24. týden 2021

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

S verzemi Trail a Active míří Ford
mimo zpevněné silnice
Ford během akce Ford Survival Day na Katlově
představil speciální verze svých užitkových
vozů Transit, Transitu Custom, Transit Connect
a velkoprostorové Tourneo Custom a Tourneo
Connect určené pro jízdu mimo zpevněné cesty.
Oﬀroadové verze Transit Trail a Transit Custom
Trail jsou připraveny k nasazení v náročnějších
provozních podmínkách pro provozovatele,
které jejich práce často zavádí mimo asfaltové
silnice. Vyznačují se robustním vzhledem
a zvýšenou schopností pohybu v terénu. Spodní
části nárazníků i bočních panelů karoserie jsou
opatřeny černými ochrannými prvky. Transit
Custom Trail s pohonem předních kol je vybaven
mechanickým samosvorným diferenciálem mLSD,
zatímco Transit Trail je dostupný i s inteligentním
pohonem všech kol AWD.
Všechny pohání vznětový motor 2,0 EcoBlue
s nejvyšším výkonem 96 nebo 125 kW (130 resp.
170 k), který může být doplněn o 48 V mildhybridní technologii (mHEV).

zákazníkům více prostoru a přepravní kapacity
pro volnočasové aktivity v přírodě.
Pro Tourneo Custom Active je k dispozici
vznětový motor 2,0 EcoBlue/136 kW (185 k). Vozy
s přímo řazenou převodovkou používají mildhybridní technologii, mohou být vybaveny
mechanickým samosvorným diferenciálem mLSD
a nabídka obsahuje i samočinnou převodovku.
Tourneo Connect Active a Transit Connect
Active jsou poháněny vznětovým motorem 1,5
EcoBlue s nejvyšším výkonem 88 kW (120 k).
Pro vozy s přímo řazenou převodovkou je opět
k dispozici mechanický samosvorný diferenciál
mLSD. Tourneo Connect Active i Transit Connect
Active mají navíc zvýšenou světlou výšku
o 24 mm vpředu a o 9 mm vzadu.
Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)

Verze Tourneo Custom Active, Tourneo
Connect Active stejně jako užitkový Transit
Connect Active se vyznačují robustním vzhledem
ve stylu vozů SUV, rozšířenou výbavou a doplňky
zvyšujícími ochranu při jízdě mimo zpevněné
povrchy. Nabízejí soukromým i firemním
více na
www.autoweek.cz

Nové Polo je již v předprodeji
Volkswagen
zahájil
předprodej
modernizovaného
modelu
Polo
s
rozšířenou
výbavou
a
poprvé
nabízejícího částečně autonomní jízdu
IQ.Drive Travel Assist a světlomety IQ.Light
– LED Matrix. Polo je s více než 18 miliony
vyrobenými vozy od roku 1975 jedním

z nejúspěšnějších malých vozů na světě.
Šestá generace je k dispozici jen jako
pětidveřový hatchback, která má při
rozvoru náprav 2564 mm délku 4053 mm
a zavazadlový prostor s objemem 351 l.
Již základní verze je vybavena digitálním
kokpitem, multifunkčním volantem, novou
generací informačních systémů MIB3
a LED světlomety. Na výběr jsou zážehové
tříválce 1,0 MPI/59 kW (80 k), přeplňované
1,0 TSI/70 kW (95 k) resp. 81 kW (110 k) a ve
verzi 1,0 TGI/66 kW (90 k) na zemní plyn.
Ceny na českém trhu začínají již od 346
900 Kč.

