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Koronavirus: Automobilový průmysl EU
čelí bezprecedentní krizi
Vliv koronaviru na společnost a globální
ekonomiku je bezprecedentní, což má závažné
důsledky pro automobilový průmysl. Většina
členů Evropské asociace výrobců automobilů
(ACEA) již oznámila dočasné uzavření závodů
kvůli kolapsu poptávky, nedostatku dodávek dílů
a vládním opatřením a současně čelí případům
onemocnění Covid-19 a karanténě mezi svými
zaměstnanci.
„Je zřejmé, že se jedná o nejhorší krizi, jaká
kdy zasáhla automobilový průmysl,“ uvedl EricMark Huitema, generální ředitel ACEA. „Když
se zastaví veškerá výroba a maloobchodní síť
se účinně uzavře, jsou nyní v sázce pracovní
místa asi 14 milionů Evropanů. Vyzýváme proto
k důrazným a koordinovaným opatřením na
vnitrostátních úrovních i na úrovni EU s cílem
poskytnout okamžitou podporu automobilovým
s p o l e č n o s t e m, j e j i c h d o d a v a t e l ů m
a obchodníkům.“
„Oceňujeme již oznámená politická opatření,
která poskytnou tolik potřebnou okamžitou
podporu zaměstnancům i společnostem.
Nyní však také potřebujeme naléhavý dialog
s předsedkyní Evropské komise, abychom udělali
dvě věci. Zaprvé, přijmout konkrétní opatření,
aby se zabránilo nezvratné a zásadní škodě
v tomto odvětví, a to trvalou ztrátou pracovních
míst, kapacit a schopností inovací a výzkumu. Za

druhé by se Evropa měla připravit na stimulaci
oživení našeho odvětví, které bude klíčovým
přispěvatelem k urychlenému oživení evropské
ekonomiky jako celku,“ uvedl Huitema.
„Jsme připraveni spolupracovat s Evropskou
komisí, národními vládami a dalšími zúčastněnými
stranami na řešení této rozvíjející se krize,“
zdůraznil Huitema.
V době rychle se proměňující situace je také
důležité udržovat v chodu výrobu a dodávky
náhradních dílů jakož i servisní sítě. To je nezbytné
nejen pro udržení životně důležité logistiky, ale
také pro práci pohotovostních služeb, jako jsou
sanitky, hasiči, orgány činné v trestním řízení,
pomocné organizace a další veřejné (lékařské)
služby.
Huitema dodal: „Za všech okolností musí být
zaručen volný pohyb léčivých přípravků, potravin,
paliv, zařízení a náhradních dílů po celé EU.“
V celé Evropské unii výrobci motorových
vozidel provozují přibližně 229 výrobních
a montážních závodů, kteří přímo ve výrobě
zaměstnávají 2,6 milionu Evropanů. Širší
automobilový průmysl poskytuje nepřímé
a přímé zaměstnání 13,8 milionu lidí v EU.
„Zdraví lidí, kteří jsou páteří našeho průmyslu,
a jejich rodin, je pro evropské výrobce automobilů
prvořadé,“ zdůraznil Huitema.
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Hyundai Kona Electric z Nošovic
Společnost Hyundai ve svém závodě
v Nošovicích zahájila výrobu elektricky
poháněné verze Kona Electric a první
vozidla již opustila výrobní závod. Na
montážní lince v Nošovicích se vyrábí

výkonnější ze dvou verzí elektricky
poháněných SUV Kona. Tento model se
stal prvním plně elektricky poháněným
vozem vyráběným v České republice.
Kona Electric, poháněná trakčním
elektromotorem o výkonu 150 kW (204 k)
má kapacitu akumulátoru 64 kWh a díky
tomu dosahuje dojezd až 484 km.
Plán výroby pro Nošovice pro rok
2020 byl stanoven na přibližně 30 000
kusů a posléze přes 35 000 vozů za celý
následující rok. Spolu se zvýšenou výrobou
v jihokorejském závodě Hyundai v Ulsanu
by se dostupnost tohoto elektromobilu
měla ve srovnání s předchozím rokem více
než ztrojnásobit a dodací lhůty výrazně
zkrátit. V únoru už byla dodací lhůta pouze
tři měsíce, zatímco dříve museli zákazníci
čekat rok. Na českém trhu se Kona Electric
dodává s cenou od 899 990 Kč.

