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Nejvýkonnější verze velkého SUV Škoda Kodiaq RS 
teprve čeká na svou oficiální premiéru a technické 
informace o tomto voze se zatím tají. Přesto už  
na sebe tento vůz přilákal pozornost - na Severní 
smyčce Nürburgringu. Aby se tam podařilo zajet co 
možná nejrychlejší čas tým Škoda si vybral špičkového 
řidiče - těžko by se našel někdo, kdo zná Nordschleife 
tak dokonale jako Sabine Schmitzová, která  
tu dvakrát vyhrála závod na 24 hodin a s nejrůznějšími 
vozy zde nakroužila přes 30 000 kol. Vedle ní usedl 
František Drábek, který Kodiaq RS dokonale zná  
z pozice vedoucího produktové řady Compact. 

„Nordschleife je  
neuvěřitelná závodní 
trať. Řídit tady auto 
je skvělý pocit. Okruh 
je hodně dlouhý 
a nevyzpytatelný,” 
popisuje horský okruh 
v lesích pohoří Eifel 
Sabine Schmitzová.

Sedmisedadlové SUV 
s pohonem všech kol 
vyjelo na trať přesně v takové podobě, v jaké se  
v říjnu představí veřejnosti. Kodiaq RS poháněl nový 
motor 2,0 BiTDI s výkonem 176 kW (239 k). Pouze 
některé detaily před oficiální premiérou zatím skrýval 
bílý maskovací polep.

„Auto sportovně vypadá i jede. Řídí se krásně. 
Neměnili jsme na autě vůbec nic. Myslím si, že když 

chceme zajet rekord trati, mělo by být auto takové, 
jaké si ho budete moci koupit. Jinak by to nedávalo 
smysl,” řekla Sabine Schmitzová o Kodiaqu RS.

 „Můj styl? Vždycky se snažím být co nejrychlejší. 
Ráda dělám něco extra. Plán na rekord? Plný plyn  
a zůstat na trati, brzdit co nejpozději před zatáčkou  
a pak zas co nejdříve zrychlovat,” přiblížila s úsměvem 
svůj plán Schmitzová.

Nürburgring přivítal Sabine Schmitzovou, Františka 
Drábka a Škodu Kodiaq RS slunečným počasím, 

které tu není úplně 
obvyklé. Sabine 
Schmitzová aktivovala 
sportovní režim a vůz 
vůbec nešetřila. Kodiaq 
RS prolétl fotobuňkou  
v čase 9 min 29,84 s - jako 
nejrychlejší sedmimístné 
SUV na Nordschleife!

„Jooo, byla to zábava. 
Auto bylo stabilní, 
brzdy skvěle fungovaly. 

Opravdu to bylo zábavné,” raduje se Sabine 
Schmitzová. „Bylo to rychlé, ale celou dobu jsem  
se cítil bezpečně,” ocenil její výkon Drábek. „To 
doufám,” usmála se Schmitzová.

více na
www.autoweek.cz
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Nový Hyundai Tucson s mild 
hybridním pohonem
Modernizovaný Tucson je první 
Hyundai se systémem částečně 
hybridního pohonu (mild 
hybrid), který využívá vznětový 
motor a elektrickou síť 48 V. 
 Při akceleraci motorgenerátor 
MHSG s funkcemi spouštěče 
a elektromotoru podporuje 
spalovací motor výkonem  
až 12 kW. Systém automaticky 
přepíná mezi použitím 

spalovacího motoru a rekuperací kinetické energie. Cílem je snížit spotřebu paliva  
a emisí CO2 až o 7 %. Vznětový motor 2,0 l je se 137 kW (186 k) nejvýkonnější 
 v nabídce pro nový Tucson. Dodává se s pohonem všech kol a s novou šestirychlostní 
přímo řazenou nebo nově vyvinutou osmistupňovou samočinnou převodovkou. 
Od jara 2019 bude částečně hybridní pohon k dispozici také s novým vznětovým 
motorem 1,6 l. Výroba nového kompaktního SUV byla v Nošovicích zahájena před 
pár dny a uveden na evropské trhy bude v létě.
více na www.autoweek.cz

