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Úspěšný rok pro Škoda Auto
S více než 1,2 miliony dodaných vozidel
a nárůstem čistých tržeb na 17,3 miliardy eur
dosáhla Škoda Auto nejlepší výsledek v historii.
Z hlediska provozního zisku sice
zaznamenala pokles o 14,6 %,
nicméně dosažená hodnota
1,38 miliardy eur znamená stále
vynikající úspěch.
„Rok 2018 byl pro Škoda Auto
rokem významných strategických
rozhodnutí, která jsou důležitá z
hlediska dlouhodobého posílení
naší společnosti. Naše stabilní
finanční výsledky vytvářejí solidní
základ zvládnutí velkých investic,
které si vyžádají nově přicházející
výzvy, především nastupující
elektromobilita,“ říká předseda představenstva
společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.
Hlavní důvody poklesu zisku shrnul Bernhard
Maier: „Rok 2018 byl rokem velkých změn
a problémů, jako byl přechod na nový cyklus
WLTP. Na dosaženém výsledku se odrazily
i negativní kurzové efekty, stejně jako zvýšené
personální náklady a investice do budoucna.
V roce 2018 jsme přitom mohli prodat
i o 100 000 aut víc, kdybychom k jejich výrobě
měli dostatečné kapacity.“

v České republice, a 859 milionů eur (2017:
585 milionu eur) do výzkumu a vývoje nových
produktů.
Průměrná mzda v roce 2018
ve
společnosti
Škoda
Auto
vzrostla o 14 % proti roku 2017
na 46 357 Kč (2017: 40 557 Kč)
a v posledních dvou letech
o 25 % (2016: 37 034 Kč).
Odvedená
daň
z
příjmů
dosáhla 6,24 miliardy Kč. Počet
zaměstnanců vzrostl o 6 %
na 37 825, z toho 36 485 v ČR.
Letos Škoda Auto neočekává
opakování výrazného růstu mezd
srovnatelný s tím, jaký byl vyjednán
v roce 2018. „Další zvyšování tarifů
nad růst produktivity už si nemůžeme dovolit,“
uvedl jednoznačně Klaus-Dieter Schürmann,
odpovědný za oblast financí a IT.
V roce 2018 bylo ve společnosti Škoda
Auto vyrobeno také 1 141 724 převodovek
a 584 883 motorů. Z toho pro ostatní koncernové
značky 289 069 motorů (49 % produkce)
a 665 133 převodovek (58 %).
O plánech automobilky do budoucna více
na str. 10 (jen v pdf verzi)

V roce 2018 Škoda Auto investovala
896 milionů eur, tzn. asi 5 % obratu,
do dlouhodobého majetku (2017: 733 milionu
eur), z čehož 500 milionů směřovalo do závodů
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Také Seat el-Born hlásí příchod elektrické mobility
Seat
se
konceptem
el-Born připojil k dalším
koncernovým
značkám
a představuje automobil
s
elektrickým
pohonem
navržený na platformě MEB.
Stejně jako vozy Volkswagen
ID Neo, Audi Q4 e-tron
a Škoda Vision iV bude mít už
brzy i svou sériovou podobu,
která se bude vyrábět
v nově budovaném centru
elektromobility
koncernu
Volkswagen ve Cvikově
(pouze Škoda bude svůj první
elektromobil vyrábět v Mladé Boleslavi).
Design a vývoj vozu ovšem probíhal
v Barceloně. S uvedením sériového
modelu na trh se počítá v roce 2020.
Trakční elektromotor má výkon 150 kW
(204 k). Sada akumulátorů s kapacitou

62 kWh vozu zajišťuje dojezd až 420 km
podle WLTP. Koncept Seat el-Born je
vybaven systémem autonomního řízení
2. úrovně a inteligentním parkovacím
asistentem.

