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Seat Leon – čtvrtý v řadě
Ko m p a k t n í L e o n j e d l o u h o d o b ě
nejprodávanějším modelem značky Seat s více
než 2,2 milionu dodaných vozů dosavadních tří
generací. Jeho čtvrtá generace je prvním plně
propojeným vozem a dosud nejinovativnějším
produktem španělské automobilky.
Jeho tvůrci si nekladli za cíl přijít s revoluční
proměnou. Zaměřili se především na technický
vývoj. Výsledek je patrný na první pohled: je to
okamžitě rozpoznatelný Leon a přitom je úplně
nový s prodlouženou kapotou, plně LED světlomety
či souvislým světelným LED pásem na zádi.
Poprvé bude tento sourozenec Golfu
a Octavie, s nimiž sdílí modulární platformu MQB
Evo, k dispozici nejen s pohonem na benzin, naftu
a zemní plyn, ale i jako mild hybrid a plug-in hybrid.
Příznivci Leonu ocení fakt, že pětidveřový
hatchback i kombi Sportstourer nabídnou díky
prodloužení rozvoru náprav o 50 mm na 2686 mm

(délka vozu se protáhla o 86 mm na 4368 mm)
více prostoru v zadní části. Zavazadlový prostor
se u liftbacku nezměnil (380 l), u kombi narostl na
617 l.
Nový Leon má digitalizovaný kokpit s 10,25“
přístrojovým displejem a 8,25“ displejem
infotainmentu propojitelného se smartphonem. Za
příplatek bude k dispozici 10“ displej s ovládáním
gest a online navigací. Díky zabudované SIM
kartě bude více digitálně propojen s okolím než
byl dosud jakýkoli model Seatu, takže uživatelé
získají přístup na dálku k datům ze svého vozidla
a budou například moci řídit proces nabíjení
u plug-in hybridní verze nebo činnost klimatizace.
Leon bude mít premiéru v březnu na
autosalonu v Ženevě. Výroba ve španělském
Matorellu už začala, uvedení na trh je plánováno
na duben 2020, v případě kombi Sportstourer ve
třetím čtvrtletí.
více na
www.autoweek.cz

První elektromobily z Nošovic
Společnost Hyundai Motor od března
letošníhorokuzačnesvůjmodelKonaElectric
s plně elektrickým pohonem vyrábět ve
své továrně HMMC v Nošovicích, protože
letos v Evropě očekává trojnásobný zájem
o tento model. Cílem Hyundaie je v roce
2020 dodat v Evropě 80 000 elektricky
poháněných vozů Kona, Ioniq a Nexo.
V souvislosti s tím zvýší dodávky ze závodu
Ulsan v Jižní Koreji.
Hyundai Kona Electric je pětimístný
crossover dlouhý 4165 mm poháněný
elektromotorem o výkonu 100 kW (Eco)
nebo 150 kW (Power). Akumulátor
s kapacitou 39,2 nebo 64 kWh umožňuje

dojezd 289 resp. 449 km (WLTP). Akční
cena je 899 990 Kč (Eco) resp. 1 104 990
Kč (Power).

Luca de Meo má vyvést Renault z krize
Renault je stále ochromen aférou
svého bývalého generálního ředitele
Carlose Ghosna. Mužem, který dostal za
úkol uklidnit situaci je Ital Luca de Meo.
Donedávna předseda představenstva
Seatu se stane generálním ředitelem,

ovšem své funkce se může ujmout až od
1. července vzhledem ke konkurenční
doložce jeho smlouvy v koncernu
Volkswagen. Luca De Meo (52), držitel
ocenění ManBest 2009, odstoupil z vedení
Seatu na začátku ledna. V jeho čele stál
od listopadu 2015 a dovedl jej k historicky
nejlepším
ekonomickým
výsledkům.
De Meo ve funkci vystřídá dočasnou
šéfku Clotilde Delbosovou, která v říjnu
provizorně nahradila náhle propuštěného
Thierryho Bollorého. Generální ředitel
Renault je zodpovědný za provozní
záležitosti, zatímco president JeanDominique Senard má na starosti alianci
s Nissanem.

