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AutoBest předával ceny v centru EU!
Nezávislá novinářská porota s největším
počtem 31 zastoupených zemí AutoBest,
hledá automobil, který je tou nejlepší možnou
volbou mezi novinkami přicházejícími na trh
pro běžného evropského motoristu - Best Buy
Car Evropy. Kromě toho oceňuje i mimořádné
počiny a iniciativy v rámci automobilového
průmyslu. Letošní už 18. ročník galavečera
AutoBest se uskutečnil v Bruselu v Autoworld
Automobile Museu. Scénář přinesl kombinaci
dvou slavných filmů - Večer v muzeu a Auta s mluvícími exponáty-automobily komentujícími
jednotlivé ceny.
Novým členem Síně slávy AutoBest se stal
Ratan Tata, zakladatel jednoho z největších
průmyslových konglomerátů na světě. Ratan
Tata je ale nejen mimořádně úspěšný podnikatel
s
neuvěřitelným
rozsahem činností,
ale také známým
filantropem. Proto
mu
organizace
AutoBest složila svůj
hold.
Poprvé v historii nejlepších manažerů v rámci
automobilového průmyslu byla oceněna žena.
Linda Jacksonová si ocenění ManBest plně
zaslouží za svou úžasnou práci při proměně
podoby značky Citroën. Cenu jí spolu předsedou
poroty AutoBest Iljou Seliktarem předal loňský
držitel tohoto ocenění Dr. Ralph Speth, generální
ředitel společnosti Jaguar Land Rover.

který ukázal, že i malé firmy se mohou
na trhu důstojně prezentovat spolu s velkými
společnostmi.
Hlavní ocenění
AutoBest 2019 má
tentokrát tři vítěze
- Opel Combo Life,
Citroën
Berlingo
a
Peugeot
Rifter.
Tato
auta prokázala kvality a vlastnosti perfektně
naplňující význam definice Best Buy Europe.
Cenu od prezidenta organizace AutoBest Dana
Vardieho převzali společně generální ředitelka
Citroënu Linda Jacksonová a generální ředitel
společnosti Opel Michael Lohscheler.
Další předávané ceny: SportBest pro tým
Toyota Gazoo Racing, AutoBest - Star is born
pro Lynk & Co., SafetyBest Hyundai za systém
ROA, EcoBest pro společnost Jaguar I-Pace,
SmartBest pro Intelligent Personal Assistant
BMW, TechnoBest pro DS za aktivní zavěšení,
které skenuje nerovnosti na silnici a aktivně
jim přizpůsobuje charakteristiku pérování,
a DesignBest získal Peter Horbury.

Jako nejúspěšnější firma získal ocenění
CompanyBest britský Aston Martin Lagonda,
více na
www.autoweek.cz

Nová edice Toyoty Aygo x-cite
Toyota na ženevském autosalonu
představí novinku z české produkce
speciální
edici
modelu
Aygo
s označením x-cite. Má dvoubarevné
lakování v odstínu Pure Orange
v kombinaci s černou střechou,
doplněné
dekorem
předního
spoileru a černými vnějšími zrcátky.
To doplňují mlhové světlomety a leskle
černá 15" litá kola. Aygo x-cite nabízí
obsáhlý
seznam
prvků
standardní
výbavy vč. klimatizace, multimediální
soustavu se 7" displejem a ovládáním
na volantu, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, omezovač rychlosti i parkovací
kameru. Toyota Safety Sense spojuje
různé technologie aktivní bezpečnosti,
např. Systém PCS, snižující riziko nárazu

do vpředu jedoucích vozů, nebo systém
pro hlídání jízdních pruhů LDA. Tříválec
1,0 l DOHC Dual VVT-i má největší výkon
53 kW (72 k).

Nové Mitsubishi ASX pro Ženevu
Mitsubishi Motors na ženevském
autosalonu (5. - 17. března 2019)
představí novou podobu kompaktního
SUV ASX pro modelový rok 2020. Od jeho

uvedení v roce 2009 Mitsubishi prodalo
1,32 milionu vozů. V současnosti je třetím
nejlépe prodávaným modelem značky.
Modernější design ASX prodělal zásadní
změny především v předních partiích vozu.
Vylepšený audiosystém SDA (Smartphonelink Display Audio) nabídne pokročilejší
funkce konektivity. Pro evropské trhy ASX
dostane motor 2,0 l MiVEC v kombinaci
s pětirychlostní přímo řazenou nebo
automatickou převodovkou s plynulou
změnou převodového poměru (CVT)
INVECS-III se šestistupňovým režimem
sportovního řazení. Zákazníci mohou volit
mezi pohonem předních nebo všech kol.
V nabídce tedy nebude turbodiesel.

