podle obliby pohonných hmot, pak z původně 

unifikovaných konzumentů benzínu se postupně utvořila i  skupina motoristické 

obce patřící mezi fanoušky nafty a tedy vznětových motorů. Tuto skutečnost 

dokládají jednak prodejci pohonných hmot a také statistiky prodaných vozidel 

[Zdroj:www. zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/cesko-ma-stale-jednu-z-

nejhustsich-siti-cerpacich-stanic-sni/r~8502b464c84a11e6a8cb002590604f2e/ ] 

[Zdroj: www.sda.cz]. Co se týče značky a pomyslného žebříčku první desítky, 

pak čísla dokládající prvenství značky Škoda  do roku 1989 jako  jediné možné 

„volby“,  ačkoli její pozice zůstala po roce 1989 zachována,  jednalo 

se  prvenství vybojované a zákazníky chtěné značky. Chtěné z důvodu ceny a 

funkčnosti vozu, spolehlivosti, kvalitě, dostupnosti prodejní sítě i autoservisů, 

nabídkám financování, výhodnějším sazbám pojištění i motivům emočním mezi 

něž patří národní hrdost a ostatní hodnoty společnosti, se kterými se její uživatel 

či vlastník ztotožňují. Statistiky SDA (Svazu Dovozců Automobilů) od roku 

2004 udávají následující informace: na druhém místě Peugeot, na třetím VW, na 

čtvrtém Renault, na pátém Ford, na šestém Opel, na sedmém Hyundai, osmá 

Toyota, devátý Citroën, desátý Fiat. V letech 2005 a 5006 se prvenství Škodovky 

opět nezměnilo, ale druhou příčku zaujal Renault, který odsunul VW na třetí 

místo. Peugeot se propadl na šesté místo, ford si udržel pátou pozici a polepšila si 

značka Hyundai velkým skokem ze sedmého místa na čtvrté. Citroën si polepšil 

z deváté pozice na sedmou, Toyota si podržela osmou příčku, Opel se propadl na 

deváté místo a Fiat opět uzavíral   první desítku. V roce 2009 vytlačila ze stabilní 

sestavy Kia značku Opel a umístila se rovnou na šestém místě. I v tomto roce si 

Škodovka držela  první pozici markantním náskokem počtu  47620 registrací 

nových vozů  oproti druhému místu značky Ford s 16054 registracemi nových 

vozů. Pozoruhodným se jeví pořadí v první desítce  v roce 2014, trh byl po 

http://www.sda.cz/
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překonané krizi let 2008 ( Škodovka stále první s 58091 registrací nových vozů a 

podílem 30,21% na trhu), na druhém místě je Hyundai s 19 934 registracemi 

nových vozů a podílem na trhu 9,85%, na třetím místě se umístil VW s 18281 

nových registrací a podílem na trhu 9,51%, třetí byl Ford s 12576 nových 

registrací s podílem 6,54% na trhu, pátá pak byla Dacia a sedmý Peugeot, na 

dalších místech sestupně se umístil Opel, Kia, Renault a Seat, kteří dosáhly počtu 

nových registrací v rozpětí 6160-6900. V letech 2017 a 2019 upevňuje svoji 

převahu koncern VW a kromě stabilního prvního místa Škodovky se umísťuje i 

VW na druhém místě, následováno třetím místem značky Hyundai, třetí, čtvrtá a 

pátá příčka je střídavě obsazena Ford, Dacia, Renault a Dacia, Peugeot, Renault. 

Zatímco v těchto letech opustil první desítku, Opel, Seat a Renault, umístil se 

střídavě na deváté a desáté pozici Mercedes-Benz. [Dostupné z: SDA(sda-

cia.cz)( cit. 21.5.2021)  V otázce motorismu proběhl vývoj i v počtu 

automobilů připadajících na rodinu. ( Dokládá to sčítání lidu z roku 2011). 

Souvislost má tento jev se změnou kupní sily obyvatelstva, se změnou životního 

stylu a jeho dynamiky. Za prací, vzděláním, nákupy, sportem, kulturou, 

odpočinkem se dojíždí. Rozhodování zákazníka ovlivňuje módní trend 

komunikovaný reklamou, což podporuje  unifikovaný globální trend, který 

momentálně můžeme ilustrovat celosvětovou oblibou terénních a SUV vozidel, 

nejčastěji v bílém laku.         

 Při zpětném pohledu na roky 2010, 2015 a 2020 se zaměříme na čtyři 

nejoblíbenější barvy laků vozidel. Po analýze dat zjistíme, že se jedná o stálou 

čtveřici, jejíž pořadí se proměňuje. V roce 2010 vévodila šedá ( stříbrošedá 

metalická barva), za ní byla červená, následována modrou a pořadí uzavírala bílá. 

O pět let později vítězila bílá, za šedá, modrá a nakonec červená. Kompletní  

statistické výsledky  za rok 2020  udělují první místo šedivé, druhé místo bílé, 

třetí místo modré a čtvrté místo červené.  
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3.7 Jak šel vývoj preferencí a výbav? 

Vrátíme se do roku 1998 a k právě novému modelu Škoda Favorit. Má 

vnější a vnitřní zrcátko, integrované opěrky hlavy, možnost dodatečného 

zabudování rádia, topení, verze na export byla vybavena samonavíjecími 

bezpečnostními pásy. Uzamyká se klíčem a každé dveře se otevírají zvlášť právě 

tak jako zadní víko kufru, startuje se klíčem.     