Opel Grandland bude bez X
Na podzim přijde do prodeje
modernizovaný Opel Grandland. Stejně
jako u jeho malého bratra Mokka také
přijde o X ve jméně výměnou za novou
příď Opel Vizor a plně digitální přístrojový
štít Pure Panel. Nové SUV Opelu bylo
navržené a bude se vyrábět v Německu.
Nový Grandland přinese i výkonnou
plug-in hybridní verzi s možností volby
mezi verzí s pohonem předních kol nebo
s elektrickým pohonem všech kol. Nová
příď samozřejmě přinese i LED matrixové
adaptivní světlomety IntelliLux LED Pixel
Light. Inovací je systém nočního vidění Night
Vision. Digitální kokpit Pure Panel nabízí dva
širokoúhlé displeje, které vytvoří optickou
jednotku. Informační displej řidiče má

velikost až 12“ a centrální dotykový displej
je až 10“. Opel samozřejmě také vylepšil
infotainment a konektivitu. V kombinaci
se službami OpelConnect špičkový přístroj
Multimedia Navi Pro dokáže předávat
dopravní informace v reálném čase,
má online aktualizací map a prediktivní
navigaci.

Krátce
Společnost Apple angažovala Ulricha Kranze, který vedl vývoj elektricky poháněných
BMW i3 a i8.
JLR začne ještě letos testovat Land Rover Defender poháněný palivovými články.
Nissan oznámil, že v Japonsku končí s vývojem sedanů a zaměří se jen na SUV
a elektromobily.
více na
www.autoweek.cz

Nissan v ČR pracuje na oživení prodeje
Prodejci Nissanu v České republice neměli
v posledních letech moc důvodů ke spokojenosti.
Nová dovozní organizace jim konečně
nabídla optimističtější pohled do budoucna.
Spolu s předpremiérou nové generace svého
evropského bestselleru Qashqai (podrobně jsme
jej popsali před týdnem) se jim poprvé představil
i tým nového českého dovozce.
Distribuci a servis vozidel Nissan i dodávky
náhradních dílů v Polsku, Maďarsku, na
Slovensku a v České republice v létě 2019
převzala společnost Grand Auto Central Europe
patřící izraelskému holdingu Taavura. Dovozní
organizace Grand Auto Central Europe sídlí
v Budapešti, nicméně zastupující společnosti
v jednotlivých zemích, tedy i v České republice,
mají mnohem větší autonomii než tomu bylo

v nedávné minulosti, kdy byla obchodní činnost
Nissanu řízena přímo z Polska.
Na podzim 2020 nastoupila do vedení nového
importéra v České republice Nissan Grand
Automotive CE KFT jako výkonná ředitelka Petra
Růžičková. „Naším cílem je vrátit značku Nissan
v České republice na místo, kam jednoznačně
patří. K tomu bylo potřeba vybudovat zcela
nový tým lidí s nadšením pro značku a společně
s tím připravit uvedení nových produktů. Nové
portfolio značky otevíráme uvedením nového
modelu Qashqai, ale chceme se zaměřit i na
oživení prodeje nové generace modelu Juke,
jejíž příchod v době krize poněkud zapadl.
Počátkem roku 2022 uvedeme elektricky
poháněný model Ariya a v polovině roku 2022
se přidá nový XTrail. Rovněž se chceme vrátit
k nabídce užitkových vozů. Nissan je známý
pohonem 4x4 a to platí také pro náš nový
tým, který je rovněž 4x4, protože je tvořen
čtyřmi ženami a čtyřmi muži,“ řekla nám Petra
Růžičková.
V novém týmu Petry Růžičkové jsou mj. i Bára
Bártová, starající se o síť dealerů, Veronika
Wohlrabová, která má na starosti marketing
a komunikaci, Jiří Hrabák zajišťující prodej, ﬂeet
a produkty, a Marcel Příkopa je kontaktní osobou
pro servisní síť. Stávající prodejní síť Nissanu
v České republice zahrnuje 9 prodejců s 11
provozovnami a 21 značkovými servisy.
více na
www.autoweek.cz

