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Citroën Ami přiváží revoluci v individuální mobilitě
Před rokem Citroën na autosalonu v Ženevě
předvedl koncept elektrického minivozítka Ami
One. Nyní nám v Paříži předvedl jeho sériovou
podobu, o níž zdůrazňuje, že se nejedná
o automobil, ale objekt umožňující mobilitu pro
všechny, určený především pro novou skupinu
nejmladších zákazníků.
U Ami je skutečně všechno jinak – k jeho
řízení není potřeba řidičský průkaz na auto (ve
Francii dokonce vůbec žádný řidičský průkaz),
má elektrický pohon, ale nevyžaduje žádnou
infrastrukturu a lze jej koupit stoprocentně online, i když ještě výhodnější je si jej jen pronajímat.
„Největší problém pro Ami budou tradiční
motorističtí novináři, protože ti jej budou
srovnávat s automobily. Jenže Ami není auto ani
jeho náhražka. Je alternativou k elektrokolům,
elektroskútrům a elektrokoloběžkám za
srovnatelnou cenu, ale poskytující mnohem
větší míru pohodlí a bezpečí, protože má čtyři
kola a řidič i spolujezdec jsou zde lépe chráněni.
Je to dopravní prostředek plně odpovídající
zákonným normám pro čtyřkolová vozidla, takže
má limitovanou největší rychlost omezenou
na 45 km/h,“ řekl nám o Ami šéf marketingu
a komunikace Citroënu Arnaud Belloni.
U Citroënu věří, že Ami je přesně tím
dopravním prostředkem, který vystihuje potřeby
dnešní mládeže odvracející se od automobilů
a nepořizující si ani řidičský průkaz (ten ve Francii
přijde na 1800 eur!).

Dvoumístné vozítko je krátké jen 241 cm
a pro dosažení šířky pouze 139 cm má sedadlo
spolujezdce posunuté poněkud dozadu. Je
nesmírně agilní, obratné v městském provozu
a vyžaduje jen minimální prostor pro zaparkování.
V interiéru je jen základní přístrojový panel. Místo
komunikačních systémů, navigace nebo rádia
je zde držák na mobilní telefon a zabudované
reproduktory.
Odvážný technický koncept je spojen
i s inovativním konceptem pro pořízení.
Nejvýhodnější je pronájem s cenou 0,26 euro
(6,50 Kč) za minutu přes 12 euro (300 Kč) za
hodinu nebo 40 euro (1000 Kč) za den při
měsíčním paušálním poplatku 9,90 euro (248
Kč), což jsou ceny srovnatelné s pronájmem
elektroskútrů. Ke koupi bude u prodejců Citroënu,
ale i v prodejnách s elektronikou – ve Francii
fnac Darty – nebo zcela on line s dodáním až
domů za 6900 eur (172 500 Kč), v mnoha zemích
ještě méně díky státním dotacím.

více na
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Renault uvede elektrickou verzi modelu Twingo Z.E.
Renault uvede na trh elektricky
poháněnou verzi minivozu Twingo. Bude
mít delší dojezd a nižší cenu, než jeho
sourozenec Smart ForFour EQ s nímž se
bude vyrábět v závodě Renaultu ve
slovinském Novom Mestě. V Evropě přijde
do prodeje na konci tohoto roku s cílem
oslovit bohatší městské klienty. Twingo Z.E.

sdílí platformu Edison a další komponenty
se smartem ForFour EQ, ale bude využívat
novější technologii elektrického pohonu.
Zachovává si stejné uspořádání motoru
vzadu jako verze se spalovacím motorem
a akumulátorem 22 kWh od korejského
výrobce LG Chem uložený pod předními
sedadly. Jeho trakční elektromotor má
výkon 60 kW a dojezd podle cyklu WLTP
má být předběžně 180 km. Smart ForFour
EQ má v cyklu WLTP dojezd 116 až 130
km. Renault odhaduje, že elektrická verze
bude představovat 15 až 30 % prodeje
modelu Twingo v závislosti na místních
pobídkách
pro
elektrická
vozidla.
V loňském roce Renault v Evropě prodal
86 486 vozů Twingo.

