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Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
Společnosti Groupe Renault, Nissan
Motor a Mitsubishi Motors během společné
videokonference oznámily podrobnosti nového
strategického plánu, v němž se zavazují prohloubit
spolupráci při vývoji a výrobě automobilů, aby
přežily jako Aliance. Snaží se přehodnotit své
partnerství narušené po zatčení předsedy
Aliance a jejího hlavního architekta Carla
Ghosna na konci roku 2018.
Přepracovaná aliance se zaměřuje na
systematičtější dělbu práce a posílení silných
stránek každého z aliančních partnerů.
Cílem opatření je posílit všechny tři partnery
a současně vytvořit silnou alianci, která se
v budoucnu stane příkladem pro ostatní, kteří s ní
budou chtít spolupracovat. Možnost Ghosnem
připravovaného spojení všech tří společností
ovšem není na programu dne.
Alianční partneři pro zvýšení efektivity
a konkurenceschopnosti produktů a technologií
vytvořili schéma označované jako leaderfollower. Jednotliví členové aliance se stanou
referencí pro určité regiony, v nichž mají nejsilnější
postavení, a podpoří konkurenceschopnost

svých partnerů. Stejně tak se jednotliví partneři
zaměří na technický vývoj v oblastech, v nichž
k tomu mají nejlepší předpoklady.
„Nový obchodní model Alianci umožní získat
maximum z aktiv a schopností každé společnosti,
přičemž bude stavět na jejich příslušných
kulturách a odkazech. Tři společnosti Aliance
pokryjí všechny segmenty a technologie vozidel
ve všech zeměpisných oblastech a zároveň zvýší
svou konkurenceschopnost, udržitelnou ziskovost
a sociální a environmentální odpovědnost,“ řekl
předseda správní rady Alliance a Renault Group
Jean-Dominique Senard.
Pokud jde o technologickou účinnost, budou
členové Aliance pokračovat ve zhodnocování
stávajících aktivit, aby zajistili, že každá členská
společnost bude i nadále sdílet investice do
platforem, pohonných jednotek a technologií.
Toto sdílení už prokázalo svou účinnost. Schéma
leader-follower bude rozší řeno z vývoje
platforem a pohonných jednotek i na všechny
klíčové technologie, tedy autonomní řízení,
komunikujícími vozy, elektro-elektronickou
architekturu E-body, elektrifikované pohony
e-PowerTrain (ePT) a plug-in hybridní pohon.
více na
www.autoweek.cz

Ženevský autosalon nebude zřejmě ani v roce 2021
Ženevský autosalon 2020 byl kvůli
pandemii koronaviru na základě rozhodnutí
Spolkové rady zrušen pouhé čtyři dny před
zahájením. To rozzlobilo vystavovatele,
kteří už měli připravené expozice a do
příprav investovali více než 90 % nákladů.
Také pořádající Nadace mezinárodního
ženevského autosalonu utržila ztrátu 11
milionů CHF. Proto požádala státní radu
kantonu Ženeva o pomoc ve formě půjčky
ve výši 16,8 milionu CHF na uhrazení letošní
ztráty a přípravu příštího ročníku. Nyní
ovšem pořadatelé oznámili, že se půjčky

vzdávají, protože by se museli zavázat
k uspořádání autosalonu v roce 2021. Ve
zprávě uvedli, že „hlavní vystavovatelé
nám důrazně doporučují, abychom zvážili
další ročník až v roce 2022“. Mnoho značek
se tedy nehodlá zúčastnit se autosalonu
v roce 2021! Automobilky přijímají úsporná
opatření a rozpočty na výstavy patří mezi
první škrty.

