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Organizace AutoBest uspořádala 19. galavečer
19. ročník galavečera AutoBest s předáváním
cen se konalo v německé Mohuči v historickém
sále Alte Lockahalle, bývalé opravně lokomotiv
z 19. a začátku 20. století. Galavečer měl
originální scénář, kde hostiteli uvádějícími ceny
byly animované postavy pan B, neboli pan
AutoBest, a slečna A jako umělá inteligence
(AI) v podobě chytrých hodinek. Obě postavy
originálním způsobem představily všech deset
cen. Přitom komunikovaly s okouzlující průvodkyní
večerem Liv von Boetticherovou.
Ocenění AutoBest – Best Buy Car of Europe
v roce 2020 získala nová generace vozu Opel
Corsa. Během Grand Finale galavečera se tento
vůz odhalil pomocí nové techniky vypalování zdi,
nejnovější atrakce pro tyto typy show. Poté vůz
vyjel z plamenů jako pták Phoenix povstávající
z popela, což byla metafora velkolepého
znovuzrození Opelu po desetiletích existence
v červených číslech.
„Corsa 6. generace je pro nás nesmírně
důležitá, protože je to první auto, které jsme
vytvořili během plné integrace do skupiny PSA.
Dokonce bych zašel ještě dál a řekl: nová Corsa
je více než jen Opel, je to zatraceně dobrý
a vzrušující Opel,“ řekl generální ředitel Opelu
Michael Lohscheller. Ten byl současně odměněn
cenou ManBest 2019 pro nejlepší vedoucí
manažery v automobilovém průmyslu.
Hans Oscarsson, generální ředitel Geely
Swedish Holdings, převzal cenu CompanyBest
2019 pro společnost Geely, generální ředitel
společnosti Jaguar Land Rover Sir Prof. Ralf
Speth převzal cenu SafetyBest 2019 a president

Mazda Europe Yasuhiro Aoyama převzal cenu
TechnoBest 2019.
Generální ředitel a výkonný vicepresident
skupiny Hyundai Kia Motor Luc Donckerwolke se
v Mohuči stal nejnovějším členem prestižní síně
slávy pro automobilové designéry DesignBest
2019.

Nejdůležitější evropskou cenu pro ekologické
technologie EcoBest 2019 převzal za značku
Volkswagen jeden z otců koncernové platformy
MEB Michael Bäcker, vedoucí produktové
řady e-Mobility značky Volkswagen. Cenu
SmartBest 2019 převzal Martin Preusker z oddělení
komunikace v zastoupení za vicepresidenta
společnosti Škoda Auto Alaina Faveyho, který
přítomné pozdravil ve video zprávě. Poprvé ve své
historii se porota rozhodla udělit cenu SportBest in
memoriam jedné z legend motoristického sportu
Nikimu Laudovi. Cenu za něho převzal jeho bratr
Florian Lauda.
Více na str. 10 (jen po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto vyrobila 7 000 000 Octavií
V hlavním výrobním závodě společnosti
Škoda Auto sjela z linky sedmimiliontá
Škoda Octavia. Původní Octavie z roku
1959 se za 12 let (sedan do roku 1964,
kombi do roku 1971) vyrobilo 400 000 vozů.
Na autosalonu v Paříži na podzim 1996
Škoda představila první moderní generaci
Octavie, první model, který kompletně
vznikl po přechodu automobilky do
koncernu Volkswagen. Do roku 2010
vzniklo celkem 1 440 000 vozů Octavia 1.
generace – v posledních letech vyráběné
souběžně s novou. Druhá generace se
představila na ženevském autosalonu
v březnu 2004. S 2. generací značka Škoda
zahájila celosvětovou výrobu v Indii, Číně

a Rusku. Celkem vyrobila 2 500 000 vozů
Octavia 2. generace. V roce 2012 Škoda
představila třetí generaci a v únoru 2017
ji výrazně přepracovala. Dosud vyrobila 2
600 000 vozů třetí generace. V listopadu
2019 se v Praze konala premiéra čtvrté
generace.