více na
www.autoweek.cz

Úspěšná bilance pro Porsche Česká republika
Společnost Porsche Česká republika, oficiální
importér značek Volkswagen, Audi, Seat
a Volkswagen Užitkové vozy, stojí v roce 2020
na startovní čáře nové éry osobní mobility. Do
roku 2020 vstupuje se 173 zaměstnanci. Prodej
zajišťuje 124 smluvních partnerů a servisem je
pověřeno 237 partnerů s celkem více než 3000
zaměstnanci.
V roce 2019 dodala zákazníkům 41 743
vozů (-7,0 %) a dosáhla obrat 25,609 miliardy
Kč (-1,7 %). „Po rekordním roce 2017 jsme čelili
citelným výpadkům výroby v roce 2018 i vloni.
Navzdory tomu značky Volkswagen osobní
vozy a Volkswagen Užitkové vozy obhájily pozici
importéra č. 1 ve svých segmentech,“ říká
jednatel společnosti Porsche Česká republika
Franz Pommer.
V oblasti aftersales byl dosažen obrat 4,204
miliardy korun, což představuje meziroční
nárůst o 6,6 %. Oblast aftersales ale brzdí velký
nedostatek lidí v ČR. Porsche ČR celkem prodalo
1,09 milionu hodin práce ve svých servisech
(meziročně +7,5 %) a originální díly za 1,954
miliardy Kč (+5,4 %). Prodej ojetých vozů v síti
Das WeltAuto dosáhl 17 531 vozidel.
Značka Volkswagen Osobní vozy zůstala
nejúspěšnější importovanou značkou s tržním
podílem 8,4 % (2018: 9,3 %). Prodejní bilanci

ovlivnil nedostatek motorů 1,5 TSI. V roce 2020
by už dodávky měly být bez problémů. Projevilo
se i odložení uvedení 8. generace modelu Golf.
Značka Audi vloni registrovala 2771 vozů,
přičemž zaznamenala 32% meziroční nárůst
klientských objednávek, což se ale projeví
až v letošním roce. „Uplynulý rok byl rokem
stabilizačním. Doplnili jsme portfolio o 22 modelů
a derivátů, zahájili nástup nízkoemisní mobility
s modely Audi e-tron a PHEV vozy a rozšířili jsme
nabídku o 7 sportovních modelů RS,“ říká vedoucí
divize Audi Marcel Archleb.
Úspěšný rok má za sebou divize Seat/Cupra.
„Těší mě, že k celkové pozitivní bilanci značky
Seat výraznou měrou přispěl také náš trh. S 8209
registrovanými vozy jsme zaznamenali meziroční
nárůst o 9,96 %. Důležité bylo i uvedení značky
Cupra se čtyřmi prodejci,“ říká vedoucí divize
Aleš Novák.
Značka Volkswagen Užitkové vozy dosáhla
nejlepší prodejní výsledky v historii a s 7348
registracemi se umístila na prvním místě
v segmentech N1+N2/M1+M2 a v segmentu N1 jí
2962 registrací vyneslo tržní podíl 14,5 % a poprvé
první místo. Podíl ve svých segmentech trhu
navýšily Transporter, Caddy, Crafter i Amarok.
Více o plánech Porsche ČR v roce 2020 na
str. 10 (po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Prodej Suzuki Jimny na českém trhu pokračuje
V reakci na nepravdivé informace
v českých médiích o stažení modelu Jimny
z evropského trhu Suzuki Česká republika
na základě prohlášení výrobce potvrzuje,
že tento model zůstává na českém
trhu i nadále v nabídce. Celosvětový
enormní zájem o model Jimny ovšem
způsobil, že poptávka výrazně převyšuje
možnosti výrobního závodu v Japonsku.
S nedostatkem vozů se nepotýká pouze
Česká republika, ale čekací doby delší,
než jeden rok jsou i v mateřské zemi. Nižší
alokaci vozů Jimny do EU navíc způsobuje
i fakt, že tento model negativně ovlivňuje

stanovený průměr CO2. V návaznosti na
opatření EU se Suzuki soustředí zejména na
prodej ostatních modelů s mild-hybridním
pohonem. Ignis a Swift se s ním již nabízí
a v brzké době se přidají i Vitara a S-Cross.