Renault snižuje náklady
Renault
Group
zveřejnila
plán
restrukturalizace a zahájila rozhovory
s odbory, protože vedení společnosti
plánuje snížit počet pracovních míst
po celém světě o 15 000, z toho 4600
ve Francii. Skupina, která je z 15 % ve
vlastnictví francouzského státu, uvedla,
že některé závody by mohly přestat
montovat automobily a soustředit se na
recyklační činnosti. Vláda už dříve Renaultu
pohrozila, že nepodepíše plánovanou

státem garantovanou půjčku ve výši
5 miliard eur, dokud se vedení Renaultu
nedohodne s odbory na pracovních
místech a továrnách ve Francii. Vzhledem
k propadu poptávky Renault hodlá
během příštích tři let dosáhnout úspory
ve výši 2 miliard eur snížením obejmu
výrobu, omezením modelové nabídky při
současném vylepšení klíčových modelů
a zaměřením zejména na lehká užitková
vozidla nebo elektromobily. Také sníží
počet subdodavatelů a omezí počet
používaných komponent a převodovek.
Do roku 2024 plánuje snížit celosvětovou
výrobní kapacitu ze současných 4 milionů
na 3,3 milionu vozidel.

Další témata 22. týdne na autoweek.cz
TPCA znovu zahájila výrobu
Broker Consulting POVindex: Pandemie na ústupu a ceny povinného ručení dále klesají
Sdílení aut se vrací do ulic a carsharing Anytime pořizuje hybridní Toyoty Corolla
Škoda Connect App – Ze dvou aplikací udělali jednu

více na
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Automobilový průmysl dává Evropské komisi doporučení
EU představila první návrhy, které mají
pomoci automobilovému průmyslu překonat
důsledky pandemie COVID-19 a čelit přechodu
na uhlíkově neutrální mobilitu. Generální ředitel
asociace evropských automobilek ACEA EricMark Huitema na plán Evropská komise reagoval.
„Potěšilo mě, že Komise uznává problémy,
kterým čelí výrobci automobilů v Evropě,
a chápe, že automobilový průmysl je jednou
z oblastí nejvíce zasažených kronavirovou krizí.
Je však zklamáním, že navrhovaná opatření
zůstávají poměrně vágní. Jako odvětví přinášející
pracovní místa pro 13,8 milionu Evropanů
očekáváme jasné sdělení kdy a jak budou
ohlášená opatření – tedy plány obnovy vozového
parku, budování infrastruktury pro alternativní
pohony a vytvoření Evropské aliance pro výrobu
akumulátorů – implementována v praxi.
S místopředsedou Komise pro ekologickou
dohodu Fransem Timmermansem a komisařem

pro vnitřní trh Thierry Bretonem jsme se dohodli na
spolupráci při opětovném spuštění výroby s cílem
stimulovat evropské hospodářství a podpořit jeho
transformaci na uhlíkově neutrální společnost.
Ačkoli výroba vozidel a dílů se znovu zvyšuje,
mezi státy existují velké rozdíly. To brzdí zotavení
průmyslu, který závisí na dodavatelských
řetězcích napříč kontinentem. Ačkoli mnoho
z továren již do znovu zahájilo výrobu, všechny
stále fungují s výrazně nižší kapacitou, a ne všichni
zaměstnanci jsou zpět v práci. Celé odvětví je
ohroženo nedostatkem likvidity. To má dopad
na další oblasti ekonomiky.
Pokud se chceme vrátit k produkci v plném
rozsahu, bude třeba přijmout koordinovaný
postup pro stimulaci poptávky po vozidlech
všech kategorií. To posílí zájem mezi soukromníky
i firmami, podpoří hospodářské oživení a zrychlí
se „zelená“ obnova vozového parku. Nákupní
a investiční pobídky by měly být založeny na
podobných kritériích v celé Evropě a musí čerpat
ze státních i evropských zdrojů.
Je naprosto zásadní, aby se celý automobilový
hodnotový řetězec opět uvedl do pohybu. Proto
jsme navrhli několik konkrétních plánů. Návrh,
který předložila Komise, je solidním výchozím
bodem. Doufám, že co nejdříve vysvětlí
podrobnosti plánovaných iniciativ, protože čas
je klíčový faktor.“
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaná Kia Rio nabídne elektrifikovaný pohon
Kia uvádí modernizovaný malý městský
model Rio. Čtvrtá generace dostala pro
modelovýrok2021zásadněpřepracovanou
řadu pohonných jednotek. Rio je první vůz
značky se 48 V mild-hybridním ústrojím
MHEV EcoDynamics+ spojeným s novým
zážehovým motorem 1,0 l Smartstream
T-GDi/88 kW (120 k). Pro evropskou
modelovou řadu Rio se nyní nabízí zážehový
motor Smartstream 1,0 l T-GDi/88 kW (100
k) a nová verze nepřeplňovaného motoru
1,2 l/61 kW (84 k).
V interiéru je nový displej 8,0“ a digitální
přístrojový panel s displejem 4,2“. Rio

