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Organizace AutoBest uvedla novou evropskou 
iniciativu AutoBest Summit. Jde o první nezávislé 
fórum o nových megatrendech v automobilovém 
průmyslu a jejich dopadu na velké městské komunity. 
Inaugurační akce se konala v Bukurešti pod heslem 
„Autonomní jízda. Ideální řešení? Proč? Kdy? - Chytrá 
řešení pro město Bukurešť“. Hlavním cílem summitu 
bylo sezvat specialisty zabývající se problematikou 
autonomního řízení, propojených technologií  
a ekologických systémů pohonu.

Akce nabídla nový pohled na automobilový průmysl 
i nad jeho rámec v mnoha oblastech počínaje 
kybernetickou bezpečností a právními záležitostmi 
vyplývajícími z těchto zásadních inovací konče. 
Cílem organizace AutoBest bylo seznámit vedoucí 
představitele bukurešťské radnice, zástupce médií 
a širokou veřejnost s řešeními a novými možnostmi, 
ale také s omezeními těchto technologií a trendů. 
Snahou bylo ukázat co je možné dnes a co můžeme 
očekávat v blízké budoucnosti. 

Hlavním řečníkem AutoBest Summitu byl  
Dr. Wolfgang Epple, bývalý technický ředitel Jaguar 
Land Rover. Díky svému dlouhému působení 
 ve výzkumu a vývoji, kdy zastával různé špičkové 
pozice u BMW a JLR, je dnes Dr. Epple jedním  
z nejvýznamnějších nezávislých technických 
odborníků na automobilový průmysl. Díky tomu byl 
schopen poskytnout smysluplný pohled na tyto nové 
megatrendy, především elektromobilitu a autonomní 

řízení, i na to, jak mohou ovlivnit velká města při 
hledání nejlepších řešení. 

Ernesto Virgil Popovici, partner v právnické firmě 
Popovici Nitu Stoica & Asociatii Law Office, přinesl 
klíčové informace o složité právní problematice 
vyplývající z autonomní jízdy. Ředitel designu Renaultu 
Jean Philippe Salar měl pozoruhodnou prezentaci  
o perspektivách autonomní jízdy na příkladu 
konceptu Renault EZ-GO, jenž byl představen na 
letošním ženevském autosalonu.

Další řečníci zastupovali telekomunikační společnost 
Telekom, pojišťovací společnost Groupama, 
společnost Axionet, provozující rychlodobíjecí stanice 
a správu vozového parku, a Eurotax, vyhodnocující 
cenu vozů. Hovořili o dopadu těchto technologií 
na různé aspekty v oblastech, které zastupovali. 
Summitu se aktivně zúčastnili novináři z motoristických 
médií ze 17 zemí. 

„Jedná se o novou iniciativu vycházející z naší 
organizace AutoBest. Přímé setkání specialistů 
na všechny tyto megatrendy a zodpovědných 
manažerů z vedení města je nejlepší příležitostí  
jak nalézt skutečná řešení a dospět k reálnému 
pohledu. Ze summitu zúčastnění odcházejí nejen 
s jasnější perspektivou o budoucnosti, ale také se 
seznamem toho, co se má udělat,“ uvedl zakladatel 
a předseda AutoBest a hlavní iniciátor summitu Dan 
Vardie.

více na
www.autoweek.cz
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Nové Audi A1 Sportback 
Sportovně laděný malý 
hatchback Audi A1 
Sportback ve druhé generaci 
hodně povyrostl a bude jen 
 s pětidveřovou karoserií  
a bez turbodieselů. Na výběr 
budou přeplňované zážehové 
motory turbodmychadlem TFSI 
- tříválec 1,0 l a čtyřválce 1,5 l 
nebo 2,0 l s rozsahem výkonu 
od 70 kW (95 k) do 147 kW 
(200 k). Již v základní verzi má 

plně digitální panel sdružených přístrojů s 10,25“ displejem. Nejvyšší varianta MMI 
Navigation plus nabídne 10,1“ dotykový displej MMI a ve spojení s Audi connect 
poskytne funkce z vyšší třídy. Také asistenční systémy pocházejí z vyšší třídy. Součástí 
sériové výbavy je mj. Audi pre sense front rozpoznávající kritické situace před 
vozem a schopný zpomalovat až do úplného zastavení. Adaptivní tempomat 
pokrývá systém rozsah rychlostí od 0 do 200 km/h. Zahájení prodeje nové generace  
je plánováno na listopad. 
více na www.autoweek.cz