Další výzva OPD na podporu výstavby
plnicích stanic na vodík
Ministerstvo dopravy z Operačního
programu doprava (OPD) podpoří
výstavbu dalších plnicích stanic na
vodík. Za tímto účelem je vyčleněna
z evropských prostředků částka 102
milionů Kč v rámci programu podpory
infrastruktury pro alternativní paliva.
Žádosti je možné předkládat do 28. 5.
2020. O dotaci v této výzvě se mohou
ucházet žadatelé, kteří předloží projekt na
vybudování vodíkových plnicích stanic na
území České republiky. Celkové způsobilé

výdaje projektu mohou dosáhnout
maximálně 60 milionů Kč, maximální
míra podpory je 85 %. Předložené žádosti
budou hodnoceny zejména z hlediska
hospodárnosti, připravenosti a relevance
projektu.
Výzva navazuje na výzvu vyhlášenou
v dubnu 2019. V rámci tří výzev bude
podpořena výstavba minimálně osmi
plnicích stanic, čímž vznikne základ pro
rozvoj vodíkové mobility v České republice.
Celkem má Ministerstvo dopravy na
podporu infrastruktury pro alternativní
paliva vyčleněno 1,2 miliardy korun.
Předchozí výzvy byly zaměřeny na podporu
výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích
stanic, sítě běžných dobíjecích stanic pro
elektromobily a plnicích stanic na CNG
a LNG.

Další témata 5. týdne na autoweek.cz

Na 116 km dálnic je zakázáno předjíždění pro kamiony
Měly dálniční známky krýt Velkého bratra?
Absurdita za 401 milionů končí
Vloni Allianz odhalila pojistné podvody za 327 milionů korun
Škoda rozšiřuje přístup ke službám Škoda Connect

více na
www.autoweek.cz

Aston Martin našel záchranu
Konsorcium vedené kanadským miliardářem
Lawrencem Strollem pomůže automobilce Aston
Martin dostat se z vážných finančních problémů.
Stroll vydělal peníze mimo jiné podílem v módních
značkách jako jsou Tommy Hilfiger, Ralph Lauren
a Michael Kors. Před rokem a půl koupil tým F1
Force India, který přejmenoval na Racing Point.
Nyní jím sestavené konsorcium přichází s plánem
záchrany Aston Martin Lagonda Global Holdings.
Strollovo konsorcium souhlasilo s poskytnutím
krátkodobého pracovního kapitálu společnosti ve
výši 72 milionů dolarů, který bude později vrácen.
Stroll a jeho partneři za 182 milionů liber získají 16,7
% akcií. Stávající majoritní akcionáři, společnosti
Prestige/Strategic European Investment Group
(SEIG) a Adeem/Primewagon, souhlasí, že poté
navýší kapitál o dalších 318 milionů liber. Podíl
dosavadních hlavních akcionářů tím klesne
z 61 % na 50,5 %. Stroll ve finále získá 20 % akcií
a stane se předsedou představenstva. Uvedenou
operací Aston Martin získá dostatek finančních
prostředků, aby mohl pokračovat ve své činnosti
i dokončit zahájené projekty.
Vedení Aston Martinu věří, že se situace
obrátí k lepšímu s příchodem nového SUV DBX.
Automobilka pro jeho výrobu v prosinci 2019
otevřela novou továrnu ve Walesu. Aston Martin
uvádí, že už má na tento vůz se základní cenou
158 000 liber (4,75 milionu Kč) 1800 objednávek.