Suzuki Vitara a S-Cross s mild-hybridním systémem 48 V
Suzuki nově uvádí svá SUV Vitara
a S-Cross standardně s mild-hybridním
pohonem s výkonnou soustavou 48 V.
Suzuki dosud nabízí mild-hybridní systém
pracující s napětím 12 V modelech Ignis
a Swift. Pro vozy SUV s větší hmotností
Suzuki použilo vyšší napětí hybridní
soustavy 48 V. Díky tomu má elektromotor
větší brzdný účinek a akumulátor může
mít větší kapacitu. Motor/generátor
ISG (integrovaný startér-generátor) při
zpomalování dobíjí akumulátor a posléze
při zrychlování, když elektromotor pomáhá
spalovacímu motoru. Zážehový čtyřválec
1,4 BoosterJet/95 kW s elektromotorem
poskytuje maximum točivého momentu
235 N.m a přitom se spotřeba paliva snížila

o 20 %. Příchod nového mild-hybridního
systému je u Vitary spojen s nasazením
nových LED světlometů. Vitara s hybridním
pohonem přijde na 456 900 Kč, Vitara
Premium s pohonem všech kol 555 900 Kč.
Suzuki S-Cross v hybridní verzi stojí v základní
výbavě Comfort 489 900 Kč. Také hybridní
S-Cross je dostupný s pohonem předních
i všech kol.

Krátce
Toyota ve spolupráci s čínským FAW postaví v Tianjinu za 1,2 miliardy dolarů továrnu na
výrobu elektromobilů.
SPD v Německu prosazuje, aby pro společnosti kotované na burze platila minimální
kvóta zastoupení 30 % žen v představenstvu.

více na
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Ženevský autosalon byl zrušen
„Je nám líto, že jsme nuceni oznámit, že
se ženevský autosalon v roce 2020 ruší. Je to
zásah vyšší moci,“ uvedl předseda správní rady
autosalonu Maurice Turrettini při páteční tiskové
konferenci. O odvolání letošního autosalonu
v Ženevě bylo rozhodnuto poté, co švýcarská
vláda zakázala hromadné akce s účastí více než
1000 lidí.
Pořadatelé uvedli, že se výstava nebude
konat později. „Autosalon nemůže být odložen.
Není to možné. Je to příliš velká akce. Není to
proveditelné,“ řekl ředitel autosalonu Olivier Rihs.
Krátce předtím švýcarský ministr financí Alain
Berset oznámil, že s ohledem na rychlé šíření
onemocnění v zemi jsou ve Švýcarsku s okamžitou
platností zakázány události s účastí více než 1000
lidí. „S ohledem na současnou situaci a rozšíření
koronaviru klasiﬁkovala Spolková rada situaci ve
Švýcarsku jako mimořádnou z hlediska zákona
o epidemiích. Je třeba zakázat rozsáhlé akce,
které se týkají více než 1000 lidí. Zákaz nabývá
účinku okamžitě a bude platit nejméně do 15.
března,“ uvádí se ve vládním prohlášení.
Ženevský autosalon měl začít v úterý 3. března
dnem premiér pro světová média. Mnohé
automobilky a dodavatelé již před tím začali

omezovat účast svých zaměstnanců poté, co se
virus rozšířil i v Evropě.
Pro automobilový průmysl v Evropě jde
o nesmírně bolestivou záležitost, protože v dnešní
složité a chaotické době se nutně potřeboval
prezentovat v tom lepším světle a ukázat svou
schopnost reagovat na problémy s přicházejícími
novými legislativními omezeními, a přitom nabízet
auta přitažlivá pro zákazníky. V tomto ohledu byl
autosalon v Ženevě unikátní příležitostí pro všechny,
protože se konal na neutrální půdě. Situace je
o to nepříjemnější, že osud dalších dvou velkých
evropských autosalonů – v Paříži a v Německu – je
nejistý především co se týče jejich budoucí formy.
O možnosti zrušení ženevského autosalonu
se spekulovalo minimálně dva týdne dopředu
V médiích se poté objevila kritika, že pořadatelé
měli rozhodnutí přijmout dříve aby se snížily
ztráty vystavovatelů a nekomplikoval se život
návštěvníků. Jenže v takovém případě by hrozilo,
že pořadatelé budou nuceni uhradit vzniklé ztráty
vystavovatelů, cestovním kancelářím, hotelům
a mnoha dalším ve výši stovek milionů švýcarských
franků. Proto byli nuceni čekat na zákaz ze strany
vlády a odvolat autosalon až na zásah „vyšší
moci“.
více na
www.autoweek.cz