Dobíjení u trafostanic EG.D
Součástí distribuční sítě EG.D (nové jméno
společnost E.ON Distribuce) je mimo jiné
i zhruba 20 000 trafostanic na území jižních
Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Mnohé z nich
jsou svým umístěním vhodné pro instalaci
wallboxu pro dobíjení elektromobilů. Na
to sází nový produkt EG.D Dobíječka na
trafostanici, který může pomoci rozšířit
dobíjecí infrastrukturu pro elektromobily, a to
i na sídlištích, kde s nabíjením elektromobilů
bývá problém. Společnost EG.D vytipovala
několik desítek vhodných trafostanic, které
přímo sousedí se sídlištními parkovišti a jsou
vhodné k instalaci dobíjecí stanice, resp.
wallboxu. První Dobíječku na trafostanici

EG.D mohou řidiči najít v Třebíči v ulici
Kpt. Jaroše. Provozuje ji společnost E.ON
Energie. Podobná příležitost se otevírá pro
jakéhokoliv zájemce o výstavbu dobíječky,
například i pro města a obce.

Driverama má partnerství s německým Stop+Go
Technologická online platforma pro
výkup a prodej ojetých automobilů
v západní Evropě Driverama uzavřela
dohodu o strategickém partnerství
s předním německým řetězcem autoservisů
Stop+Go, v jehož prostorách umístí své první
mikropobočky. Po dubnovém zahájení

činnosti je pro Driveramu strategické spojení
s německým řetězcem Stop+Go dalším
krokem na cestě k zahájení obchodování.
V rámci jednotlivých lokací Stop+Go
Driverama do konce prvního pololetí 2022
postupně spustí principem „store in store“
(„obchod v obchodě“) více než 20 svých
separátně brandovaných mikropoboček.
Ty budou zákazníkům sloužit jako dostupná
a transparentní předávací místa pro vozy,
které prodají Driveramě. Tyto mikropobočky
budou sloužit jako fyzické inspekční body
pro vozy, které Driverama vykoupí on-line.
První mikropobočku Driverama otevře
v červenci v Düsseldorfu.

Krátce
Mercedes spojil exkluzivní subznačky AMG, Maybach a G-Klasse do samostatné
skupiny vedené šéfem AMG Philippem Schiemerem.
Švýcaři v referendu odmítli zákon o ochraně klimatu a snižování emisí CO2 znamenající
zvýšení cen pohonných hmot.
více na
www.autoweek.cz

Test prototypu nového Opelu Astra
Nový Opel Astra se na trh dostane v lednu
2022 jako nejdůležitější model v produktové řadě
německé značky patřící do koncernu Stellantis.
V Porýní-Falci jezdí v konvoji čtyři vozy Opel
Astra – dva z aktuální produkce a dva prototypy
připravené na 80 % do sériové podoby pro přímé
srovnání. Ty jsou maskované ve žluté a černé
barvě a interiéry mají zcela zakryté.
Skupina Stellantis bude nový Opel Astra
vyrábět na platformě EMP2 – jako kompaktní
modely značek DS, Peugeot a Citroën. Z hlediska
rozměrů se změnilo jen málo. Nová Astra je
o 5 cm širší a s 147cm o 1,5 cm nižší. Délka je
ovšem shodná s předchůdcem, takže kompaktní
novinka z Rüsselsheimu měří 437 cm. Zavazadlový
prostor nově nabízí 422 l a po sklopení sedadel
má plochou podlahu.
Řidič sedí v novém modelu Opel Astra
o trochu níž, ale ne o moc, rozhodně patrná
je pohodlnější poloha sedadla. Sedadla jsou
pohodlná a vzadu je dostatek prostoru pro nohy
i pro dva dospělé.
Nejprve zkoušíme tříválec 1,2 l/96 kW
(130 k) a přímo řazenou šestirychlostní