Připravuje se spider odvozený ze Škody Scala
Žáci Škoda Akademie pracují na
sedmém žákovském voze. Ambiciózního
projektu se v roce 2020 účastní 20 žáků,
kteří se rozhodli, že navrhnou a postaví
model s otevřenou karoserií spider na
bázi nového kompaktního modelu
Škoda Scala. Tento zatím bezejmenný
koncept, který sami žáci podle vlastního
návrhu také postaví, bude veřejnosti
představen začátkem června. Dorost
mladoboleslavské automobilky při tom
podporují vývojáři a zkušení pracovníci
Škoda Auto z oblastí technického vývoje,
designu a výroby. Praktický projekt již
posedmé dokládá vysoký standard

vzdělávání na Středním odborném učilišti
Škoda Auto v Mladé Boleslavi, které se
pyšní svou devadesátiletou tradicí.
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Nová Octavia s efektivnějšími motory
D lou ho očeká va né před s ta vení
nejdůležitějšího modelu mladoboleslavské
automobilky spojené s prvními jízdami vzalo
za své. Namísto jízd po klikatých silnicích
ostrova Kréta se s touto významnou novinkou
seznamujeme jen prostřednictvím internetu.
Začněme s pohonnými jednotkami.
Díky optimalizaci systému úpravy výfukových
plynů mají vznětové motory 2,0 TDI Evo až o 80 %
méně emisí NOX. Během procesu Twin Dosing se
vstřikuje AdBlue před dva SCR katalyzátory. Nový
motor 2,0 TDI se dodává ve třech variantách
– 85 kW (115 k), 110 kW (150 k) a 147 kW (200
k). Zlepšení procesu spalování spolu s variabilní
geometrií lopatek turbodmychadla vedlo ke
snížení spotřeby až o 0,4 l/100 km.
Také zážehové motory jsou nové generace
Evo. Čtyřválcový 1,5 TSI Evo/110 kW (150 k) je
vybaven technologií deaktivace válců ACT,
která při nízké zátěži automaticky odpojuje
dva. Tříválec 1,0 TSI Evo/81 kW (110 k) je vybaven
turbodmychadlem s proměnlivou geometrií
rozváděcích lopatek a pracuje v hospodárném
Millerově spalovacím cyklu, v němž je maximální
točivý moment k dispozici již o 35 % dříve než
v běžných cyklech.

Motory TSI Evo se nabízejí také s mild-hybridní
technologií e-Tec, která se ve vozech Škoda
objevuje vůbec poprvé. U motorů 1,0 TSI a 1,5
TSI je použit řemenem poháněný 48 V startérgenerátor a li-ion akumulátor. Díky tomu je
možné shromažďovat energii získanou rekuperací
při brzdění, využít točivý moment elektromotoru
pro zlepšení dynamiky nebo plachtit s vypnutým
motorem.
Vrcholným zážehovým motorem je nová
generace 2,0 TSI/140 kW (190 k).
Nová generace je poprvé k dispozici také
jako Octavia iV s plug-in hybridním pohonem,
který se skládá ze zážehového motoru 1,4 TSI/110
kW (150 k) a elektromotoru o výkonu 85 kW.
Maximální systémový výkon je 150 kW (204 k),
resp. 180 kW (245 k) ve verzi Octavia RS iV. Lithioionový akumulátor má kapacitu 13 kWh a v čistě
elektrickém módu vůz ujede 60 km (WLTP).
Octavia se nabízí také ve variantě G-Tec
s ekologickým pohonem na zemní plyn, která
produkuje o 25 % nižší emise CO� než verze na
benzin, o 90 % méně NOX a žádné saze. Motor 1,5
TSI G-Tec má výkon 96 kW (130 k) a díky nádržím
na 17,7 kg CNG na zemní plyn ujede až 523 km.
více na
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Francie se zavazuje podpořit PSA a Renault
Francie navrhla řadu opatření, které
mají podnikům pomoci přežít krizi, včetně
300 miliard eur ve vládních zárukách na
půjčky a odkladu platby daní. Zatímco
mnoho prvků vládního plánu zvládat
následky koronaviru je zaměřeno na

malé podniky a na maloobchodníky,
vláda také dala najevo, že hodlá pomoci
i svým velkým společnostem. „Situace je
naprosto jasná – je vyloučeno abychom
viděli velké francouzské společnosti,
naše průmyslové ikony, zmizet ze světa.
Pokud chceme uchránit naše národní
průmyslové dědictví, musíme se uchýlit
i k znárodnění a my jsme připraveni zajít
až tak daleko,“ prohlásil francouzský
ministr financí Bruno Le Maire. Le Maire se
proto setkal s generálním ředitelem PSA
Carlosem Tavaresem a zástupci Renaultu,
vedenými předsedou představenstva
Jeanem-Dominiquem
Senardem,
aby s nimi prodiskutoval vyhlídky pro
automobilový průmysl. Poté prohlásil, že
v případě potřeby budou mít nárok na
pomoc.