Roadster Porsche 356 No. 1 v Praze
V rámci oslav 70 let sportovních vozů Porsche se také v Praze představila replika 
prvního prototypu Porsche 356 č. 1 Roadster. První vůz s názvem Porsche vznikl 
nedlouho po druhé světové válce v rakouském Gmündu. Schválení k provozu bylo 
prototypu Porsche 356 č. 1 Roadster uděleno dne 8. června 1948, tedy před 70 lety. 
Automobil, jímž začala historie značky, byl vystaven na Klárově.
„Tento automobil má 
pro Porsche obrovský 
symbolický význam, 
protože jeho geny definují 
design, jízdní dynamiku  
a lehkou konstrukci všech 
následujících generací 
sportovních vozů Porsche 
až do současnosti. A na této 
tradici se nic nezmění ani  
v budoucnosti,“ říká Martin 
Skront, Brand Manager 
Porsche a ředitel Porsche 
Centra Praha společnosti 
Porsche Inter Auto CZ.
více na www.autoweek.cz



V rámci projektu India 2.0 Škoda Auto přebírá 
zodpovědnost za aktivity koncernu Volkswagen  
v Indii. Cílem projektu India 2.0 je dlouhodobé posílení 
pozice koncernu Volkswagen na tomto významném 
trhu s potenciálem velkého 
růstu. 

„Koncern Volkswagen nás 
pověřil zodpovědným úkolem 
a ještě více tak zdůraznil 
důvěru v kompetence Škoda 
Auto,“ uvedl předseda 
představenstva Škoda Auto 
Bernhard Maier.

Všechny v budoucnu lokálně v Indii vyvíjené  
a vyráběné modely budou vycházet z platformy MQB 
koncernu Volkswagen. Ta plní i přísnější regulatorní 
požadavky, které budou v Indii platit od roku 
2020. Zásadní výhodou využití platformy MQB je, 
 že standardizace dílů, rozměrů a výrobních procesů 
snižuje náklady a zkracuje dobu výroby. Navíc MQB 
zvyšuje flexibilitu při vývoji nových vozidel. 

Škoda Auto přebírá v rámci projektu India 2.0  
i celkovou odpovědnost za vývoj subkompaktní 
platformy MQB A0, nejprve se zaměřením na Indii 
(MQB-A0-IN). Přípravy na lokální vývoj a výrobu 
nových modelů značek Škoda a Volkswagen jsou 

již v plném proudu. Představení prvního modelu 
značky Škoda, založeného na platformě MQB-A0-
IN, je plánováno na rok 2020.

Těžiště vývoje nových 
modelů bude především 
přímo v Indii. Vedoucím 
projektu bude ředitel Skoda 
Auto India Private Ltd. 
Gurpratap Boparai, který je 
velkým znalcem indického 
automobilového trhu.

Značka Škoda je na indickém 
subkontinentu aktivní od 

roku 2001. Vloni bylo zákazníkům v Indii dodáno 
17 100 vozů Škoda. Skoda Auto India nabízí čtyři 
modelové řady. Rapid se vyrábí v továrně v Puně, 
zatímco Octavia, Superb a Kodiaq v Aurangábádu, 
kde také sídlí ústředí společnosti.