Bridgestone Europe převezme TomTom Telematics
Bridgestone
Europe,
dceřiná
společnost
společnosti
Bridgestone
v regionu EMEA (Evropa, Střední východ

a Afrika), uzavřela se společností TomTom
smlouvu o převzetí její telematické divize
za 910 milionů eur. Platforma společnosti
TomTom Telematics umožňuje zákazníkům,
jako jsou provozovatelé flotil užitkových
vozidel, leasingové společnosti nebo
firemní vozové parky, zvyšovat efektivitu
provozních činností v oblasti dopravy. Na
základě uzavřené transakce dojde v Evropě
ke spojení největší společnosti na světě
pro výrobu pneumatik a gumárenských
produktů s největším poskytovatelem
digitálních řešení pro vozové parky
na světě. Vznikne tak nejrozsáhlejší datová
platforma pro síťově propojená vozidla.
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Myšlenky z II. Kolokvia o budoucnosti
automobilového průmyslu
V

Servisním
tréninkovém
centru
v
Kosmonosech
uspořádalo
Sdružení
automobilového průmyslu ve spolupráci
se společností Škoda Auto II. Kolokvium
o budoucnosti automobilového průmyslu.
Předseda vlády Andrej Babiš a další členové
vlády v Mladé Boleslavi diskutovali se
zástupci Sdružení automobilového průmyslu
o podmínkách, které jsou klíčové pro trvalý
rozvoj a konkurenceschopnost tuzemského
automobilového odvětví. Ústředními tématy
diskuze byly digitalizace, elektromobilita
a chytrá mobilita, investice do vzdělávání,
výzkum a vývoj.
President Sdružení automobilového průmyslu
Bohdan Wojnar zdůraznil, že budoucnost
automobilového průmyslu je jednoznačně
v elektromobilitě. Důležité je, abychom platili
daně v České republice a nikoliv pokuty
do Bruselu. Automobilový průmysl investuje
do inovací produktů, ale bude potřebovat
podporu především ze strany municipalit
a energetiky. Je potřeba vybudovat potřebnou
infrastrukturu a motivovat různé typy zákazníků
aby tato vozidla skutečně kupovali. Neméně
důležité je ale i budování infrastruktury
pro sdílení dat kvůli novým možnostem mobility,
protože data se stávají ropou budoucího
automobilového průmyslu.
Předseda
představenstva
společnosti
Škoda Auto Bernhard Maier připomenul
význam rychlosti změn: „Význam schopnosti
rychle reagovat na změny můžeme vidět jak
se za dva roky, uplynulé od minulého kolokvia,
vyvinuly komunikační technologie. Byli jsme
dosud zvyklí u automobilů uvažovat s životním
cyklem počítaným v letech, ale budeme

muset myslet na změny v řádu měsíců, možná
i týdnů. Automobil blízké budoucnosti bude
z 95 % nositelem softwaru a ne jen výrobkem
z kovu. Klíčem pro budoucnost bude kvalifikace
a vzdělávání. Budou zanikat tradiční profese
a vznikat úplně nové. Pro společnost bude
důležité zajistit celoživotní vzdělávání v reakci
na tento vývoj.“
„Před dvěma roky jsme hlásili přípravu
na elektromobilitu a do konce příštího roku
budou tato nová vozidla v prodeji. Škoda Auto
se orientuje na elektromobilitu, přičemž zásadní
je, že tento vývoj bude probíhat zde v České
republice a bude tomu tak i do budoucna.
Naše zákazníky nebudou motivovat regulace
a restrikce ze strany EU. Budou kupovat
elektromobily jen v případě, když jim nabídneme
atraktivní produkt přinášející jim výhody, vozy
s dlouhým dojezdem, u nichž nebudou mít
problém je dobíjet,“ uzavřel Bernhard Maier.
Nejdůležitější závěry z vystoupení předsedy
vlády Andreje Babiše najdete na str. 11
(po stažení pdf verze).
více na
www.autoweek.cz