je vybaveno novými telematickými
funkcemi UVO Connect Phase II a používá
nejmodernější systémy na podporu řízení
ADAS, jako např. systém autonomního
nouzového brzdění s rozpoznáváním
chodců, vozidel a nově cyklistů, aktivní
systém pro jízdu v pruzích, systém sledování
únavy řidiče a sledování slepého úhlu.

Modernizované Rio přijde do prodeje
v Evropě od 3. čtvrtletí 2020.

VW ID.3 má mít zpočátku omezenou nabídkou funkcí
Volkswagen ID.3 projde první aktualizací
softwaru nikoliv on-line, ale už ve výrobě.
Elektricky poháněný kompaktní automobil,
který má odstartovat přechod koncernu
VW k elektromobilitě, má být uveden
na trh v létě. Podle týdeníku Der Spiegel
se ale dlouhodobě potýká s problémy
se softwarem a přes několikanásobné

odložení předprodeje nebude možné
připravit všechny původně plánované
digitální funkce do stanoveného data.
ID.3 proto má přijít na trh v původně
plánovaném termínu, ovšem se sníženou
nabídkou digitálních funkcí. Kupující
by měl mít možnost později si chybějící
funkce nahrát on-line. ID.3 má údajně
problémy s funkcí Always on, umožňující
neustálou výměnou dat přes internet.
Jeden z počítačů v autě (Icas3) totiž
nedosahuje cílové hodnoty.
Volkswagen řeší problémy se softwarem
také u 8. generace svého klíčového
modelu Golf.

Krátce
Asi málokoho překvapí, že po Mercedesu třídy X v Evropě končí i další klon Nissanu
Navara Renault Alaskan.
Dozorčí rada VW AG schválila vloni ohlášenou spolupráci s Ford Motor Company.
V Ghaně byl zakázán dovoz aut starších 10 let.
Volkswagen investuje v Číně do elektromobility 2,1 miliardy eur a převezme úplnou
kontrolu nad svým partnerem JAC JV.
Podle Jeana-Dominiqua Senarda jsou jednání mezi Renaultem a Daimlerem
o znovunavázání spolupráce velmi pozitivní.

více na
www.autoweek.cz

Volkswagen chce rychlou dohodu o odškodnění
Spolkový nejvyšší soud (BGH) v prvním
verdiktu, týkajícím se skandálu s emisemi vozů
Volkswagen, uvedl, že kupující může vrátit své
auto a požadovat za něj peníze. Kupní cenu ale
musí snížit o náklady spojené s ujetými kilometry.
Po oznámení rozsudku společnost VW oznámila,
že mnoha stěžujícím si zákazníků rychle předloží
příslušné návrhy na odškodnění. Jeho výše bude
záležet na individuálním případě a nebude se
týkat všech ze 60 000 potenciálních žalob.
Rozsudek se vztahuje pouze na motor VW
EA189, u něhož v Německu došlo k povinným
úpravám, a nemusí nutně mít vliv na jiné motory
ani jiné značky, stejně tak jako na případy, kdy
byl vůz zakoupen až poté, co v září 2015 propukl
skandál Dieselgate, nebo pokud se jednalo
o vozidla na leasing.
„V budoucnu budou německé soudy ve
svých rozsudcích odkazovat na toto rozhodnutí.
Skandál se vznětovými motory teprve začíná!
Je to také signál pro zmanipulovaná vozidla
jiných výrobců, protože používali nelegální
vypínací zařízení,“ uvádí advokátní kancelář
Goldenstein & Partner, která podala rozsudek
projednávaný soudem. Organizace MyRight již
vyzvala zákazníky, aby nabídku VW nepřijali. Ti