Indický trh je velmi specifický. S přibližně polovičním 
podílem zde kraluje společnost Maruti společně 
 s japonskou automobilkou Suzuki. V roce 2017 
byla v Indii poprvé v historii překonána hranice  
3 milionů prodaných aut - podle dostupných údajů 
bylo dodáno 3,2 milionu vozidel. Bylo to podpořeno 
nejen růstem zájmu o malá SUV, ale především 
nabídkou velkých slev.

více na
www.autoweek.cz
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Boj mezi východem a západem EU
Poslanci EP ve Štrasburku odmítli kompromisní dohodu 
o pravidlech pro vysílání řidičů, včetně přespávání 
řidičů v kabinách vozidel či přístupu dopravců  
na evropský trh, kterou schválil Výbor pro dopravu 
a cestovní ruch (TRAN). Ten po dlouhých jednáních 
rozhodl o tom, že se na řidiče mezinárodní silniční 
dopravy a tranzitu nebudou vztahovat obecná 
pravidla pro vysílání. Dosažený kompromis ve speciální úpravě pro silniční dopravu, 
který odráží i zájmy České republiky, je vyváženým kompromisem, který mohl zajistit 
sociální ochranu a slušné podmínky řidičům i zachovat konkurenci na vnitřním trhu. 
Jenže poslanci Evropského parlamentu dali řešení TRAN červenou. Země jako Francie, 
Belgie či Německo se rozhodly bránit před konkurencí ze střední i východní Evropy.
„Protekcionismus některých zemí teď se projevil v plné míře. Bojkotují to, na čem jsme 
se už dříve dohodli. Ze strany západoevropských kolegů bohužel není vůle situaci řešit. 
Za údajnou starostí o dobro řidičů schovávají snahu vypudit naše dopravce z jejich 
trhů. Přitom ohrožují fungování volného trhu. Ve hře nejsou jen řidiči a dopravci, ale 
 v principu jde o budoucnost Evropy a zachování jejích hodnot,“ okomentovala 
hlasování europoslankyně Martina Dlabajová, která vede jednání o sociální části 
balíčku mobility za frakci Liberálů a demokratů ve Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci.
více na www.autoweek.cz

Dacia Piknik 2018
V Šiklově mlýně se uskutečnil již čtvrtý 
ročník neformálního setkání majitelů vozů 
značky Dacia zvaný Dacia Piknik. Tato 
akce má jednoduchý princip: společně 
strávený den majitelů značky Dacia 
a jejich rodin, spojený s celodenními 
aktivitami zdarma, jako například: 
soutěže, koncerty, testovací jízdy apod. 

Každý účastník setkání navíc obdrží při svém příchodu piknikový balíček. Akce se rok 
od roku účastní stále více majitelů značky Dacia, kteří přijíždějí se svými rodinami. 
 V areálu Šiklandu letos zaparkovalo celkem 1797 vozů, ze kterých vystoupilo celkem 
7712 účastníků akce. 
Pro velký úspěch z minulých ročníků se opět uskutečnily testovací jízdy na offroadové 
trati. O testovací jízdy s novým Dusterem byl takový zájem, že byla mimo původní trasu 
připravena ještě jedna navíc. Celkem bylo realizováno s novým Dusterem 832 jízd.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 25. týdne na www.autoweek.cz:
Tatry na veletrhu Eurosatory 2018
Ford a Volkswagen zvažují strategickou alianci
Porsche má podíl ve firmě Rimac
Evropský parlament o řidičích nerozhodl
Rozšířené služby servisů Hyundai 



V Mnichově byl zatčen generální ředitel společnosti 
Audi AG Rupert Stadler pro podezření z podvodů 
v souvislosti s vyšetřováním manipulací při měření 
emisí vznětových motorů. Dne 1. června němečtí 
vyšetřovatelé zařadili Stadlera mezi podezřelé poté, 
co u něj uskutečnili domovní prohlídku a zabavili 
mu různé materiály. Stadler, který byl do čela Audi 
jmenován v roce 2007, byl zadržen německými 
vyšetřovateli a byla na něj uvalena vazba vzhledem 
 k riziku, že by mohl mařit vyšetřování. Obviněn byl ze 
zatajování a ničení důkazů týkajících se dlouholetého 
podvádění při měření emisí v rámci koncernu 
Volkswagen. Podle mnichovských vyšetřovatelů 
byl zapojen do spiknutí, které mělo za cíl oklamat 
kontrolní orgány sledující emise škodlivých látek  
z automobilových motorů.