Nová Honda CR-V
Nová Honda CR-V slibuje více prostoru, komfortu, pohodlí a nové techniky.  
Na začátku příprav nové generace konstruktéři Hondy zásadně přepracovali 
platformu. Prodloužení rozvoru spolu se zvětšením šířky o 35 mm přineslo větší prostor 
pro cestující, ačkoliv celková délka vozu zůstala zachována. Zvětšil se i úhel otvírání 
zadních dveří. Nová Honda CR-V bude na přání k dispozici také v sedmimístné 
verzi. Objem zavazadlového prostoru Honda zatím neuvedla, nicméně slibuje,  
že bude největší v segmentu 
kompaktních SUV. První 
dodávky nové generace 
CR-V se v Evropě očekávají 
na podzim 2018. Verze 
se zážehovým motorem  
1,5 VTEC Turbo budou  
k dispozici od uvedení 
modelu na trh, 
pětidveřová verze  
s hybridním pohonem bude 
následovat počátkem 
roku 2019.
více na www.autoweek.cz



Nejprodávanější automobil s elektrickým pohonem 
v Evropě Renault Zoe přichází i na český trh. Zoe 
je pro značku Renault velmi důležitým modelem. 
 V roce 2017 se s prodejem přes 35 000 kusů (meziroční 
nárůst o 43 %) stal již třetí rok nejprodávanějším 
vozem s elektrickým pohonem v Evropě s podílem 
na trhu 24 %. Ve Francii Zoe tvoří víc než polovinu 
prodeje elektrických vozidel a jedničkou na trhu 
elektromobilů je dokonce i v Německu. Za sedm let 
už se prodalo 100 000 vozů. 

Renault Zoe byl navržen od počátku jako automobil 
s elektrickým pohonem. Jeho podlahová plošina je 
vyplněna akumulátory. Je dlouhý 4084 mm (rozvor 
náprav je 2588 mm) a má zavazadlový prostor  
o objemu 338 l.

Na český trh přichází nejnovější evoluční verze  
s novým motorem R110, který vychází z původního 
elektromotoru R90, který je i nadále v nabídce. 
Motor R90 má výkon 68 kW (92 k) a točivý moment 
220 N.m. Motor R110 má o 12 kW vyšší výkon, tedy 
80 kW (107 k) při 3395 až 11 300/min. Točivý moment 
225 N.m je dostupný takřka od nulových otáček 
 - v rozsahu otáček 250 až 2500/min. 

Akumulátor Z.E. 40 má kapacitu 41 kWh. Zoe R90 
 i R110 s ním zvládne v reálných podmínkách ujet 
až 300 km na jedno nabití v reálném provozu podle 
metodiky WLTP, podle NEDC to je až 400 km. 

Kromě nabíjení z běžné zásuvky na 220 V  
s výkonem 2,3 kW resp. 14 A (tato metoda  
se ovšem nedoporučuje, používá se pouze  
v případě krajní nouze) lze Zoe nabíjet trojfázovým 
proudem výkonem až 22 kW (32 A). Během roku 
2018 nabídku rozšíří verze Q90, kterou lze nabíjet 
výkonem až 43 kW. V nabídce jsou i nástěnné nabíjecí 
stanice WallBox s výkony 3,7 až 22 kW pro nabíjení  
v domácím a podnikovém prostředí.

Základní cena Renaultu Zoe R90 Z.E. je 829 900 Kč, 
Zoe R110 Z.E. ve vyšší výbavě Intens přijde na 897 
400 Kč. Smluvní záruka je na 5 let/100 000 Kč. Na 
akumulátory je záruka na 8 let resp. 160 000 km  
pro garantovanou kapacitu 66 %. Při poklesu pod 
tuto hodnotu se automaticky nabídne výměna. 