ale musí zvážit sliby právníků, protože při delším
soudním sporu vyprší promlčecí lhůta.
Goldenstein & Partner sází i na další rozsudek:
„Na konci dubna generální advokát Evropského
soudního dvora (ESD) oznámil, že funkce ve
vozidlech budou považovány za nelegální
vypínací zařízení, pokud v provozu způsobí
zvýšení emisí. Četní výrobci – včetně BMW,
Mercedesu-Benz a Volva – mají nainstalovaná
vypínací zařízení.“ Zpráva ESD uvádí, že motor
nesmí mít dva provozní režimy s různým složením
emisí a vypnutí systému čištění výfukových plynů
z důvodu tepelné ochrany je povoleno pouze
pokud bezprostředně hrozí poškození.
Stanovisko koncernu VW
Rozsudek německého Spolkového soudního
dvora nemění právní pozici koncernu
Volkswagen, a to ani v Německu, ani na
mezinárodní úrovni. Nadále zastává názor, že
zákazníci neutrpěli žádnou ztrátu ani škodu.
Právní otázka náhrady škody se na jednotlivých
trzích liší a rozsudek Spolkového soudního dvora
nemá přímý dopad na případy mimo Německo.
Proto soudní řízení probíhající v různých státech,
včetně České republiky, budou beze změny
pokračovat.
více na
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BMW řady 5 s novým výrazem a více hybridy
BMW odhalilo novou podobu řady 5, a to
jak sedanu G30, tak i kombi Touring G31.
Obě verze nyní mají délku 4963 mm. Výraz
vozu se pozměnil. Nová mřížka chladiče má
více hranaté „ledviny“. Dobrou zprávou je,
že si i nadále udržely rozumnou velikost. Záď

je lehčí s trojrozměrnými zadními svítilnami
s novou grafikou a koncovky výfuků se
proměnily v hranaté. V interiéru přijímá řada
5 digitální přístrojové vybavení, které se už
objevilo u jiných modelů. Centrální displej je
u vyšších verzí 12,3“. Všechny čtyřválcové
a šestiválcové motory využívají mildhybridní techniku se startér/generátorem
pracujícím se 48 V. Plug-in hybridní verze
nově doplňuje xDrive 545e se zážehovým
šestiválcem a celkovým výkonem 290 kW
(394 k).
Cenová nabídka začíná na 1 313 000 Kč
za Sedan 520i resp. 1 385 800 Kč za kombi
520i Touring. Prodej začne v červenci.
Řada 5 se i nadále vyrábí v bavorském
Dingolfingu, ale sedan bude nově vyjíždět
také ze závodu Magna Steyr v rakouském
Štýrském Hradci.

Volkswagen Nivus – kupé SUV z T-Crossu
Rodina SUV se značkou Volkswagen se
rozrůstá o zcela nový model Nivus, který
byl představen v Brazílii. Volkswagen jím
vytváří nový segment – malé kupé SUV.
Vyvinula jej brazilská dceřiná společnost
Volkswagen do Brasil. Během letošního
roku bude jeho prodej spuštěn nejprve
v Brazílii a poté v Argentině. V roce 2021
se připojí další země Jižní Ameriky a také
Evropa. Volkswagen ovšem neuvedl, do
kterých zemí starého kontinentu novinka
zamíří. Nivus využívá platformu MQB A0
z aktuální šesté generace modelu Polo,
a tedy i T-Crossu. Má ovšem hodně odlišný
vzhled se specifickým designem přídě.
Další rozdíl je ve třetím bočním okně.

V interiéru je přístrojová deska kompletně
převzatá z Pola. Nivus je s délkou 427 cm
(rozvor náprav 257 cm) o 4 cm delší než
T-Roc a o 16 cm přerůstá T-Cross. Přitom
má zavazadlový prostor o objemu 415 l.

více na
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Jan Pohorský zamířil
do PR agentury
Více než dva roky byl
mluvčím Hyundai Motor
Czech Jan Pohorský. Jeho
pozice
Communications
specialist zahrnovala kontakt
s novináři, organizátory společenských
akcí apod. Měl také zodpovědnost za
interní a externí komunikaci společnosti
a za automobilovou flotilu pro PR účely.
„Připravoval jsem vlastní projekt, ale
nyní v době epidemie na něj není doba.
Na PR trhu se také nyní nekonají žádná
výběrová řízení, takže počítám s letním
osobním volnem,“ řekl nám Jan Pohorský
30. dubna, kdy odcházel z firmy. V květnu
ovšem nakonec nastoupil do PR agentury
FYI, kde zastává pozici Senior PR manažera
a bude mít na starosti automotive klienty
a startupy.