Das WeltAuto spouští nový web
Das WeltAuto, program prodeje
kvalitních a prověřených ojetých vozů,
uvedl do provozu novou podobu svého
portálu. Sdružuje kompletní nabídku více
než 3000 ojetých vozů všech partnerů Das
WeltAuto na jednom místě. Nové webové

stránky poskytují nové možnosti interakce
a individualizace podle potřeb zákazníka.
Důležitou novinkou je integrace služby
CarLog, jejímž prostřednictvím si uživatelé
mohou vytvořit účet na zákaznickém
portálu,
který
umožňuje
jednotné
přihlašování k webům všech značek
zastoupených společností Porsche Česká
republika. Z nového webu Das WeltAuto
mají uživatelé možnost přímého vstupu
na webové stránky jednotlivých prodejců,
na kterých kromě nabídky ojetých vozů
naleznou i důležité informace v podobě
kontaktních údajů, otevírací doby nebo
novinek a příspěvků ze sociálních sítí.

Porsche ČR startuje projekt nabíjecí infrastruktury MOON
Společnost Porsche ČR na veletrhu
Amper v Brně v české premiéře představuje
projekt MOON, jehož cílem je nabídnout
zákazníkům komplexní služby a vyspělá
zařízení pro nabíjení elektromobilů.
Porsche Česká republika hodlá
nabízet zákazníkům nejen inovativní
elektromobily, ale také nejmodernější
nabíjecí techniku a další související zařízení
z portfolia značky MOON zahrnujícího
od elektronicky řízeného kabelu pro
nabíjení střídavým proudem a výkonem
až 22 kW přes nástěnné nabíječky, domácí
akumulátorové systémy a fotovoltaické
nabíjecí
systémy
až
po
zařízení

pro rychlé nabíjení stejnosměrným
proudem o výkonu až 300 kW. Systémy
MOON pracují s elektronickým řízením,
které optimalizuje spotřebu elektrické
energie i dosahovaný nabíjecí výkon.
Produktová řada MOON zahrnuje také
systémy pro trvale udržitelnou výrobu
elektrické energie a její uchovávání.

Krátce

President Donald Trump požaduje po evropských (tj. německých) automobilkách,
aby v USA vyráběly více tam prodávaných modelů.
Počet pracovních úrazů v továrně Tesla ve Fremontu vloni vzrostl na trojnásobek.
Šéf Volvo Cars Hakan Samuelsson je přesvědčen, že elektromobily se v ziskovosti
vyrovnají tradičním autům do roku 2025.
Odbory v Opelu nakonec přijaly nabídku vedení PSA Group převést některé vývojáře
v Rüsselsheimu pod francouzskou firmu Segula.
Šéf Volkswagenu Herbert Diess se musel omluvit za větu „EBITDA macht frei“ evokující
heslo „Arbeit macht frei“ z nacistických koncentračních táborů.
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Čistá mobilita není tak docela čistá
Přechod
automobilového
průmyslu
k elektromobilitě se zdá být nevyhnutelný. Jejich
použití vyžadují striktní předpisy EU a všichni
významní výrobci investují obrovské částky
do vývoje potřebných technologií. Jenže
zatímco elektrická vozidla mají nulové emise
(i když ani to neplatí na 100 %), práce, která
je zapotřebí pro výrobu jejich nejdůležitější
součástky, tedy akumulátoru, má k čistotě
daleko.
Na summitu Nordic Electric Vehicle v Oslu
nevládní organizace Amnesty International
vyzvala k tomu, aby se do pěti let vyrobil první
zcela etický akumulátor na světě. Organizace
ve svém prohlášení uvádí: „Elektromobily jsou
klíčem k přesunu automobilového průmyslu
z fosilních paliv, ale v současné době nejsou
zdaleka tak etické, jak se nám někteří jejich
prodejci snaží namluvit.“
Amnesty International uvádí: „Lithio-ionové
akumulátory jsou spojeny s porušováním
lidských práv včetně využívání dětské práce
v Demokratické republice Kongo a s mnoha
environmentálními riziky, která mohou ohrozit
jejich „zelený“ potenciál.“
Amnesty International zdokumentovala
závažná porušování lidských práv spojená s
těžbou nerostných surovin používaných v LiIon akumulátorech zejména v Demokratické
republice Kongo. Šetřením se zjistilo, že děti
a dospělí pracující v kobaltových dolech s
ruční těžbou čelí vážným zdravotním rizikům.
Vzhledem k tomu, že převážná většina kobaltu