více na
www.autoweek.cz

Studie Škoda Vision iV - zatím jen na skicách
Prostřednictvím studie plně elektricky
poháněného kupé Vision iV značka Škoda
na autosalonu v Ženevě (5. až 17. března)
představí svůj další krok směrem k elektromobilitě.
Základem vystaveného konceptu je modulární
koncernová platforma pro elektromobily MEB,
kterou budou používat i připravované nové
modely s elektrickým pohonem značky Škoda.
Koncept crossoveru ve stylu čtyřdveřového
kupé s dynamickými liniemi přináší nové
designové prvky. Sportovně stylizovaný vůz
na 22“ aerodynamicky optimalizovaných
kolech nabourává tradiční představy o podobě
elektromobilu. Vzhled vozu určují mohutně
vyklenuté blatníky s výraznou plynulou linií střechy
ve stylu kupé. Příď a záď spojuje charakteristická
linie, která zvýrazňuje čisté plochy dveří
bez klik. Moderní technologie reprezentují
kamery nahrazující vnější zpětná zrcátka.

s vertikálním žebrováním a krystalickou strukturou.
Nápadná je horizontální světelná lišta, která
v horní části mřížky spojuje světlomety.
Ve spodní části dotvářejí sportovní vzhled velké
otvory pro přívod vzduchu v předním spoileru.
Na zádi je aerodynamický spoiler a krystalická
LED koncová světla.
Rok 2019 představuje pro značku Škoda
vstup do éry elektromobility, protože na trh
uvede model Superb PHEV s plug-in hybridním
pohonem a Citigo s čistě elektrickým pohonem
s akumulátory. V roce 2020 budou následovat
první sériové elektricky poháněné vozy
na bázi platformy MEB. V následujících čtyřech
letech bude Škoda investovat dvě miliardy eur
do alternativních pohonů a do nových služeb,
souvisejících s mobilitou. Do konce roku 2022
představí více než deset elektrifikovaných
modelů.

Příď zaujme novou interpretací typicky
široké mřížky chladiče vozů značky Škoda

více na
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Audi v Ženevě ukáže Q4 e-tron
Audi na Ženevském autosalonu 2019
(7. - 17. března) ukáže studii kompaktního
SUV s elektrickým pohonem. Koncept
Audi Q4 e-tron nabídne náznak podoby
budoucí
elektrické
mobility
Audi.

Přenesení tohoto vozu do sériové výroby
je plánováno na konec roku 2020 resp.
počátek roku 2021. Na rozdíl od prvního
elektricky poháněného SUV e-tron, které se
v těchto dnech dostává do prodeje, nový
model vychází z koncernové modulární
platformy pro elektricky poháněné vozy
MEB jako řada elektromobilů I.D. značky
Volkswagen. Proto se dá očekávat
dojezd kolem 500 km a největší rychlost
až 180 km/h. Díky akumulátorům
rozloženým pod podlahou a malým
elektromotorům uloženým v kolech bude
mít Q4 e-tron při vnějších rozměrech jako
Q3 prostornější interiér než Q5.

Mercedes-Benz představí Concept EQV
Mercedes-Benz Vans už brzy uvede
první prémiové MPV s plně elektrickým
pohonem. V rámci rozšiřování strategie
eDrive@VANs připravuje osobní verzi
modelu eVito. První náhled na něj ukáže
na ženevském autosalonu v podobě
předprodukční studie Concept EQV. Dá
se předpokládat, že bude používat stejný
podvozek jako užitkový model eVito, který
je vybaven akumulátory o kapacitě 100
kWh. Sériová verze EQV by se měla dostat
do prodeje v roce 2021. Zatímco eVito
je již dostupné a eSprinter se uvedení
na trh dočká ve druhém pololetí
roku 2019, nabídka plně elektricky

poháněných osobních aut se brzy
rozšíří pod nově vytvořenou značkou
pro elektricky poháněná osobní vozidla
EQ. Po EQV budou následovat SUV
MQC, sedan EQS, malé SUV EQB a malý
hatchback EQA.