 Vlivem otevření hranic se dostávají na trh vozy, které mají zabudovaný 

alarm, signalizující nežádoucí pohyb celého vozu a také reagující na narušení 

vnitřního prostoru vozidla, v zadní části vozu jsou okna opatřena tónováním, 

které chrání posádku v zadní části vozu před slunečními paprsky. Pohodlné 

stahování předních oken je umožněno elektricky. U luxusních vozů jsou ve 

výbavě airbagy a vyhřívání sedadla řidiče. V 90. letech se ještě provádí 

domontáž kvalitních autorádií s přehrávači kazet, následně doplněná o tzv, 

changer, což byl přehrávací zásobník na šest kusů CD, umísťovaný do kufru 

vozu nebo pod sedadlo spolujezdce. Objevují se mechanicky sklopná vnější 

zrcátka, která jsou vyhřívána. Vozy mají náhon 4x4, který se technickým řešením 

liší v závislosti na značce. Výrobci také zohledňují možnou rozdílnou výšku 

řidičů a kromě nastavitelné výšky a vzdálenosti sedadla řidiče od volantu, 

nabízejí možnost nastavení výšky a vzdálenosti volantu. Na přelomu tisíciletí 

jsou součástí volitelné výbavy dva až tři modely rádia s odstupňovanou výbavou 

až po verzi  s přehrávačem CD bez integrovaného zásobníků. Samonavíjecí pásy 

se stávají samozřejmostí, elektrické stahování oken se rozšiřuje i na zadní dveře. 

Vozy mají centrální odemykání a zamykání, které se mění v dálkové. Poslední 

dvacetiletí je především ve znamení asistenčních a bezpečnostních novinek. 

Airbagy hlavové, boční a zadní včetně varianty uzamykání airbagu spolujezdce 

pro případ, že na sedadle bude přepravován kojenec.    

 Po celých třicet let je v oblibě tažné zařízení u vozu, řeší se nyní často 

přímo z výroby, ale je stále možná domontáž. Změnily se však hlavní důvody pro 

jeho pořízení. Před rokem 1989 a v průběhu let devadesátých bylo tažné zařízení 
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a vozík za autem symbolem věčných kutilů, kteří transportovali stavební 

materiál, nábytek a vybavení na své chaty. Po roce 2000 již slouží tažné zařízení 

k praktikování koníčků ve volném čase; využívá se pro tažení přívěsů s koňmi, 

obytných přívěsů, k transportování horských a silničních kol či přívěsů s loďmi.

 Řidiči si zvykly na cyklus přezouvání zimních a letních pneumatik, řada 

z nich pořizuje dvě kompletní sady kol, kdy  mívají lacinější ocelové disky na 

zimu a hliníkové efektnější a nákladnější na pořízení na léto nebo popřípadě obě 

sady disků v dražším provedení z hliníku.     

 Aktivní rodinný život a aktivně trávený volný čas, jízda vysokou  

rychlostí, hustota silničního provozu a širší rozsah volného času v kombinaci se 

zálibou a možností cestovat, přispěly k zavedení výroby a prodeje autosedaček 

(bezpečnostních zádržných systémů) pro děti již mnohem dříve, než se objevily 

na našem trhu a kdy  je bylo možno zakoupit v polovině devadesátých let.  Jejich 

použití v automobilu jako bezpečnostního zádržného systému  bylo nejprve na 

dobrovolné bázi a následně, jako prevence proti následkům těžkých dopravních 

nehod bylo uzákoněno. Na tuto změnu zareagovali výrobci automobilů dvěma 

prvky výbavy, jednak tak zvaným ISOFIXEM a pak také možností 

uzamykatelného airbagu u spolujezdce řidiče. Evropská Unie z důvodu strategie 

snížení počtu obětí dopravních nehod o 50%  mezi léty 2010-2020 zavádí 

postupně opatření k dosažení tohoto cíle. Pro rok 2012 a s platností pro všechna 

nově vyrobená osobní vozidla od roku 2014 se stává povinnou výbavou vozu 

Isofix na komfortní a bezpečné uchycení bezpečnostního zádržného systému pro 

dítě, kontrolu tlaku v pneumatikách s upozorněním na odchýlení, ukazatel 

s volbou optimálního rychlostního stupně a zvukový a světelný signalizační 

systém informující o nezapnutém bezpečnostním pásu posádky ve vozidle. 

[Zdroj:www.autembezpecne.cz/cz/s40/c1529-Bezpecne-auto/n2768-Od-

listopadu-musi-mit-nova-auta-isofixy-varovani-na-nezapnute-pasy-i-na-

unik(5.11.2012)(cit. 26.3.2021)]       

 Zájem o bezpečnostní prvky ve vozidle je u zákazníků rostoucí a 

představuje pro ně hodnotu při rozhodování o koupi vozu.   
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3.8 Čerpací stanice 

Dnes v roce 2021 může vyvolat četba obsahu článku z deníku Práce ze dne 

5.2.1993 jemný úsměv na tváři. Píše se zde o tom, že hustota sítě čerpacích stanic 

je na našem území ještě stále pod evropským průměrem a monopol společnosti 

Benzina se podařilo  narušit jen z části. Jak uvádí článek o dvacet tři let později  

na Aktuálně. cz  z 22.12.2016, čerpací stanici nalezne motorista na každých 

čtrnácti kilometrech. A jak se dále můžeme dočíst, v Německu musí motorista 

ujet dvojnásobek této vzdálenosti. A zatímco od roku 1993 na český trh postupně 

přicházely světoví prodejci pohonných hmot jako např. Agip, Total, BP, Esso, 

Aral, Conoco-Jet, OMV a budovali čerpací stanice. Postupně ovšem opouštěli trh 

a jejich čerpací stanice kupovali noví poskytovatelé mezi nimi kupříkladu ruský 

Lukoil, který svoji síť následně  prodal síti  Mol. Dnešními  zástupci na trhu  jsou 

Benzina, Shell a Mol. [ Zdroj: www. zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/cesko-

ma-stale-jednu-z-nejhustsich-siti-cerpacich-stanic-

sni/r~8502b464c84a11e6a8cb002590604f2e/ ]   

Motorista těsně po roce 1989 toužil nalézat na čerpacích stanicích  cestovní 

mapy všeho druhu, přívěsky na klíče,  parfemované osvěžovače vzduchu ve tvaru 

stromečku, plyšové hračky do auta,  poutavé a ne vždy ideálně funkční návleky 

na volanty a potahy  sedadel,   masážní provedení potahu pro řidiče, krabičky 

nezbytných energizujících bonbónů, širokou nabídku časopisů, množství značek  

cigaret a originální Coca Colu, Fantu a Sprite. Vůbec se nezajímal, zda kupuje 

kvalitní pohonné hmoty, ani zda je tu mycí linka a z jakého materiálu jsou její 

kartáče, jestli jsou u stojanu ochranné rukavice, zda najde na čerpací stanici lux. 