Koncern Volkswagen už byl nucen v souvislosti 
s podváděním při měření emisí zaplatit pokuty  
a náhrady ve výši kolem 30 milionů eur. Vyšetřování 
aféry nicméně dál pokračuje jak v USA, tak v Německu. 
Bylo už obviněno několik osob, především techniků, 
a několik jich bylo i zadrženo. Dosud ovšem němečtí 
vyšetřovatelé nesáhli při obvinění do nejvyšších pater 
koncernového vedení. 

Ve Spojených státech byla podána žaloba proti 
bývalému generálnímu řediteli koncernu Volkswagen 
Martinu Winterkornovi. Pokud by vstoupil na území 
USA, bude zatčen a obviněn ze čtyř trestných činů. 
Jeho vydání do USA ale nehrozí.

Stadlerovo působení ve vedení automobilky Audi 
se kryje s dobou, kdy se aféra s podváděním  
při měření emisí vznětových motorů zrodila. Ilegální 
software pro vznětové motory podle šetření vyšel 
 od vývojářů motorů Audi. Odtud bylo převzato 
značkou Volkswagen a ta je začala používat v sériové 
produkci. Problematický software se používal  
i v motorech prodávaných v Evropě, ale zde tyto 
motory plnily předpisy bez potřeby podvádět.

VW Group ve své výroční zprávě za rok 2017 tvrdí,  
že vše pochází od techniků pod úrovní představenstva. 
Od Audi vyhozený vývojový inženýr Ulrich Weiss 
ovšem tvrdí, že má k dispozici důkaz o tom,  
že Stadler o podvádění věděl mnohem dřív, než aféra 
vyšla najevo.

Dieselgate do nové fáze

více na
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Podniky roku 2017 v českém 
automobilovém průmyslu
Sdružení automobilového 
průmyslu (AutoSAP) vyhlásilo 
výsledky 20. ročníku soutěže 

Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR. Posuzovaly se základní ekonomické 
výsledky dosažené za rok 2017 - hospodářský výsledek před zdaněním, přidaná 
hodnota na pracovníka, meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance.
V kategorii firem s počtem zaměstnanců do 250 osob bylo hodnoceno 26 firem. 
Podniky roku 2017 se staly firmy (v abecedním pořadí) Global Assistance, Tiberina 
Automotive Bělá a Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic. V kategorii firem  
s počtem zaměstnanců nad 250 osob z 55 firem získaly ocenění Iveco Czech 
Republic, Magna Exteriors (Bohemia) a Škoda Auto.
více na www.autoweek.cz

Koncept GR Super Sport v Le Mans
Tým Toyota Gazoo Racing v rámci závodu 24 hodin Le Mans odhalil koncepční 
model GR Super Sport Concept. Supersport příští generace, poprvé představený 
letos v lednu na autosalonu v Tokiu 2018, používá technologii hybridního elektrického 
pohonu, kterou Toyota vyvíjí pro vytrvalostní závody. Koncept GR Super Sport 
Concept pohání motor V6 2,4 l s přímým vstřikováním paliva a dvojitým přeplňováním 
spojený se systémem Toyota Hybrid System-Racing. Celý systém má maximální 
celkový výkon 735 kW (1000 k), tedy stejný jako závodní speciál TS050 Hybrid LMP1, 
který v Le Mans získal první dvě místa 
(viz str. 14). Na vystaveném konceptu 
je zajímavé, že odpovídá předběžným 
návrhům pro nově připravovanou 
kategorii hypersportů, která by od roku 
2020 měla nahradit prototypy LMP1. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Audi jako zástupce koncernu VW bude spolupracovat s Hyundaiem při vývoji 
vozidel s palivovými články (FCEV).
- Průkopník carsharingu, pařížský projekt Autolib končí svou činnost se ztrátou  
200 milionů eur, kterou už město nechce uhradit.
- Pokutu 1 miliardy eur od Volkswagenu inkasuje jen stát Dolní Sasko, jehož zástupci 
sedí ve vedení Volkswagenu…
- Vodafone a Continental budou společně vyvíjet nová řešení pro zvýšení bezpečnosti 
silniční dopravy s využitím umělé inteligence.
- Německé automobilky Volkswagen a Daimler podcenily zavedení nové metodiky 
měření emisí WLTP a nebudou mít včas homologované všechny modely.