Další témata 7. týdne na autoweek.cz
Volkswagen Financial Services získal kontrolu nad FleetLogistics
Nový Renault Mégane R.S. Trophy
Opel Grandland X má nový turbodiesel
více na
www.autoweek.cz

Nissan Leaf jedničkou
rostoucího trhu s elektromobily
Evropský trh s elektromobily analyzovala
agentura JATO Dynamics. Proti roku 2017 se
objem registrací nových elektromobilů v roce
2018 zvýšil o 47 % z 132 800 vozidel na nový rekord
195 200.
Tento růst lze částečně vysvětlit rozšiřováním
nabídky. Na trh byly uvedeny tři nové modely
a další tři byly představeny a budou uvedeny
na trh v letošním roce. Nabídka se vylepšila
i díky příchodu druhé generace Nissanu Leaf,
která se stala nejprodávanějším elektromobilem
v Evropě.
I přes rostoucí počet modelů jsou spotřebitelé
v Evropě stále ještě při hledání čistě elektrického
automobilu limitovaní. V roce 2018 pouze
25
modelů
zaznamenalo
prodej
více
než 10 kusů. Nabídka na celém trhu přitom je
338 různých modelů. K dispozici je pouze pět
SUV s elektrickým pohonem.
Největším a nejrychleji rostoucím trhem
v Evropě je Norsko. Elektromobily zde dosáhly
téměř 31 % z celkových registrací, což z této
země činí trh s nejvyšším podílem elektromobilů

na světě. Téměř čtvrtina ze všech elektromobilů
prodaných v Evropě mířila do Norska. Došlo
také k pozoruhodnému pokroku v Nizozemsku,
kde růst o 202 % (!) umožnil předstihnout Spojené
království a stát se čtvrtým největším evropským
trhem z hlediska objemu s druhým největším
podílem čistě elektrických vozidel.
NissanLeafsevroce2018stalnejprodávanějším
elektromobilem v Evropě. Na rozdíl od Renaultu
Zoe, který je závislý na francouzském trhu, Leaf
zaznamenal růst v mnoha
zemích a byl nejprodávanějším
modelem v Norsku. Na třetí
pozici Teslu Model S předstihl
Volkswagen e-Golf. Součet
registrací tří nejprodávanějších
elektromobilů je nicméně stále
nižší než prodej hybridní verze
Toyoty Yaris, nejprodávanějšího
vozu s alternativním systémem
pohonu v Evropě. Celkový
počet nově registrovaných
vozidel s alternativními systémy
pohonu v Evropě vloni dosáhl
944 800 kusů, což představuje
podíl na trhu 6,1 %.

více na
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Scania pro německé elektrifikované dálnice
Scania v rámci zkušebního provozu,
který by měl být zahájen v letošním
roce, dodá 15 nákladních vozidel
s pantografovými sběrači od společnosti
Siemens pro tři německé
elektrifikované
dálnice.
Nákladní vozidla budou
pro nabíjení během jízdy
vybavena pantografovými
sběrači
vyvinutými
společností
Siemens,
které budou namontovány na rámu
za kabinou. Zkušební provoz bude
nejdříve zahájen v Hesensku na dálnici A5

s nadzemním napájecím systémem v obou
směrech v délce 5 km. Další elektrifikovaný
úsek bude na dálnici A1 do přístavu
Lübeck se stacionární nabíjecí stanicí
v přístavu. Tento úsek bude
otevřen v létě 2019. Třetí
elektrifikovaná dálnice má
být od roku 2020 v BádenskuWürttembersku.
Kromě
dodání nákladních vozidel
bude mít společnost Scania
na starosti údržbu vozidel a sběr dat
ze zkušebního provozu.

Úspěšná bilance skupiny Auto Palace za rok 2018
Dealerská skupina Auto Palace
zveřejnila svůj celkový hospodářský
výsledek za rok 2018. V roce 2018 dosáhla
obrat ve výši 5,76 miliardy Kč. Prodej nových
vozů výrazně ovlivnil v druhé polovině roku
nedostatek některých žádaných modelů.
Skupina Auto Palace i za této situace
prodala na českém trhu 9307 nových
vozů. Je v ČR největším dealerem vozů
značek Ford, Mazda, Mitsubishi a Hyundai.