převodovku od společnosti PSA. Přímé srovnání
s předchozí generací ukazuje, že komfort jízdy
se zlepšil. Plug-in hybrid s výkonem 132 kW
(180 k) a osmistupňovou automatickou
převodovkou následuje po venkovské silnici.
Řízení je opravdu zábavné. Lidé od Opelu nás
ujišťují, že trend jasně směřuje k automatickým
převodovkám. První krátké dojmy z jízdy byly
rozhodně pozitivní.
Světová premiéra bude v srpnu 2021. Nová
Astra se bude jako pětidveřový hatchback
a kombi Sports Tourer vyrábět v hlavním závodě
Opelu v Rüsselsheimu. Prodej začne od ledna
2022, přičemž poprvé bude v nabídce i verze
s plně elektrickým pohonem.
První oﬁciální snímky ukazují stěžejní stylistický
prvek, příď Opel Vizor se štíhlými světlomety LED
Matrix IntelliLux LED a přístrojovou desku Pure
Panel integrující dva širokoúhlé displeje pod plně
proskleným povrchem, které doplňuje střídmý
počet manuálních ovladačů.
(text a foto Jutta Bernhard/global-press.de)
více na
www.autoweek.cz

Kia darovala auta průmyslovkám
Střední průmyslová škola (SPŠ) dopravní
v Plzni získala model Sorento a Vyšší odborná
škola, Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie v Čáslavi obdržela vůz Picanto.
Oba vozy mají maximální výbavu a budou
tak sloužit nejen pro praktickou výuku
automechaniků či autoelektrikářů, ale
také autotroniků, mechatroniků a dalších
specializovaných profesí.
Pro SPŠ dopravní v Plzni je to po
elektromobilu Soul EV, který plzeňská
škola zakoupila díky získané dotaci v roce
2018, jde už o druhý vůz značky Kia, který
bude pro praktickou výuku zaměřenou
i na ekologické trendy využívat. Škola se
značkou Kia spolupracuje už pět let. Za

tu dobu Kia škole zapůjčila převodovky,
elektromotor, trakční akumulátor a další
komponenty
elektromobilu.
Studenti
a učitelé mají zároveň přístup k edukačním
videím určeným pro vzdělávání mechaniků
a možnost účastnit se školení, které Kia
Czech organizuje. Také spolupráce školy
v Čáslavi se značkou Kia je dlouhodobá,
a to především díky autorizovanému
dealerovi značky Kia, společnosti Unikom.

Optifuel Lab 3 snižuje spotřebu o 12,5 %
Renault Trucks pokračuje ve výzkumu
zaměřeném na zlepšení energetické
účinnosti nákladních vozidel. Projekt
FALCON (Flexible and Aerodynamic Truck
for Low Consumption), který byl zahájen
v roce 2017, si stanovil za cíl snížit spotřebu
o 13 % u celé jízdní soupravy tahače
a návěsu. V rámci tohoto projektu vzniklo
laboratorní vozidlo Optifuel Lab 3. Po
18 měsících vývoje, 6 měsících testů na
uzavřených okruzích a v reálném provozu
a 15 500 km Renault Trucks zaznamenal

o 12,5 % nižší spotřebu paliva ve srovnání se
standardním vozidlem Renault Trucks řady
T s připojeným návěsem. To představuje
úsporu 3,75 l paliva a 9,8 kg CO2 na 100 km.
Tento výsledek byl dosažen optimalizací
aerodynamiky celé jízdní soupravy,
pohonné soustavy, pneumatik a integrací
prediktivní funkce asistence hospodárné
jízdy a řízené spotřeby energie vozidla.
Inženýři značky Renault Trucks použili
zkušební cyklus, který statisticky odpovídá
dálkovému provozu – skládal se z 68 km na
regionálních silnicích a 136 km na dálnicích.
Optifuel Lab 3 není určen pro prodej na trhu
v této podobě, nejúčinnější technologie
by v budoucnu mohly být začleněny do
sériových nákladních vozidel.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Skupina Auto Palace má nového generálního ředitele
V rámci výroční konference ředitelů
společnosti Auto Palace Group, která se
uskutečnila v dealerství v Karlových Varech,
byl představen nový generální ředitel
této významné dealerské automobilové
skupiny. S platností od července letošního
roku byl do pozice generálního ředitele
společnosti Auto Palace Group jmenován
František Švec, který bude zodpovědný
za obchodní aktivity všech dealerských
poboček skupiny Auto Palace v ČR a SR.
František Švec převezme vedení skupiny od
Karla Kloudy, jednatele všech společností
Auto Palace Group, který byl od loňského
prosince dočasně pověřen řízením všech
dosavadních obchodních aktivit v ČR a SR.
Společnost Auto Palace Group získává
v osobě Františka Švece zkušeného
manažera. Ve své profesní kariéře prošel