na světě pochází z Demokratické republiky
Kongo, je nepřijatelně vysoká pravděpodobnost,
že použité akumulátory jsou potřísněny dětskou
prací a jiným porušováním lidských práv.
Amnesty
International
navíc
začala
zkoumat porušování lidských práv domorodých
obyvatel žijících v blízkosti dolů na lithium
v Latinské Americe. Projekty se rozvíjejí
na území domorodých komunit bez jejich
souhlasu a bez řádného informování těchto
komunity o dopadu těžby na jejich vodní zdroje.
Další problém, který nezisková organizace
identifikovala, souvisí s výrobním procesem.
Většina celosvětové produkce akumulátorů je
soustředěna v Číně, Jižní Koreji a Japonsku, kde
se elektřina vyrábí většinou s využitím spalování
uhlí a dalších znečišťujících zdrojů. Amnesty
International proto varuje, že je třeba udělat více
pro snížení uhlíkové stopy také během výrobní
fáze akumulátorů.
Za stejně závažný problém je považována
problematika likvidace použitých akumulátorů.
Existuje mnoho důkazů o tom, že akumulátory,
které pocházejí z elektroniky, jsou nezodpovědně
likvidovány, což kontaminuje půdu, vodu
a vzduch. Navzdory poplatkům na recyklaci
až 3/4 elektronického odpadu z EU směřuje
na skládky v afrických zemích a celosvětově se
recykluje pouze 1 % mobilních telefonů!
Řešení navrhované AI najdete na str. 13
(v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Nový konfigurátor vozů Škoda
Škoda připravila nový interaktivní
online konfigurátor nových vozů, jehož
prostřednictvím si zákazník může realisticky
zobrazit kompletní modelové portfolio
značky Škoda včetně všech dostupných
karosářských variant, modelových verzí

i prvků mimořádné výbavy ve svém
internetovém
prohlížeči.
Současné
webové řešení, využívající 3D rendering
a
přesnou
vizualizaci
jednotlivých
modelových řad a prvků mimořádné
výbavy, uvedla Škoda v roce 2010. Nyní
dochází k dalšímu vylepšení grafiky
a přidání nových funkcí. Přináší ještě
realističtější vizualizaci nabízených
automobilů. Konfigurátor dává
nově příležitost porovnat až tři
stupně výbav, motorizací a již
uložených konfigurací najednou.
Historie konfigurátoru nového
vozu začala roku 2001, kdy
se jeho první verze dostala
k autorizovaným prodejcům značky
Škoda. V roce 2005 se konfigurátor
stal nástrojem podpory prodeje
dostupným zákaznické veřejnosti.

Škoda Auto testuje videomapping
Škoda Auto testuje další technologie
z oblasti Průmyslu 4.0. V CKD centru
Škoda Auto v Mladé Boleslavi pomáhá
rozšířená realita pracovníkům v oblasti
logistiky.
Pomocí
videomappingu
je možné promítat obraz přesně
a bez zkreslení na jakýkoliv povrch.
V CKD centru tato technologie zobrazuje
pokyny na určitém díle, na nosiči dílu nebo
na podlaze haly centra. V rámci testů
podporují videomappingové projekce
zaměstnance při plnění palet, do kterých
se balí sady dílů MKD (Medium Knocked
Down) určené pro export. Laserové
projekce určují správnou polohu dílu
na paletě. Texty, obrázky a videa názorně
vysvětlují a ukazují, jak se mají komponenty
optimálně upevnit a chránit. Systém