S nástupem a šířením dostupnosti mobilních telefonů se staly součástí sortimentu 

čerpacích stanic spojovací kabely a nabíječky pro tyto přístroje. Živná půda byla 

především v prvních dvou třetinách námi zpracovávaného třicetiletí, neboť každá 

značka mobilu měla svůj specifický konektor. Vývoj a změna se v oblasti 

sortimentu čerpacích stanic  projevila v čase  markantně a rovněž musíme 

přihlédnout k reálným rozdílům mezi jednotlivými regiony a také mezi velkými 
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městy a jejich blízkým okolím a mezi venkovskými lokalitami. Zásadním 

faktorem je tržní potenciál vycházející z  finančních možností rezidentů nebo 

projíždějících motoristů. Čerpací stanice z let 2020 a 2021 změnily svá 

produktová portfolia, používají nejmodernější marketingové přístupy, analyzují 

si své zákazníky, vyhodnocují data, analyzují své konkurenty a hlídají si bedlivě 

své KPI (Kea Performance Indicators). Mají zanalyzováno, že poptávka po mycí 

lince je ve městech a jejich okolí a nikoli na dálnicích. Vědí, že poskytnutí 

přístupu k Wifi se považuje za samozřejmost a že určitá cílová zákaznická 

skupina bude a dálnici více motivována k natankování u jejich stojanů, pakliže se 

spojí s fastfoodovou sítí McDonald. Vytvářejí   kooperace  se sítěmi prodejců 

potravin, které lze ilustrovat na společnostech Shell a Billa. [SHELL.CZ. [online]  

[cit.23.3.2021]  Dostupné z: https //:www.shell.cz/pro-motoristy/billa-stop-and-

shop.html]  

Ty se snaží prezentovat jako vyšší standard a využily výhody ve shodě 

firemních barev- červené a žluté. Celý projekt nese obchodní název Billa stop & 

shop a vešel v život v roce 2014 a aktuálně se nachází na 70 čerpacích stanicích 

značky Shell. Kooperace byla uchopena naprosto profesionálně do nejmenšího 

detailu, neboť obsluha čerpací stanice bylo proškolena ve znalosti zboží 

z nabízeného sortimentu společnosti Billa, aby dokázala erudovaně doporučit 

zákazníkovi, a to nejen  v občerstvovacích zónách, kde  prodávají kvalitní kávu 

v mnoha variantách provedení, ale snaží se zabezpečovat kultivovaná a 

hygienická sociální zařízení, prodávají kvalitní značkový alkohol a čokolády, 

kvalitní hračky i drogistický sortiment, školí personál a snaží se z návštěvy 

čerpací stanice vytvořit pozitivní zákaznický zážitek. Své snažení zacilují na 

získání motoristovy věrnosti cestou věrnostních programů a sbíráním benefitních 

bodů, které umožní zákazníkovi získat odměnu. Volí do prodeje kvalitní kávu při 

vědomí, že zákazníka právě tato zdánlivá možnost dokáže přivést právě k jejich 

čerpacím stanicím. Jednotlivé značky pohonných hmot cílí nově na své 

zákazníky prostřednictvím kooperace s producenty platebních karet a snaží se 

http://www.shell.cz/pro-motoristy/billa-stop-and-shop.html
http://www.shell.cz/pro-motoristy/billa-stop-and-shop.html


72 

budovat image luxusnějších služeb pro držitele zlatých karet apod.  

[PETROL.CZ. [online]  [cit.23.3.2021]  Dostupné z: https //  www. 

petrol.cz/petrol-awards/petrolawards-14/billa-a-shell-4400 (BILLA A SHELL - 

Petrol.cz)] 

3.9 Péče o automobil – servis i odtahová služba 

Automobil vyžaduje servisní technickou údržbu pro zachování 

bezpečnosti a technické způsobilosti. To představuje pravidelné servisní 

prohlídky, výměny kapalin jako je brzdová kapalina, doplňování a měření 

chladící směsi, výměna filtrů, brzdových kotoučů a destiček, montáž autoalarmů 

a zabezpečovacích zařízení, bezpečnostní leptání VIN čísla vozu na všechna skla 

vozu, ale také zimní a letní pneumatiky. Nabízejí se ovšem také zbytné služby 

jako montáž výkonných autorádií nejprve s kazetovými přehrávači, které jsou 

časem nahrazeny přehrávači CD nosičů, tónování skel, montáž efektního 

přítlakového křídla na záď vozu, montování výfukového difuzéru,  polepy tak 

zvanými „rychlými pruhy“, tetováním a monogramy. Příchod mobilních telefonů 

znamenal další servisní službu související s montáží přípravy pro mobilní telefon 

do automobilu.  

Kontinuálně rostoucí hustota provozu a rovněž ne vždy uspokojivý 

technický stav vozidel poskytly prostor pro rozvoj a nárůst poskytovatelů 

asistenčních služeb. Geneze této oblasti získala patřičnou dynamiku především 

s okamžikem, kdy došlo ke zrušení původně pouze  jediného „monopolního“ 

poskytovatele poskytujícího pojištění škod způsobených v souvislosti 

s provozem motorových vozidel, známého jako  povinného ručení, 

představovaného Českou pojišťovnou55 a k rozšíření možnosti nabízet tento druh 

 
55 K tématu a jeho prvopočátkům lze nalézt informace odkazující do časů, kdy dopravě vévodily 

bryčky, kočáry, dostavníky a káry, byl to rok 1811, ve kterém již Občanský zákoník obsahoval zákonnou 

úpravu ručení na principu zavinění. Tato úprava sloužila beze změny téměř sto let, tedy do chvíle, kdy 

silnicemi počaly jezdit motocykly značky Laurin & Klement včetně stejnojmenných vozů. Roku 1908 

doznal zákon doplnění o tzv. Automobilový zákon o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů a 

pojištění bylo rozšířeno i na nehody bez zavinění. Povinnost uzavřít platné pojištění měli  s rokem 1925 

https://petrol.cz/petrol-awards/petrolawards-14/billa-a-shell-4400
https://petrol.cz/petrol-awards/petrolawards-14/billa-a-shell-4400
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pojištění i pro další subjekty. Svým dílem přispěla k dynamice i velká hustota 

neautorizované servisní i opravárenské sítě včetně nárustu  poskytovatelů 

odtahových služeb. Každodenní realita pak s sebou přinesla a stále přináší snahu 

řady podnikatelských subjektů nabídnout a darovat zákazníkovi něco navíc nebo 

tzv. zadarmo, toto „něco“ bývá často přetaveno do asistenční služby a proto je 

běžným jevem, že k jednomu vozu existuje řada dílčích asistenčních služeb a 

zákazník si jejich obsah po čase zcela zákonitě ani nevybaví. 