Z hradu na hrad
Red Bull už podnikl mnoho úžasných
cest s monoposty formule 1, ale to
nejnovější dobrodružství Castle to Castle
je skutečně senzační. Red Bull Racing RB7
řízený Davidem Coulthardem se vydal
na divokou jízdu po České republice

několik
oborů,
avšak
poslední roky získával
odborné a manažerské
zkušenosti
v
oboru
automotive,
zejména
v
oblasti
obchodu
s
ojetými
vozy
na
domácím i zahraničním
trhu. V pozici generálního
ředitele bude naplňovat
dlouhodobou vizi směrující
skupinu
Auto
Palace
k výsadní pozici silného
partnera pro korporátní
mobilitu a významnému
posílení
obchodních
aktivit spojených s ojetými
a zánovními vozy v ČR
a SR.

více na
www.automakers.cz

a Slovensku mezi Pražským a Bratislavským
hradem. Cesta začala na Pražském
hradě a mířila přes Karlův most, vedla přes
malebné vinice na Moravě do Popradu
na tamní letiště. Tam vyvrcholila první
společnou jízdou monopostu formule
1 se závodním letadlem Extra 300 SR
pilotovaným šampionem Red Bull Air
Race z roku 2018 Martinem Šonkou v letu
hlavou dolů. „Na tomto ﬁlmu je skvělé, že
je celý skutečný. Když je letadlo jen pár
metrů nad RB7 a hlavou dolů, tak je to
skutečné, je to dovednost Martina Šonky,“
říká David Coulthard.
Toto úžasné video můžete vidět na:
https://youtu.be/4qbfQSLUdDo
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Volkswagen
v USA přiznal únik
dat zákazníků

Česká republika
už není
montovnou
Evropy

Ford verzemi
Active a Trail
rozšiřuje možnosti
využití svých vozů
Renault vybarvuje
svět

Přímé spojení
s Čínou po silnici

Ford verzemi Active a Trail rozšiřuje
možnosti využití svých vozů
Speciální verze Trail a Active těží z vylepšení,
která Ford nedávno zavedl do řad Transit,
Transit Custom/Tourneo Custom a Transit
Connect/Tourneo Connect včetně možnosti
kombinovat motor 2,0 EcoBlue se 48 V mildhybridním systémem, nových asistentů a využití
zabudovaného 4G/LTE modemu FordPass
Connect. Díky tomu mohou majitelé využívat
aplikace FordPass nebo FordPass Pro nabízející
funkce jako lokalizace vozu, zamykání/
odemykání na dálku, kontrola stavu paliva na
dálku, on-line objednání do servisu, příkazové
centrum a SecuriAlert, detekující vniknutí do vozu
a umožňující bezpečnostní uzamčení i v případě
ztráty nebo krádeže klíčku.
Transit Trail se nabízí ve variantách Van, Kombi,
Podvozek s jednokabinou nebo dvojkabinou,
vždy o celkové hmotnosti do 3500 kg a s rozvorem
náprav 350 cm. Transit Custom Trail je k dispozici
v karosářských variantách Van, Kombi Van
a Kombi, s celkovou hmotností 3000 až 3400 kg