Mercedes-Benz Vito: osvědčená hvězda v novém hávu
Van střední velikosti Mercedes-Benz
Vito, jehož se po celém světě ve třetí
generaci od podzimu 2014 prodalo více
než 508 000 kusů, přináší inovace v oblasti
informačních a zábavních systémů, jakož
i oživení v designu. Je to osvědčený
partner především pro malé a střední
podniky s flotilou do pěti vozidel. Právě
pro tuto skupinu zákazníků bylo dodáno
více než 70 % všech vozů Mercedes-Benz
Vito.
Mezi hlavní novinky patří lokálně
bezemisní eVito s dojezdem 421 km, ovšem
pouze ve verzi Tourer pro dopravu osob,
a nová generace turbodieselu s výkony
v rozsahu 75 kW (102 k) až 140 kW (190 k).
Jako vrcholná motorizace pro Vito Tourer
a Vito Mixto, registrované jako osobní

vozidla, přichází nová varianta s výkonem
176 kW (239 k).
Modernizovaný Mercedes-Benz Vito lze
objednávat za ceny začínající na 549 000
Kč bez DPH (platí pro skříňovou dodávku).
Elektrické eVito Tourer dorazí na český trh
ve druhém pololetí 2020.
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Z vystoupení Herberta Diesse ve Wolfsburgu
Generální ředitel VW Herbert Diess při
výroční tiskové konferenci, která probíhala
prostřednict vím internetového spojení,
konstatoval, že rok 2019 byl pro
skupinu Volkswagen velmi úspěšný
a položil důležité základy pro
nastávající změny:

Jsme si jisti, že auto má skvělou budoucnost.
Neexistuje žádný jiný dopravní prostředek, který by
uspokojil širokou škálu různých potřeb mobility tak
spolehlivým, flexibilním a pohodlným
způsobem jako automobil. Je
příslibem individuální svobody pro
miliony lidí.

Růst tržeb o 7,1 % byl větší než
růst dodávek zákazníkům o 1,3
%. Prodávali jsme lépe vybavené
a výnosnější automobily za vyšší
ceny. Máme dostatek likvidity
na to, abychom mohli pokračovat v plnění
našich ambiciózních plánů do budoucna.
Elektromobilitu z prémiového segmentu letos
posuneme do velkoobjemových segmentů
s vozy ID.3 a ID.4 spolu s modely značek Škoda
a Seat, poprvé vytvořenými na architektuře MEB.

Auto se rychlým tempem mění.
Stává se elektrickým, bez emisí
a udržitelným. A stává se i vysoce
propojeným zařízením, které je
vždy online. Abychom zajistili, že
Volkswagen bude v této radikální transformaci
i nadále hrát vedoucí roli, musíme vytvořit
podmínky, aby mohl být automobil provozován
jako internetové zařízení s neustálými aktualizacemi
softwaru a rostoucím počtem nových služeb. Náš
vozový park se stane generátorem i uživatelem
obrovského množství dat.

V roce 2019 jsme vytvořili samostatnou
obchodní jednotku Volkswagen Components.
S obratem 35 miliard eur a 75 000 zaměstnanci je
jedním z největších dodavatelů na světě. V žádné
jiné oblasti se tolik neprojevuje radikální změna
orientace skupiny s přechodem od spalovacích
motorů na elektrický pohon jako právě zde.
Volkswagen Components také využívá nové
oblasti podnikání, jako jsou výroba a prodej
mobilních nabíjecích stanic a akumulátorových
úložišť.