Klíčový pro budoucnost firmy bude rok 2022,
kdy bude splatná půjčka ve výši 1 miliardy liber.
Pro Aston Martin bude důležité zvýšení míry zisku,
které je ve srovnání s konkurenčním Ferrari velmi
nízké. Aston Martin také, na rozdíl od Bentleye
a Rolls Royce, postrádá zázemí velké společnosti.
Na konci roku 2017 Aston Martin poprvé od
roku 2010 ohlásil zisk. V říjnu 2018 byla společnost
uvedena na londýnskou burzu a investovala
do vývoje nových modelů. Jenže přišel pokles
prodeje v Číně, USA a posléze i v Evropě.
Automobilka byla nucena zastavit projekt
elektricky poháněného Rapide E, který nebude
k dispozici dřív než v roce 2025, a po Novém roce
jí hrozila insolvence.
Stroll věří, že Aston Martin má skvělou
budoucnost: „Po naplnění fundraisingu ve
výši 500 milionů liber se těším na spolupráci
s představenstvem a manažerským týmem
ve společnosti Aston Martin Lagonda abych
zhodnotil a vylepšil každý aspekt jejího provozu
a marketingu. Já i moji partneři pevně věříme,
že Aston Martin je jednou z největších značek
luxusních automobilů na světě. Věříme, že
tato kombinace kapitálu i moje zkušenosti
z automobilového průmyslu a budování vysoce
úspěšných exkluzivních značek pomohou naplnit
potenciál firmy Aston Martin Lagonda.“
více na
www.autoweek.cz

BorgWarner kupuje Delphi Technologies
za 3,3 miliardy dolarů
Výrobci automobilů i jejich dodavatelé
vytvářejí aliance pro vývoj elektricky
poháněných vozidel a autonomního
řízení kvůli obrovské finanční a technické
zátěži a tlaku vlád na zavádění bezemisní
dopravy. Společnost BorgWarner se nyní
dohodla na koupi Delphi Technologies

za 3,3 miliardy dolarů, protože americký
výrobce autodílů se hodlá více uplatnit
na rychle rostoucím trhu s hybridními
a elektricky poháněnými vozidly. Akvizice
mu přinese odborné znalosti Delphi
v oblasti výkonové elektroniky a rozšíření
svého portfolia v souvislosti s posunem
automobilového průmyslu k větší nabídce
vozidel zaměřených na čisté technologie.
Společnost Delphi Technologies se v roce
2017 oddělila od Delphi Automotive,
bývalé holdingové společnosti General
Motors. BorgWarner a Delphi Technologies
v loňském roce vykázaly tržby 10,17 miliardy
USD resp. 4,36 miliardy USD.

Dobíjecí stanice ČEZ loni zdvojnásobily objem odběrů
Elektromobily u dobíjecích stanic
ČEZ vloni čerpaly energii celkem 153
612x. Množství elektřiny, odebrané v síti
veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ,
loni meziročně vzrostlo o 105 % na 1 963 523
kWh. Skupina ČEZ aktuálně v ČR provozuje
190 veřejných dobíjecích stanic, z toho je
130 rychlodobíjecích. Infrastruktura vzniká
i díky evropskému grantu z programu
Connecting
Europe
Facility
(CEF).
Nejvyužívanějšími lokalitami zůstávají už
tradičně místa vybavená rychlodobíjecími

stojany, které díky svému výkonu 50 kW
umožňují většině elektromobilů dobít 80
% kapacity akumulátoru za cca 20 až 30
minut.