Škoda Auto v Kvasinách zaznamenala výrobní rekord
S více než 320 000 vyrobenými vozy
v roce 2019 společnost Škoda Auto dosáhla
v Kvasinách nový výrobní rekord. Devět
tisíc zaměstnanců v závodě aktuálně
vyrábí vozy Škoda Superb, Superb iV,

Kodiaq a Karoq a ještě Seat/Cupra
Ateca. K tomu se v září 2019 jako další
milník v historii závodu přidalo zahájení
sériové výroby prvního plug-in hybridního
modelu značky Superb iV. Dosud bylo
vyrobeno více než 2000 kusů této verze.
Rok 2019 přinesl pro závod v Kvasinách
i další výjimečné události: v březnu sjel
z linky 500 000. vůz Superb 3. generace
a v dubnu byl zaveden digitalizační
projekt dProdukce, za jehož realizaci
závod získal při ocenění Special Award –
Smart Digital Application. V červenci byla
zahájena výroba modernizované podoby
modelu Superb a v září vyjel první sériově
vyrobený Superb iV s plug-in-hybridním
pohonem. Do úprav v závodě a rozsáhlé
přípravy výroby prvního elektrifikovaného
sériového modelu v historii značky Škoda
Auto investovala 12 milionů eur.

více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Renault Zoe přichází na český trh
Nejprodávanější elektromobil v Evropě
přichází ve druhé generaci. Rozsáhlá
modernizace vozu poskytla více dynamiky.
Nový Zoe má v testovacím cyklu WLTP dojezd
až 395 km a nabízí řadu technických inovací,
nový interiér a svěží design.
Renault je průkopníkem v oblasti elektricky
poháněných vozidel. Jeho modelová řada Z.E.
zahrnuje vozítko Twizy, osobní auto Zoe a užitkové
vozy Kangoo Z.E. a Master Z.E. Do roku 2022
Renault plánuje nabídnout 8 čistě elektricky
poháněných, které mají představovat nejméně
10 % celkového objemu prodeje, a k tomu navíc
12 elektrifikovaných modelů. Už v roce 2020 to
budou hybridní resp. plug-in hybridní verze E-Tech
modelů Clio, Captur a Mégane.
Elektromobil Zoe se od svého uvedení na
trh v roce 2013 setkal s velkým úspěchem.
Původně přišel s dojezdem 150 km, ale od roku
2015 se prodloužil na 317 km. Ve Flinsu ve Francii

se vyrobilo 180 000 vozů v původní podobě
a poté za čtyři měsíce už více než 20 000 kusů
modernizované verze. V roce 2019 Zoe získalo
s prodejem 47 027 vozů podíl 15 % evropského
trhu.
Modernizace přinesla oživený výraz doplněný
standardně dodávanými LED světlomety.
Vzadu jsou rovněž standardně LED světla spolu
s aktivními směrovkami. Zavazadlový prostor má
objem 338 l.
Modernizované Zoe se dodává vždy s novým
akumulátorem o kapacitě 52 kWh, nově
umožňujícím i rychlé dobíjení stejnosměrným
proudem ve stanicích s výkonem 50 kW. Zákazníci
mohou volit z nabídky dvou motorů. Z předchozí
generace byl převzat základní motor R110
s výkonem 80 kW (110 k) a točivým momentem
225 N.m, s nímž má Zoe dojezd 395 km. Dojezd
závisí na použitých kolech. Se standardními 15“
koly to je pro R110 395 km, zatímco s koly 17“
klesá na 360 km, protože pro ty nejsou k dispozici
pneumatiky se sníženým valivým odporem. Nový
motor R135 má výkon 100 kW (135 k) a točivý
moment 245 N.m. S tímto motorem má Zoe
dojezd 386 km.
Renault uvádí Zoe na český trh s cenou
zvýhodněnou o 140 000 Kč, tedy začínající na
695 000 Kč.
Víc vč. kompletního ceníku a o prodejnách
Z.E. Expert na str. 11 (dostupné po stažení pdf
verze)
více na
www.autoweek.cz