Personalia z

Český Nissan s novým PR specialistou
Z českého Nissanu letos odešel jeho 
dlouholetý manažer Petr Kolář. Import 
v květnu dokončil proces obsazení jeho 
pozice, která spravuje PR aktivity značky 
v rámci České republiky. Novým PR 
and Marketing Specialistou pro Českou 
republiku se stal Petr Burián. Bude sídlit  
v pražské kanceláři. 
„Od této chvíle je vám plně k dispozici 
pro vaše dotazy, informace o naší 
společnosti, produktech, a taktéž  
o dostupnosti novinářských vozů. Věřím, 
že budeme nyní schopni mnohem lépe 
a rychleji reagovat na Vaše dotazy,” 
oznámil Nissan novinářské komunitě.

Fiat najme nového manažera pro 
osobní vozy
Série personálních změn v českém 
Fiat Chrysler Automobiles bude mít 
pokračování. V srpnu 2017 odešel 
od značky Pavel Drábik, pozici Sales 
Operation Manager osobních vozů 
pro Českou a Slovenskou republiku 
převzal Martin Půrok. Letos v dubnu 
odešel z pozice generálního ředitele 
středoevropské divize automobilky 
Alberto de Aza a nahradil ho Andrew 
Higgins, který má více než dvacetileté 
zkušenosti v automobilovém průmyslu 
a pracoval pro řadu automobilových 
výrobců, především v rámci koncernu 
General Motors. 
V červenci 2018 se má ve firmě 
objevit další matador. Měl by to být 
Vít Pěkný, který v minulosti prošel 
angažmá u několika značek. Prvního 
června převezme divizi osobních vozů 
Fiat. Sám manažer informaci o svém 
novém angažmá nevyvrátil: „Značka 
Fiat si zaslouží posunout své prodeje 
z chvostu importérského pelotonu na 
lepší pozice,“ řekl pro Autodealers.cz 
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BMW Group Česká republika v unikátním prostředí 
Uhelného mlýna v Areálu šroubárny Libčice n. V. 
představila dva unikátní vozy BMW i3 a i8 s unikátním 
dvoubarevným provedením, v němž zlatá přední část 
plynule přechází do černé zádi. Přechod připomíná 
svítící hvězdy noční oblohy. 
Barevné ztvárnění vozů navrhl a společně s lakýrníkem 
Miroslavem Špičákem zhotovil slovenský designér 
Zoltán Matuška. Jedinečnost edice Starlight spočívá 
v použití zlatého prachu, kterým je pokryta přední 
polovina obou vozů. Od každého byl vyroben pouze 
jediný kus.
Automobily speciální edice Starlight Edition jsou 
postaveny na základě zcela nových sériových vozů. 
Jejich úprava podle požadavků BMW Group Česká 
republika probíhala ve spolupráci se společností 
Toplac. V rámci přípravy modelů BMW i8 a BMW 
i3 Starlight Edition bylo potřeba vyvinout speciální 
proces nanášení zlata, který vytvoří plynulý přechod 
do původní barvy vozů. 
Použité zlato od společnosti Liebscher Blattgold má 
v podobě zlatého prachu ryzost 23,75 karátu, což 

je maximum pro danou konzistenci. Oba vozy jsou 
pokryty čtyřmi vrstvami zlata, z toho poslední čtvrtá 
vrstva tvořící strukturu je nanesena speciální ruční 
metodou. Pro dosažení vizuální hloubky povrchu jsou 
vozy lakovány šesti vrstvami originálního laku BMW 
ColorSystem.
Zlato bylo použito také na vybraných površích  
v interiéru. Celkové množství zlata, použitého pro 
nalakování obou vozů, se dozví pouze jejich nový 
majitel. Vozy BMW i8 Starlight Edition a BMW 
i3 Starlight Edition jsou vystaveny v pražském 
showroomu společnosti Invelt. BMW i8 Starlight 
Edition bude k vidění i na Karlovarském filmovém 
festivalu. 
Oba vozy bude možné zakoupit výhradně společně 
v rámci benefiční aukce, jejíž výtěžek půjde  
na dobročinné účely Nadace Dagmar a Václava 
Havlových Vize 97. Aukce se uskuteční koncem 
letošního roku. Vyvolávací cena by měla být minimálně 
10 milionů korun.