Exkluzivní sedan DS 9 s plug-in hybridním
pohonem E-Tense
Nový velký stylový sedan DS 9 rozšíří
nabídku francouzské prémiové značky
DS Automobiles. Vychází z nejnovější
verze platformy EMP2. Při délce 493
cm a dlouhém rozvoru 290 cm nabízí
dostatek místa i na zadních sedadlech.
K tomu přidává vysoký komfort sezení
pod označením DS Lounge. Důraz je při
tom kladen na elegantní a ušlechtilé
materiály. Plug-in hybridní pohon E-Tense
má systémový výkon 165 kW (225 k)
a umožňuje dojezd na čistě elektrický
pohon 40 a 50 km (podle WLTP). Později
bude nabídka rozšířena o další dvě
verze E-Tense: s výkonem 184 kW (250 k)
a prodlouženým dojezdem a s výkonem 264
kW (360 k) kombinovaným s inteligentním
pohonem všech kol. K tomu se přidá
zážehový motor PureTech s výkonem 165
kW (225 k).

Systém aktivního pérování analyzuje
podmínky na vozovce, předvídá nárazy
od silnice a reaguje na ně nezávislým
ovládáním jednotlivých kol. Systém DS
Drive Assist, automaticky udržující vůz
v jízdním pruhu až do rychlosti 180 km/h
a udržující vzdálenost od vozidla vpředu,
připravuje cestu pro semiautonomní
řízení. DS 9 se může pochlubit vynikajícím
uzpůsobením pro jízdu v noci kombinací
systému osvětlení DS Active LED Vision
a systému DS Night Vision.

Volkswagen Touareg R novým vrcholem
Touareg R má být nejsportovnějším
Touaregem a největším výkonem vytvořit
vrchol v nabídce velkého SUV, které
je nejexkluzivnějším modelem značky.
Hybridní pohon tvoří zážehový motor V6
3,0 TSI/250 kW (340 k) s přeplňováním
turbodmychadlem, elektromotor 100
kW (136 k) a lithio-ionový akumulátor

s kapacitou 14,1 kWh uložený pod
podlahou zavazadlového prostoru ve
spojení s osmistupňovou samočinnou
převodovkou s funkcí řazení Tiptronic
a sériově dodávaným pohonem všech
kol 4Motion. Největší systémový výkon
je 340 kW (462 k) a točivý moment,
dosahující až 700 N.m. Touareg R je zdatné
tažné vozidlo, které utáhne brzděný
přívěs o hmotnosti až 3,5 t a je nabízeno
s asistentem Trailer Assist, který je funkční
i v režimu elektrického pohonu. Nejnovější
verze asistenčního systému Travel Assist
umožňuje asistovanou jízdu rychlostí až
250 km/h.
Touareg R bude uveden na trh ve
druhé polovině letošního roku s rozsáhlou
výbavou.
více na
www.autoweek.cz

Hromadný neúspěch hromadných
žalob v kauze Dieselgate
Exkluzivní komentář advokátky Mgr. Kateřina
Turnhöfer ke kauze Dieselgate.
Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh
zákona, který hromadné žaloby zavede do
českého právního řádu, a v asi nejznámější
hromadné žalobní kauze současnosti, Dieselgate,
vydal pražský Městský soud v podzimních
měsících hned tři rozsudky. Hromadné žaloby, ať
už ty „opravdové“, které připravuje Ministerstvo
spravedlnosti, nebo „kvazihromadné“, kterými se
teď zabývají pražské soudy, jsou velkým právním,
ale i společenským tématem.

