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Automobilka Volvo Cars se do roku 2030 vydá čistě 
elektrickou cestou 

Společnost Volvo Cars se zavázala stát se lídrem na rychle se rozrůstajícím trhu prémiových 
elektrických vozidel, přičemž plánuje stát se do roku 2030 automobilkou zaměřující se na výrobu 
elektromobilů. 
  
Od tohoto milníku má automobilka v úmyslu prodávat výhradně elektrická vozidla a ze svého 
portfolia vyřadit veškeré automobily se spalovacím motorem, a to včetně hybridů. 
  
Přechod k pozici výrobce plně elektrických vozidel představuje součást ambiciózního klimatického 
plánu společnosti, jehož smyslem je prostřednictvím konkrétních kroků důsledně snižovat uhlíkovou 
stopu vyprodukovanou během životního cyklu jednoho vozu. 
  
Automobilka ve svém rozhodnutí spoléhá na to, že bude dle očekávání vytvořena příslušná 
legislativa a současně se bude rychle rozrůstat infrastruktura vysoce kvalitních nabíjecích stanic, což 
podpoří spotřebitele v jejich rozhodnutí přijmout elektromobilitu. 
  
Posun společnosti Volvo Cars směrem ke kompletní elektrifikaci jde ruku v ruce s intenzivnějším 
zaměřením na online prodej a celistvější, atraktivnější a transparentnější nabídku, kterou spotřebitelé 
dostanou pod označením Care by Volvo. Všechny plně elektrické modely budou k dispozici pouze 
online. 
  
Ambice pro rok 2030 představuje akcelerační prvek elektrifikační strategie společnosti Volvo Cars, 
která staví na silné poptávce po elektrifikovaných vozech Volvo v posledních letech a také na 
přesvědčení, že se trh vozů se spalovacími motory postupně zmenšuje. 
  
„Abychom i nadále slavili úspěchy, potřebujeme ziskový růst. Proto jsme si místo investic do 
scvrkávajícího se podnikání vybrali investování do budoucnosti, která bude elektrická a online,“ 
prohlásil generální ředitel automobilky Håkan Samuelsson. „Nyní se plně soustředíme na cíl stát se 
lídrem v rychle se rozrůstajícím segmentu prémiových elektrických vozů.“ 
  
V loňském roce uvedla společnost Volvo Cars na trhy celého světa svůj první plně elektrický vůz, 
Volvo XC40 Recharge. Dnes společnost odhalí svůj druhý plně elektrický vůz, kterým bude nový 
model řady 40. 
  
V následujících letech pak společnost Volvo Cars představí další elektrické modely. Již v roce 2025 
by podle očekávání automobilky měla 50 % jejího globálního prodeje tvořit plně elektrická vozidla, 
zatímco zbytek budou hybridy. V roce 2030 by se měly prodávat jen elektrické vozy Volvo. 
  
„Z dlouhodobé perspektivy nemají auta se spalovacím motorem budoucnost,“ uvedl Henrik Green, 
technický ředitel společnosti. „Jsme pevně rozhodnuti začít vyrábět pouze elektrická vozidla, přičemž 
by k této změně mělo dojít v roce 2030. Díky tomu budeme schopní uspokojit očekávání našich 
zákazníků a s ohledem na klimatickou změnu se stát součástí řešení.“ 
  



  
------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala společnost Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 vozů (705 452), což ve srovnání s rokem 2019 znamená propad o 6,2 %. 
  
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 2020 prodáno 661 713 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 lidí (41 500). 
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: například chce 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 – 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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