Aby společnost VW úspěšně fungovala
i v této oblasti, musí výrazně posílit své softwarové
znalosti. Udělali jsme už první kroky převzetím firem
Dikonia a WirelessCar a spoluprací se společností
Microsoft na vytvoření cloudové platformy. S Car
Software Org. spojujeme naše digitální odborné
znalosti v rámci celé skupiny. Tato organizace
funguje od 1. ledna. Sdružuje 3000 IT odborníků
a do roku 2025 se tento počet zvýší na více než 10
000. Realizace tohoto plánu má nejvyšší prioritu.
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DoDo a Škoda Auto DigiLab budují
platformu pro dobrovolníky
Logistický
startup
DoDo
spouští
logistickou platformu #DoDobrovolník pro
nábor a koordinaci dobrovolníků, kteří
se aktuálně chtějí zapojit do distribuce
potřebného zboží včetně zdravotnického
materiálu, nákupů či třeba hotových
jídel. Na portálu https://dodobrovolnik.
cz/ se mohou přihlásit jak dodavatelé
potřebného jídla, zboží či materiálu,
tak i dobrovolní kurýři. DoDo koordinuje
rozvážky zboží po městě. Systém DoDo
se stará i o přidělování dopravních
prostředků. DoDo projektu propůjčí část
svého vozového parku a o jeho navýšení se
postará iniciativa #SKODAAUTOpomaha.
Díky ní budou kurýři využívat elektrické skútry
BeRider či auta z carsharingu HoppyGo.
HoppyGo vozy pro bezpečné využívání
nechává dezinfikovat. Zapojit se je možné

i s vlastními dopravními prostředky, přičemž
program
#DoDobrovolník
následně
proplatí náklady na pohonné hmoty.
Jedním z prvních partnerů projektu je
projekt Nesnězeno, s nímž DoDo zajistí
distribuci jídel z restaurací, které mají volné
kapacity pro jejich přípravu. Zapojila se
i služba Pilulka.cz se službou eRecept.cz.
Rozjednána jsou i další partnerství.

Volkswagen a eClassics staví elektrický e-Bulli T1
Společnost Volkswagen užitkové vozy
(VWN) představila e-Bulli – automobil, který
využívá techniku pohonu současných
elektromobilů v restaurovaném minibusu
Volkswagen T1 Samba z roku 1966. VWN
jej vyrobila ve spolupráci s odborníky na
elektrický pohon z divize Volkswagen

Group Components a ze společnosti
eClassics, která se specializuje na
přestavbu historických vozidel na elektrický
pohon (na IAA např. předvedla e-Käfer).
Čtyřválcový „boxer“ o výkonu 32 kW (44 k)
byl nahrazen elektromotorem s výkonem
61 kW (83 k) a točivým momentem 212
N.m. Maximální rychlost je elektronicky
omezena na 130 km/h, zatímco původní
T1 dosahoval jen 105 km/h. Nově
navržený podvozek má víceprvkové
závěsy s nastavitelnými tlumiči vpředu
i vzadu, jiné řízení a čtyři kotoučové brzdy.
Jako u originálu je elektromotor v zádi
a pohání kola zadní nápravy. Akumulátor
má kapacitu 45 kWh, což vozu poskytuje
dojezd přes 200 km. Úpravy vzhledu zahrnují
LED světlomety a zcela přepracován byl
i interiér. T1 e-Bulli nabízí eClassics za cenu
od 1,77 milionu korun.
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Geely může být příkladem
Evropský automobilový průmysl se propadá
do temnoty poté, co koronavirus donutil
automobilky uzavřít výrobní závody a v Evropě
zastavil ekonomiku i veřejný život v míře dosud
nevídané.
Geely může dát evropským automobilkám
příklad, jak se s touto situací vyrovnat. Pomocí
pečlivě implementovaných hygienických
předpisů a kontroly každého jednotlivce v míře,
jakou si v Evropě jen těžko dokážeme představit,
se automobilka během jediného měsíce vrátila
k provozu.
Když se na počátku ledna 2020 koronavir
poprvé objevil, výkonný management vytvořil
krizový tým, který připravil plán na ochranu
zaměstnanců skupiny. V prvních únorových
týdnech skupina rozložila návrat zaměstnanců
do tří fází, takže od 1. března byla všechna
zařízení Geely v Číně opět uvedena do chodu,
i když továrny pracují jen na jednu směnu. Jak
to dokázali? Velmi pečlivým sledováním zdraví
zaměstnanců a přímo posedlým dezinfikováním.
Aby se zaměstnanci dostali na pracoviště,
musejí projít stanem s kamerou pro snímání
teploty celého těla. Příliš horká místa, naznačují
potenciální horečku, znamenají odchod do
izolace a povolání zdravotníků. Teplota se