a ve dvou délkách rozvoru náprav 300 a 340 cm.
Tourneo Custom Active se dodává
v osmimístné podobě. Ford Tourneo Connect
Active je nabízen v pěti – i sedmimístném
uspořádání. Speciﬁka varianty Active žádným
způsobem neomezují přepravní kapacitu Transitu
Connect, který může mít dvou – nebo třímístnou
kabinu.
Pro provoz v náročnějších podmínkách se pro
verze Trail standardně a pro Active za příplatek 20
000 Kč bez DPH nabízí mechanický samosvorný
diferenciál mLSD. Byl vyvinut ve spolupráci se
společností Quaife. Automaticky přenáší hnací
moment na to kolo, jež má v daném okamžiku
lepší záběrové schopnosti. Pro spolupráci s ním
byl přeprogramován elektronický stabilizační
systém.
Inteligentní pohon všech kol AWD v Transitu
Trail vychází z varianty s pohonem zadních kol
a v závislosti na aktuální situaci může přesměrovat
až 50 % hnacího momentu na přední nápravu. Je
doplněn možností volby jízdního režimu pro Kluzký
povrch nebo Bláto/Koleje a disponuje funkcí
AWD Lock, po jejíž aktivaci se hnací moment
dělí mezi přední a zadní kola v pevném poměru
50 %:50 %. Pohon všech kol neomezuje přepravní
kapacitu vozu proti modelům s poháněnou zadní
nápravou.
více na
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Renault vybarvuje svět
Značka Renault se rozhodla zaměřit ještě víc
než kdykoliv předtím na barvy svých současných
modelů. Podle šéfdesignéra oddělení Barvy &
Materiály Françoise Fariona „Renault vždy hledal
barvy pro život. Jedním z cílů značky je nechat
proniknout barvy do ulic. Ale barvy se musejí
změnit. Uniformní nadčasové barvy by Renault
rád nahradil větší vytříbeností a jemností.“
Navzdory stále širší nabídce barevných odstínů
karosérií si zákazníci nových vozidel vybírají
nejčastěji „neutrální“ barvy. Již 10 let převládají
v automobilovém průmyslu nevýrazné barvy.
Podle zprávy o popularitě barev automobilů,
kterou vypracoval dodavatel laků Axalta, jde
o 70 % modelů prodávaných ve světě – nejvíc
v módě zůstává bílá barva, která zbarvuje
karoserie 38 % nových prodaných vozidel po
celém světě, za ní následují černá (19 %) a šedá
(15 %).

svou nabídku barev. V průběhu let se Renault
i nadále vyznačuje svou barevnější nabídkou
oproti průměru ostatních výrobců. Vzpomeňme
například na Twingo první generace. V této době
Renault proslul tím, že bořil pravidla platná pro
barvy! Twingo bylo představeno v březnu 1993 ve
čtyřech zaváděcích barvách: indigově modré,
korálově červené, koriandrová zelené a indická
žluté.
U modelu Captur se 80 % vozidel prodává ve
dvoubarevném provedení. V současné době se
nabízí až v 80 individualizačních kombinacích. To
je velké plus pro řidiče, kteří chtějí vyjádřit svou
osobnost prostřednictvím volby barvy vozidla.
Barva není jen detailem! O tom je přesvědčen
François Farion: „Barva je často druhou otázkou,
kterou dostanete, když říkáte někomu blízkému,
že jste si koupili vozidlo. První je: jaký model?
Druhá je: jakou má barvu?“

Jak uvádí François Farion, „z této fádnosti
se vymyká Renault s více barevnější nabídkou,
než je průměr. A funguje to, neboť prodáváme
přibližně o 10 % více barevných odstínů než naši
konkurenti!“
Po skončení druhé světové války obnovily
evropské automobilky svou činnost aniž by
přešly k barvám. Ale značka Renault byla
v tomto směru průkopníkem, když diversiﬁkovala
více na
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Česká republika už není montovnou Evropy
V České republice i nadále čelíme
důsledkům pandemie koronaviru, a přesto
nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 %. Vliv na
klesající nezaměstnanost má sezónní oživení trhu
práce. S jarem se otevírají nová pracovní místa
v zahradnictví, zemědělství, ale také v logistice.
Ke statistickým údajům se vyjádřili odborníci z Tp
Consulting.
Úřad práce ČR evidoval k 30. dubnu 2021
celkem 297 876 uchazečů o zaměstnání. Míra
nezaměstnanosti je tak v České republice podle
Eurostatu i nadále druhou nejnižší v celé EU.
Velký vliv na nízký počet nezaměstnaných má
program na ochranu pracovních míst Antivirus,
který podpořil přes milion pracovních míst.
V následujících měsících lze očekávat, že by
nezaměstnanost mohla i nadále mírně klesat
v souvislosti s otevřením hotelů, obchodů, ale
i restaurací.
Česká republika byla dlouho vnímána
jako zdroj levné pracovní síly. Úřad práce ČR
ale nejčastěji eviduje uchazeče o zaměstnání
s nízkou kvaliﬁkací – nejvíc bylo evidovaných