Ford Puma jde do prodeje
Nová Puma v evropské nabídce značky Ford
rozšiřuje nabídku SUV vedle modelů EcoSport,
Kuga a Explorer. Nová Puma není malé sportovní
kupé jako dřívější nositel tohoto jména, nicméně
se k němu hlásí dynamickým pojetím a také
vznikla na stejné platformě jako Fiesta. Řadí se
do stejného segmentu jako EcoSport, s nímž se
také vyrábí v rumunské Craiově, ale liší se od
něj orientací na zcela odlišnou cílovou skupinou
zákazníků.
Puma je dlouhá 4186 mm při rozvoru náprav
2588 mm. Zavazadlový prostor má objem 456
l resp. 406 l ve verzi mHEV. Pod jeho podlahou
je unikátní MegaBox s objemem 81 l. Lze v něm
převážet nestabilní předměty o výšce až 1150
mm. Díky syntetickému potahu a výpustní zátce
je možné MegaBox vymývat vodou.
Puma využívá optimalizovanou platformu
Fordu pro vozy segmentu B jako Fiesta. Oproti
Fiestě má podvozek tužší zkrutnou příčku na zadní
nápravě, tlumiče pérování o větším průměru,
tužší pouzdra a optimalizované horní uložení.

V nabídce je jediný motor – zážehový tříválec
1,0 EcoBoost ve dvou verzích. Základní pohonnou
jednotkou je 1,0 EcoBoost/92 kW (125 k). Ve druhé
verzi 1,0 EcoBoost mHEV/114 kW (155 k) je doplněn
o systém mild-hybridního pohonu s řemenem
poháněným startérem/generátorem o výkonu
11,5 kW, který nahrazuje alternátor. Při brzdění
a jízdě setrvačností rekuperuje energii a dobíjí 48
V akumulátor. Startér-generátor zároveň účinkuje
jako elektromotor – v případě potřeby asistuje
spalovacímu motoru při akceleraci a napájí
elektrické příslušenství vozu. Inteligentní mildhybridní systém umožňuje častěji aktivovat funkci
stop-start jakmile rychlost klesne pod 15 km/h.
Do výroby Pumy Ford investoval do závodu
v Craiově 200 milionů eur a přijal dalších 1700
lidí. Od roku 2008 v Rumunsku celkem investoval
již téměř 1,5 miliardy eur.
Více vč. kompletního ceníku na str. 12
(dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Opel Grandland X Hybrid4 na český trh
Prodejci německé automobilky Opel
začínají nabírat objednávky na plugin hybridní model SUV Grandland X
Hybrid4. Jeho pohonný systém se skládá
ze zážehového přeplňovaného čtyřválce
1,6 Turbo/147 kW (200 k) a dvou trakčních
elektromotorů – přední má výkon 81 kW
(110 k) a zadní 83 kW (113 k). Maximální
systémový výkon je 221 kW (300 k). Zadní
elektromotor v případě potřeby poskytuje
pohon všech kol. Akumulátor, uložený
pod zadními sedadly, má kapacitu 13,2
kWh. Opel Grandland X Hybrid4 ujede
v čistě elektrickém režimu v cyklu WLTP až
59 km. Pro dosažení maximální efektivity
provozu je Grandland X Hybrid4 vybaven
dvoustupňovým systémem rekuperace

energie
při
brzdění.
Kombinovaná
spotřeba paliva podle WLTP je 1,3 – 1,4 l/100
km. Kompaktní SUV s plug-in hybridním
pohonem má dlouhodobou akční cenu
začínající od 1049 990 Kč.

Jak si Jaguar Land Rover představuje městskou mobilitu
Jaguar Land Rover v Národním
automobilovém
inovačním
centru
v Coventry představil nekonvenční
koncept městského vozidla Project Vector
jako součást svého projektu Destination
Zero, představujícího vizi autonomní,

elektrické a propojené městské mobility
budoucnosti.
Mise Jaguar Land Rover Destination Zero
má ambici učinit společnost bezpečnější
a zdravější v čistším životním prostředí.
Koncept Project Vector je víceúčelové
elektricky poháněné vozidlo dlouhé 4 m
připravené pro autonomní městský provoz.
Všechny
komponenty
akumulátorů
a hnacího ústrojí byly integrovány do
ploché podlahy aby se dosáhlo maximální
variability. Vnitřní prostor umožňuje různé
konfigurace sezení i možnosti užitkových
aplikací, například pro dodávky „poslední
míle“.
Pilotní program laboratoře budoucí
mobility v ulicích Coventry se plánuje od
roku 2021 ve spolupráci s městskou radou
Coventry a úřady okresu West Midlands.
více na
www.autoweek.cz