Ondřej Šuch zajišťuje PR stavařům
Co letos dělá spoluzakladatel portálu
Auto.CZ Ondřej Šuch, který se v letech
2017–2019 staral o externí komunikaci
nošovické automobilky Hyundai? Převzal
odpovědnost za mediální obraz další velké
firmy. V říjnu zakotvil ve středoevropské
centrále švédské stavební skupiny
Skanska. Jako Head of Communications
podléhá přímo prezidentovi Skanska
Central Europe a má na starosti vedení
týmů externí a interní
komunikace
Skanska
v ČR, SR, Polsku, Maďarsku
a Rumunsku a spolupráci
se švédskou centrálou.

více na
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E.ON postaví dobíjecí stanice u prodejen Penny
Společnost E.ON ve spolupráci se
společností Penny Market do dvou let
vybuduje 50 rychlodobíjecích stanic pro
elektromobily u vybraných prodejen ve
všech krajích České republiky. Polovina
z nich bude stát ještě v tomto roce.
Každá z lokalit bude vybavena dvěma

dobíjecími body 50 kW pro rychlé
dobíjení a jedním 22 kW pro pozvolné
dobíjení. Jedna vybraná stanice by měla
mít vlastní fotovoltaický systém. Osm
nejvyužívanějších dobíjecích stanic mezi
50, které E.ON aktuálně provozuje, stojí
u obchodů nebo obchodních center.
Od roku 2018 je jedna i u prodejny Penny
na pražském Lehovci. Společnost Penny
Market má téměř 400 provozoven po
celé České republice. Dobíjecí stanice
vzniknou v krajských městech jako jsou
České Budějovice, Karlovy Vary, Pardubice
nebo Hradec Králové. Vedle toho je
E.ON postaví u supermarketů i v menších
městech jako jsou Rousínov, Kralovice,
Hořovice nebo Dobříš.
více na
www.autoweek.cz
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Čtvrtina firem
propouští, pětina
snižuje mzdy

Francie chce do
čela v oblasti
čistých vozidel
v Evropě

Osm států EU
bojuje za zemní
plyn
Odborové svazy
vyžadují ambiciózní
plán obnovy

PSA vítá plán
francouzské vlády

Osm států EU bojuje za zemní plyn
Osm členských zemí EU spojilo své síly,
aby se pokusily obhájit roli zemního plynu.
Společný dokument nezpochybňuje nutnost
postupného vyřazování fosilních plynů v EU ale
zdůrazňuje obavy týkající se rychlosti, nákladů
a proveditelnosti přechodu. Dokument „Úloha
zemního plynu v Evropě neutrální vůči klimatu“
podepsaly Bulharsko, Česká republika, Litva,
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko.
V dokumentu se požaduje zvolit při přechodu
k nulovým emisím do roku 2050 kombinované
řešení elektřina – plyn. „Přechod založený
výhradně na obnovitelných zdrojích energie
nezohledňuje potřebu diverzifikovaného
energetického mixu v EU,“ uvádí. Cílem je
vytvořit prostor pro zemní plyn při přechodu od
elektrické energie získávané spalováním uhlí,
která je dominantním zdrojem elektřiny v mnoha
členských státech EU. „Při náhradě pevných
fosilních paliv mohou zemní plyn a jiná plynná
paliva, jako jsou biometan a dekarbonizované
plyny, výrazně snížit emise. V nadcházejících
letech obnovitelné a dekarbonizované plyny
postupně nahradí zemní plyn a vytvoří nové