BMW i8 a i3 Starlight Edition
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Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2017 
vynikající výsledky a nadále se tak významně podílí 
na růstu české ekonomiky. Rok 2017 současně přinesl 
řadu historických rekordů ve výrobě vozidel a vytvořil 
tak základ pro dobré výsledky i v roce 2018.
Tržby členů Sdružení AutoSAP v loňském roce při 
nárůstu o 7,1 % dosáhly rekordních 1 094,1 milia 
rdy Kč. Podíl tržeb firem AutoSAP na celkové 
průmyslové výrobě ČR činil 24,4 %. Objem exportu 
členů AutoSAP se v loňském roce zvýšil o téměř 6,2 % 
z 864,6 miliardy Kč na 917,9 miliardy Kč. Podíl exportu 
firem AutoSAP na celkovém exportu ČR činil 21,8 %.
V loňském roce, historicky nejlepším pro finální 
výrobce, jsme si udrželi pozici evropské a světové 
jedničky ve výrobě autobusů v přepočtu na obyvatele 
a jsme také druhým největším výrobcem osobních 
automobilů na světě v přepočtu na obyvatele. ČR 
je na pátém místě v Evropě a na 17. místě na světě  
ve výrobě motorových vozidel. Tržby finálních výrobců 
v roce 2017 vzrostly o 10 %, export rovněž o 10 %. 
Výroba silničních vozidel stoupla meziročně o 5,1 % 
na 1 446 543 kusů vozidel, přičemž výroba osobních 
automobilů se v roce 2017 v ČR zvýšila o 5,2 %  
na 1 413 881 kusů. 
Rok 2017 byl úspěšný i z hlediska dodavatelských 
a subdodavatelských firem automobilového 

průmyslu. Pozitivní vývoj tohoto segmentu českého 
automobilového průmyslu nejlépe reprezentuje 
nárůst jeho tržeb meziročně o 3,4 %. Dodavatelé stále 
patří mezi největší exportéry AutoSAP. Čeští výrobci 
autodílů se na exportu českého automobilového 
průmyslu podílejí více než 42 %. Šest dodavatelských 
firem patří mezi deset největších exportérů mezi 
firmami AutoSAP.
Velmi významný je podíl dodavatelských firem na 
celkové zaměstnanosti v autoprůmyslu - 77 918 
zaměstnanců firem AutoSAP, tedy 62 %, pracuje  
u dodavatelů.
V rámci AutoSAP hrají stále důležitější roli účelové 
organizace, firmy, které se zabývají například 
výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový 
průmysl. Tržby účelových organizací se zvýšily o 10,4 
% na 19,8 mld. Kč a jejich export se zvýšil o 10,5 % na 
5,8 mld. Kč
Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu  
ve firmách AutoSAP vzrostl o 5,8 % (6929 osob) na 
126 375 osob. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP  
v roce 2017 vzrostla o 7,1 % na 37 399 Kč, v dělnických 
profesích o 8,4 % na 31 272 Kč. Celkově je průměrná 
mzda u členů AutoSAP o 28,7 % vyšší než průměrná 
mzda v ČR (v dělnických profesích je to 6 % nad 
průměrnou mzdou v ČR).
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Odborníci na kybernetickou bezpečnost odhalili 
zranitelnosti chytrých aut. Uvádí to zpráva společnosti 
Kaspersky Lab, která se zabývá kybernetickou 
bezpečností a své odborné znalosti kybernetických 
hrozeb využívá při vytváření bezpečnostních řešení  
a služeb nové generace.
Automobilový průmysl se v uplynulých letech nestal 
obětí žádného většího úspěšného kybernetického 
útoku. Vděčí za to především své technické 
komplikovanosti. To neznamená, že hrozby zaměřené 
na chytré automobily neexistují. Vedle masivních 
útoků je možné napadnout propojené automobily 
prostřednictvím řady jednoduchých technik. 
Analytici společnosti Kaspersky Lab se zaměřili 
na tajná hackerská diskuzní fóra, kde jim zločinci 
poodhalili oblasti aut nové generace, na které by 
se pro jejich slabé zabezpečení mohli zaměřit. Při 
své analýze narazili na několik exploitů a služeb 
zaměřených na modely propojených aut téměř od 
všech existujících výrobců a značek. Podle odborníků 
společnosti Kaspersky Lab se velká část těchto služeb 
zakládá na zranitelnostech, o kterých výrobci aut ví 
už dlouhá léta, ale neřeší je. Patří mezi ně především 
USB porty, které hackeři zneužívají nejčastěji.
Chytré automobily v sobě snoubí řadu systémů  
a technologií, které potřebují pravidelně aktualizovat. 