3.10 Od mechaniky k softwaru, člověk proměňuje automobil, aby pak 

automobil proměnil člověka 

K pozorování a úvahám využijeme informace, které vyplývají z dat statistik 

Svazu dovozců automobilů. Vzhledem k tomu, že právě s tímto zdrojem 

informačních dat pracují importéři, jeví se i pro naši sondu jako nejlepší zdroj. 

Statistika SDA  vozového parku vypovídá o rostoucím průměrném stáří vozidel. 

Pokusíme se o interpretaci:  v  první řadě se nabízí ekonomické zdůvodnění, tedy 

klesající finanční možnosti nakupujících; na druhém místě ovšem musíme 

přihlédnout k názorovému proudu určité části motoristů, kteří jsou skalními 

příznivci automobilů se šesti válcovými motory, případně čtyř válcovými  a 

minimem nebo téměř žádnou elektronikou ve výbavě vozu. Právě tato skupina 

preferuje produkci automobilů do roku 2000. Třetí skupinu pak vytváří začínající 

sběratelé, kteří si dovážejí vozy se sběratelským potenciálem. Zaměříme se  na 

čísla o registracích ojetých vozidel a na údaje o vozovém parku. Hodnotíme 

údaje za období prosinec 2011 až I.kvartál 2021. Z uvedených dat vyplývá, že 

průměrné stáří vozu se v roce 2011 pohybovalo na hodnotě 12,7 roku a vozový 

 
zatím jen piloti letadel. To se však změnilo s příchodem 31. prosince 1932, kdy vstoupil v platnost zákon 

198/1932 o dopravě motorovými vozidly a skončila tak do jisté míry etapa dobrovolného pojišťování, 

neboť tato zákonná úprava se týkala živnostníků. Stoupající nárůst motorového provozu i škod 

v souvislosti s ním vzniklých  si vyžádal potřebu dohledu nad tím, že za škody bude skutečně ručeno. To 

se stalo impulsem pro vznik Registru československých vozidel a také Fondu na podporu při úrazech 

motorovými vozidly. Nově také od 1.listopadu 1935 měli povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nejen 

majitelé vozidel, ale i osoba, která s vědomím majitele vozidlo řídila. Další změna se odehrála v roce 

1951 na úrovni označení, kdy slovo povinné bylo nahrazeno označením zákonné a tento stav přetrval až 

do roku 1991. Zdroj: www.epojisteni.cz/aktuality-historie-povinneho-ruceni/ 
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park čítal 4 597 450, oproti tomu v již zmíněném I. kvartálu roku 2021 se 

průměrné stáří pohybovalo u čísla 15,27 roku a vozový park tvořilo 6 164 844 

vozů. V udaném mezidobí rostl vozový park nejdynamičtěji v letech 2014 až 

2018, kdy roční přírůstky představovaly více než 208 000 osobních automobilů. 

První pokles evidujeme v roce 2019, kdy se vozový park zvýšil pouze o 187 000 

jednotek vozů a dále pokračoval pokles v roce 2020, který byl poznamenán 

hygienickými restrikcemi ve vztahu k pandemií koronaviru (omezování pohybu 

obyvatelstva, omezování a uzavírání podnikatelských provozoven, stlačení 

potřeby mobility i díky výkonu zaměstnání formou homeoffice, nemožnost  

soukromě  cestovat, ekonomická nejistota).     

  Směřování a proměnu zákazníků můžeme analyzovat na základě 

dat uveřejňovaných opět SDA56. Podívejme se na vývoj v oblasti registrovaných 

automobilů z dovozu, jedná se o  ojetá osobní auta. Posuzovaná data jsou od roku 

2007 až do roku 2021, zaměříme se na první desítku nejvýznamněji 

zastoupených dovážených značek a podíváme se i na početně významné a 

nejčastěji zastoupené kategorie  stáří těchto realizovaných dovozů. Data jsou 

tříděna na vozy do jednoho roku stáří, do tří let, do pěti let, do deseti let, do 

patnácti let a nad patnáct let.  Pro impotéra je zde klíčová kategorie do jednoho 

roku a do tří let, protože pokud by počet individuálních dovozů  vozidel do 

jednoho roku tvořil významné číslo vůči jeho reálnému prodeji, je na zvážení 

cenová politika. Vysoké číslo u dovozů vozidel se stářím do tří let je opět výzvou 

k analýze a zamyšlení nad strategií prezentace svých ojetých vozů. Tyto dvě 

kategorie jsou totiž současně pravidelnými návštěvníky servisu. V roce 2007 se 

na desátém místě umístila  značka Audi s celkovým počtem 4593, z toho ve stáří 

 

56 Statistika pracuje s dovezenými  ojetými vozidly prvně registrovanými v ČR. Tuto statistiku, která 

je veřejně přístupná, pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, 

s.r.o. - 25.10.2007.(Dostupné z: SDA (sda-cia.cz)(cit. 25.1.2021) 

 

http://portal.sda-cia.cz/stat.php?o#rok=2007&mesic=1&kat=M1&vyb=oje&upr=&obd=r&jine=false&lang=CZ&str=oje
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do 1 roku bylo 312 a do 3 let bylo dovezeno 601 vozů, devátou příčku zaujímá 

značka BMW s 5436 vozy; stáří do 1 roku 209 a do 3 let 528. Německý Opel na 

osmé příčce s celkovým počtem 13751, stáří do 1 roku 145, do 3 let 641. 