příležitosti pro průmysl a energetický sektor,"
uvádí se v dokumentu.
O plynných palivech Brusel tvrdí, že musí
být plně dekarbonizovaná, aby byl dosažen
cíl stanovený pro rok 2050, tzn. aby se Evropa
stala klimaticky neutrální. V listopadu loňského
roku se Evropská investiční banka EIB rozhodla
od roku 2021 zastavit financování projektů
s fosilními palivy vč. zemního plynu. Evropská
komise uvedla, že finanční podpora pro projekty
v oblasti infrastruktury musí být zaměřena jen na
dosažení nulových emisí. Také ochránci životního
prostředí vyzývají Komisi, aby zastavila jakoukoli
podporu infrastruktury pro zemní plyn.
Zemní plyn je hlavním hnacím motorem
rychlého přechodu Evropy od uhelné energie
a je důležitou zálohou pro kolísající výrobu
obnovitelné elektřiny z větrných a solárních
zdrojů. Má také potenciál výraznou měrou
snížit emise CO2 z automobilové dopravy,
přičemž je v současné době jedinou dostupnou
alternativou k naftě u nákladní dopravy na
dlouhé vzdálenosti.
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Odborové svazy vyžadují ambiciózní plán obnovy
Po m no ho d e s et i l et í by l ev ro p s k ý
automobilový průmysl jedním z pilířů evropského
hospodářského a sociálního blahobytu.
Ochrana pracovních míst při současném
snižování emisí vyžaduje podle odborových
organizací a oborov ých asociací pro
automobilový průmysl ambiciózní plán obnovy.
Krize COVID-19 vyvolala bezprecedentní
situaci s přerušením výroby na několik týdnů.
Prodej se zastavil, investice klesly a uvádění
nových čistých modelů na trh bylo odloženo.
Organizace práce po pandemii zvyšuje
výrobní náklady. Zaměstnanci, ač podporováni
krátkodobými pracovními dohodami, mají
snížené příjmy a společnosti bez příjmů čelí
odlivu hotovosti. Pokud tato situace potrvá
hrozí, že se tento sektor v důsledku bankrotů
rozpadne.
Proto průmyslové asociace industriAll Europe,
Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA a ETRMA,
evropské obchodní sdružení a odborové
organizace v tomto sektoru vyzývají Evropskou
komisi, aby uskutečnila odvážný plán průmyslové
obnovy. Ten by měl toto odvětví znovuoživit
stimulací prodeje a oživením výroby a současně
jej podpořit na cestě k uhlíkově neutrální
budoucnosti.

Automobilový průmysl významně investoval
do přechodu k uhlíkově neutrální a digitalizované
ekonomice. Může přispět k Zelenému údělu EU
a zmírnit dopady klimatické krize. Vzhledem
k důsledkům pandemie COVID-19 je však
nezbytná silná podpora ze strany vlád a Komise,
aby se realizovaly nezbytné investice, podpořila
pracovní místa a udržel se příspěvek k exportu EU
i blahobytu evropských občanů. K tomu evropský
automobilový průmysl naléhavě potřebuje:
– koordinovaná opatření na podporu oživení
průmyslu s harmonizovanými pokyny k preventivním
zdravotním opatřením na pracovištích
– podporu životaschopných společností pro
zachování jejich odolnosti
– podporu společností při udržování, resp. rozvoji
jejich lidského kapitálu
– zavedení, resp. posílení dočasných opatření pro
stimulaci poptávky která budou koordinována
na úrovni EU a finančně podporována Komisí
s ohledem na vliv na životní prostředí.
Důležitá je také podpora malých a středních
podniků v automobilovém průmyslu. EU si musí
zachovat ambici udržet celý automobilový
hodnotový řetězec uvnitř EU.
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Francie chce do čela v oblasti
čistých vozidel v Evropě
Francouzský president Emmanuel Macron při
návštěvě výrobního závodu Valeo v Etaples (Pasde-Calais) ohlásil plán podpory automobilového
průmyslu s cílem učinit z Francie jedničku
mezi výrobci čistých vozidel v Evropě: „Žádná
evropská země není z hlediska čistých vozidel
tak ambiciózní. Ve Francii bude vynalezeno
čisté vozidlo zítřka. Toto je plán pro budoucnost
automobilu 21. století. Výrobci na oplátku přijali
řadu závazků, které spočívají v přemístění výroby
s přidanou hodnotou do Francie a konsolidaci
a udržení průmyslové výroby v našich závodech.“
Automobilový průmysl ve Francii představuje
400 000 přímých pracovních míst. Elysejský palác
chce chránit tento symbol průmyslové suverenity
země, a proto připravil plán obnovy zaměřený
jak na stimulaci oživení v krátkodobém horizontu
formou dotací, tak v dlouhodobějším horizontu
investicemi do výroby ve Francii, vytvořením
evropského producenta akumulátorů ve formě
Airbusu, investicemi do vývoje autonomních
vozidel a podpory společností v obtížích.
Celková částka veřejných investic činí 8 miliard
eur, z toho 1 miliarda bude určena pro výrobce
a dodavatele.
Z krátkodobého hlediska budou motoristé
povzbuzováni ke koupi nových aut. „Naši
spoluobčané musí koupit víc vozidel, zejména