Nejúspěšnější značkou na českém trhu
byl ve skupině Auto Palace opět Ford
s prodejem 3999 prodaných vozů.
Hyundai zaznamenal meziročně největší
nárůst +23 %. Rekordním výsledkem
zakončila minulý rok oblast prodeje ojetých
vozů, reprezentovaná značkou AutoPoint,
s 3269 prodanými vozy, což bylo navýšení
o 12 %. Rok 2018 byl u skupiny Auto Palace
rovněž ve znamení zvýšení prodeje nových
vozů firemním zákazníkům o 2,7 %.
Auto Palace Group se v loňském
roce investovala téměř 20 milionů Kč
na
modernizaci
vybraných
technologických provozů, především
do nové lakovny na Spořilově.

Krátce

Ferrari ještě letos představí superauto s motorem před zadní nápravou a hybridním
pohonem.
Francie vynaloží 700 milionů eur na výstavbu továrny na akumulátory pro elektromobily.
Amazon investoval 700 milionů dolarů do začínajícího výrobce pick-upů s elektrickým
pohonem Rivian.
Rekordní počet 7 milionů Američanů má při splácení svého auta delší než zpoždění
než 90 dní - víc než v roce 2010.

President Ford Motor pro globální trhy Jim Farley zpochybnil synergie plynoucí
ze spolupráce s Volkswagenem na vývoji elektromobilů.

více na
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Personalia z
Skupina AXA mění manažery pro ČR a Slovensko
Peter Socha byl v lednu 2019 jmenován
do pozice Deputy CEO a Chief Distribution
Officer skupiny AXA v ČR a na Slovensku
(AXA CZ & SK). Ve své roli bude odpovědný
za interní i externí distribuční kanály,

kontaktní centrum a správu aktiv skupiny
AXA CZ & SK.
Libor Stodola je s platností od ledna
2019 jmenován Chief Operating Officer
skupiny AXA CZ & SK, kde v posledních
pěti letech řídil lidské zdroje a komunikaci.
Nově bude mít odpovědnost za podpůrné
služby a firemní procesy skupiny AXA
CZ & SK.
Frederic Boulanger je s účinností
od ledna 2019 jmenován Chief Marketing
& Digital Officer skupiny AXA CZ & SK.
Do nové role se přesouvá z pozice Chief
P&C Officer skupiny AXA CZ & SK, kterou
zastával od roku 2014. Bude zodpovědný
za marketing, data, digitalizaci a inovace
skupiny AXA na českém a slovenském
trhu.

Martin Lauer marketingovým ředitelem ČMSS
Bývalý manažer Mercedesu a Škody
Auto se opět objevil na scéně. Stal se
marketingovým ředitelem Českomoravské
stavební spořitelny. V pozici vystřídal
Vlaďku
Dvořákovou,
která
se
po 12 letech rozhodla pro změnu.
Lauer (47) bude zodpovědný za řízení
marketingové komunikace a produktové
nabídky ČMSS.
„Vizí ČMSS je být v každé čtvrté
domácnosti v ČR. Pro naplnění takových
ambiciózních plánů je zásadní kvalitní
produkt, to bude mou velkou prioritou,“
uvedl při svém nástupu. Do ČMSS přichází
z agentury Ogilvy, kde poslední tři roky
působil v pozici Managing Directora
odpovědného mj. za obchodní a finanční
výsledky agentury a témata související
s digitalizací. Předtím pracoval např. šest

let ve Škoda Auto, kde byl odpovědný
za globální komunikaci, marketing, produkt
i firemní strategii. Nový marketingový
ředitel ČMSS vystudoval VŠE v Praze, je
ženatý a má dvě děti. Sám sebe označuje
za triatlonového „hobíka“.

více na
www.automakers.cz
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EU: Provádět
kontroly i opravy
je možné