klienty, kteří automobily zakoupili a provozují po
celé ČR. Poškozeným tedy vznikala škoda jinde
než na území Prahy 8, a proto tedy patří jejich
žaloba i k jiným místně příslušným soudům.
A pak je tu také čas. Zákazníci se o kauze
dozvěděli v září roku 2015 po zveřejnění zjištění
americké Agentury po ochranu životního prostředí
EPA, tedy před více jak 4 lety. Přitom promlčený
nárok úspěšný nebude a náklady prohry nese
žalobce. Proto i v kauze Dieselgate by se měl
každý vlastník vozu (potenciální žalobce) ptát:
není už na podání žaloby pozdě?

S dotazy právě na tyto české kvazihromadné
(společné) žaloby se ovšem čas od času ve své
praxi setkávám. V případě otázek klientů, zda se
mají připojit, jim odpovídám, že v tuto chvíli raději
ne. Správnost mých úsudků koneckonců potvrdila
nedávná rozhodnutí Městského soudu v Praze.
Jeho podzimní rozsudky ukazují tvrdou právní
realitu. Navzdory sebevědomým deklaracím
žalobních iniciativ nejsou tyto žaloby o nic
bezpečnější, než dřívější pokusy nechvalně
proslulých „poplatkářů“. Zdánlivě bezpečná
„hromadná žaloba“ má poměrně vážné vady,
které vrátily řízení na úplný začátek. Ukazuje
se nyní v plné nahotě, že příliš kreativní přístup
k soudním řízením se nevyplácí a přináší celou
řadu na první pohled pro klienty neviditelných
rizik. Ponechme stranou to, zda podle českého
práva vůbec nějaké nároky vlastníkům vznikly,
a zejména zda se je podaří žalobcům prokázat.
Základní problém je už v základu –
v konstrukci tzv. společných žalob v době, kdy
zákon o hromadných žalobách neexistuje.
„Společnou“ žalobní konstrukci vystavěnou na
principu komisionářské smlouvy zpochybnily
všechny dosavadní verdikty pražského Městského
soudu. Ta totiž nemůže sloužit jako prostředek
k hromadnému vymáhání nároků, což ostatně
potvrdil již dříve i Nejvyšší soud.
Problém je také v místní příslušnosti. Žalobci
podali žaloby k soudu na Prahu 8. Sdružují přitom

Vliv času na možnost uplatnit úspěšně nároky
u soudu řeší tzv. promlčení – po uplynutí určité
doby nároky již nelze u soudu úspěšně vymáhat.
V daném případě lze uvažovat o promlčecí lhůtě
tříleté či dvouleté. V obou případech promlčecí
lhůta nejpozději na podzim 2018 uplynula. Přitom
žalobci na svém webu stále vyzývají klienty, aby
se k žalobě připojili a požadovali po automobilce
odškodnění.
Změnu nepřinese ani připravovaný zákon
o hromadném řízení, neboť samozřejmě ani
jeho prostřednictvím nebude možné vymáhat
promlčené nároky. Mé doporučení na časté
dotazy klientů se proto nezmění. Vypadá to
na velmi dlouhé soudní řízení, usilovnou válku
a mnoho dílčích právních bitev, navíc pro
spotřebitele s nejistým výsledkem. Ten se může
obrátit proti jim samotným v úhradě vysokých
nákladů řízení v případě neúspěchu.
více na
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Peugeot Landtrek připraven ke startu
Prodej nového pick-upu Peugeot
Landtrek bude zahájen na rozvíjejících se
trzích v Latinské Americe a subsaharské
Africe na konci roku 2020. Není ale
určen pro evropské trhy. Landtrek byl
vyvinutý u čínské automobilky Changan
Automobile a bude k dispozici jako Single
Cab i Double Cab. Je dlouhý 539 cm jako

Sigle Cab a 533 cm jako Double Cab.
V závislosti na verzi uveze až do 1,0 nebo 1,2
t a umožní tažení přívěsu do 3,5 t. Landtrek
bude k dispozici se zážehovým motorem
2,4 l/154 kW (210 k) i turbodieselem 1,9
l/110 kW (150 k) a s pohonem zadních
nebo všech kol.
Landtrek je druhý pick-up v globální
sestavě Peugeotu – od roku 2017 se
na jihoafrickém trhu prodává pickup
s originálním názvem Pickup na bázi
modelu Rich čínského partnera skupiny
PSA
společnosti
Dongfeng
Motor.
Changan prodává vlastní verzi Landtreku
s názvem Kaicheng F70.