Cupra spouští produktovou ofenzivu
Značka Cupra při příležitosti svého druhého
výročí otevřela komplex Cupra Garage. Kromě
nového sídla v energeticky úsporné budově,
jejíž architektonické řešení připomíná boxy na
závodních okruzích, bude zprovozněno také
technické zázemí pro závodní oddělení Cupra
Racing Factory.

značky. Cupra roste rychleji než jsme očekávali.
Nyní vstupujeme do nové fáze, v níž ukážeme,
že sportovnost může být elektriﬁkována, a to
uvedením tří hybridních modelů. Plánujeme,
že s kompletní produktovou řadou přispějeme
společnosti Seat celkovými příjmy z prodeje ve
výši jedné miliardy eur“.

Cupra uzavřela rok 2019 meziročním nárůstem
prodeje o 71,8 % na 24 700 vozů. „Před dvěma
roky jsme se rozhodli vytvořit samostatnou značku
Cupra, která se během krátké doby stala naší
nejziskovější obchodní jednotkou. Poskytuje
společnosti Seat příležitost vyrábět modely s vyšším
ziskem a oslovovat nové zákazníky,“ řekl Carsten
Isensee, zastupující předseda představenstva
a člen představenstva společnosti Seat.

Cupra využila příležitosti oficiálního otevření
svého sídla k premiéře nové řady Cupra Leon,
svého nejprodávanějšího modelu, jehož poslední
generace se během čtyř let prodalo 44 000 kusů.
Nabídka bude zahrnovat hatchback a kombi
Sportstourer ve spojení s výběrem pohonných
jednotek až po plug in hybridní systém, a to ve
výkonových stupních: 180 kW (245 k), 220 kW
(300 k) a 228 kW (310 k). Cupra Leon přijde na trh
v posledním čtvrtletí letošního roku.

Cupra letos expanduje na mezinárodní trhy
a rozší ří svou nabídku o novou Cupru Leon
a model Cupra Formentor, který byl jako první
zkonstruován specificky pro tuto značku, veřejnosti
se představí na ženevském autosalonu a na trh
bude uveden ve druhém pololetí.
Wayne Griﬃths, předseda představenstva �
značky Cupra a člen představenstva Seatu: „Výsledky
dosažené v uplynulých dvou letech se 40 000
prodanými vozy dokládají velký potenciál

Cupra ukázala i první závodní cestovní
elektromobil na světě Cupra e-Racer s výkonem
500 kW (680 k), točivým momentem 960 N.m
a akumulátory o kapacitě 65 kWh. Nový cestovní
závodní vůz Cupra Leon Competición pohání
zážehový motor 2,0 TFSI/250 kW (340 k). Je určen
pro závody kategorie TCR a od konce roku 2019
jej jako první závodní vůz je možné rezervovat na
internetu.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Hyundai Motor
Czech mění
prezidenty
V únoru minulého
roku se s Prahou po
více než čtyřletém
působení
rozloučil
prezident
HMCZ
Byung
Kwon
Sir
a vrátil se zpět do
centrály mateřské společnosti v Soulu.
V pražské centrále ho pak nahradil Yongjin
(Alex) Kim. Letos byl Kim povýšen na pozici
ředitele obchodní strategie evropské
centrály Hyundai Motor Europe HQ a do
Prahy přichází další manažer.
Sun Yong Hwang pracuje pro značku
Hyundai již přes 20 let. V minulosti působil
např. v Hyundai Motor America (HMA)
či Hyundai Motor Europe HQ (HME-HQ),
kde zastával pozice v oblasti prodeje
a marketingu. Do HMCZ přichází z centrály
Hyundai Motor Europe HQ (HME-HQ), kde
působil jako vedoucí prodejních operací
a byl zodpovědný za 34 evropských trhů.
Je tak velmi důkladně seznámen s realitou
evropského trhu.

