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Společnost Volvo Cars zažila po svém zotavení z 
pandemie z hlediska prodeje nejsilnější druhé pololetí 
ve své historii 

Společnost Volvo Cars v roce 2020 vykázala zatím nejlepší prodejní čísla pro druhou polovinu roku, 
za což vděčí rychle rostoucí poptávce po jejích elektrifikovaných modelech, která automobilce 
pomohla zotavit se z důsledků pandemie onemocnění covid-19. 
  
Během první poloviny roku podnikla společnost za účelem zmírnění dopadu pandemie rozhodné 
kroky, které jí umožnily po krátkém uzavření provozu rychle obnovit veškeré operace a vstoupit do 
fáze zotavování. Tu navíc podpořil velký zájem o modelovou řadu Recharge nabízející 
elektrifikovaná vozidla s možností dobíjení. 
  
Podíl prodaných vozů Recharge s plně elektrickým nebo plug-in hybridním pohonem se v roce 2020 
oproti roku 2019 více než zdvojnásobil. V Evropě činil podíl vozů Recharge 29 % z celkového 
prodeje, díky čemuž se značka Volvo přesunula v regionu do vedení v prodeji elektrifikovaných vozů 
s možností dobíjení. Mimoto se dostala do čela také v prodeji plug-in hybridních vozů na území USA. 
  
V Číně a v USA, což jsou největší samostatné trhy automobilky, hlásí společnost růst prodeje za celý 
rok, protože se zde ve druhém pololetí podařilo dosáhnout více než jen oživení prodeje po jeho 
poklesu v důsledku pandemie v první polovině roku.  
  
„Po těžkém začátku jsme zažili skvělé druhé pololetí a ve všech našich hlavních prodejních 
regionech jsme získali významný podíl na trhu,“ uvedl ředitel pro globální obchodní operace Lex 
Kerssemakers. „Pro rok 2021 je naším cílem navázat na tento pozitivní trend a pokračovat v 
představování nových elektrifikovaných vozů Volvo a dále rozvíjet náš online prodej.“ 
  
Zatímco v první polovině roku 2020 klesl prodej společnosti o 21 %, ve druhé půlce se automobilce 
podařilo navázat na růstovou trajektorii posledních let a od června vykazovat každý měsíc solidní 
meziroční růst. Ve druhé polovině loňského roku došlo ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 
ke zvýšení prodeje o 7,4 %, přičemž se prodalo celkem 391 751 vozů. 
  
V roce 2020 prodala společnost Volvo Cars v celosvětovém měřítku 661 713 vozů, což oproti roku 
2019 znamená pokles prodeje o 6,2 %. Ačkoli nejsou v současné chvíli všechna kompletní čísla za 
uplynulý rok potvrzena, již nyní lze říci, že společnost Volvo Cars překonala své konkurenty a během 
prvních 11 měsíců roku získala tržní podíl ve všech svých hlavních prodejních regionech. 
  
V Číně, kde se prodalo celkem 166 617 vozů, činil nárůst za rok 2020 ve srovnání s předchozím 
rokem 7,5 %. V USA automobilka prodala 110 129 vozů, což je o 1,8 % více v porovnání s rokem 
2019. Na obou trzích společnost zaznamenala silnou poptávku po své řadě cenami ověnčených 
SUV, což mělo hlavní podíl na zvýšení objemu prodeje. 
  
V Evropě potěšil společnost Volvo Cars na mnoha klíčových trzích velký zájem o její modely 
Recharge. Celkové zpomalení trhu a omezení související s protipandemickými opatřeními vedly k 
celkovému celoročnímu poklesu prodeje o 15,5 %. 



  
Pandemie mimoto urychlila posun společnosti směrem k online prodeji, na který se bude nadále 
zaměřovat i v letošním roce. V roce 2020 došlo oproti roku 2019 také k více než zdvojnásobení 
počtu vozů prodaných na základě předplatného. Míra získávání zákazníků prostřednictvím tohoto 
kanálu byla i nadále vysoká, což jen podpořilo zvýšení tržního podílu automobilky. 
  
Společnost Volvo Cars se zavázala stát se výrobcem prémiových elektrických vozů a na to konto v 
následujících letech představí hned několik plně elektrických modelů. Do roku 2025 pak chce v rámci 
svého globálního prodeje dosáhnout stavu, kdy budou 50 % jejího ročního prodeje tvořit čistě 
elektrická vozidla a zbytek budou představovat hybridy. V současné době se jedná o jedinou 
automobilku, která nabízí pro každý model ve svém portfoliu alespoň jednu plug-in hybridní variantu. 
  
Podrobné informace o prodeji v jednotlivých regionech najdete níže: 
  

Prosinec       
Červenec– 
prosinec 

    
Leden–
prosinec 

    

  2019 2020 Změna 2019 2020 Změna 2019 2020 Změna 

Evropa 34 224 33 593 -1,8 % 166 832 165 512 -0,8 % 340 605 287 902 
-15,5 
% 

Čína 16 908 18 584 9,9 % 87 220 100 876 15,6 % 154 961 166 617 7,5 % 

USA 12 360 14 244 15,2 % 58 114 66 874 15,1 % 108 234 110 129 1,8 % 

Ostatní 10 747 12 295 14,4 % 52 460 58 489 11,5 % 101 652 97 065 -4,5 % 

Součet 74 239 78 716 6,0 % 364 626 391 751 7,4 % 705 452 661 713 -6,2 % 

  
  
V celoročním měřítku se stalo nejlépe prodávaným modelem Volvo XC60, kterého se prodalo celkem 
191 696 vozů (2019: 204 965 vozů); po něm následovalo Volvo XC40 s celkem 185 406 prodanými 
kusy (2019: 139 847 vozů) a Volvo XC90 s 92 458 prodanými jednotkami (2019: 100 729 vozů). 
  
------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2019  
Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy 
švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
274,1 miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě prodalo 
705 452 (642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 9,8 %. 
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie, 
kterou automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení 
společnosti pro další fázi růstu.  
  
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších 
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V roce 2019 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 41 500 (41 500) 
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení 
mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC 
sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v 
Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), 
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se 
produkují ve švédském Olofströmu. 
  
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům 
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do 



celé řady obchodních ambicí společnosti: chce například do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž do té 
doby hodlá navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu a jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Cars. Některé z 
popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích 
lišit a mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. 
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Petra Doležalová 

Externí PR Manager 
Volvo Car Czech Republic, s.r.o. 
  Telefon: +420 602 453 813  

        Email:petra.dolezalova@volvocars.com 
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