Ocenění pro
koncepty
Renault Ez-Go,
Ez-Pro
a Ez-Ultimo

Němci preferují
výkon a ne nízké
emise

Cupra vstoupila
na trh v České
republice

Nissan odmítá šéfa
Renaultu Senarda

Němci preferují výkon a ne nízké emise
Přes všechny debaty o emisních limitech,
znečištění ovzduší a ochraně klimatu analýzy
ukazují, že zákazníci v Německu preferují auta
s čím dál větším výkonem.
Jak ve své studii uvádí Ferdinand Dudenhöffer
z institutu CAR na univerzitě v Duisburgu-Essenu,
v loňském roce měly nově registrované osobní
vozy v Německu průměrný výkon 112,75 kW
(153,4 k). V porovnání s rokem 2017 se jednalo
o nárůst o 1,3 kW (1,8 k), tedy o 1,2 %. Vozy
se vznětovými motory byly opět výrazně
výkonnější, a to s průměrným výkonem 123,5 kW
(168 k), než zážehové motory s výkonem 107 kW
(146 k).
Podle Dudenhöffera byl trend růstu zájmu
o SUV kompenzován klesajícím podílem
vznětových motorů. Podle jeho hodnocení
se podíl turbodieselů pohybuje kolem 30 %
ze všech nových vozů. Vzhledem k tomu, že stále
více zákazníků nakupuje těžká SUV, očekává se
i v letošním roce další zvýšení průměrné hodnoty
výkonu.
Podle
automobilového
experta
ani
uvažované omezení rychlosti na dálnicích

nebude mít na zájem kupujících o automobily
s vyšším výkonem žádný vliv. To ukazuje
pohled na sousední Švýcarsko s jeho striktními
rychlostními limity. Přesto se tam prodávají nová
auta s průměrným výkonem 125 kW (170 k).
„Německý automobilový průmysl se omezení
rychlosti nemusí bát," uzavřel Dudenhöffer.
Rostoucí výkon ve spojení s přesunem
zájmu kupujících od vznětových k zážehovým
motorům se ovšem projevuje na růstu celkových
emisí u nových osobních automobilů. Zatímco
v období mezi roky 2010 a 2016 se díky vznětovým
motorům podařilo snížit průměrnou hodnotu
emisí CO2 u nově registrovaných osobních
automobilů ze 151,7 g/km na 127,4 g/km, v roce
2017 to bylo 127,9 g/km a vloni už emise opět
narostly na 130,1 g/km. Přitom požadavkem EU
je dosáhnout do roku 2021 snížení průměrné
hodnoty emisí u nově registrovaných aut
na 95 g/km. V České republice jsme zaznamenali
stejný trend s meziročním růstem emisí CO2
ze 123 na 128 g/km. Podobně tomu bylo
i ve Velké Británii, kde se emise CO2 zvýšily
na 124,5 g/km ze 120,9 g/km.

více na
www.autoweek.cz

Cupra vstoupila na trh v České republice
Loni představená značka Cupra otevřela
své první dealerství v České republice. Prvním
českým autorizovaným prodejcem a servisem
sportovních vozů Cupra se stala společnost
Pyramida Centrum v Praze-Průhonicích.
Zanedlouho začnou tyto vozy a služby pro
náročné zákazníky nabízet v exkluzivním prostředí
značky Cupra také společnosti Autocentrum
Šmucler v Plzni a Louda Brno.

(tzv. Cupra Corner) jsou v exkluzivním prostředí
vystaveny nejen automobily Cupra, ale také
lifestylová kolekce a příslušenství Cupra. Design
interiéru showroomu zřetelně odlišuje vozy Cupra
od produktů Seat. Kromě automobilů Cupra
nabízí také sortiment příslušenství a stylových
doplňků. Zákazníci však mohou nadále
objednávat modely Cupra i u autorizovaných
prodejců Seatu.

Předsedou představenstva značky Cupra
byl jmenován člen představenstva společnosti
Seat odpovědný za prodeje a marketing Wayne
Griffiths. V roce 2018 meziročně vzrostl prodej
modelu Leon Cupra o 40 % z 9200 na 12 900 vozů
a celkem bylo prodáno 14 300 vozů Cupra. V
České republice se loni pro Leon Cupra rozhodlo
200 zákazníků proti 180 v roce 2017.

Cupra si zakládá na individuálním přístupu
ke každému zákazníkovi. Tzv. Cupra Master
je speciálně kvalifikovaný odborník, který
zajišťuje veškerou komunikaci, zve zákazníky na
nejrůznější akce místní komunity Cupra a zajišťuje
mu veškeré poprodejní služby od příslušenství až
po servis.