GreenGo v Praze nabízí sdílení elektrických aut
Na český trh přichází nový e-carsharing
GreenGo. Do provozu v Praze vyslal první
stovku elektromobilů Volkswagen e-up.
Vedle ekologicky šetrné formy sdílení aut
a dostupných cen za pronájem je dalším
benefitem této služby bezplatné parkování
v modrých a fialových zónách. Pronájem
vozů probíhá přes aplikaci v mobilním
telefonu. V současné době je možné si
auta vypůjčit v tzv. „servisní zóně“, která
pokrývá Prahu 1 a 2 a vnitřní části obvodů
Prahy 3 až 10 s celkovou plochou 35 km2.
Auta se mohou pohybovat po celém území
Prahy, uživatelé je však musí vrátit zpět do
této zóny. O servis vozů se stará servisní tým
GreenGo, který auta spravuje a dobíjí.
Půjčení auta GreenGo vyjde levněji než
pražská taxislužba – v případě měsíčního

předplatného za 99 Kč zákazník jezdí za 6
Kč za minutu. Pokud si klient nechá auto
v pronájmu a zaparkuje, zaplatí sníženou
sazbu 1,50 Kč za minutu a ve vybraných
nákupních centrech kolem Prahy jen 0,50
Kč za minutu. K registraci jsou potřeba
občanský a řidičský průkaz a platební
karta a je možné ihned odjet. GreenGo
vstupuje na český trh s tříletou zkušeností
z Budapešti, kde její služby využívá několik
desítek tisíc klientů.

Krátce

Volkswagen v rámci reorganizace kompetencí nabídne odkoupení minoritních 0,36 %
akcií Audi AG.
Čínská automobilka Aiways v Evropě nabídne své SUV U5 výhradně v on-line prodeji
bez dealerství.
Automobilky po celém světě intenzivně hledají náhradní dodavatele jako náhradu za
výpadky dodávek z Číny.

více na
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Personalia z
Soukup ﬁnančním ředitelem Aures Holdings
Aures Holdings, provozovatel
sítě autocenter AAA Auto, má
nového finančního ředitele. Stal se
jím Jiří Soukup, který dříve působil
v řadě nadnárodních společností.
Spolu s pozicí CFO se Jiří Soukup
stal i členem Management
Boardu Aures Holdings. Ve funkci
nahradil Jana Voláka, který tuto
roli zastával dočasně a nadále
se bude ve společnosti věnovat
jiným projektům.
„Jsem
poctěn
možností
být ve vedení společnosti,
která je ve svém oboru lídrem
v celé střední Evropě a stojí za
postupnou proměnou stále velice

fragmentovaného trhu s ojetými
automobily. Budu se svým týmem
a kolegy všemožně usilovat o další
růst ziskovosti, posílení postavení
na trhu, expanzi do dalších zemí
a další rozvoj společnosti,“ uvedl
Jiří Soukup.
Soukup za sebou má více než
dvacet let kariéry v sektoru retail, IT,
telekomunikace, výroba, logistika
a finančních služby, mimo jiné
ve společnostech Tesco Stores,
DHL, Grafton Recruitment, Home
Credit či naposledy jako CFO Flexi
Finance Asia.
více na
www.automakers.cz
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Jak českou ekonomiku ohrozí zpomalení v Číně?
Analýza České spořitelny, kterou představili
ekonomové David Navrátil a Radek Novák, nabízí
pohled na vyhlídky automobilového průmyslu
a domácí ekonomiky v důsledku zpomalení
v Číně.
Čínskou ekonomiku čeká výrazné zpomalení
růstu díky COVID-19, v prvním čtvrtletí možná
dokonce mezičtvrtletní pokles v porovnání
s rokem 2019. Mezinárodní měnový fond proto
snížil výhled růstu Číny o 0,4 % za celý rok.
Pokud vyjdeme ze zkušeností s dopady
syndromu SARS, tak v letech 2002 až 2003 Čína
zaznamenala pokles HDP o 1,05 %. Podíl Číny na
globálním HDP se od té doby zvýšil 2,3x, takže
podle analytiků České spořitelny lze odhadovat
pokles HDP v Číně v důsledku COVID-19 asi o 2
%. Přímý český vývoz do Číny ale je velmi malý.
„I pokud by růst čínské ekonomiky zpomalil
o 2 % za celý rok, tak by dopad na českou
ekonomiky přes nižší vývoz, a to nejen do Číny,
byl zanedbatelný, asi 0,03 % HDP,“ upozorňuje
David Navrátil.
Rizikem pro českou ekonomiku ale může
být i pokles dovozu z Číny, například některých