Francouzský Citroën zaujímá pozici číslo sedm a celkové číslo registrovaných 

vozidel je 14153, z toho ve stáří do 1 roku 121, do  3 let  850 vozidel. 21788 

registrovaných vozů si připisuje Peugeot s následující skladbou stáří vozu: do 1 

roku 391 a do 3 let 2222. Čtvrté místo patří VW s celkovým počtem 1924, při 

následujícím rozložení dle stáří: do 1 roku 435 a do  3 let 1816. 24828  

registrovaných automobilů a třetí pořadí patří značce Renault: do 1 roku 230 do  

3 let 2053. Na druhém místě s počtem 24414 je značka Škoda: do 1 roku 613 a 

do 3 let 2450 automobilů. Nejvíce dováženou značkou roku 2007 v dovozu 

registrací  ojetin je značka Ford: do 1 roku 617, do 3 let 2683 a celkem 30198 

vozů.  

Zvláštností českého zákazníka je v prvé řadě převažující forma vlastnictví 

vozu, kdy s výjimkou prvních tří let po roce 1989, jsou automobily pořizovány 

tzv. na firmu, tedy za účelem podnikání a je možné tento objem i kvantifikovat a 

řící , že pouze necelých 20% zákazníků si pořizuje vůz jako fyzická 

nepodnikající osoba do soukromého vlastnictví. Tento vývoj poukazuje na 

změnu vnímání automobilu. Do roku 1989 a z počátku devadesátých let byl 

chápán jako majetek, trvalá hodnota, toto se tedy postupně mění, což si můžeme 

doložit opět dvěma čísly ze statistik SDA o formě vlastnictví vozu v roce 2014 

tvořili privátní vlastníci 22,5%, firemní 71,5% a zbytek je označen kategorií 

ostatní. Vývoj v tomto parametru můžeme opět sledovat na číslech z roku 2020, 

kdy privátní vlastnictví nadále klesá na 19,5% a firemní naopak posiluje na 

80,5%.    Dalším specifickým rysem od počátku devadesátých 

let byl nárok na vyšší standard výbavy vozů ( který lze ilustrovat například 

zvýšeným požadavkem na elektrické ovládání stahování oken v předních dveřích 

a také širším standardem výbavy základních modelů pro český trh oproti 
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německému u značky VW57) a pak  také velká obliba pohonu 4x4. Při sledování 

preferencí paliva, nacházíme data, která nás informují o tom, v případě značek 

Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volvo  a Jeep dominovala vozidla s naftovým 

motorem. Zhodnotíme si výstupy registrací nových vozidel v letech 2004, 2018 a 

2020. Zákaznické chování v oblasti výběru a preference paliva nebylo ovlivněno 

aférou dieselgate a nepozorujeme ani významné tendování k volbě 

ekologičtějších pohonných agregátů. Přetrvával trend, ve kterém převážila 

finanční stránka, neboť automobily s naftovými motory zůstaly i nadále o zhruba 

30 000,-Kč dražší a pouze vyšší nájezd opodstatnil jejich rentabilitu na základě 

nižší ceny litru nafty a průměrné nižší spotřeby na 100km, přičemž zákazník u 

naftového motoru musel počítat s vyššími náklady na servis (s ohledem na filtr 

pevných částic, výměnu olejového filtru). Z údajů, které mají k dispozici 

autorizované servisy a se kterými pracovala německá pojišťovna CGCarGarantie 

činí u soukromého vlastníka průměrný roční nájezd na vozidle cca 12 000km, u  

zákazníků z řad firemní klientely se průměr pohyboval kolem 40 000km nájezdu 

za rok. 

Dle tiskové zprávy SDA ze dne 7.4. 2021, kterou na svých stránkách 

publikovalo, vyplývá, že  registrace nových osobních automobilů poklesly za 

první dva měsíce letošního roku meziročně o 19%, v únoru pak o 15,5 %. Oproti 

loňskému roku se snížil počet nově registrovaných elektromobilů, počet osobních 

hybridních vozů se naopak zvýšil. Nadále roste zájem o vozy kategorie SUV. 

Meziroční pokles registrací jsme zaznamenali i v ostatních kategoriích s 

výjimkou autobusů. Za poklesem nepochybně stojí probíhající pandemie 

koronaviru, která se prohnala celým světem a zanechala dojem srovnatelný se 

španělskou chřipkou z počátku dvacátých let dvacátého století. Sestupná čísla 

registrací elektromobilů jsou vysvětlitelná jednak vysokou  pořizovací cenou 

vozu, ale také krátkým dojezdem, který ovlivňují klimatické podmínky, které 

 

57 Poznámka autorky vychází z vlastní praxe u českého importéra VW. 
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vyžadují využití dalších prvků výbavy majících vliv na spotřebu energie ( v létě 

potřeba použít klimatizaci, v zimě aktivace topení vozu a celoročně puštěné 

rádio, navigace, dobíjení mobilního telefonu). Hybridní verze se jeví 

smysluplnějšími alternativami nejen s přihlédnutím k ceně, ale také protože 

umožňují neplacené parkování i v oblastech vyznačených zón, v centru hlavního 

města Prahy, což mají  shodně s elektromobily. V čem však mají navrch je 

dojezd,  neboť těží  z předností spojení  elektropohonu a benzínového motoru, 

kdy dojezd na elektriku bývá kolem 50km a dojezd na benzín odpovídá 

obvyklému standardu. 