čistých, a to ne za dva roky, nebo pět či deset
let, ale nyní. Cílem je vyřadit nejvíce znečišťující
vozidla z provozu a urychlit přechod na elektrický
pohon,“ prohlásil Macron. Za tímto účelem
se bonus pro soukromé kupujíc při pořízení
elektrického vozidla zvýší ze 6000 na 7000 eur
(190 000 Kč), pro podniky a obce z 3000 na 5000
eur (135 000 Kč). Souběžně bude nově zavedena
dotace 2000 eur (54 000 Kč) pro modely s plugin hybridním pohonem.
Dotace na náhradu starého vozu pro
domácnosti, jejichž roční zdaněný příjem je
nižší než 18 000 eur (484 000 Kč), což jsou podle
Macrona tři čtvrtiny Francouzů, je 3000 eur (80
000 Kč) při nákupu auta se spalovacím motorem
a 5000 eur (135 000 Kč) na elektromobil. Tento
bonus lze kombinovat s ekologickým bonusem,
tzn. na koupi elektromobilu lze získat až 12 000
eur (323 000 Kč).
Pro podporu elektrické mobility má být
instalováno do konce roku 2021 100 000 nových
nabíjecích stanic. V dlouhodobějším výhledu
vláda podpoří investice s cílem vyrábět do roku
2025 ve Francii ročně 1 milion elektrických, plugin hybridních a hybridních vozů. Evropský projekt
na výrobu akumulátorů bude těžit z pomoci
Renaultu a zúčastní se jej i PSA a Total.
více na
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PSA vítá plán francouzské vlády
Skupina PSA vítá plán francouzské vlády na
podporu automobilového průmyslu. Jedná se
zejména o zavedení bonusu ve výši 2000 eur
na nákup plug-in hybridů a zvýšení bonusu na
nákup elektromobilů na 7000 eur pro soukromé
zákazníky a na 5000 eur pro firmy a plán
rozšiřování sítě dobíjecích stanic.

Mechanické komponenty, které se dnes
dovážejí z Asie, bude PSA od roku 2022 vyrábět
ve Francii. Elektromotory tak budou z produkce
společného podniku s Nidec Leroy Sommer
v Trémery a převodovky E-DCT ze společného
podniku Punch Powertrain PSA e-transmission
v Metách.

Předseda představenstva PSA Carlos Tavares
k tomu řekl: „Plán, který představil president
republiky Emmanuel Macron, dokonale zapadá
do strategie skupiny spočívající v boji proti
globálnímu oteplování, kterou jsme podpořili
investicemi do umístění výroby spojené
s elektriﬁkací ve Francii. Vítáme systém pobídek
k nákupu, který by měl podpořit zvýšení podílu
elektromobilů na trhu a k urychlení nahrazení
starých automobilů úspornějšími a šetrnějšími
vozy.“

PSA vyrábí své plug-in hybridní vozy ve Francii
v Sochaux, Mulhúzách a Rennes. Ve Francii vyrábí
nebo brzy bude vyrábět další komponenty
elektricky poháněných a hybridních vozů, a to
v Charleville, ve Valenciennes i v Poissy, Sochaux,
Rennes a Mulhúzách. Kromě toho se v roce
2022 začne v Sochaux vyrábět nová generace
elektrifikované platformy určená pro budoucí
generaci vozu Peugeot 3008.