pomocných a nekvaliﬁkovaných pracovníků.
Podle dat Českého statistického úřadu činila
průměrná měsíční mzda vloni 38 525 korun.
Zaměstnanci měli měsíční příjem v průměru
o 6,5 % vyšší než v roce 2019. Je tedy otázkou,
zda ostatní země ještě berou Českou republiku
jako zdroj levné pracovní síly.
„Nemyslím si, že jsme deﬁnováni jako zdroj
levné pracovní síly. Za poslední roky se mzdy
výrazně navýšily. Jsou země jako je například
Bulharsko, Turecko, Srbsko, kde je levná pracovní
síla. Proto dochází i ke stěhování provozů
do těchto destinací,“ komentuje Michala
Soukupová ze společnosti Tp Consulting, která
se specializuje na interim management zejména
v automobilovém průmyslu.
Dřívější časté označení České republiky
jakožto montovny mizí. „V posledních letech
se setkáváme s výstavbou nových provozů,
kde je potřeba velká odbornost a kvaliﬁkace
zaměstnanců. Věřím, že tento model bude čím
dál častější,“ konstatuje Michala Soukupová.
Podle údajů Českého statistického úřadu
vzrostl v březnu meziročně vývoz o 29,2 %,
přičemž výsledek zahraničního obchodu ovlivnil
zejména nárůst vývozu automobilů, počítačů
a elektrických zařízení.
Kvůli pandemii koronaviru si ﬁrmy prošly těžkou
zkouškou. „Mnohé z nich musejí své dlouhodobé
strategie poupravit. V oblasti automotive jsme
velkým hráčem. Máme zde velké provozy, kde
se vyrábí technicky náročné díly pro koncové
zákazníky. Myslím si, že se máme čím pyšnit,“
poukazuje Michala Soukupová.
více na
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Přímé spojení s Čínou po silnici
Přetrvávající problémy s dopravou zboží
z Číny do Evropy, související s nedostatkem volné
kapacity, chybějícími kontejnery, poklesem
letecké dopravy a limitovanými možnostmi
železniční dopravy, vyvolává potřebu hledat
nová řešení. Jedním z nich je přímá kamionová
doprava.
Vzhledem k urgentnosti přepravy zboží z Číny
se na společnost Geis obrátil její dlouholetý
zákazník, který potřeboval splnit přísné termíny
doručení velkého množství zboží do České
republiky. Pro tohoto klienta se podařilo zajistit
leteckou, námořní i železniční přepravu, ale ani
to nestačilo pokrýt potřebu pro celý objem zboží.
Proto se realizovalo i několik přeprav kamiony.
Zboží bylo naloženo v Čchang-čou, které leží
až u východočínského moře. Z místa nakládky
vyjeli dva řidiči, kteří jeli 24 hodin denně napříč
přes celou Čínou až do skladu na východě
Kazachstánu. Zde se náklad přeložil do jiného
návěsu, s nímž další posádka pokračovala
dál přes Rusko a Bělorusko až do polských
Malaszewicz. Z hranice EU kamion pokračoval
na místo určení v celním úřadu, kde se zásilka
v České republice celně odbavila a následně
byla doručena k zákazníkovi.