Aktualizace automobilové navigace i složitějších 
technických systémů vydávají výrobci v pravidelných 
intervalech - běžně každý týden. Zákazníci mohou 
aktualizace získat v autorizovaných servisech, ale také 
stáhnout z internetu a nainstalovat prostřednictvím 
USB. Druhý jmenovaný případ může znamenat 
bezpečnostní riziko. Hackeři přitom mohou využít 
logické nebo binární zranitelnosti v závislosti na verzi 
aktualizace a dodavateli. Tento způsob aktualizování 
systémů chytrých automobilů je přitom nejrozšířenější, 
protože je rychlý a levný. 
„Nové prvky, jako jsou vzdálená diagnostika, 
telematika a propojené infotainment systémy, dokáží 
zpříjemnit dlouhé cesty a v případě potíží poskytnou 
řidičům asistenci. Také ale představují nové problémy, 
protože se z aut a řidičů mohou stát oběti hackerů.  
Ti se mohou nabourat do systémů vozidla a ohrozit 
tak bezpečí, soukromí a finance jejich vlastníků. Kvůli 
tomu by výrobci automobilů měli věnovat větší 
pozornost kybernetické bezpečnosti. Ta by měla být 
kladena na stejnou úroveň, jako klasická bezpečnost. 
Pokud nebude zajištěna, útočníci mohou na dálku 
vypnout jednoduchými softwarovými příkazy 
bezpečnostní prvky automobilu,“ komentuje Sergej 
Kravčenko, Senior business development manager  
ve společnosti Kaspersky Lab.
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Firmy nemohou najít zaměstnance, a když je najdou, 
zbytečně je ztrácí. Společnost ManpowerGroup 
Česká republika zveřejnila statistiky projektů, které 
realizovala u českých firem pro snižování fluktuace 
zaměstnanců. 
Česká republika vykazuje nejnižší nezaměstnanost  
v Evropě a 40 % firem podle průzkumu ManpowerGroup 
nemůže obsadit volná pracovní místa. Přitom největší 
rezervy nespočívají v efektivitě náboru, ale schopnosti 
zaměstnance udržet. Některé firmy musí nabírat 
desítky nových zaměstnanců měsíčně jen proto, aby 
nahradily počet těch odcházejících. 
Průměrná fluktuace v ČR se pohybuje v rozmezí 
14 - 16 %, nicméně za zdravou fluktuaci bývá 
považována hodnota mezi 5 - 7 %. Vysoká fluktuace 
omezuje fungování firmy, znamená ztrátu know-
how, nízkou motivaci zaměstnanců a vysoké náklady  
na nábor a zaučení nových zaměstnanců. Firma s tisíci 
zaměstnanci a roční fluktuací 30 % může mít měsíční 
náklady fluktuace vysoko přes milion Kč.
Nejvyšší fluktuace je především v pozicích výrobních, 
s nižší úrovní mezd, vysoce žádaných nebo kde 
dominují mladí lidé s krátkou praxí: dělník/operátor 
výroby, operátor logistiky/skladník/řidič, kuchař/ 
číšník, prodavač, technik/mechanik/kvalifikovaná 
obsluha strojů, programátor/IT specialista.