Krátce

Škoda na ženevském autosalonu představí Octavii iV RS s plug in hybridním
pohonem.
Generální ředitel Jaguar Land Rover Ralph Speeth oznámil, že v září opustí svou
funkci.
Společný podnik Total a Peugeot hodlá do roku 2030 vyrábět milion akumulátorů pro
elektromobily ročně.
Prodej elektromobilů v Rusku v roce 2019 vzrostl meziročně o 145 % na 353 vozů.
Divize VW Group pro nákladní vozy Traton učinila nabídku na úplné ovládnutí
americké automobilky Navistar International.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Dachser Brno s novým
manažerem provozu
Čerstvý manažer nastoupil na pozici
Manager Operations pobočky Dachser
Brno. Bude mít na starosti řízení všech
klíčových týmů logistického provozu.
Michal Císař vystudoval bakalářské
studium na Provozně ekonomické fakultě
České zemědělské univerzity v Praze.
Po ukončení studia měl na starosti
disponování spojů na vnitrostátních
i mezinárodních linkách DHL Express.
V roce 2015 nastoupil do společnosti
Dachser Czech Republic jako disponent
charterových přeprav. Později působil
jako Sales Representative pro největší
českou pobočku Kladno a od roku 2018
vedl oddělení charterových přeprav
na pobočce Brno. Na své nové pozici
Manager Operations Dachser Brno vede
pět týmů – oddělení místní dopravy,
charterových přeprav, linkových přeprav,
překládkového terminálu a správy
obalového hospodářství.

Dušan Fornůsek ve Škodě Auto
Český Ford loni personálně přeskupil
pražský import. Z firmy odešlo
několik manažerů. Jedním z nich byl
i Dušan Fornůsek. Pro FMC pracoval
s přestávkami od roku 2005. V roce 2012 se
po angažmá ve ŠkoFINu ke značce vrátil,
aby zastával pozici marketingového
ředitele. Později se přesunul na pozici
FCSD manažera, která ale byla na
začátku loňského roku v rámci evropské
restrukturalizace zrušena a Fornůsek
z firmy odešel. V průběhu roku se pak
věnoval networkingu a přednáškám
marketingu studentům VSE. V lednu
2020 pak oznámil nástup na pozici
Aftersales Training Project manažera ve
Škodě Auto.

více na
www.automakers.cz
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Kvóty na
dobíjecí
stranice?

Porsche Česká
republika na
startu nové éry
Šéf VW Diess
požaduje vyšší
daň z CO2

Vývoj pojistného
trhu v roce 2019

Kvalita autoservisů se
loni mírně zhoršila

Porsche Česká republika na startu nové éry
Největší importér aut do ČR se angažuje
v rozvoji elektromobilní infrastruktury. Letos uvede
na trh tři elektromobily a šest plug-in hybridních
vozidel. Elektromobilní ofenzivu odstartuje VW
ID.3 – první síťově propojený elektromobil pro
každodenní provoz s cenou pod 800 000 Kč
vč. DPH dostupný širšímu okruhu zákazníků. Do
prodeje přijde na přelomu června a července.
„Stojíme na prahu nové doby, která přináší
elektromobilitu a my budeme tím, kdo udává
trend. Kromě čistě elektrických modelů
představíme rovněž hybridní vozy, jež jsou
nedílnou součástí nových trendů mobility. S tím
musí jít ruku v ruce vybavenost dealerů. U nich
intenzivně probíhají školení personálu s cílem
nejen prodávat, ale také servisovat hybridy
a elektromobily, a proces vybavenosti potřebnými
zařízeními, zejména pak dostatečným množstvím
nabíječek,“ komentuje zlomové období jednatel
Porsche Česká republika Jan Hurt.
Volkswagen Osobní vozy pro rok 2020 připravuje
zásadní novinky v čele s osmou generací modelu
Golf, jehož předprodej byl zahájen v polovině
ledna. Volkswagen představí i jeho sportovně
laděné deriváty GTD, GTI či Golf R s výkonem
245 kW (333 k) a pohonem všech kol. V druhé
polovině roku přijde praktické kombi Variant