Nový manažer DKV
pro ﬂeetové zákazníky
DKV Euro Service přijala na nově
vzniklou pozici obchodního manažera
pro ﬂeetové zákazníky v České republice
a na Slovensku manažera, který přichází
z LeasePlanu.
„DKV
se
doposud
zaměřovala
především
na
služby
dopravcům
a drobným živnostníkům. Mým úkolem
je rozšířit obchodní aktivity směrem
k ﬂeetovým zákazníkům,“ říká Michal
Červenka (43). V LeasePlanu předtím
působil od roku 2005
nejdříve na obchodních
pozicích,
následně
vedl oddělení péče
o korporátní zákazníky
a v posledních dvou
letech byl ve funkci
zástupce obchodního
ředitele. Před nástupem do LeasePlanu
pracoval na pozici Key Account Manager
v Českých radiokomunikacích a Českém
Telecomu. Michal Červenka je ženatý
a má dva syny. K jeho zálibám patří
kromě rodiny jízda na motorce a četba,
zajímá se především o válečnou historii
20. století.

více na
www.automakers.cz

Krátce

Volkswagen v Ženevě předvede dvě oblíbené verze GTI a GTD odvozené
z 8. generace modelu Golf.
Geely v reakci na neochotu Číňanů kvůli koronaviru chodit do prodejen zavedlo
prodej aut on-line.
DS Automobiles na autosalonu v Ženevě představí hned dvě novinky: DS3 Crossback
a DS7 Crossback.
Vedení FCA rozhodlo přebudovat tovární komplex Fiat Mirafiori v Turíně na výrobu
elektricky poháněných aut.
Bezemisní zdroje společnosti ČEZ (bez jaderných) o celkovém výkonu 765 MW dodaly
vloni do sítě 906 GWh elektřiny, zatímco elektromobily odebraly 2 GWh.
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Jean Todt do Síně
slávy AutoBest

Renault Zoe: mnoho
vylepšení a prodejny
Z.E. Expert

Rána pro
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Holden přestane
existovat

Malý crossover
s atraktivním
designem Ford
Puma
Krize Daimleru

Jean Todt do Síně slávy AutoBest
Jedním z vrcholů galavečera AutoBest
v Mohuči (Mainzu) bylo uvedení Jean Todta,
presidenta FIA a zvláštního vyslance OSN pro
bezpečnost silničního provozu, do Síně slávy
AutoBest.
„Je mi ctí být tu dnes večer s vámi a vstoupit
do této Síně slávy AutoBest vedle Wolfganga
Porscheho a Ratana Taty, dvou globálních
osobností, kterých velmi vážím! Uvědomil jsem
si, že je to velmi speciální noc s oceněním Nikiho

Laudy a několika úžasných vozů,“ uvedl Jean
Todt při AutoBest Gala.
„Dnes večer jsem se toho hodně naučil a je to
pro mě nezapomenutelný okamžik. Odpoledne
jsem měl příležitost diskutovat se členy poroty
AutoBest, a to byl to zajímavý dialog. To, co
děláte, je nezbytné – mluvili jsme o motoristickém
sportu, ale také o bezpečnosti, změně klimatu.
Jsem si jist, že se mnou budou všichni souhlasit, že
nemůžeme tolerovat, že v roce 2020 1,4 milionu lidí
zemře na silnicích a 15 milionů lidí bude zraněno
a zůstane s trvalým zdravotním postižením. Je
naší odpovědností jim pomáhat a proto jsem byl
potěšen závazkem členů poroty AutoBest stát
se ambasadory našeho programu na snížení
počtu úmrtí na našem kontinentu. Je tragické,
že v Evropě na silnicích stále každoročně umírá
25 000 lidí. Do roku 2030 chceme naplnit naši
vizi nula. Jsem si jist, že členové poroty AutoBest
mohou být silnými přispěvateli. Zavazujeme
se, že silnice budou bezpečnější a lepší. Děkuji
AutoBest!“
více na
www.autoweek.cz

Renault Zoe: mnoho vylepšení a prodejny Z.E. Expert
V interiéru nového Renaultu Zoe najdeme
komunikační systém EasyLink s displejem 9,3“
jako v modelech Clio a Captur nové generace,
ovšem zde s rozší řenou nabídkou informací
a služeb speciálně zaměřených na potřeby
elektrického pohonu. Řidič má před sebou 10“
digitální přístrojový panel umožňující personalizaci
poskytovaných informací. Také volant je známý
– najdeme jej i v novém Cliu. Na centrální konzoli
je futuristicky tvarovaný volič jízdního režimu.
U Renaultu jsou hodně hrdí na rozsah použitých
recyklovaných materiálů, např. na látkové povrchy
v interiéru nebo zvukové izolace.