IT technologie, které vstoupily do všech oborů, se staly nedílnou součástí 

automobilu a to nejen v oblasti navigací, optimálního řízení chodu motoru, 

detekování fungování bezpečností asistentů (zákazníci mohou využívat pro 

bezpečné parkování systémy, které zaparkují vůz bez zásahu řidiče, zpětnou 

kameru s osvětlením nebo  kamerový systém poskytující  pohled na vůz pomocí 

tzv. orlího oka  pokrývající úhel 360°,informují o nebezpečí střetu s chodcem, 

taktéž kapoty automobilů bývají vybaveny systémem zmírňujícím následky 

čelního střetu s člověkem nebo se zvěří, technologie jsou schopné udržovat 

bezpečný odstup za jízdy od vpředu jedoucího vozu od rychlosti 30km/h, hlídají 

mrtvý úhel, hlídají a jsou rovněž schopny aktivně udržet automobil v jízdním 

pruhu, asistují při přejíždění z jednoho pruhu do druhého tak,  že pohlídají 

dostatek místa s ohledem na rychlost vozu a času potřebného pro tento manévr, 

detekují na základě chování řidiče jeho únavu a signalizují mu, aby si udělal 

relaxační přestávku, mají adaptivní dálková světla, která sama detekují 

protijedoucí vůz a samy se na potřebný okamžik přepnout, aby neoslnily 

protijedoucí vozidlo,  informování o stavu brzd, tlaku v pneumatikách, 

signalizace upozorňuje řidiče, že někdo z posádky vozu není připoután 

bezpečnostními pásy a drží vůz zabržděný, aby nejprve došlo k nápravě 

opomenutí;  technologie jsou také ovšem  zprostředkovateli informací a zábavy 

jako součást tzv. infotainmantu a konektivity se smartphony, USB. Pamatováno  
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je i na pohodlí a proto jsou vyhřívána sedadla vpředu i vzadu, vyhříván je rovněž 

volant, sedadlo řidiče může být vybaveno pamětí se třemi odlišnými 

konfiguracemi sedadla- tedy nastavení výšky sedáku, sklonu opěradla a pozici 

bederní opěrky, sedadlo může být v letních měsících odvětráváno a může 

poskytovat masáž zad při dlouhých cestách, vnitřní zrcátko a vnější boční se 

mohou zacloňovat tmavším zabarvením, aby nedošlo k oslnění řidiče okolními 

vozy,  atd.   

Již dnes téma elektromobility dalo vzniknout novým pracovním pozicím jak 

ve výrobních závodech v oblasti výzkumu a aplikace, tak u importérů- jako 

pozice specialistů  eletromobility.  Masívní příliv IT technologií mezi standardní 

součásti vozu si vyžádal vznik nové specializace automechanika, a sice 

mechatronik. Značky dnes při prezentaci modelu daleko více komunikují právě 

moderní technologie obsažené v modelu vozu, jeho design a nízké emise, než 

výkon motoru, jak tomu bylo dříve zvykem. Nelze totiž nabízet to, co reálně stále 

klesá v důsledku imperativu snižování emisí.      

 Novým fenoménem je vytvořený derivát obchodního modelu pronájmu na 

libovolný časový úsek – carharing. Nastupující mladá generace s pomocí 

smartphonu a aplikace využívá této nové formy užívání vozu, bez vlastnictví, bez 

investice a závazku a bez starostí. Trend sdílení vstoupil na náš trh nejprve 

v  Praze a  byl přejat   z  Německa, kde jej aplikuje již několik let v Mnichově 

německá automobilka BMW. Zde měl a má, ale poněkud jinou podobu, protože 

poslání se liší již tím, že jsou v něm dva záměry; jedním je poskytnutí mobility 

všem obyvatelům a návštěvníkům města bez omezení času a s možností vůz 

ponechat zaparkovaný kdekoli, druhé poslání je snahou seznámit nejširší 

veřejnost s novými modely, umožnit jim klidnou možnost si vůz vyzkoušet a 

motivovat ke koupi. 
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3.11 Cesta k pořízení vozu v roce 2021 

Myšlenkou pořídit si vůz se v dnešní době můžete zaobírat kdekoli a kdykoli 

a postačí vám k tomu jen smartphone. Online získáte veškeré potřebné informace 

a stejně tak online si vůz můžete nakonfigurovat do posledního detailu a 

vyzkoušet si vizuály barev laků, interiéru, výbav a designů hliníkových, stejnou 

cestou je umožněno si zarezervovat nebo si zamluvit předváděcí jízdu v čase, 

který zájemci  vyhovuje. Pokud si zájemce vyberete vůz ze skladových vozů 

prodejce, obdrží nabídky na několik způsobů financování (spotřebitelským 

úvěrem, finančním leasingem (který je dnes určen i fyzickým osobám), nebo 

operativním leasingem (který mohou rovněž využít i fyzické osoby), po volbě 

optimálního financování přichází na řadu vyřešení povinného ručení a 

havarijního pojištění, které je nabízeno řadou poskytovatelů za rozdílné ceny a na 

odlišné krytí. Posledním bodem spojeným s novým vozem je povinnost opatřit 

ho registrační značkou a v té souvislosti přihlásit do Registru vozidel. I tuto 

službu nabízejí prodejci při koupi vozu.   
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ZÁVĚR 

 Cílem předložené diplomové práce byl projekt zkoumající ještě 

neprobádanou problematiku proměny motorismu v  ČSFR a ČR vlivem 

politických, právních a ekonomických změn po listopadu 1989 v kontextu 

modernizačních teorií. Pro analyzovaní byl stanoven  časový rámec  období let 

1989 až 2021. Práce se pokusila   postihnout  deskripci předpokladů a explanaci  

výsledků vzájemné interakce, adaptace a proměny prostředí,  motoristů a 

zastoupení automobilových značek. Pro vlastní analýzu bylo zkoumáno jen 

několik vybraných automobilových zastoupení, která přivezla nové technologie, 

moderní metody prezentace firem a produktů, vytvořila pracovní místa a podílela 

se na tak na změně životního stylu. Práce si kladla za cíl získat odpovědi na 

výzkumné otázky: Jak se profilovaly preference motoristů při volbě značky po 

otevření trhu od roku 1989?  Které značky zaujímaly pozice v první pětce ve 

zkoumaném časovém období? Jaký vývojový trend ovlivnil nejvíce automobily 

v posledních dvaceti letech (2000 -2020)?     