a outdoorový Alltrack. Předprodej kabrioletu T-Roc
Cabriolet byl již spuštěn. Nejsilnější segment SUV
obohatí faceliftovaný Tiguan a vrcholným plugin hybrid Touareg R. Po Passatu se modernizace
dočká rovněž Arteon, který doplní atraktivní verze
Shooting Brake.
Audi letos uvede do prodeje e-tron Sportback
a jako nejdůležitější novinku novou generaci A3
spolu s facelifty A5 a Q5. Plug in hybridní verze
TFSIe v roce 2020 doplní modelové řady A6, A7,
A8 a Q7.
U Seatu po osmi letech model Leon vystřídá
již čtvrtá generace včetně kombi Sportstourer.
Na platformě MEB se představí i elektromobil elBorn – první kusy se v ČR objeví do konce roku.
Nabídku značky Cupra rozšíří nový crossover
Cupra Formentor a Cupra Leon.
Volkswagen Užitkové vozy představí novou
generaci oblíbeného Caddy, ale ta přijde do
prodeje až počátkem roku 2021.
více na
www.autoweek.cz

Šéf VW Diess požaduje vyšší daň z CO2
Generální ředitel společnosti Volkswagen
Herbert Diess požaduje od politiků výrazně vyšší
cenu za emise oxidu uhličitého, škodlivého pro
klima. Diess již v prosinci pro Automobilwoche
obhajoval i vyšší zdanění fosilních paliv.
Když klimatičtí aktivisté kritizovali klimatický
balíček spolkové vlády s daní 10 eur za tunu
CO2, dosáhli zvýšení daně na 25 eur za tunu
emisí CO2. Diess v rozhovoru pro Frankfurter
Allgemeine Zeitung během zasedání Světového
ekonomického fóra v Davosu prohlásil: „Myslím,
že současná daň za emise CO2 je příliš nízká.
Podívejme se na Evropu: ve Švédsku je to více
než 100 eur za tunu a dobře to funguje.“ řekl.
Tato daň za CO2 výrazně zvyšuje cenu fosilního
vytápění. Diess je obhájcem elektromobility,
protože prosadil, aby koncern VW v příštích letech
vsadil vše na elektrický pohon s investicemi ve
výši 33 miliard eur do roku 2024.

„V tuto chvíli nám velmi pomáhá, že Tesla
ukazuje směr. Ukázali nám, že elektromobily
fungují a plně elektricky poháněný automobil
je tím pravým řešením. Tesla bude i nadále
rychle růst a pravděpodobně zůstane nejtěžším
konkurentem. Obchodní model automobilového
průmyslu prochází proměnou a Tesla to pochopila
jako první. Jsme si ale jistí, že dokážeme držet krok,
pokud se rychle zaměříme na elektromobilitu
a vytvoříme potřebné softwarové znalosti,“ řekl
Diess.
Diess k tomu dodal, že tradiční motorová
vozidla a elektromobily se stávají „nejdůležitějšími
a nejcennějšími jednotkami na internetu. Datové
toky do automobilu a z něho budou mnohem
rozsáhlejší než u chytrých telefonů, což auta
v internetovém ekosystému posouvá do nové
role. Vycházíme ze světa, kde automobilky
vytvářejí jen velmi malý díl softwaru, ale to se
musí změnit.“
„Jsme velká diverzifikovaná společnost
s tradičními procesy se sebevědomým
zastoupením zaměstnanců. Naproti tomu Tesla
se plně zaměřuje na jediný produkt – vysoce
propojený automobil s elektrickým pohonem. Je
zcela novým typem konkurenta, který ustanovuje
nové standardy. Abychom dokázali zvítězit,
musíme být výrazně rychlejší,“ prohlásil Diess.
více na
www.autoweek.cz