subdodávek pro český průmysl. V roce 2018 Čína
vyvezla autodíly za 35 miliard USD, přičemž třetina
z toho směřovala do Spojených států. I v tomto
případě je dovoz z Číny do České republiky velmi
malý. Vážnější dopad může mít dlouhodobější
přerušení dodávek na automobilový průmysl
v Německu, což by se ale zpětně odrazilo i na
poklesu subdodávek z České republiky do
Německa. Zatím se ale zdá, že to nehrozí, protože
výroba se v čínských závodech opět začíná
rozebíhat.
„Podíl mezispotřeby, tedy podíl součástek
a dílů dovezených z Číny, představuje 4 %. Pro
srovnání z Německa je to 18 %. Nejvíce spoléhá
na Čínu výroba počítačů s podílem 20 %,
což nepůjde snadno vykompenzovat dovozem
z jiných zemí. Ale v případě aut jde jen o 2 %,“
David Navrátil.

více na
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Mikroturbíny mohou ideálně doplnit elektromobilitu
Čínská společnost Techrules sází na obrovský
potenciál inovativní technologie mikroturbín. Lze
je využít pro prodloužení dojezdu elektromobilů
i jako zdroj energie pro nabíjecí stanice.
Svůj patentovaný revoluční systém dobíjení
akumulátoru elektricky poháněného vozidla
turbínou TREV (Turbine-Recharging Electric
Vehicle) předváděla na autosalonech v Ženevě
v letech 2017 a 2018 v supersportu Ren RS.
Přestože společnost Techrules má i nadále
v plánu stát se výrobcem automobilů, hlavní
důraz je nyní kladen na vývoj, výrobu a prodej
inovativních a ekologicky šetrných mikroturbín
zákazníkům po celém světě. Nová strategie
společnosti Techrules sází především na aplikace
pro vytápění, chlazení a výrobu energie. Nyní
oznámila, že v červnu 2020 začne vyrábět
a prodávat malou sérii mikroturbín o výkonu
45 kW, přičemž se očekává zahájení výroby do
konce roku. Turbína je poháněna spalováním
obnovitelných paliv a může být použita jako
samostatný zdroj energie pro výrobu elektřiny.

z turbíny. Díky tomu je k produkci elektrické energie
zapotřebí méně paliva. Použití mikroturbíny navíc
omezuje přenosové a distribuční ztráty, k nimž
dochází, když elektřina putuje přes elektrické
vedení.
V roce 2021 bude následovat menší turbína
o výkonu 15 kW, která byla vyvinuta speciálně
pro použití jako prodlužovač dojezdu u osobních
automobilů, zatímco výkonnější verze 45 kW bude
vhodnější pro použití v užitkových a nákladních
vozidlech.
Systém TREV přináší bezkonkurenční úroveň
účinnosti a výkonu, a přitom je jeho dopad
na životní prostředí velmi malý, zvláště pokud
se k pohonu používají obnovitelná paliva, jako
jsou bioplyn, methanol nebo ethanol. Turbína
má vysokou míru tolerance na kvalitu paliva
a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Turbína má mnohem vyšší účinnost než
dieselgenerátory, které se v současné době široce
využívají. Turbína spaluje s vysokou účinností paliva
jako jsou etanol, metanol nebo bioplyn a využívá
zařízení pro rekuperaci tepla odcházejícího
více na
www.autoweek.cz