videomappingu se skládá z laserového
projektoru s ultra vysokým rozlišením
a z HD kamery. Již nejsou zapotřebí 3D
brýle. Jelikož se v průběhu procesu již
nemusí tisknout žádné dokumenty, ušetří
CKD centrum papír.
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Personalia z
Generálním ředitelem
společnosti Hyundai Motor
Czech bude Martin Saitz
Na dealerské konferenci byl představen
budoucí generální ředitel společnosti
Hyundai Motor Czech. Martin Saitz
má více než dvacetileté zkušenosti
v automobilovém odvětví, kde zastával
celou řadu manažerských funkcí.
V poslední dekádě působil také na pozici
generálního ředitele Hyundai Motor
Slovakia. Ve společnosti Hyundai Motor
Czech bude zodpovědný za obchodní
aktivity značky Hyundai na českém trhu.
Martin Saitz během své kariéry zastával
různé funkce pro značky Volvo, Škoda,
BMW nebo Hyundai. Působil mj. i jako
generální ředitel BMW Group Česká
republika a Hyundai Motor Slovakia.
Od konce roku 2017 byl generálním
ředitelem společnosti AutoBinck CZ
pro distribuci a retail v České a Slovenské
republice. I nadále při tom zastával pozici
generálního ředitele zodpovědného
za obchodní aktivity společnosti M Motors
CZ a M Motors SK, tedy importéra značky
Mitsubishi pro Českou a Slovenskou
republiku.
Martin Saitz je absolventem ČVUT
v Praze a ve volném čase se věnuje
své rodině a nejrůznějším sportovním
aktivitám. Zajímá se o literaturu, umění
a historii.

Zemřel Vladimír Šulc
V
důsledku
dlouhodobých
zdravotních problémů zemřel ve věku
57
let
bývalý
šéf
komunikace
společnosti Škoda Auto Vladimír Šulc.
Jako novinář pracoval v denících
Svobodné Slovo a Lidové noviny. Poté
byl řadu let šéfredaktorem magazínu
AutoTip. V období let 2000 až 2006
byl šéfem komunikace společnosti
Škoda Auto. Později vedl poradenskou
společnost Value Added a byl
marketingovým ředitelem Protonového
centra. Při posledních prezidentských
volbách byl tiskovým mluvčím Vratislava
Kulhánka, s nímž se dobře znal z jejich
společného působení ve společnosti
Škoda Auto.

více na
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Investice především do elektromobility
Dlouhodobým cílem pro značku Škoda je
do roku 2025 navyšovat postupně globální
produkci na hranici 2 milionů vozů a zabezpečit
kumulativní zisk nad úrovní 3 miliard eur.
Společnost Škoda Auto zahájila největší
investiční program ve své historii. V příštích
čtyřech letech půjdou 3 miliardy eur do vývoje
elektromobility a nových služeb mobility.
Do konce roku 2022 se plánuje uvedení
32 nových modelů, z nichž minimálně deset
bude částečně nebo zcela elektrifikovaných.
První vůz s čistě elektrickým pohonem bude
ještě letos Citigo, v roce 2020 bude následovat
první model na bázi platformy MEB, jehož
předobrazem je studie Vision iV z produkce
mladoboleslavského závodu. Druhý model
na bázi platformy MEB vyjede do roku 2022,