ze současných 60 prodejců značky. Potřebným
školením už prošel veškerý personál.
Prodejní místa Z.E. Expert jsou (resp. do
konce března budou) vybavena dobíjecími
boxy – v interiéru bude jeden na 3,7 kW, určený
k předvádění postupu dobíjení zákazníkům vč.
možnosti ovládání dobíjení s využitím mobilního
telefonu, jeden na 22 kW bude v servisu a dva
na 22 kW na venkovní ploše volně přístupné pro
zákazníky. Před prodejnou je vyhražený prostor
s osvětleným vozem a také v interiéru bude
speciální prostor pro elektricky poháněná vozidla.

Pro rozšiřující se nabídku elektricky poháněných
modelů Renault připravil speciálně vybavená
prodejní a servisní místa Z.E. Expert. Těch je 18, ale
postupně se bude tento počet rozšiřovat až na 45

více na
www.autoweek.cz

Malý crossover s atraktivním designem Ford Puma
Nový digitální přístrojový štít je tvořen plně
konfigurovatelným 12,3“ HD displejem. Puma
se standardně dodává se zabudovaným
modemem umožňujícím v yužití s lužby
FordPass Connect. Ta umožňuje vytvořit WiFi
hotspot, využívat v navigaci aktuální dopravní
informace, streamovat zvukový a video obsah
i během jízdy. V kombinaci s mobilní aplikací
FordPass Connect umožňuje používat funkce
vzdáleného přístupu (poloha zaparkovaného
vozidla, stav vozidla – hladina paliva, stav
alarmu, životnost oleje atd., odemykání
a zamykání na dálku a u vozů se samočinnou
převodovkou i spuštění motoru na dálku
s možností vyhřátí nebo vychlazení vozu na
požadovanou teplotu ještě před jízdou).
Od května bude možné pro motor bez mildhybridního pohonu volit novou sedmistupňovou

samočinnou dvouspojkovou převodovku
a verze mHEV bude k dispozici i s motorem 1,0
EcoBoost/92 kW (125 k) – právě od této pohonné
jednotky si u Fordu slibují největší podíl na
prodejních výsledcích. Významnou konstrukční
změnou bude přesunutí akumulátoru ve verzích
mHEV z prostoru pod podlahou zavazadelníku
pod zadní sedadlo, takže využitelný objem
zavazadlového prostoru bude pro obě varianty
stejný.
Vzhledem k zaměření tohoto modelu není
v nabídce obvyklá základní úroveň výbavy
Trend ale jen vyšší Titanium a ST-Line. Základní
cena pro Pumu 1,0 EcoBoost/92 kW (125 k)
Titanium je 513 900 Kč s prodlouženou zárukou
na 5 let/120 000 km, v případě motoru 1,0
EcoBoost mHEV to je 552 900 Kč. Prodejci
Fordu ale zákazníkům přímo nabídnou cenové
zvýhodnění Lead in, takže základní cena
verze 1,0 EcoBoost/92 kW (125 k) Titanium ve
skutečnosti je 449 900 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Krize Daimleru
Motor Daimleru začal vynechávat. Daimler
oznámil významný pokles zisku a koncernový
šéf Ola Källenius proto transformuje vrcholový
management. Na úrovni představenstva bude
v budoucnu osobně vést divizi užitkových vozů
Mercedes-Benz Vans. Předchozí šéf Wilfried Porth
se podle oficiálního sdělení chce na vlastní žádost
zcela věnovat jen roli vedoucího lidských zdrojů.
Jak informuje Automobilwoche to je jen
polovina pravdy. Divize Mercedes-Benz Vans
měla velký podíl na tom, že EBIT skupiny v roce
2019 klesl o téměř sedm miliard z 11,1 miliardy
eur v roce 2018 na pouhých 4,3 miliardy eur,
protože samotná divize užitkových vozů ztratila
3,1 miliardy eur.
Novým silným mužem bude Markus Schäfer,
v současné době člen představenstva pro
výzkum a vývoj Mercedes-Benz Cars. Ten se
stane provozním ředitelem společnosti Daimler
a bude řídit procesy od vývoje až po nákup
materiálů po výrobu. Stejně jako dosud by
Schäfer měl být zodpovědný také za výrobu
v Mercedesu-Benz. Finanční ředitel společnosti
Daimler Harald Wilhelm od 1. dubna převezme
odpovědnost i jako finanční ředitel společnosti
Mercedes-Benz AG, zatímco finanční ředitel