Kazachstánu. Zásilka byla během celé doby
neustále sledována on-line s využitím GPS.
Možnost kamionové dopravy mezi EU
a Čínou se otevřela poté, co Čína v roce 2016
ratiﬁkovala dohodu OSN o mezinárodní silniční
dopravě TIR. To zjednodušilo procedury při
celním odbavování. První kamiony se přes Polsko,
Bělorusko, Rusko a Kazachstán do Číny a zpět
vydaly v roce 2018. Tento typ dopravy získává
na významu, protože při kalkulaci „ode dveří ke
dveřím“ vycházejí celkové náklady i při potřebě
dvou řidičů poloviční v porovnání s leteckou
dopravou a proti cestě po železnici lze zboží
doručit až o několik dní dřív.
„Doprava zboží z Číny po silnici se zatím využívá
velmi málo, nicméně jde o zajímavou alternativu.
Navzdory očekávatelným problémům se nám
plně osvědčila a dokážeme ji pro naše obchodní
partnery zajistit,“ říká prokurista Geis CZ Air + Sea
David Knobloch.

Zboží bylo po cestě dlouhé 9800 km doručeno
do místa určení již 19. den. Standardně by
doprava trvala 14 až 16 dní včetně tří dnů
čekání na odbavení na hranici EU. Ovšem kvůli
situaci s pandemií Covid-19 se druhý tahač
sedm dní zdržel při přechodu hranic z Číny do
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Volkswagen v USA přiznal únik dat zákazníků
Americké zastoupení společnosti Volkswagen,
společnost Volkswagen Group of America,
prostřednictvím své právnické ﬁrmy oznámilo,
že neoprávněná třetí strana získala omezený
přístup k osobním informacím o zákaznících
od jejích prodejců. Společnost Volkswagen
Group of America se proto obrátila na soud
a najala externí specialisty na analýzu dat
a kyberbezpečnost.
Data používaly značky Audi a Volkswagen
a někteří jejich prodejci v USA a Kanadě
pro digitální prodejní nabídky a marketing.
Informace byly shromážděny obchodním
partnerem společnosti v letech 2014 až 2019
a byly v elektronickém souboru, který tento
partner ponechal nezajištěný.
Únik dat se týká více než 3,3 milionu osob.
Většina z nich byla zákazníky značky Audi.
Společnost Volkswagen Group of America se
domnívá, že data byla získána v určitém okamžiku
mezi srpnem 2019 a květnem letošního roku, kdy
automobilka identiﬁkovala zdroj incidentu.
Společnost sdělila regulačním orgánům, že
drtivá většina zákazníků byla identiﬁkována jen
jejich telefonními čísly a e-mailovými adresami.

V některých případech data zahrnují také
informace o zakoupeném, pronajatém nebo
požadovaném vozidle. Citlivá data ovšem ve
více než 95 % případů obsahovala čísla řidičských
průkazů. Malý počet záznamů zahrnoval i další
údaje, jako jsou data narození, čísla sociálního
zabezpečení a čísla účtů.
Společnost Volkswagen Group of America
uvedla, že v případě 90 0 0 0 zákazníků
a potenciálních kupujících Audi může mít únik
dopad na citlivá data týkající se jejich způsobilosti
nákupu nebo pronájmu. Společnost proto
uvedla, že těmto osobám nabídne bezplatné
služby ochrany úvěru.
Volkswagen měl po aféře Dieselgate od
roku 2015 ve Spojených státech velké problémy.
Masivní manipulace s měřením škodlivých látek
ve výfukových plynech vážně poškodila image
společnosti a způsobila, že se prodej jejích vozů
v USA dramaticky propadl. Proto se Volkswagen
usilovně snaží vylepšit svou reputaci a získat zpět
důvěru amerických zákazníků. V poslední době
podnikání se to skutečně daří. V letošním prvním
čtvrtletí se prodej vozů Volkswagen v USA zvýšil
o 21 %.
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