Skupina PSA dosáhla v roce 2019 rekordní zisk
PSA Group ohlásila, že v roce 2019 dosáhla
rekordní zisk, což je výsledek, který je v kontrastu
s mnoha konkurenty. Posílilo to hodnotu akcií
skupiny před její připravovanou fúzí s italskoamerickým koncernem Fiat Chrysler.

lepšímu sortimentnímu složení nabídky (+4,3 %)
a cenám (+1,2 %), které kompenzovaly pokles
prodeje partnerům (-1,7 %), negativní dopad
směnných kurzů (-0,5 %), objemu prodeje,
skladby trhů (-2,4 %) a jiných vlivů.

Francouzská skupina kompenzovala propad
prodeje vozidel prodejem dražších modelů
SUV, což jí pomohlo zvýšit příjmy. Díky úsporám
nákladů její provozní zisk tak v loňském roce
vzrostl na rekordních 8,5 %. Solidní příjmy PSA
znamenají v automobilovém průmyslu vzácnou
výjimku, i když skupina čelila problémům jako
ostatní, především v důsledku klesající poptávky
v Číně. Splněn byl i cíl dosažení provozní marže
6,5 % pro Opel Vauxhall.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti
činil 6324 milionů eur, což představuje nárůst
o +11,2 %. Hospodářský výsledek skupiny
z provozní činnosti Automobilové divize se
zvýšil o +12,8 % na 5037 milionů eur. Vysoká míra
zisku +8,5 % znamená růst o 0,8 % oproti roku
2018. Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl
oproti roku 2018 o 289 milionů eur a dosáhl
3584 milionů eur. Čistý zisk pro skupinu činil 3201
milionů eur, což je nárůst o 374 milionů eur ve
srovnání s rokem 2018.

Předseda představenstva skupiny PSA Carlos
Tavares při oznamování loňských výsledků
prohlásil: „Naše kompetentní a odhodlané
týmy v roce 2019 opět dosáhly rekordní
výsledky, a to i díky naší ﬂexibilitě a společensky
odpovědnému přístupu orientovanému na
zákazníka. Jsme připraveni na přechod na
nové zdroje energií a všechny týmy se zaměřují
na poskytování čisté, bezpečné a dostupné
mobility našim zákazníkům. Velmi se těšíme
na vstup do nové
éry s projektem fúze
s FCA.“

Skupina PSA v roce 2019 vyrobila 36 % své
celosvětové produkce, tj. 1 226 000 automobilů,
ve Francii. Výsledkem je přebytek obchodu 379
000 vyvezených vozů, což představuje pozitivní
příspěvek skupiny PSA k francouzské obchodní
bilanci ve výši 4,4 miliardy eur. Přitom příspěvek
automobilového odvětví je naopak od roku
2008 negativní a v roce 2019 klesl na – 15,3
miliardy eur.

O b ra t s ku p i ny
dosáhl v roce 2019
c e l k e m 74 7 31
m i l io nů eu r, což
představuje růst o 1
% oproti roku 2018.
Obrat Automobilové
divize dosáhl 58
943 milionů eur, tj.
+0,7 % oproti roku
2018. K tomuto růstu
došlo zejména díky