Kompletní ceník a technická data na str. 10 (jen 
v pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz

Renault Zoe do prodeje
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Elektromobil pro životní prostředí
Zaměstnanci Ministerstva životního 
prostředí budou při své práci využívat 
elektromobil Volkswagen e-Golf. Vůz 
náměstkovi ministra životního prostředí 
Vladislavu Smržovi slavnostně předali 
manažer útvaru čisté technologie ČEZ 
Tomáš Chmelík a manažer prodeje 
ČEZ ESCO David Martinek. Čtyřletá 
zápůjčka vozu je jednou z mnoha 
aktivit projektu Elektromobilita ČEZ, 
jehož cílem je podpora rozvoje tohoto 
způsobu dopravy v České republice.
více na www.autoweek.cz

Karoq nebo Kodiaq také z Finska?
Základem výroby SUV se značkou 
Škoda je závod v Kvasinách. Denně 
zde více než 8500 zaměstnanců 
vyrobí kolem 1000 automobilů. 
Jenže rostoucí úspěch nových 
SUV Kodiaq a Karoq znamená, 
že a ni tak Škoda nestačí plnit 
rostoucí poptávku. Trochu by 
měla pomoci montáž vozů Karoq  
v německém Osnabrücku. Před pár 
měsíci vzbudily v českých médiích 

rozruch úvahy o možnosti přesunu výroby modelu Superb do německého Emdenu, 
ale to se ukázalo jako nepravdivá informace. Jak nyní pro agenturu Reuters uvedl 
šéf odborů VW AG Bernd Osterloh přesun výroby vozů Škoda do Německa nemůže 
být řešením. Místo toho by Škoda měla přistoupit k postupu, jaký při velkém převisu 
poptávky nad možnostmi výroby používají BMW, Mercedes-Benz nebo Jaguar Land 
Rover - využití smluvních výrobců. Nejčastěji využívanými jsou Magna International  
v rakouském Štýrském Hradci a finská Valmet Automotive. Jejich výrobní závody vynikají 
velkou flexibilitou a schopností v krátké době přejít na produkci nových modelů. Podle 
Osterloha by rozhodnutí o řešení potřeby navýšit produkci vozů Škoda mělo učinit 
koncernové vedení, jehož je členem, do konce listopadu.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 24. týdne na www.autoweek.cz:
Evropský parlament o řidičích nerozhodl
Elektromobily Polestar a Volvo
Ford na Floridě zkouší autonomní rozvážku zboží 
ManpowerGroup Index trhu práce: Optimismus zaměstnavatelů 
nepolevuje



Motokárovou dráhu zalévá slunce a mně se nabízí 
jedinečná příležitost na pár minut mít jen pro sebe 
dráhu a krásný kabriolet se sluncem ve jménu (Sunroq). 
Pár týdnů před jeho dokončením jsme měli možnost 
si jej důkladně prohlédnout ve Škoda Akademii a už 
tam nás nadchl. Konečný výsledek ale překonává 
očekávání. S hotovým interiérem a dokončeným 
osvětlením se řadí k nejhezčím konceptům, které jsem 
v posledních letech viděl. Atraktivní design podtrhuje 
i vynikající kvalita zpracování všech detailů. Vnější 
vzhled vozu na velkých 20“ kolech zatraktivňuje 
LED podsvícení - u klik dveří, v podbězích kol,  
v zavazadlovém prostoru, na spodní hraně dveří  
a v logu na přídi.

Na samém počátku bylo rozhodnuto, že koncept 
kabrioletu, vytvořený z kompaktního SUV Karoq, 
nebude mít stahovací střechu, protože to by projekt 
neúnosně komplikovalo. Na zádi je zavazadlový 
prostor s víkem vytvořeným ze střechy Karoqu.  
Z hlediska tuhosti nosné struktury není čtyřdveřový 
vůz jako základu kabrioletu ideální. Podlaha proto 
musela být zpevněna třemi výztuhami a byla 
upravena konstrukce dveří.