V roce 2018 byla založena i sportovní divize
Cupra Racing, vyvíjející vozy Cupra TCR pro
okruhové závody cestovních vozů.
Výjimečnost značky potvrzuje specializovaný
formát prodeje Po světě už má Cupra 277
prodejních míst. Ve specializovaném dealerství

Cupra na konci loňského roku uvedla na trh
svůj první model Cupra Ateca. Letos nabídku
oživí exkluzivní edice Seatu Leon Cupra R ST. Rok
2020 přinese tři novinky: Cupra Leon a Leon ST
na základě nové generace Seatu Leon a nový
crossover.
více na
www.autoweek.cz

Ocenění pro koncepty Renault Ez-Go,
Ez-Pro a Ez-Ultimo
V rámci 34. ročníku Festivalu Automobile
International získala trojice EZ konceptů značky
Renault cenu Grand Prix Creativ’ Experience.
Trojice konceptů Ez-Go, Ez-Pro a Ez-Ultimo je
součástí programu futuristických studií značky
Renault spuštěného v roce 2017. Zatímco koncept
Symbioz ukazoval individuální, elektrickou
a propojenou mobilitu zítřka, koncept R.S. 2027
Vision nastiňoval vůz formule 1 budoucnosti.
V roce 2018 Renault s tímto programem
pokračoval a během jednoho roku předvedl sérii
tří konceptů robotických vozidel, která objevují
nové možnosti městské elektrické mobility
pro individuální, kolektivní či profesionální využití.
„Je nám ctí a jsme mimořádně nadšeni
ze získání ceny Creativ´ Experience Award
za naší trojici EZ konceptů. Tyto koncepty
nejsou jen stylistickými prototypy. Byly vytvořeny
aby zapadaly do ekosystémů chytrých měst

budoucnosti a aby se ve městech vyrovnávaly
s potřebami, které na ně budou klást jejich
soukromí či pracovní uživatelé. V tomto
vzrušujícím období změn v automobilovém
průmyslu je na nás, designérech, abychom
byli kreativní a pokračovali v inspirování našich
zákazníků a zároveň jim nabízeli udržitelné řešení
mobility,“ říká viceprezident Designu exteriérů
Groupe Renault Anthony Lo.
Remi Depoix, prezident Festival Automobile
International, zdůraznil důvody, proč EZ koncepty
tuto cenu získaly: „Tato cena, sponzorovaná
společností Dassault Systèmes, uznává ty
nejpokročilejší koncepty v oblasti inovací
a propojených zážitků. Tato trojice je skvělým
příkladem talentu a kreativity designérů Renault.
Tyto koncepty kombinují elegantní design, šarm
a funkčnost.“
více na
www.autoweek.cz

Nissan odmítá šéfa Renaultu Senarda
Bývalý
nejvyšší
představitel
Aliance
Renault-Nissan Carlos Ghosn, který je i nadále
v Japonsku vězněn na základě obvinění
z finančních pochybení, prosadil společnou vizi
pro obě automobilky, jenže Nissan nyní usiluje
o změnu v řízení Aliance. Obě strany se snaží najít
svou novou cestu bez Ghosna, který díky svému
postavení a síle osobnosti přes dvě desetiletí
prosazoval společnou vizi.
Nissan nyní přezkoumává řídicí strukturu.
Generální ředitel Hiroto Saikawa Ghosna kritizoval
za to, že do svých rukou soustředil příliš mnoho
pravomocí, což podle něho nebylo v zájmu
společnosti.
Jean-DominiqueSenardbyljmenovándočela
společnosti Renault s cílem, aby tříštící se alianci
s
Nissanem
spravil.
Vedení
Nissanu
potvrdilo,
že
při
hlasování
akcionářů
8.
dubna
Senarda
hodlá
jmenovat
do svého představenstva. Není ale ochotno
podpořit Senarda aby zaujal stejné postavení
v obou společnostech tak, jako Ghosn.
Zatímco
vedení
Renaultu
oficiálně
neoznámilo, že chce, aby se Senard stal
předsedou představenstva Nissanu, japonská
média informovala o tom, že francouzský
prezident Emmanuel Macron tento požadavek
sdělil svému japonskému protějšku. Podle
dvoustranných dohod s Nissanem má Renault
nárok jmenovat předsedu představenstva,
generálního ředitele a výkonného ředitele
Nissanu.
Zatímco Senardovo první setkání se Saikawou
proběhlo dobře, Nissan se vzápětí postavil proti
tomu, že by měl zaujmout nejvyšší roli, neboť
se obává konfliktu zájmů. Renault kontroluje
43 % hlasovacích práv v Nissanu, který naopak
nemá žádná hlasovací práva vyplývající
z recipročního podílu 15 % ve svém

francouzském
partnerovi.
Francouzská
vláda vlastní 15 % akcií společnosti Renault
a s dvojnásobnými hlasovacími právy je
nejsilnějším akcionářem, což jí dává velký vliv
na rozhodnutí, která mají důsledky na společnost
Nissan. Představenstvu Nissanu na tom vadí,
že francouzská vláda díky tomu rozhoduje
o tom, kdo bude jejím příštím předsedou.
Zatímco vedení Nissanu Ghosna okamžitě
odvolalo, představenstvo Renaultu vyčkalo
až na jeho odstoupení než na jeho místo
jmenovalo generálního ředitele společnosti
Michelin Jeana-Dominiqua Senarda.