kontroluje dvakrát denně ručními monitory. Lahve
na dezinfekci rukou jsou umístěny u vchodů, po
budovách i u tlačítek výtahů. Auta vjíždějící do
areálu musejí projíždět přes sanitární rohožky
a když jsou zaparkovaná, jejich kliky dezinfikují
bezpečnostními týmy. Zaměstnanci dostávají
každých osm hodin nové masky na obličej
a požaduje se po nich, aby měli ústa a nos
neustále zakryté. Všechny pracovní cesty
byly zrušeny a osobní komunikaci nahradily
videohovory. Stejná opatření fungují ve všech
provozech Geely v Číně, v nichž pracuje 60 000
zaměstnanců – dosud bez jediného případu
nákazy koronavirem.
Ihned po propuknutí epidemie Geely
s Nadací veřejného blaha Li Shufu (Li Shufu
je zakladatelem a majitelem holdingu Geely)
vytvořila fond 200 milionů jüanů (720 milionů
korun) na podporu prevence. Fond distribuuje
do postižených oblastí urgentně potřebným
po celém světě zdravotnické potřeby včetně
masek, dezinfekčních prostředků, lékařských brýlí
a ventilátorů. Služba mobility Geely CaoCao
vyslala pohotovostní flotilu poskytující bezplatnou
dopravu obyvatelům Wuhanu. Geely také
darovalo 50 MPV s inteligentním systémem čištění
vzduchu zdravotnickým pracovníkům.
více na
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Covid-19: automobilky v Evropě zastavily výrobu
Výrobci automobilů přerušují v ýrobu
v evropských závodech, protože se potýkají
s epidemií koronaviru, krizí v dodavatelských
řetězcích a čelí propadu poptávky.
Škoda Auto kvůli pandemii koronaviru
minimálně na dva týdny uzavřela své výrobní
závody v České republice v Mladé Boleslavi,
Kvasinách a Vrchlabí. Zaměstnancům od 19. 3.
do 29. 3. 2020 během odstávky náleží 70 % jejich
průměrného výdělku, v období od 30. 3. do 5. 4.
2020 to bude 75 %. Opětovné zahájení výroby
je s ohledem na současný stav plánováno na
6. dubna 2020.
Škoda Auto zatím dopady této náročné
situace financuje z vlastních finančních
prostředků s cílem udržet všechny zaměstnance,
nicméně by, stejně jako v ostatních evropských
zemích, měla být poskytnuta podpora ze strany
vlády. S výjimkou závodu v Čchang-ša mezitím
výrobu obnovily všechny závody společnosti
SAIC Volkswagen v Číně, v nichž se vyrábí vozy
značky Škoda. Ve výrobních závodech v Rusku
dosud neplatí žádná omezení. V Indii pokračuje
výroba v Aurangabádu s omezenou kapacitou.
V závodě v Puné je plánovaně přerušena
výroba, protože tu probíhá přestavba na výrobu
vozů nové modelové rodiny v rámci projektu
India 2.0.
TPCA zastaví výrobu v Ovčárech na
období 25. 3. – 3. 4. a poté bude plánovaná
odstávka 6. – 17. 4.