Po stisknutí tlačítka spouštěče mohu bez střechy 
plně vychutnat působivý zvuk dokazující, že čtveřice 
výfuků na zádi není jen na ozdobu. Hluboké bručení 
není moc hlasité a neobtěžuje okolí. To, že mohu 
jezdit nejvýš rychlostí 40 km/h, vůbec nevadí. Chybí 

mi něco úplně jiného - najednou mi dochází, že být 
tu úplně sám vlastně není tak skvělé. Slunečný den  
a tohle auto si přímo říkají o příjemnou společnost.

To, co tento automobil činí tak výjimečným, je 
skutečnost, že si jej navrhli a poté postavili žáci 
Středního odborného učiliště strojírenského Škoda 
Auto - jako už pátý takovýto projekt. Jeho realizace 
žákům umožňuje uplatnit vědomosti získané během 
studia a současně je učí práci v týmu. Škola učňům 
vytváří vynikající podmínky pro stavbu konceptu, 
nicméně své nápady museli obhajovat před nejvyšším 
vedením automobilky. Tím se dostávám k tomu,  
co mne na tomto autě nejvíc nadchlo. Byla to 
opakovaná setkání s jeho tvůrci. Jejich zaujetí, hrdost 
na své dílo a přesvědčivost, s níž o svém autě dokáží 
mluvit, mne naplnilo optimismem, že to s kvalitou 
technického vzdělávání u nás nemusí být tak špatné. 
Je mi jasné, že se automobilce ten jeden Karoq, který 
23 učňů připravilo o střechu, bohatě vyplatí.

Sluneční rozjímání

více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto na pomoc autoškolám
Škoda Auto startuje projekt Škoda 
Autoškolám, v jehož rámci chce 
komplexně podporovat provozovatele 
autoškol. Nabídne jim nové vozy 
pro výuku za výhodných podmínek. 
Kromě toho poskytne vzdělávací  
a výukové materiály a úspěšní absolventi 
participujících autoškol získají zajímavé 
bonusy. Škoda Auto tak chce oslovit 
nastupující generaci motoristů, ale 

také přispět k obnově vozového parku a zkvalitnění dopravní výuky v autoškolách.  
V České republice je registrováno téměř 3000 provozovatelů autoškol se 30 000 vozidly. 
Každoročně jejich výukovými programy projde 150 000 studentů. Řada autoškol 
odkládá nákup nových aut, případně řeší tyto potřeby ojetými vozy problematického 
původu. Škoda Auto to chce programem Škoda Autoškolám změnit. 
více na www.autoweek.cz

Jubilejní Nissan Leaf
Nissan dodal v Španělsku elektromobil Leaf, který se stal 100 000 vozem této 
modelové řady prodaným v Evropě. Nissan Leaf je nejprodávanějším elektromobilem 
světa. Celosvětově se prodalo 320 000 vozů Nissan Leaf. Prodejní čísla zahrnují jak 
předchozí generaci tak i novou. Nové generace modelu Leaf se v Evropě dosud za 
osm měsíců prodalo 37 000 kusů. V dubnu se dokonce Leaf stal nejprodávanějším 
elektromobilem v Evropě, když předstihl 
dlouhodobě vedoucí Renault Zoe. Do 
výbavy nového Leafu patří i technologie 
e-Pedal, která řidičům umožňuje 
rozjíždět se, zrychlovat i brzdit pouhým 
sešlápnutím nebo uvolněním jediného 
pedálu.
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Šéfdesignér Rolls-Royce Giles Taylor (50), mj. autor Phantomu a Cullinanu, náhle 
opustil své místo pro neshody s vedením.
- Sportovní Porsche s elektrickým pohonem, vycházející z konceptu Mission E,  
se bude jmenovat Taycan.
- Dodavatel interiérů F.S. Fehrer Automotive v Maďarsku zastavil výrobu  
pro nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
- Matthias Müller, který úspěšně vedl VW AG po propuknutí aféry Dieselgate a přesto 
byl na jaře bez vysvětlení zbaven všech funkcí, v ústraní oslavil 65. narozeniny.
- Evropská komise vytkla Německu, Belgii a Lucembursku, že neplní unijní předpis 
týkající se budování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a plnicích 
stanic na CNG a vodík.