Kvóty na dobíjecí stranice?
Vedoucí podnikové rady odborů VW a člen
dozorčí rady koncernu VW Bernd Osterloh
vyzval EU, aby stanovila kvóty nutící členské
země vytvořit přiměřenou síť pro
nabíjení elektricky poháněných
vozidel. Politici by podle něho
neměli nechávat odpovědnost za
vytváření potřebných podmínek
pouze na automobilkách.
„Očekávám, že Evropská unie
jednotlivým členským zemím uloží
povinnost vybudovat potřebnou
infrastrukturu kvótami. Pouze
v případě dostatečného množství
dobíjecích stanic budou zákazníci
kupovat dostatek elektromobilů, aby bylo
možné splnit dosažení cílů v oblasti klimatu
stanovených politiky,“ uvedl Bernd Osterloh ve
Wolfsburgu. Osterloh dodal, že odpovědnost za
budování příslušné prodejní sítě nesou výrobci
automobilů.
Podle programu spolkové vlády na ochranu
klimatu by do roku 2030 měl být v Německu
milion veřejných míst pro dobíjení. Doposud
jich podle energetické asociace BDEW je jen
asi 24 000.
Osterloh současně kritizoval plány investic
nové šéfky evropské komise Ursuly von den
Leyenové a její transformační fond, který
má poskytnout 100 miliard eur na přeměnu
uhelných regionů: „Zaměřit se jen na uhlí je
chybné. V transformačním fondu musejí být také

vyčleněny peníze pro automobilový průmysl.
Vzhledem k přechodu od spalovacích motorů
k elektromobilitě čelí automobilový průmysl
stejným problémům jako uhelné
regiony. Nemluvím o tom, že by
peníze měla dostat skupina VW
nebo velcí dodavatelé, jako jsou
Bosch, Conti nebo Schaeffler, ale
jsou tu i malé a střední podniky,
které potřebují podporu, aby se
přizpůsobily nové situaci.“
V EU budou mít v ýrobci
automobilů od pří štího roku
předepsaný limit průměrných
emisí CO2 ze všech prodaných
vozů 95 g/km (v letošním roce se do tohoto
průměru započítává 95 % z prodaných vozů),
v opačném případě se budou uplatňovat velmi
drastické sankce. Tento požadavek motivoval
automobilový průmysl k rozsáhlým investicím do
elektromobility. Jenom VW plánuje v období
2020 až 2024 do elektromobility vložit 33 miliard
eur.
Německá národní platforma pro budoucnost
mobility, ustanovená spolkovou vládou,
nedávno zveřejnila drastický scénář, podle
něhož by v extrémním případě mohlo být
ohroženo až 410 000 pracovních míst, pokud by
německý průmysl promeškal přechod na výrobu
elektromobilů a dodávky články akumulátorů
by závisely jen na dodavatelích ze zahraničí.
více na
www.autoweek.cz

Kvalita autoservisů se loni mírně zhoršila
Kvalita autoservisů se v loňském roce mírně
zhoršila. Velký podíl na zhoršení výsledků má
přetrvávající krize na trhu práce. Vyplývá to
z ročního vyhodnocení služby Audit Servisů,
kterou společnost Cebia poskytuje od října
2017.
Nejčastější závady, s nimiž se auditoři při
kontrolách setkávali, byly neúplně sepsané
zakázkové listy, v nichž chyběly podpisy,
skutečný stav tachometru, stav pohonných
hmot, předběžný termín dokončení servisu
a další. Dále byly nepředložené vyměněné
díly, nevyplněné elektronické servisní knížky
a znečištění vozidel v souvislosti se zakázkou.
Cebia poskytuje čtyři druhy auditů: před
opravou, po opravě, mystery repair a nově
také audit po pojistné události. Největšími
zákazníky auditů jsou leasingové společnosti
poskytující vozidla v rámci operativního
leasingu. Služba je určena rovněž pro vedoucí
servisů ke kontrole zaměstnanců, ale také
správcům firemních vozových parků. Kontroly
probíhají neohlášeně.
Nejhorší hodnocení vykazovaly autoservisy
při opravách po pojistných událostech
s průměrným hodnocením kvality jen 56 %.
Lépe dopadly mystery repair, které získaly
89 %. Nejlepší výsledky dosáhly servisy
v kontrolách před opravou (97 %) a po opravě