Hyundai od 24. března zastaví výrobu ve
svých východoevropských továrnách včetně
nošovické HMMC na dva týdny.
Marco Opipari, analytik ve společnosti
Fidentiis, pro agenturu Reuters uvedl, že
několik týdnů uzavření nebude pro evropský
automobilový průmysl velkým problémem,
protože se potýká s nadměrnou kapacitou, takže
se ztracenou výrobu později podaří nahradit.
„Skutečný problém bude s poptávkou. Lidé
teď auta nekupují, takže objem prodeje bude
v březnu velmi špatný, což bude mít vážný dopad
na příjmy automobilek,“ dodal Opipari.
Italský výrobce sportovních automobilů Ferrari
jako první uzavřel oba své výrobní závody na
dva týdny už 16. března. Také Scuderia Ferrari,
zodpovědná za působení ve formuli 1, pozastavila
činnost. Na výroční tiskové konferenci, která se
tentokrát konala jen přes internet, generální
ředitel VW AG Herbert Diess uvedl, že není možné,
aby pracovníci v jejích výrobních závodech
mohli udržovat bezpečnou vzdálenost mezi
sebou, a proto doporučuje pozastavení výroby
od pátku 20. března. Postupně se poté připojily
prakticky všechny automobilky v Evropě i jejich
dodavatelé. Většinou se odstávka plánuje na
dva týdny, ale to se zdá být velmi optimistické.
GM, Ford i Fiat Chrysler zastavily výrobu ve
všech závodech v USA, stejně jako VW, Toyota,
Honda a BMW. Tesla to ale odmítla. K zastavení
výroby se postupně přidávají i závody v Latinské
Americe.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen před vstupem do éry elektromobility
Značka Volkswagen osobní vozy přechází do
další fáze své transformace. Navzdory poklesu
celkového trhu dodala v uplynulém roce po
celém světě historicky největší počet 6,3 milionu
vozidel, zvýšila tržní podíl na všech důležitých
trzích a provozní ziskovost vzrostla na 4,3 %.
K tomu pomohla především modelová
ofenziva v segmentu SUV s vysokými maržemi.
Tiguan byl s 910 000 prodanými vozidly světově
nejprodávanějším modelem značky a řadí mezi
deset nejprodávanějších aut na světě. Počet SUV
vzrostl ze 4 modelů v roce 2016 na 14 a podíl SUV
na celkovém prodeji se v Evropě zvýšil na 37 %,
v USA na více než 50 %.
Navzdory aktuální situaci, způsobené
koronavirovou krizí, vstupuje Volkswagen do
druhé fáze realizace strategie Transform 2025+. Pro
značku tím začíná nová éra. Rozsáhlá elektrická
ofenziva bude nyní viditelná také na silnicích. ID.3,
první elektromobil na základě nové elektrické
platformy MEB, se podle plánu začne zákazníkům
dodávat od léta. Poté bude následovat první
elektrické SUV značky ID.4. Nabídku navíc rozšíří
další elektrifikace stávajících modelů různými
hybridními systémy.

Od roku 2022 bude značka nabízet
elektromobily na základě platformy MEB ve
všech důležitých segmentech. Do roku 2025 chce
prodávat nejméně 1,5 milionu elektromobilů ročně.
Dlouhodobým cílem je úplná „dekarbonizace“
produktové řady i celé společnosti do roku 2050.
Značka je přesvědčena o tom, že splní limity
platné v EU pro rok 2020.
K ro m ě e l e k t r i f i ka ce bu d e z na čka
v následujících letech intenzivně rozvíjet také
digitalizaci. Plán digitální transformace připraví
značku na digitální éru. V oblasti správy bude
eliminováno až 4000 pracovních míst a současně
je plánováno 2000 nových pracovních míst
v digitálních oblastech. Část nových pracovních
míst vznikne v nové organizaci Car.Software, s níž
značka převzala v rámci koncernu odpovědnost
za oblast automobilového softwaru. V nové
organizační jednotce budou soustředěny veškeré
softwarové aktivity od operačních systémů vozidel
přes digitální ekosystémy až po nové služby pro
mobilitu. V prvním kroku bylo pod jednu střechu
sdruženo 3000 IT odborníků. Do roku 2025 bude
v této organizační jednotce pracovat více než
10 000 softwarových inženýrů.
více na
www.autoweek.cz

Koronavirus a jeho vliv na vývoj trhu práce
Tento týden firmy aplikují home oﬃce pro �
profese, kde je to možné, a zároveň řeší náhrady
za rodiče, kteří hlídají děti, lidi v karanténě
nebo za polské či slovenské „pendlery“, kteří
se nemůžou dostat přes hranice kvůli frontám
u kontrol.
Zastavil se nábor ze zahraničí na všechny
typy pozic, a to je pro fi rmy citelná ztráta.
Na společnost ManpowerGroup se obracejí
výroba, logistika, maloobchod nebo call
centra s extrémní poptávkou po brigádnících.
Nástupy na administrativní pozice a navyšování
stavů se nyní většinou pozastavují. Rozjednaná
výběrová řízení váznou, protože personalisté řeší
mimořádná opatření uvnitř firem a na nábor
nemají čas.
O hromadném propouštění se nemluví,
protože většina firem věří, že do dvou měsíců
obnoví provoz. Propouštění je velmi drahá věc
vzhledem k odstupným a výpovědní době.
Zatím se situace řeší vybíráním dovolené,
převáděním lidí na OČR nebo překážkami na
straně zaměstnavatele.
C o s e n á b o r u t ý č e, a g e n t u r a
ManpowerGroup plně využívá online nástroje
pro nábor, pohovory a testování uchazečů
na administrativní pozice a většinu výrobních
pozic. Pro řemeslné profese, jako jsou například
svářeči, se minimalizuje počet osob na testování
dovedností na minimum. Například zástupci
firem nejsou na testování přítomni a výsledky
práce přenášíme videem.
Nábor na velmi kvalifikované a klíčové
pozice, například v IT, zatím pokračuje beze
změny. Nábor na některé backoﬃcové pozice �
firmy pozastavují jednak kvůli nedostatku času
v důsledku krizového řízení a zároveň z nejistoty
z budoucnosti. Zatím ale všichni vyčkávají jakou
dynamiku bude mít ší ření viru a další plány
budou dělat v okamžiku, kdy bude jasnější
výhled na další tři měsíce.