více na
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Alternativní taxislužby zvyšují emise
Podle studie neziskové organizace UCS
společnosti jako Uber a Lyft svou činností přispívají
k většímu znečišťování klimatu a měly by proto
elektrifikovat svá vozidla.
Americká nezisková organizace Union of
Concerned Scientists zveřejnila výsledky studie
o dopadu provozu alternativních taxislužeb na
ovzduší v sedmi amerických městech. Zjistila, že
tato vozidla zvyšují emise CO2, protože svými
jízdami působí větší znečištění než jízdy soukromými
auty a současně odvádějí cestující od použití
veřejné dopravy. Proto vyzývá společnosti
jako jsou Uber Technologies Inc a Lyft Inc aby
elektrifikovaly své ﬂotily, zvýšily podíl sdružených
jízd a zlepšily svá spojení s uzly veřejné dopravy.
Několik studií za poslední dva roky zjistilo, že
takzvaná spolujízda na zavolání (ride-hailing)
přispívá k nárůstu dopravních zácp ve městech,
protože díky ní jezdí méně lidí veřejnou dopravou,
a přitom nedochází ke snižování vlastnictví
soukromých automobilů. Nejnovější studie
představuje první pokus kvantifikovat znečištění
ovzduší způsobené alternativními taxislužbami.
Vědci zjistili, že při tzv. spolujízdě vzniká v průměru
téměř o 50 % více oxidu uhličitého než při jízdě
v soukromém vozidle.

Vědci analyzovali data z Bostonu, Chicaga,
Los Angeles, New Yorku, San Francisca, Seattlu
a Washingtonu a do studie zahrnuli i zjištění
z dalších výzkumných prací včetně studie zadané
Uberem a Lyftem v loňském roce.
I když vozy ve ﬂotilách pro alternativní taxislužby
jsou v USA obvykle novější než celkový vozový park,
vykazují vyšší spotřebu paliva kvůli době, kterou
řidiči stráví jízdou bez cestujících. Studie ukazuje,
že doba strávená čekáním a jízdou směrem
k místu vyzvednutí představuje v průměru 42 %
veškerých jízdních aktivit řidiče. Studie také uvádí,
že tzv. spolujízda působí o téměř 70
% více emisí oxidu uhličitého než
cesty, které by cestující podnikli
autobusem, vlakem, na kole nebo
šli pěšky.
Uber a Lyft v reakci shodně
uvádějí, že výsledky studie
rutinně nadhodnocují jejich
význam, přičemž většina provozu
ve městech je soukromými
a užitkovými vozidly, zatímco
spolujízda v USA představuje jen
asi 15 %. Obě společnosti rovněž
uvedly, že i nadále podporují
sdílené jízdy a použití elektricky
poháněných vozidel.

více na
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Počet čerpacích stanic na vodík roste
Věci se pohybují velmi pomalu. Na konci
roku 2019 bylo na celém světě v provozu 432
čerpacích stanic na vodík, z toho 330 ve veřejně
přístupných stanicích.
Počet čerpacích stanic na vodík se za
posledních pět let ve světě zvýšil na více než
čtyřnásobek, nicméně je stále na nízké úrovni.
V konkrétních lokalitách již existuje plán na 226
dalších systémů H2.
V loňském roce bylo otevřeno 83 čerpacích
stanic na vodík – 36 v Evropě, 38 v Asii, osm
v Severní Americe a jedna v arabské oblasti.
Německo rozšířilo svou síť o 22 čerpacích stanic,
Korea o 18 a Japonsko o 11. Vyplývá to z 12.
ročního hodnocení H2stations.org společnosti
Ludwig Bölkow Systemtechnik.
Ze 177 čerpacích stanic dostupných v Evropě
je 87 v Německu. Francie je na druhém místě s 26

čerpacími stanicemi, protože se zde stále čeká
slibovaná dynamická expanze s 34 plánovanými
stanicemi. Zde se však zaměřují na tankování
autobusů a vozových parků a méně na veřejně
přístupné čerpací stanice pro osobní automobilů
jako ve zbytku Evropy.
Výrazný nárůst možností
doplňování se očekává
v N izozem s ku, kde je
v současné době plánováno
21 nových čerpacích stanic.
Švýcarsko má v současné
době v provozu čtyři čerpací
stanice a je plánováno
dalších šest. Jediná čerpací
stanice v České republice
je v současné době mimo
provoz.
Ze 178 stanic v Asii má
Japonsko 114 a Korea 33,
ovšem Korea má velmi
ambiciózní plán výstavby
dalších 40 čerpacích stanic
na H2. Ze 74 stanic v Severní
Americe jich je většina
v Kalifornii – 48. Ve výstavbě je
dalších 21.
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