(94 %), i v rámci nich však došlo k mírnému
zhoršení kvality.
Z hlediska krajů se kvalita nejvíc zhoršila
v Olomouckém z předloňských 99 % na 93
%. Vůbec nejhůře však dopadly servisy ve
Zlínském kraji, které vykázaly jen 89 %. Naopak
nejlepší hodnocení si vysloužily servisy v Praze
(97 %), Jihočeském kraji (97 %) a na Vysočině
(96 %).
Z pohledu značkových servisů vykázaly
zlepšení úrovně servisy Peugeot (97 %),
Audi (97 %) a Ford (94 %). Značkové servisy
Škoda získaly v hodnocení kvality 96 %.
Značkové servisy vykázaly mírně větší kvalitu
odvedených prací než neznačkové: 97 % proti
93 %.
Oproti roku 2018 s opakovanou kontrolou
servisu kvalita klesala. Zatímco první kontroly
vykázaly průměrné hodnocení 96 %, třetí
kontroly dosáhly jen 91 %. „Ukazují se čím
dál více personální problémy, kdy servisy
musí přijímat nekvalitní zaměstnance.
Druhým důvodem je zvýšený podíl kontrol
v neautorizovaných servisech, jejichž kvalita
je výrazně nestabilní,“ konstatuje Martin Pajer.
Servisní zakázky jsou prověřovány ve 25
kritériích. Řídící pracovníci servisů většinou
respektují zjištěné nedostatky a činí nápravná
opatření.
více na
www.autoweek.cz

Vývoj pojistného trhu v roce 2019
Pojistný trh meziročně roste
zejména dí k y neživotnímu
poji štění. Celkov ý předpi s
smluvního pojistného dle metodiky
ČAP vychází podle předběžných
údajů za rok 2019 ve výši 136,72
miliardy Kč. To ve srovnání s rokem
2018 představuje navýšení o 5,7 %,
zatímco o rok dříve trh rostl o 4,8 %.
Trh meziročně narostl především
díky neživotnímu pojištění o 7,35 miliardy Kč.
Povinné ručení aktuálně posiluje o 8,3 %, kdy
překonává 3,4% růst počtu pojištěných vozidel,
nicméně průměrná škoda v tomto odvětví roste
stále rychlejším tempem: přibližně o 7 % u škod
na majetku (nyní 45 000 Kč) a o 8 % u škod na
zdraví (nyní 400 000 Kč) než průměrné pojistné
(růst přibližně o 5 %).
Havarijní pojištění si udržuje vysoké 10,1%
tempo růstu (10,3% v roce 2018). Tento pokračující
výrazný trend je daný navyšujícím se počtem
havarijně pojištěných vozidel. Průměrná škoda
havarijního pojištění dosahuje 28 000 Kč, oproti
roku 2018 narostla o 5,3 %.

Rizikoví řidiči si mohou na povinném ručení
připlatit až 80 %
Koncem roku průměrná cena povinného
ručení zakončila na hodnotě 7655 Kč, což je
nevyšší hodnota Broker Consulting POVIndexu
za historicky sledované období od srpna 2019.
Broker Consulting POVIndex ukazuje průměrnou
cenu za typické povinné ručení pro nový vůz
Škoda Octavia 1,6 TDI/85 kW. Pojištění zahrnutá
do POVIndexu obsahují nejvyšší možné krytí.
Pojištění ale nemají identický rozsah krytí.
Z povinného pojištění z provozu vozidla se
ročně uplatňuje 300 000 škod. U osobních vozidel
dochází ke škodě v průměru u 36 řidičů na 1000
pojištěných vozidel.
U mladých řidičů je
riziko daleko vyšší.
Ve věkové skupině
18 let se nehodovost
objevuje u každého
pátého motoristy.
Finanční objem škod
v roce 2019 byl téměř
11 miliard korun, což
za pět let znamená
nárůst o 7 miliard
korun.

více na
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