S itua ci př i b l i žu je ma na žer ná bo r u
a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.
Jak se situace promítne do ohodnocení
zaměstnanců?
„Významně dotčeni jsou samozřejmě
živnostníci a lidé pracují externě na IČO. Dále
poklesly příjmy lidem s neschopenkou. Snížení
mzdy může nastat i v souvislosti se zavedením
překážek na straně zaměstnavatele. Dlouhodobý
dopad bude nejvýraznější u pozic s vyšším
poměrem variabilní složky mzdy, která se odvíjí
od výsledků individuálních, týmových nebo
celoﬁremních, to znamená hlavně obchodní
a manažerské pozice.“
Jak se situace vyvíjí v globálním měřítku?
„Mezinárodní společnosti bývají mnohem lépe
připraveny na vzdálenou práci jak technologicky,
tak i kulturně a organizačně. Silně zprocesované
korporace mívají většinou připravené krizové
plány pro různé situace, které se vypracovávaly
v období epidemie SARS a ptačí chřipky nebo při
povodních. Reagují proto rychleji a systematicky
i proto, že okamžitě sdílejí zkušenosti ze zemí, kde
je epidemie více vepředu.“

více na
www.autoweek.cz

VW a jeho rychlý odchod od aut na zemní plyn
Koncern VW podle Energie & Management
neplánuje rychle se vzdát výroby aut na
zemní plyn – z dlouhodobého hlediska se však
chce tento výrobce automobilů soustředit na
elektromobilitu.
„Volkswagen se vzdává vývoje nových
modelů na zemní plyn. Auta prodávaná
v současnosti nebudou mít žádné nástupce,“
oznámil 2. března Handelsblatt s odkazem na
vyjádření koncernového šéfa Herberta Diesse
a člena představenstva odpovědného za vývoj
Franka Welsche.
Wolfsburský automobilový koncern toto
oznámení podle E & M dementuje a v nabídce
vozů na zemní plyn představuje nový Golf 8
TGI a nové Caddy TGI. Na dotaz E&M mluvčí
koncernu prohlásil: „Také v příštích letech
budeme kromě již existujících automobilů dále
nabízet vozidla s pohonem na CNG.“
V posledním roce se v rámci celého koncernu
prodalo v Německu téměř 10 000 aut na zemní
plyn. Kromě značky Volkswagen již oznámily nové
modely na zemní plyn také dceřiné společnosti
koncernu Audi, Seat a Škoda.

„Podle toho, co víme, je koncern Volkswagen
opravdu vzdálen nějakému brzkému odchodu
od aut na plyn,“ myslí si Timm Kehler, ředitel
odvětvového plynárenského svazu Zukunft Gas.
Podle jeho informací neexistuje ani rozhodnutí
týkající se dlouhodobé strategie koncernu.
Podstatným důvodem pro to, že vozidlům na
zemní plyn se až natolik nedaří, spatřuje Timm
Kehler v pravidlech EU. Elektromobily se podle
ustanovení EU považují za vozidla s nulovými
emisemi, zatímco vozidla poháněná bioplynem
nejsou klasifikována jako neutrální z hlediska
skleníkových plynů.
Kehler proto vkládá velké naděje do
oznámeného přehodnocení pravidel týkajících
se emisí CO2 v rámci celé flotily značky
a dodržování mezních hodnot emisí, která prý
byla v rámci European Green Deal načasována
na polovinu roku 2021. Toto přehodnocení
nabídne EU šanci ke korektuře kurzu.
„Pokud se prosadí započítávání bioplynu
a synteticky vyrobeného zemního plynu, mohou
se změnit také dlouhodobé výhledy pro vozidla
na zemní plyn,“ doufá Kehler.
více na
www.autoweek.cz