Personalia z

Změna ve společnosti Arval CZ 
Od 1. června došlo k významné změně 
v nejvyšším managementu společnosti 
Arval CZ, předního poskytovatele 
operativního leasingu. Z pozice ředitele 
Operations po osmi letech odešel Aleš 
Polák, který bude v rámci mezinárodního 
týmu Arvalu nadále řídit Regionální 
centrum sídlící v Bratislavě. 
Na jeho místo, nově s názvem Service 
and Delivery Director, se po sedmi letech 
zkušeností v Arvalu přesouvá Vilém 
Mandlík. Ten dosud působil v pozicích 
Remarketing Manager a posléze Project 
Manager. Zaměří se na implementaci 
mezinárodních projektů v rámci českého 
trhu. 
„Mojí prioritou bude dále rozvíjet oblast 
Operations spolu s implementací 
mezinárodních projektů na českém 
trhu,“ upřesňuje Vilém Mandlík.
Arval se za 15 let působnosti na českém 
trhu stal dvojkou tuzemského trhu. Firma 
se v posledních letech více zaměřuje 
také na segment zahrnující menší firmy 
a živnostníky.

Šéfem nové půjčovny Mototechna 
Drive se stal Jaroslav Laur  
Po 16 letech se do skupiny Aures 
Holdings, provozovatele sítě AAA Auto, 
vrací Jaroslav Laur, který zde působil  
v letech 2000–2001 jako marketingový 
manažer. Pod jeho řízení nyní  
v rámci pozice Group Rent Director 
spadá rozvoj produktů pronájmu, 
car sharingu a operativního leasingu 
v rámci nově vznikající společnosti 
Mototechna Drive.
S produkty podobného typu, jaké 
poskytuje i Mototechna Drive, má 
Jaroslav Laur zkušenosti ze svých 
předešlých pozic. V letech 2002 
až 2012 působil jako obchodní  
a marketingový ředitel ALD 
Automotive, v letech 2013 až 2015 jako 
ředitel UniCredit Fleet Management 
a naposledy v letech 2016-2017 jako 
obchodní ředitel firmy SIXT leasing.
„Naším cílem je poskytovat prémiové 
služby v oblasti mobility, vytvářet 
inovativní produkty a ke klientům 
Mototechna Drive držet osobní a na 
míru šitý přístup. Těší mne i návrat do 
firmy, kde jsem s oblastí automotive 
začínal a to tím víc, že Aures Holdings 
dále rozvinul svoji dynamiku, tah 
na bránu a zákaznicky orientovaný 
přístup,“ říká Jaroslav Laur.
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Elektromobil Zoe je možné koupit u všech koncesionářů 
Renaultu. Kromě základního servisu je pro opravy 
připravena síť specialistů Z.E. Expert. K dispozici jsou 
zatím tři, ale během několika měsíců budou dostupné 
ve všech krajských městech. Bezplatná asistenční 
služba zaručuje odtah pro případ vybité baterie.
Součástí standardní výbavy je mj. multimediální  
a navigační systém R-Link Evolution s online 
připojením, navigací TomTom, ovládáním rádia pod 
volantem a přístupem k on-line aplikacím.
Tepelné čerpadlo - Důležitá inovace, která přispívá 
ke zlepšení dojezdu obzvláště za chladnějšího počasí. 
Tepelné čerpadlo propojené s klimatizací omezuje 
použití elektrických odporů pro konvenční topení, 
které spotřebují velké množství energie. Je standardní 
výbavou všech verzí.
Z.E. Voice - Systémem do rychlosti 30 km/h 
automaticky vytváří umělý zvuk, aby si chodci všimli 
blížícího se vozu.
Z.E. Trip - Aplikace informuje o veřejných dobíjecích 
stanicích v hlavních evropských zemích. Je dostupná 