společnosti Mercedes-Benz Frank Lindenberg
odejde. Wolf-Dieter Kurz, dosud odpovídající za
obchodní případy projektů, přebírá odpovědnost
za produktovou strategii a řízení v Mercedes-Benz
Cars.
Cílem konverze má být umožnění rychlejší
implementace rozhodnutí a odstranění
zdvojených struktur. Očekává se, že změny vstoupí
v platnost od 1. dubna 2020.
Protože část jejich příjmů souvisí
s obchodním rozvojem obdrží
manažerský tým společnosti
Daimler za rok 2019 méně peněz
a členové správní rady společnosti
Daimler dostanou menší odměny.
Výkonnostní složka odměny bude
snížena také pro Olu Källenia.
Källenius ovšem obdržel více peněz
než v předchozím roce – zhruba
3,5 milionu eur, protože v květnu
postoupil z člena představenstva
na jeho předsedu. Složka související
s hospodářskými výsledky je ale
pro něj také výrazně nižší než
v roce 2018. Källeniův předchůdce
Dieter Zetsche má za rok 2019 stále
nárok na 3,8 milionu eur.
více na
www.autoweek.cz

Rána pro Australany: Holden přestane existovat
Bývaly doby, kde byl koncern General Motors
bezkonkurenčně největším globálním výrobcem
automobilů. Jenže hospodářská krize jej zasáhla
víc než jiné, takže v roce 2009 prošel bankrotem,
z něhož se dostal s vládní pomocí. Od roku 2014
vedení GM zvolilo novou strategii: objem prodeje
není důležitý a vše co není dostatečně ziskové
musí pryč. Prodalo Opel a Vauxhall francouzské
skupině PSA a opustilo trhy v Rusku, Indii, JAR,
Indonésii a Vietnamu.
V roce 2016 bylo oznámeno ukončení výroby
vozů Holden v Austrálii. Místní výrobu nahradil
dovoz aut z Německa, Jižní Koreje, Thajska
a Spojených států. Výsledkem byl pokles prodeje
ze 102 951 vozů v roce 2015 na loňských 43 176
aut, přičemž setrvalý prodej 13 000 vozů na
Novém Zélandě na situaci nic nezměnil. Přitom

roku 2002 Holden v Austrálii prodal 178 392 vozů!
Proto se vedení GM rozhodlo ukončit do konce
roku 2021 existenci značky Holden – oficiálním
pro příliš vysoké náklady na produkci verzí
s pravostranným řízením.
„GM se zaměřuje na trhy, na nichž máme
správné strategie k dosažení zisku, a dává
přednost globálním investicím do oblastí, které
povedou k budoucímu růstu, tedy do elektricky
poháněných a autonomních vozidel,“ uvedla
předsedkyně představenstva a generální
ředitelka GM Mary Barraová.
Holden je tak další obětí nového globálního
pojetí ekonomiky. Jedna z nejstarších značek na
světě byla založena v roce 1856 jako výrobce
sedel, ale už v roce 1908 začala s produkcí
automobilů. V roce 1931 se stala součástí
koncernu General Motors. Holden
pro Australany nebyl jen výrobcem
aut, byl symbolem motorizace
i průmyslového rozvoje země. Bez
Holdenu si lze jen těžko představit
závody cestovních vozů kategorie
Supercars.
Názor Australanů na krok GM
vyjádřil australský premiér Scott
Morrison: „Jsem tímto rozhodnutím
zklamaný a naštvaný, i když to
není překvapující. Australští daňoví
poplatníci do této nadnárodní
společnosti vložili miliardy a oni
nechali naši značku jen tak zmizet.“
Současně vedení GM oznámilo,
že továrnu v Rayongu v Thajsku,
kterou nedávno modernizovalo za
1,1 miliardy dolarů, prodá čínské
společnosti Great Wall.
více na
www.autoweek.cz