Věk je klíčovým faktorem. Lidé do 30 let mají více než 
5x vyšší fluktuaci, než lidé nad 40 let a lidé nad 50 let 
mají fluktuaci minimální. Nejkritičtější bývá období 
zkušební doby a do jednoho roku ve společnosti, 
kdy odchází 65 % zaměstnanců. Rozhodující bývá 
formalizovaný plán adaptace nováčků, nastavení 
cílů pro zkušební dobu i po ní, jejich vyhodnocování  
a správná komunikace a motivace. 
Finance jsou nejdůležitější faktor motivace, ale není 
jediný. Zaměstnanec před změnou práce posuzuje 
několik hlavních kritérií a ostatní pozitiva často 
převáží vyšší mzdy v jiné společnosti. Pro pozice ve 
výrobě a manuální profese bývá důležitá vzdálenost 
do zaměstnání, náročnost práce a pracovní prostředí,  
u kancelářských pozic dominuje poptávka po osobním 
rozvoji, získávání zkušeností, dobrém kolektivu  
a možnosti časové flexibility. 
Dlouholetí zaměstnanci zase potřebují občasnou 
změnu náplně práce, mají potřebu se rozvíjet a učit 
se nové věci. To nemusí nutně znamenat povyšování - 
osvědčuje se horizontální rotace zaměstnanců, účast 
na speciálních projektech atd.
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Tým Toyota Gazoo Racing zvítězil v 86. ročníku 
závodu 24 hodin Le Mans. Při 20. účasti tak vybojoval 
pro japonskou automobilku první vítězství v tomto 
závodu. 
Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima a Fernando 
Alonso s vozem Toyota TS050 Hybrid č. 8 startovali z 
pole position a po 5286 km zvítězili. Vítězstvím zvýšili 
své vedení v mistrovství světa vytrvalostních závodů 
FIA WEC. Mike Conway, Kamui Kobajaši a José María 
López s vozem Toyota TS050 Hybrid č. 7 dlouho vedli 
a nakonec si před 256 900 fanoušky dojeli pro druhé 
místo.
Oba vozy TS050 Hybrid si v průběhu závodu  
si několikrát vyměnily pozici. Minutová penalizace 
vozu č. 8 si vyžádala od Fernanda Alonsa strhující 
noční jízdu, kdy ve třech stintech za sebou naprosto 
pravidelnou a zcela bezchybnou jízdou eliminoval 
ztrátu, aby posléze Kazuki Nakadžima vůz č. 8 vrátil 
do vedení. Vůz č. 7 v závěru ztratil kontakt kvůli 
dvěma penalizacím stop-go a absolvování jednoho 
kola v režimu průjezdu boxy, když Kamui Kobajaši 
minul vjezd do boxů a tankoval o kolo později, než 
vyžadují předpisy. Proto Nakadžima projížděl cílem 
 s náskokem dvou kol před Kobajašim.
Toyota je teprve druhou japonskou automobilkou, 
která v Le Mans zvítězila. Tento výsledek je 

vyvrcholením intenzivního úsilí všech pracovníků 
Toyota Gazoo Racing z Higashi-Fuji a Kolína nad 
Rýnem neustále vylepšovat hybridní technologii, 
která dokázala v závodě zvítězit se spotřebou paliva 
o 35 % nižší než v roce 2012, kdy se Toyota do světa 
vytrvalostních závodů vrátila.  
Třetím kolem závodní supersezóny WEC 2018-19 
bude závod 6 hodin v Silverstonu (17. - 19. srpna).

86. 24 hodin Le Mans
1. Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 
Alonso/Buemi/Nakajima  388 kol
2. Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 
Conway/Kobayashi/Lopez -2 kola
3. Rebellion Racing Rebellion R13 Gibson B e c h e /
Laurent/Menezes -12 kol
4. Rebellion Racing Rebellion R13 Gibson J a n i /
Lotterer/Senna -13 kol
5. G-Drive Racing *) Oreca 07 Gibson LMP2 
Rusinov/Vergne/Pizzitola -19 kol
6. Signatech Alpine Matmut Alpine A470 Gibson 
LMP2 Lapierre/Negrão/Thiriet -21 kol

*) po závodě byl tento vůz diskvalifikován kvůli 
nepředpisovému systému doplňování paliva, ale tým 
se odvolal
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