prostřednictvím navigačního systému Renault R-Link. 
Umožňuje výběr místa dobíjecí stanice a řidiče k ní 
navede. Aplikace upřesňuje výkon stanice. Uživatel 
má také možnost zjistit síť dostupných dobíjecích 
stanic na webových stránkách Renaultu a trasu  
si naplánovat předem. 
My Z.E. Connect - Služba, která se dodává standardně, 
umožňuje přístup k údajům o voze z chytrého telefonu 
nebo počítače připojeného k internetu. Zobrazuje 
stav nabití akumulátoru, dojezd vozu s aktuálním 
nabitím, historii dobíjení, nastavení varovných hlášení 
a doporučení.
My Z.E. Inter@ctive - Služba umožňuje komunikaci 
s vozem z chytrého telefonu nebo z počítače. S její 
pomocí je možné přednastavení optimální teploty 
vozu (tzn. spuštění vyhřívání nebo chlazení vozu  
v přednastaveném čase), nastavení dobíjení (zvolení 
času dobíjení, využití nejvýhodnějších sazeb elektrické 
energie nebo dobíjení v době, kdy je k dispozici 
maximální výkon).

Renault Zoe na českém trhu
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Nové velké sportovní SUV Q8 automobilka Audi 
představuje jako kupé i přesto, že má pět dveří. 
Konkurent pro BMW X6, nebo Mercedes-Benz GLE 
Coupé se začne prodávat v létě a vyrábět se bude  
v bratislavském závodě Volkswagen Slovakia. Vychází 
z platformy VW MLB evo jako mj. Audi Q7, Bentley 
Bentayga, Volkswagen Touareg III, Porsche Cayenne 
III nebo Lamborghini Urus - všechny vyráběné 
(minimálně z velké části) v Bratislavě.
S délkou 499 cm je kratší než tradiční Q7. Zavazadlový 
prostor má objem 605 l, případně až 1755 l.
Přístrojová deska se třemi displeji připomíná vrcholný 
model Audi A8. Na zobrazování základních informací 
slouží jako náhrada klasického přístrojového panelu 
plně digitální Audi virtual cockpit. Jeho 12,3“ HD 
displej lze přepínat tlačítky na multifunkčním 
volantu. V koncepci ovládání MMI touch response 
se různé funkce vyvolají pomocí dvou dotykových 
displejů s haptickou odezvou - horní 10,1“ slouží k 
ovládání infotainmentu a navigace a spodní 8,6“ je  
pro klimatizaci a komfortní funkce.
Standardem je podvozek s elektronicky přestavitelnými 
tlumiči. Na přání se nabízí vzduchové pérování, 

které upravuje světlou výšku podle jízdní situace 
a přání řidiče v rozsahu 90 mm. kromě sériového 
progresivního řízení Audi na přání nabízí i řízení všech 
kol s elektromechanickým natáčením zadních kol.
K dispozici zpočátku bude pouze vznětový šestiválec 
3,0 TDI/210 kW (286 k). Vůz o hmotnosti 2145 kg 
urychlí z 0 na 100 km/h za 6,3 s a vyvine maximální 
rychlost 232 km/h. Později nabídku rozšíří 3,0 
TDI/169 kW (231 k) a zážehový 3,0 TFSI/250 kW (340 
k). Sportovní verze SQ8 a RSQ8 dostanou zážehový 
V8 4,0 l biturbo. Všechny motory jsou kombinovány  
se systémem částečně hybridního pohonu MHEV 
(mild hybrid) s hlavní elektrickou soustavou s napětím 
48 V. 
Audi Q8 má mechanický samosvorný mezinápravový 
diferenciál, který rozděluje točivý moment standardně 
v poměru 40:60 mezi přední a zadní nápravu.  
V případě potřeby přenese většinu točivého momentu 
na nápravu s lepšími záběrovými schopnostmi.  
V kombinaci se světlou výškou 254 mm, krátkými 
převisy karoserie tak může jezdit i v náročném terénu. 
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Největší řetězec čerpacích stanic Benzina, který patří 
do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol, 
slaví 60 let existence a současně se připravuje na 
očekávané změny. 
Ve spolupráci s Elektromobilitou Skupiny ČEZ Benzina 
vybavuje své čerpací stanice rychlodobíjecími stojany 
umožňujícími většině elektromobilů dobít 80 % 
kapacity baterií za cca 20-30 minut. Elektromobilita 
Skupiny ČEZ postaví po celé České republice desítky 
rychlodobíjecích stojanů. První dvojice už byla 
uvedena do zkušebního provozu u čerpací stanice 
Benzina plus v Rousínově u Vyškova. Do konce roku 
ČEZ s Benzinou zprovozní deset rychlodobíjecích 
stojanů a další vytipované lokality budou vybaveny 
během následujících dvou let. 
Výstavba bude z části financovaná díky prostředkům 
z dvojice grantů evropského programu CEF,  
v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská 
komise touto cestou podporuje propojování Evropy 
budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě 
TEN-T.
Unipetrol jako producent vodíku se logicky připravuje 
i na jeho maloobchodní prodej pro vozidla poháněná 