ale vyrábět se bude v závodě Volkswagenu
ve Cvikově. Naopak Škoda v České republice
připravuje
zahájení
výroby
komponent
pro elektromobily na bázi platformy MEB
pro další koncernové značky.
V rámci koncernu Volkswagen společnost
Škoda Auto převzala odpovědnost za projekt
India 2.0 s cílem podpořit růst značek Škoda
a Volkswagen na perspektivním indickém
trhu, pro nějž Škoda vyvíjí platformu MQB-A0
India. Pracuje se na vytvoření předpokladů
pro zlepšení postavení na trhu a budování
zázemí, hledání partnerů a vytváření synergií
pro uvedení nových modelů. Prvním bude SUV
v segmentu A0, které se představí jako studie
na autosalonu v Dillí 2020.
Podobně Škoda Auto přebírá odpovědnost
za působení koncernu na trhu v Rusku. Probíhají
tam intenzivní práce na přípravě plnění tohoto
závazku.
V roce 2023 bude do závodu v Kvasinách
převedena výroba modelové řady Volkswagen
Passat. V souvislosti s tím Škoda Auto přebírá
odpovědnost za další vývoj modelů Superb
a Passat, který bude probíhat ve vývojovém
centru v Česaně.
více na
www.autoweek.cz

Podpora elektromobility ano,
ale je tu mnoho otázek
Během II. Kolokvia na téma Budoucnost
automobilového průmyslu v ČR premiér
Andrej Babiš potvrdil, že si všichni uvědomují
význam automobilového průmyslu a potřebu
zachovat prosperitu tohoto odvětví. Vše ale
zasadil do mezinárodního kontextu, když
připomenul, že součástí vytváření podmínek
pro rozvoj automobilového průmyslu je nutnost
přesvědčit administrativu presidenta Trumpa,
aby nezaváděl cla na automobily dovážené
z Evropy. Německá auta totiž jsou minimálně
z 10 % produktem automobilového průmyslu ČR
a jeho dodavatelů. „Štve mne, že jako členské
státy do toho nemůžeme mluvit. Pokud se
podíváme na obchodní bilanci a cla na auta
nebo zemědělské produkty dovážené z USA
do Evropy a naopak vyvážené z EU do USA,
pak presidenta Trumpa chápu. Chová se zcela
logicky. Zajímalo by nás, co vlastně EU v USA
vyjednává, když paní Malmströmová k tomu
zatím nemá ani schválený mandát od všech
členských zemí.“
„Česká republika má velký potenciál prosadit
se mezi špičkové evropské země, dále zvyšovat
produkci, ale také posilovat vytváření přidané
hodnoty. Získal jsem zde spoustu informací.
Tabulku s hodnocením jednotlivých úkolů
a s tím, kde zaostáváme, si beru domů jako
domácí úkol, protože automobilový průmysl
pro nás má zásadní význam,“ zhodnotil Andrej
Babiš průběh jednání.
„Evropa produkuje 9,8 % globálních emisí.
Ostatní jsou na tom mnohem hůř a nevěnují
tomu takovou pozornost. Zachraňovat planetu

by měli všichni a ne jen Evropa. Obávám se,
že cíle EU jsou přehnaně ambiciózní. Měli
bychom si to dobře rozmyslet, abychom vše
nepřepálili s negativním dopadem na náš
průmysl. To platí i o energetickém mixu, aby nám
po likvidaci fosilních paliv a jaderných elektráren
nakonec nezbyly jen slunce, vítr a zemní plyn z
Ruska,“ uvedl Andrej Babiš.
K otázce elektromobility premiér řekl: „Slyším
zde, kolik budeme mít elektromobilů v roce
2025 a 2030, ale je otázkou, jestli jsme si to
dobře rozmysleli, jak se k tomu postaví zákazníci,
protože ve finále půjde zase o dotace, které
nakonec zaplatí občané. Jednoznačně
chceme podporovat elektromobilitu, ale jen
podporou budování infrastruktury a dotacemi
pro municipality a firmy, rozhodně ne pro
soukromníky, k tomu nevidím žádný důvod.
Česká republika není Norsko se zásobami ropy
a zemního plynu a elektřinou z vody. Uvidíme,
jak na rozvoj infrastruktury zareagují zákazníci.
Musíme si to dobře rozmyslet, abychom zase za
pár let nezjistili, že akumulátory mají na svědomí
víc emisí než spalovací motory. Dnes je to tak,
že o tom, co bude Škoda vyrábět, nerozhodli
zákazníci, ale 751 europoslanců.“
„Pro mne není dnes důležité, jak nahradíme
úbytek daní při poklesu prodeje benzinu, ale
jak se s přechodem k elektromobilitě vyrovnají
české dodavatelské firmy, když objem dodávek
pro elektromobily poklesne a akumulátory
budeme dovážet z Asie,“ připomenul český
premiér.
více na
www.autoweek.cz