 Zkoumáním materiálů a analýzou dat bylo zjištěno, že značka Škoda si 

prokazatelně udržela od roku 1993 pozici nejprodávanější značky na trhu, od 

druhé po pátou příčku se střídaly značky Ford, Hyundai, Renault, Peugeot, 

Toyota, Dacia a VW. Statistická data bohužel nejsou k dispozici pro roky 1989 

až 1992 u SDA. Toto je v důsledku rozdělení Československa, neboť po vzniku 

ČR vznikl SDA a ten disponuje pouze daty od doby svého vzniku. Prodejní 

pořadí značek se kryje s preferenčními tendencemi zákazníků. Při hodnocení 

vlivu přítomnosti výrobního závodu značky na její schopnost zvýšit svoji oblibu 

se ukázalo, že v případě kolínského TPCA se tato skutečnost po otevření závodu 

v číslech prodejů neprojevila, naopak v případě značky Hyundai byl následně 

patrný dynamizující vliv a postup do první pětky.    

 Jako významný hybatel proměny se jeví příchod a rozvoj výpočetní 

techniky, která jednak vstoupila jako nedílná a stále narůstající součást výbavy 

vozů. Její vliv také zásadním způsobem proměnil proces výběru a nákupu vozu, 
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neboť z původně ryze osobní obchodní záležitosti se dnes může uskutečňovat až 

na samotné předání vozu v online prostoru.      

 Kriticky je třeba zmínit, že nemožnost získat data a podklady z archivů 

Ministerstva dopravy či Ministerstva vnitra  z důvodu uzavřených archivů 

v souvislosti s  pandemií, nemohou být závěry více rozvedeny. 

 V práci byly zmíněny globální okolnosti ekonomického vývoje v období 

od 80. do 90. let, aby  poskytly  kontextuální souvislosti. Ve stručnosti byly 

popsány  historické tradice vývoje strojírenství v  Čechách, dotýká se 

signifikantních specifik  trhu s osobními automobily od 80. let do zlomového 

roku 1989. Předloženy byly  stěžejní počiny, které umožnily a determinovaly 

proměnu motorismu po roce 1989, v období od roku 2000 do současnosti (2021) 

Třetí kapitola, která zachycuje prvky stabilizace proměn z roku 1989 reflektuje 

jejich zúročení v otevření dvou dalších výrobních závodů firem Hyundai a 

Konsorcia PSA a Toyoty. Práce popisuje aféru „dieselgate“, která má globální 

rozměr, avšak v českých poměrech nijak nepoznamenala prodej naftových ani 

benzínových           

 V průběhu zkoumaných pramenů  byl zaznamenán vývoj postoje 

k objektu automobilu. Automobil reprezentoval ve 20. století majetek a 

symbolizoval status, ve století 21. došlo k rekonfiguraci hodnot a za majetek jsou 

považovány pouze automobily vyráběné v malých sériích jednotek kusů či 

nižších desítek a sběratelské exempláře. Charakteristikou, která přetrvala je 

příznak statusu, který se rozprostřel do každodennosti. Slouží mu běžně vyráběné 

automobily a spolupodílí se na jeho budování i současná firemní kultura, která 

využívá symbolické spojení  pracovního místa v hierarchii firmy 

s odstupňovanou třídou služebního vozu. Svým dílem na tom rovněž participuje 

reklama, která přímo i nepřímo přiřazuje symboliku jednotlivým značkách a 

třídám vozů.          

 Domnívám se, že stanovené cíle se mi v předložené diplomové práci 

podařilo naplnit a současně je logicky zasadit do souvisejících politických, 

ekonomických a právních kontextů. 
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Příloha  A Přepis rozhovoru. 

Řekněte mi, prosím, ve kterém roce vstoupila společnost – importér na 

český( československý trh)? No, Mazda začala být v tehdejší ČSFR aktivní již 

v roce 1991 prostřednictvím smluvního distributora AutoPalace Praha, a to jako 

jeden z prvních importérů , stejně tak Opel, kde jsem v roce 1991 začínal já. . 

Následně v roce 2006 Mazda ustavila vlastní pobočku Mazda Česká republika  a 

paralelně i Mazda Slovensko, která plně převzala aktivity importéra. Právní 

forma je organizační složka belgické logistické centrály Mazda 

A s jakým konceptem ? Kolik zaměstnanců čítal tým na začátku působení? Co 

značka komunikovala? Mohu hovořit pouze za Mazdu CZ/SK od r. 2006, počty 

lidí v AP předtím přesně neznám, měli tam řadu sdílených pozic atd. My jsme 

v 2006 začínali s 17 lidmi v ČR a 6 v SK ( stále jsme ten trh brali a berme jako 

společný, např. odd Aftersales je stále v podstatě společné, tréninkové centrum 

máme v Bratislavě společné CZ i SK atd.). Nyní máme v ČR 16 lidí, v SK 6 lidí, 

i když skladba pozic se trochu proměnila. Koncept v roce 2006 byl v podstatě  

postaven pro další rozvoj prodeje vozů a zajištění servisu ve vlastní režii, a 

s využitím celoevropských systémů a aktivit shodných s ostatními evropskými 

trhy ( objednávání vozů, nd, záruční procesy, PR, marketing atd.. Náš trh 

obchodně spadal a stále spadá do regionu pro střední a východní Evropu 

s řízením v Klagenfurtu v Rakousku (tam je i rakouský importér). 

Jaké hlavní motivy a cíle stály za rozhodnutím vstoupit na český trh? Rozvoj 

obchodu na nových trzích po roce 1989v podmínkách volného obchodu, 

s dosažením podílu na trhu minimálně na úrovni ostatních již zavedených trhů 

v EU. 

Lišila se nějak   fáze příprav vstupu ve srovnání s jinými srovnatelnými 

expanzními kroky společnosti? Vstup na trh byl ze strany Mazda standardní 

podle již dříve aplikovaných schémat v jiných zemích , v tomto případě zpočátku 

s využitím spolupráce s nezávislým distributorem (tedy AP). 

Byl zmapován trh před vstupem (kým)? Předpokládám, že po roce 1989 Mazda 

trh zmapovala prostřednictvím kandidáta pro importérskou spolupráci, tedy AP. 



 

 

AP měl v tehdejší době personální zkušenosti se zahraničním obchodem 

s automobily a navíc byl zřízen holandským importérem Mazda ( a dalších 

značek) , firmou De Binckhorst). Před zřízením vlastní firmy v roce 2006 tu 

tehdy rovněž několik měsíců působil tým 2 osob, který ve spolupráci s lokální 

právní kanceláří firmu MMCZ zakládal. 