s využitím palivových článků. Vozidla na vodík  
se už začínají objevovat v prodeji. Jejich předností 
proti elektromobilům je dojezd srovnatelný s auty 
poháněnými fosilními palivy. Prvním prodejním 
místem by už v příštím roce měla být čerpací stanice 
Benzina v Praze na Barrandově a další u rafinérie  
v Litvínově. V březnu byl vyhlášen dotační program 
na podporu budování infrastruktury pro zásobování 
vodíkem a Unipetrol se snaží jej využít pro výstavbu 
těchto stanic.
Osobní automobily s pohonem s palivovými články 
už jsou sice v prodeji, ale nikoliv v České republice. 
Unipetrol chce jít vstříc jejich využívání, a proto jedná 
se dvěma z jejich výrobců (v Evropě osobní auta FCEV 
už prodávají Toyota a Hyundai) aby podpořil uvedení 
těchto vozidel na českém trhu.
Kromě rozšiřování nabídky LPG a stlačeného zemního 
plynu (CNG) u čerpacích stanic Benzina Unipetrol 
připravuje i projekt jedné stanice se zkapalněným 
zemním plynem (LNG), protože to je palivo, které 
chce EU prosazovat pro kamionovou dopravu.
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Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů 
a servisní techniky SISA informuje, že francouzský 
nezávislý investigativní magazín Mediapart odhalil 
skandál týkající se společností Renault, PSA a Accenture. 
Z dokumentů získaných EIC Mediapartem vyplývá, 
že automobilky PSA a Renault uměle navyšovaly 
ceny určitých náhradních dílů za použití velmi 
sofistikovaného programu Partneo, poskytovaného 
společností Accenture. S jeho využitím se nenápadně 
zvyšovala cena povinně používaných náhradních dílů 
v průměru o 15 %. Automobilky ve Francii (na rozdíl od 
některých členských států EU) vydělávají na monopolní 
výrobě těchto povinně používaných dílů, což jsou 
v podstatě viditelné díly karoserie. Tato operace by 
každé z dvojice francouzských automobilek vynesla 
více než 100 milionů eur dodatečného zisku za rok. 
Automobilky Renault a PSA tak za posledních deset 
let nelegálně vydělaly odhadem celkem 1,5 miliardy 
eur.
Jde o malou příležitostnou neformální dohodu mezi 
přáteli nebo promyšlené cílené chování za účelem 
dosažení obrovského zisku na trhu náhradních dílů 
na úkor zákazníků?
Z pohledu Evropské kampaně za svobodný trh  
s náhradními díly a servisními službami ECAR je 
to další z mnoha pokusů automobilek neustále 