Jaké je opravdu čisté řešení elektromobility?
Amnesty International uvádí, že je nejvyšší
čas změnit směr, jinak cenu za náš přesun
od fosilních paliv k elektromobilitě zaplatí ti, kteří
mají za změnu klimatu nejmenší odpovědnost,
tedy
domorodá
společenství
a
děti.
„Energetická řešení budoucnosti nesmějí být
založena na nespravedlnosti z minulosti,“ uvedl
Kumi Naidoo.
Od roku 2016 došlo k určitému pokroku.
V reakci na výzkum organizací jako je Amnesty
International několik předních společností,
včetně Apple, BMW, Daimleru, Renaultu
a výrobce akumulátorů Samsung SDI, zveřejnilo
informace o svých dodavatelských řetězcích.
Amnesty International nyní vyzývá i ostatní, aby
učinily to samé.
„Každá fáze životního cyklu akumulátorů,
od těžby nerostných surovin až po jejich likvidaci,
přináší rizika pro lidská práva a životní prostředí.
S blížící se klimatickou krizí mají spotřebitelé právo

požadovat, aby výrobky prodávané jako etická
volba, skutečně obstály při jejich prověřování,“
říká Kumi Naidoo.
Amnesty International se zaměří na tři fáze
životního cyklu akumulátoru:
Dobývání:
mapování
dodavatelských
řetězců klíčových nerostů a identifikace dopadů
na lidská práva, vyžadování zákazu komerční
hlubokomořské těžby.
Výroba: požadavek, aby uhlíkové stopy
byly řádně zveřejňovány, minimalizovány
a kompenzovány a aby byly právně chráněna
práva při práci, včetně zdraví, rovnosti
a nediskriminace.
Opětovné použití a využití: požadavek, aby
byly produkty navrženy a regulovány tak, aby
byl optimalizován jejich potenciál pro opětovné
použití a aby se penalizoval odpad a zabránilo se
nedovolenému vývozu i ukládání akumulátorů.

více na
www.autoweek.cz

Toyota a Suzuki se dohodly na nové spolupráci
Společnosti Toyota Motor a Suzuki Motor
uvedly, že plánují společně vyrábět elektricky
poháněná vozidla (EV) a malá auta aby lépe
konkurovaly v rámci globálního automobilového
průmyslu. Obě automobilky společně využijí své
největší přednosti.
Společnosti Toyota Motor a Suzuki Motor
oznámily uzavření dohody o konkrétní spolupráci
v nových oblastech. Mají v úmyslu spojit silné
stránky Toyoty v oblasti elektrifikace se silnými
stránkami Suzuki na poli malých aut. Kromě toho
obě společnosti zvažují další rozvoj v nových
oblastech, například při společné výrobě
a popularizaci elektrifikovaných vozidel. Toyota
a Suzuki zůstávají konkurenty, ale společně chtějí
přispět k udržitelné mobilní společnosti.
Smlouva navazuje na předchozí dohodu
o společném výzkumu a vývoji uzavřenou