Překvapil něčím český zákazník? A jak se proměnil zákazník a jeho nároky za 

dobu působení společnosti na českém trhu? (změnily se nároky na prodej, kvalitu 

servisu, proměňoval se zájem o prodej nových a ojetých vozů; změnilo se 

procento zákazníků, kteří se vracejí do značkového servisu od počátku působení 

společnosti na českém trhu po dnešek ? A lze vysledovat zlom a příčiny? Po roce 

1991 byl na tuzemském trhu „hlad“ po kvalitních zahraničních vozidlech, řada 

zájemců se rekrutovala mezi tehdejšími restituenty, zájem byl v podstatě o vozy 

levnější, které byly schopny konkurovat tehdy tuzemskému výrobci, a poté 

naopak vozy na horním konci nabídky ( dražší, dobře vybavené, s menším 

ohledem na cenu). Prodejny a servisy zřízené smluvně importéry byly v podstatě 

jediným zdrojem informací o vozech a možností si je prohlédnout, stejně jako 

několik tehdy pořádaných výstav/autosalonů- zájem a návštěvnost vyla vysoká. A 

srovnání se současností- dnes je zákazník velmi dobře informován před užším 

výběrem, který poté může zakončit v prodejně. Zákazníci již po 30 letech mají i 

řadu vlastních zkušeností s jejich vozy, takže to již- oproti roku 1991-hraje 

významnou roli v rozhodování, a také prodejní argumentaci. Dnešní zákazník je 

tedy lépe informován, je náročnější jak na produkt, tak na servis, požaduje 

odpovídající cenu za danou hodnotu. Navíc je zde také možnost si vůz pořídit 

v zahraničí, jezdit na servis do zahraničí atd., tzn. náš trh i v tomto musí být 

konkurence schopný. Od roku 1991došlo  také k rozvoji soukromého podnikání, 

které je dnes zcela přirozené, velký podíl vozů je tedy pořizován firmami nebo 

živnostníky, tomu odpovídají také nové formy prodeje a užití automobilů a 

finanční produkty ( leasing, úvěr, operativní leasing, autopůjčovny atd.). Došlo 

také k vývoji ve vnímání záruky na vůz- dříve byla záruka 1 rok, poté ze zákona 

prodlouženo na 2 roky, k tomu řada výrobců nabízí ještě záruku delší (Mazda 3 



 

 

roky), s možností dalšího významného prodloužení ve vlastní režii nebo jako 

pojištění ve spolupráci s dalšími partnery. Dnes tedy zákazník i ve 100.000 km 

stále očekává, že pokud na voze bude závada, výrobce ji bude zvažovat stále jako 

záruční…. 

Jaké hlavní charakteristiky má marketingová prezentace produktů společnosti? 

(ideálně doložit odkazem na tiskové zprávy; jaká jsou hlavní poselství pro 

zákazníka; konkrétní slogany z reklam s uvedením roku). Mazda- japonský 

produkt, kvalita. Vlastní cesta k hledání technických řešení (v minulosti  motor 

s rotačním pístem/Wankel, motor s Millerovým cyklem spalování, přeplňování 

kompresorem COMPREX, malé 6 ti válcové motory v MX-3, XEDOS6, 

v současnosti řada úsporných a emisně motorů a celkový koncept SKYACTIV, 

motor kombinující benzínový a vznětový cyklus spalující benzín SKYACTIV-X 

atd.) 

Značka má své zastoupení ve všech evropských zemích. Ve kterých letech 

vstupovala do ostatních zemí bývalého „východního „bloku? Bylo to 

v podobném časovém období jako vstup do ČR/SR- jakmile to podmínky daného 

trhu umožnily.  

Jaký podíl na počtu zákazníků zaujímá firemní klientela? Jak se tento poměr 

vyvíjel v průběhu posledních 30ti let?  Obecně zpočátku byl významný podíl 

soukromých zákazníků , následoval nástup zřizování firemních flotil v ČR nově 

etablovaných  firem (jako Coca Cola, nadnárodní potravinářské firmy  atd.). 

Nicméně Mazda nebyla a není typická fleetová značka jako Opel, Ford, takže 

tam ten podíl nebyl dominující nikdy. V současnosti je u Mazda podíl přibližně 

60% živnostníci, tj. koupě na IČO, 2% větší firmy nad 5 vozů, zbytek tedy 38% 

soukromí zákazníci. 

Čím se snaží společnost odlišit od ostatních importérů a prodejců automobilů. 

Odlišnost vyplývá také z velikosti značky celosvětově, případně evropsky, tomu 

odpovídá i menší dealerská síť atd. 

Podporuje nebo sponzoruje společnost nějaké projekty? ( podpora sportovců, 

charita apod.) ano, nicméně Mazda není sponzorem v nějakém plošném 



 

 

celoevropském projektu, ale spíše ve vybraných případech a mnohdy ve 

spolupráci s dealery (SOS vesničky, sportovní akce jako běhy na dlouhé tratě 

v regionech, účast ve filmech atd.) 

Čeho si společnost sama na sobě nejvíce cení? Nezávislost, inovativnost, kvalita 

výrobku, páče o zákazníky a zaměstnance, loajalita 

Co byste jako společnost sami označili za nejvýznamnější změny posledních tří 

dekád v rámci oboru? Narůstající právní  a finanční překážky v Evropě vyvolané 

především „ekologií“ , které staví automobil do role škůdce a výrobce i majitele 

příslušně penalizují a komplikují mu život. To vede na straně výrobců a 

distributorů k enormním nákladům (vývojové náklady, ale i platby za emise CO2 

atd.), omezení výrobního sortimentu a mnohdy k ukončení činnosti na daném 

trhu. Dále  je stále aktuálnější a náročnější změnou rostoucí tlak na alternativní 

paliva a zdroje energie, tedy především elektromobilita, která zatím ale nedospěla 

do stavu, kdy by plně mohla nahradit spalovací motory. 

V neposlední řadě vnímání automobilu mladými lidmi je jiné, než u generace 

předchozí, mladí vůz nechtějí vlastnit, využívají jiné formy dopravy, auto je pro 

ně spíše zdroj obtíží a nákladů.  

 


