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Česká republika je pro řidiče druhou
nejlevnější zemí v Evropě
V Evropě je jen jedna země, která je pro řidiče levnější než Česká republika. A to
Maďarsko. Vyplývá to z průzkumu sestaveného na základě ukazatele LeasePlan Car
Cost Index. Ten zahrnuje veškeré náklady na vlastnictví a provoz osobního vozidla
v dané zemi, a to zvlášť pro benzinovou a zvlášť pro naftovou motorizaci.
Vůbec s největšími výdaji musí počítat majitelé benzinových vozů v Norsku, kteří měsíčně
vynaloží na automobil v průměru 708 eur, tedy 19 200 korun. To je téměř dvakrát více
než v Maďarsku (364 eur / 9800 korun). V České republice jde o 386 eur, v přepočtu o
10 400 korun. Kromě Norů se s vysokými náklady musí smířit rovněž Italové (678 eur /
18 300 korun) nebo Dánové (673 eur / 18 200 korun).
Naftové auto se nejvíce prodraží Nizozemcům, kteří na ně v průměru vynaloží 695 eur,
což je 18 800 korun. Následují Finsko (684 eur / 18 500 korun) a Norsko (681 eur /
18 400). Na opačné straně žebříčku jsou opět Maďarsko (369 eur / 10 000 korun) a
Česká republika (396 eur / 10 700 korun).
LeasePlan Car Cost Index sestavila vedoucí společnost ve správě firemních autoparků
LeasePlan na základě analýzy nákladů na vlastnictví a provoz aut ve 24 evropských
zemích. Pro porovnání vybrala malá vozidla, jakými jsou Opel Corsa nebo Renault Clio,
i zástupce nižší střední třídy, kam patří Škoda Octavia, Volkswagen Golf či Ford Focus.
Analýza počítala s náklady v prvních třech letech provozu a ročním nájezdem 20 tisíc
kilometrů.
Index představuje souhrn všech podstatných položek týkajících se vlastnictví a
provozování nového vozidla: jedná se o pořizovací cenu, amortizaci, servis a údržbu,
pojištění, daně, náklady na palivo v každé zúčastněné zemi a také na zimní pneumatiky,
pokud je předepisuje místní legislativa.
Studie mimo jiné ukázala, že existuje silná korelace mezi vysokými celkovými náklady a
výši daní – silniční daně a DPH. Právě z tohoto důvodu patří mezi nejdražší země Itálie,
severské státy a Nizozemsko. Naopak nejnižší celkové náklady jsou ve státech s nízkým
zdaněním, tedy v Maďarsku, České republice a Rumunsku. Vliv na tyto rozdíly mohou
mít i silná „zelená hnutí“ v dražších zemích, což se promítá do environmentální regulace

prostřednictvím daní. Například v Nizozemsku zvýší silniční daň a DPH celkové náklady
na dieselový vůz až o 31%. V Norsku se benzinový automobil prodraží na daních až o
29 % celkových nákladů.
Tex Gunning, generální ředitel společnosti LeasePlan, k výsledkům studie říká:
„Amortizace a nedostatek kontroly nad náklady jsou dvě skutečnosti, které vyvolávají
otázky o výhodách vlastnictví automobilu v porovnání s leasingem anebo jinými
alternativami. Naše přítomnost v celém řetězci automobilového průmyslu v kombinaci s
naším globálním zaměřením nám dovoluje řídit náklady na vozidla klientů velmi
konkurenceschopně a dokonce tak, aby byly nižší, než kdyby si vozy kupovali. Vzhledem
ke složité struktuře nákladů doporučujeme, aby potenciální majitelé vozidel nebo správci
vozových parků uvažovali při rozhodování o pořízení nového nebo ojetého automobilu v
širších souvislostech.“

Celkové měsíční náklady na vlastnictví a provoz automobilu

Zdroj: LeasePlan
Kontakt pro média:
Pavel Hálek
tel. 602-346-551, e-mail: halek@medialni.cz
LeasePlan je globálním i tuzemským lídrem ve full-service leasingu automobilů – profesionální správě
firemních autoparků. Je zastoupen ve 33 zemích. Na konci roku 2015 jako první na světě překonal hranici
1,5 milionu automobilů ve správě, nyní má ve flotile přes 1,64 milionu vozů. Díky unikátnímu řešení account
managementu LeasePlan dlouhodobě obhospodařuje klienty s různou velikostí flotil, kdy se každému
zákazníkovi věnuje tým profesionálů. V roce 1995 přivedl full-service leasing do České republiky. Dnes
tady pečuje o více než 22 tisíc vozidel. Více informací na: www.leaseplan.cz.