více na
www.autoweek.cz

EU: Provádět kontroly i opravy je možné
Drobné podnikatele zaskočil střet zájmů,
jak ho pojal zákon. ASEM (Asociace emisních
techniků a opravářů) se informoval v zahraničí,
kde platí ta samá směrnice EU, jako u nás:
„Členské státy by měly mít možnost stanovit
požadavky ohledně oddělení činností nebo
povolit
soukromým
subjektům
provádět
zároveň technické prohlídky i opravy vozidel,
a to i na tomtéž vozidle, v případech,
kdy
se
orgán
dozoru
přesvědčil,
že je zachovávána vysoká úroveň objektivity.“

Emisní technik splňuje vysokou míru
objektivity dle Směrnice 201/45/EU už jen výstupy
z diagnostických a emisních přístrojů a nelze
v něm spatřovat střet zájmů, i když to samé
vozidlo opravuje. V zahraničí to je běžné!
Pro zákazníka je vše transparentní stejně, jako
když do servisu přijede na jakoukoliv jinou servisní
prohlídku. U té také prohlíží auto ten, který
ho potom opravuje…
Okolo 300 podnikatelů se podle Vyhlášky
211/2018, napsané ministerským úředníkem
za 13 dní, ocitlo ve střetu zájmů a byla jim odňata
licence na Měření emisí, které předtím měřili
dvacet let.
Proč český zákon nevidí dosavadní střet
zájmů majitelů STK a jejich zaměstnanců
a proč udeřil jen na drobné podnikatele?
U STK je však zájem opačný, tedy „nenacházet
závady“, aby kontrolovaný vůz prošel jako
Vyhovující. To vyhovuje především majitelům,
protože jejich STK pak je oblíbenější v byznysu
se státem omezeným počtem konkurentů. Noví

konkurenti ze zákona vznikat nemohou. I málo
placení zaměstnanci STK jsou spokojeni. Nechají
se zlákat k úplatkům za přimhuřování očí
nad technickými nedostatky. Přijdou si na 20 000
ale i 60 000 Kč měsíčně.
Měřit dvojím metrem podle ochoty zaplatit
úplatek jde na STK poměrně dobře, protože
žádné výstupy naměřených hodnot, jako je tomu
u měření emisí, z jejich práce nikam v podobě
dat nevycházejí. Jedná se tedy o subjektivní
posuzování dle nálady a osobního přístupu
kontrolora
ovlivněného
občasným úplatkem, k čemuž
evidentně dochází a to ve větší
míře než kdykoliv předtím.
ASEM proto získal informace
v
evropských
zemích
(Rakousko, Německo), kde
též platí Směrnice 2014/45/
EU, a kterou se tyto státy,
podobně jako my, musejí řídit.
Přesto v těchto zemích mohou
osoby, které auta kontrolují
a opravují zároveň a to bez toho, že by je stát
označil za ty, kteří jsou ve střetu zájmů, jako
se stalo ze dne na den v Česku! „Vaše legislativa
by měla najít dostatečné důkazy objektivity
při měření emisí, vždyť sběr dat a řízené měření
emisí se výsledky testů jak emisí, tak diagnostiky,
nijak manipulovat ve prospěch neoprávněné
opravy téměř nelze. Navíc, zákazník si nemusí
nechat opravit vozidlo právě zde, a pak by
se na takové falešné úmysly na fingované
opravy rychle přišlo. Je to neoprávněná obava
ze střetu zájmů.“
Abychom se mohli pustit do srovnávání
a analýz, vraťme se k původnímu znění
Směrnice 2014/45/EU
čl. 35): „Výsledky technické prohlídky by
neměly být pozměňovány pro obchodní
účely.“ A to paradoxně v Česku jsou u většiny
STK! V regionech mezi sebou totiž sousední STK
obchodně soutěží!
(Text ASEM)
více na
www.autodrom-most.cz/
cz/media-2/blog/