navyšovat příjmy na úkor zákazníků. Skandál 
usnadnila francouzská legislativa týkající se designu, 
která automobilkám zaručuje monopolní postavení 
na rozsáhlém trhu s viditelnými náhradními díly. 
Zákazníci tak nemají jinou možnost, než akceptovat 
toto nehorázné navyšování cen. V členských 
státech EU, které mají ve své legislativě o designu 
opravárenskou doložku (například Belgie, Španělsko, 
Itálie, Velká Británie, Holandsko a další), si zákazníci 
mohou vybrat v konkurenčním prostředí dodavatelů 
dílů a servisních služeb, ve kterém soutěží jak sítě 
automobilek, tak nezávislí prodejci a servisy, takže 
ceny se férovou konkurencí udržují na nižší úrovni.
ECAR se již 23 let snaží přesvědčit Evropskou komisi 
(úspěšně), Evropský parlament (úspěšně) i členské 
státy (úspěšně zatím v 11 státech), že opravárenská 
doložka a princip svobody výběru servisu jsou právně, 
ekonomicky a tržně výhodné.
Opravárenská doložka výrobcům poskytuje 
plnou kontrolu nad designem jejich nových vozů. 
Pouze zajišťuje, že tato ochrana není rozšířena  
na odpovídající viditelné náhradní díly. Ponechává 
tak zákazníkům volnost nechat opravovat své vozy 
na základě vlastního přání a brání vzniku škodlivých 
monopolů na trhu s náhradními díly.
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Skupina PSA v reakci na úspěch své produktové 
ofenzívy s vozy SUV a ve snaze uspokojit poptávku 
posiluje své výrobní kapacity v Evropě. V posledních 
měsících uvedla na trh celkem 11 SUV pěti značek 
Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel a Vauxhall. 
V 1. čtvrtletí 2018 jen v Evropě PSA dodala 250 000 
těchto vozů a její podíl v segmentu vzrostl na 16,9 
%. Tato modelová ofenziva přitom bude pokračovat 
uvedením vozu Citroën C5 Aircross, který se  
na evropské trhy v září tohoto roku.
Pro podporu tohoto rychlého růstu prodeje  
a současně zachování flexibility výrobních zařízení 
se skupina rozhodla navýšit své výrobní kapacity  
v Evropě:
- Citroën C5 Aircross se začíná vyrábět v Rennes 
(Francie) současně s vozem Peugeot 5008
- Peugeot 5008 se v důsledku naplnění kapacity 
továrny v Rennes bude vyrábět v Sochaux (Francie) 
kde od dubna 2019 postupně doplní výrobu vozů 
Peugeot 3008 a Opel Grandland X
- současně se po naplnění kapacit výroby v Sochaux 
bude Opel Grandland X od poloviny roku 2019 
postupně montovat v německém Eisenachu.
Ředitel pro výrobu a logistiku Yann Vincent k tomu 
uvedl: „Naše flexibilní výrobní zařízení, které se 
rozšířilo díky akvizici společnosti Opel, umožňuje 

uspokojit rostoucí poptávku našich zákazníků  
po SUV.“ Generální ředitel Opel/Vauxhall Michael 
Lohscheller dodal: „Přidělení výroby vozu Grandland X 
do Eisenachu je důkazem vůle skupiny PSA investovat 
v Německu a její důvěry ve značku Opel.“
Peugeot 2008: výroba v Mulhúzách (Francie), Porto 
Realu (Brazílie) a Wuhanu (Čína)
Peugeot 3008: výroba v Sochaux (Francie), Chulai 
(Vietnam), Gurunu (Malaisie) a ve Walvis Bay (Namibie)
Peugeot 4008: výroba v Čcheng-tu (Čína)
Peugeot 5008: výroba v Rennes a v Sochaux (Francie), 
Chulai (Vietnam) a Čcheng-tu (Čína);
C3 Aircross: výroba v Zaragoze (Španělsko)
C4 Aircross: výroba ve Wuhanu (Čína)
C5 Aircross: výroba v Rennes (Francie) a v Čcheng-tu 
(Čína)
DS 7 Crossback: výroba v Mulhúzách (Francie)  
a v Šen-čenu (Čína)
Opel/Vauxhall Grandland X: výroba v Sochaux 
(Francie), poté v Eisenachu (Německo) a ve Walvis Bay 
(Namibie)
Opel/Vauxhall Crossland X: výroba v Zaragoze 
(Španělsko)
Opel/Vauxhall Mokka X: výroba v Zaragoze 
(Španělsko) a Bupyeongu (Korea).
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