v roce 2017 a přinese více vozidel vyráběných
společností Suzuki pro Toyotu. Toyota je v čele
vývoje v oblasti hybridních technologií a silně
investuje do autonomního řízení, zatímco Suzuki
se specializuje na cenově dostupná malá auta.
Ačkoli Suzuki je mnohem menší, je dominantní
silou na rychle rostoucím indickém trhu.
Prohlubující se partnerství umožní Suzuki využít
mohutnou sílu výzkumu a vývoje Toyoty k vývoji
vozidel s nižšími emisemi.
Podle nejnovější dohody bude Suzuki
pro automobily, které prodává po celém světě,
využívat systémy hybridního pohonu od Toyoty.
Na oplátku bude Suzuki vyrábět dva malé modely
pro Toyotu v Indii, pátém největším trhu osobních
automobilů na světě. S pomocí spolupráce se
Suzuki tak Toyota chce posílit svou přítomnost
v Indii v době, kdy o totéž usilují i další výrobci vč.
koncernu Volkswagen prostřednictvím značky
Škoda.
Spolupracovat
budou
obě
japonské
automobilky také v Evropě, kde bude Toyota
ve
Velké
Británii
vyrábět
pro
Suzuki
elektrifikovaná vozidla založená na crossoveru
RAV4 a kombi Corolla, zatímco Suzuki Toyotě
dodá zážehové motory pro zde prodávaná malá
auta. Suzuki bude také vyrábět modely Baleno,
Vitara Brezza, Ciaz a Ertiga, které se budou
pro africký trh dodávat pod značkou Toyota.
více na
www.autoweek.cz

Personální rošády u Fordu
Šéf Fordu Jim Hackett nedávno zveřejnil svůj
program reorganizace s cílem dosáhnout úspory
ve výši několika miliard eur. Nyní k realizaci tohoto
plánu přidává nový manažerský tým, který by
měl urychlit ohlášenou velkou restrukturalizaci
v Severní Americe a Evropě.
Změny ve vedení připravily o místo
dosavadního
evropského
šéfa
Stevena
Armstronga (54), který se funkce prezidenta Ford
of Europe ujal teprve v červnu 2017. Armstrong
nedávno prohlásil: „Určitě vidíme budoucnost
Fordu v Evropě, ovšem se štíhlejší nabídkou
vozidel a novým obchodním modelem.“
K realizaci tohoto cíle nedostane šanci. Jeho
místo zaujme Stuart Rowley (51).
Ve zprávě Fordu se uvádí, že původem
Brit Rowley v posledních měsících intenzivně
spolupracoval s Armstrongem na realizaci
evropského transformačního plánu. Přitom byl
teprve minulý rok jmenován ředitelem společnosti
Ford North America. Do automobilky nastoupil v
roce 1990 jako finanční analytik společnosti Ford
of Britain. Jeho dřívější role byly mj. finanční ředitel
Ford of Europe, finanční ředitel Volvo Cars když
ji ještě vlastnil Ford a globální vedoucí strategie.
Steven Armstrong se ujme převážně
reprezentativní funkce předsedy představenstva.
Má dohlížet na projekty snižující náklady
společnosti Ford, stejně jako na řízení partnerství

Stuart Rowley
v regionu, například Fordu s Volkswagenem.
Také má spolupracovat s evropskými vládami.
Ford před několika dny oznámil plány
na propuštění svých 5000 pracovníků v Německu
a Velké Británii. Ve výrobě chce ušetřit nejméně
500 milionů dolarů. Cílem snižování počtu
pracovních míst je, aby se značka, která již řadu
let v Evropě oslabuje, udržela své postavení
trvale udržitelným způsobem. Ford má v Evropě
už několik let problémy a vloni vykázal provozní
ztrátu ve výši 398 milionů dolarů. Současně
také pracuje na strategických změnách
produktového portfolia.
Odchod finančního ředitele Boba Shankse
(66) do důchodu byl už před časem oznámen.
Jeho nahrazení Timem Stonem (52) ale je
překvapením. Stone 20 let působil v Amazonu
a byl finančním ředitelem společnosti Snap.

Steven Amstrong
více na
www.autoweek.cz