Skupina PSA v roce 2019 pozitivně přispěla
částkou více než 4,4 miliardy eur do francouzské
obchodní bilance. Využije příležitost přechodu
na nové zdroje energií a investuje více než 400
milionů eur do výroby elektrifikovaných hnacích
ústrojí ve francouzských továrnách a tuto
investici doplní evropským projektem výroby
akumulátorů.

Díky podpoře francouzské vlády učiní skupina
PSA rozhodující krok ve spolupráci se skupinou
Total. Cílem této spolupráce bude investice ve
výši 2 miliard eur určená na přemístění výroby
akumulátorů z Číny do Francie. Akumulátor
představuje asi 35 % hodnoty elektromobilu.
Skupina PSA již na počátku roku 2020 splnila cíl
stanovený pro emise CO2 svých vozů, a to díky
přizpůsobení své obchodní nabídky potřebám
svých klientů.
více na
www.autoweek.cz

Čtvrtina firem propouští, pětina snižuje mzdy
Pandemie koronaviru přinesla české
ekonomice nemalé rány. Čeští zaměstnavatelé
proto již v dubnu a květnu přistoupili k řadě
úsporných opatření. Nejvíc se propouštělo
v oboru automotive36.
Podle průzkumu personálně poradenské
společnosti Randstad, realizovaném od
1. do 15. května 2020, přistoupila čtvrtina
(26,7 %) firem k propouštění, více než pětina
(22,5 %) nařídila svým zaměstnancům dovolenou,
pětina (19,2 %) snížila zaměstnancům bonusy
a variabilní složky a každá desátá firma
(10,6 %) snížila zaměstnancům základní mzdu. Na
překážky na straně zaměstnavatele poslalo své
lidi domů 17,8 % firem a neplacené volno části

zaměstnanců nařídilo 9 % zaměstnavatelů. Firmy
rovněž přistupovaly ke snižování úvazků (9,5 %) či
změnám pracovní náplně (9,7 %). Pouze čtvrtina
firem (26,8 %) nezavedla žádná omezující patření.
„Přijatá opatření se lišila podle jednotlivých
sektorů. Zatímco ﬁrmy z IT nebo podnikových
služeb fungovaly hladce i v době pandemie,
subjekty z jiných oborů musely zastavit svůj
provoz. Paralyzování hotelů a restaurací,
maloobchodu a služeb se promítlo u ﬁ rem,
které naopak v krizi nabíraly. Přes polovinu nově
nastoupivších zaměstnanců v logistice tvoří lidé,
kteří předtím pracovali ve zmíněných oborech.
Z dat je vidět, že většina výrobních ﬁrem se snaží
zaměstnance udržet a volí cestu překážek na
straně zaměstnavatele a využití kurzarbeitu. Je
ovšem otázka, co se stane po skončení vládní
podpory. Zřejmě dojde k další vlně propouštění,“
říká ředitel společnosti Randstad Jacek Kowalak.
Nejvíc firem propouštělo v sektorech
automotive (35 %) a obchod a služby (30 %),
nejméně v rychloobrátkovém spotřebním zboží
(15 %). Nejvíce nařízené dovolené připadlo
opět na firmy sektoru automotive (38 %),
hodně však k tomu přistoupili i zaměstnavatelé
v rychloobrátkovém spotřebním zboží (37 %)
a výrobě (29 %). Ke snížení bonusů a variabilních
složek mezd se rozhodly nejčastěji výrobní firmy
(30 %) a sektor automotive (25 %), který také
nejčastěji snižoval základní mzdu zaměstnanců
(19,51 %). Pomyslným vítězem krize byly obory
e-commerce, IT a podnikových služeb. Nejenže
byly krizí nejméně zasaženy a nemusely většinou
zavádět žádná omezující opatření, ale často jim
pandemie přinesla i nové obchodní příležitosti.
Téměř třetině zaměstnanců, kterých se
snižování týkalo, klesla mzda maximálně
o 5 %, další třetině ovšem o víc než 30 %. Došlo
i k redukci nefinančních benefitů – 16 % firem
zrušilo svým lidem stravenky či dotované jídlo
a 5 % životní či penzijní pojištění.
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