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AutoBest Summit Series
AutoBest nabízí jedinečnou příležitost setkat
se 24. června v 16 hodin v přímém přenosu
s generálním ředitelem společnosti Jaguar Land
Rover prof. Sirem Ralfem Spethem.
Přestože se zdá, že se naše životy pomalu
vrací k normálu, bylo by naivní věřit, že budeme
schopni žít a pracovat přesně tak, jak jsme
to dělali před krizí. Přestože všechny projekty
organizace AutoBest nadále probíhají, začali
jsme uvažovat o nových možnostech jak
pokračovat a rozvíjet aktivity AutoBest.
Jedním z nápadů je zorganizovat AutoBest
Summit Series v on-line formátu. Při každém
setkání chceme pozvat vedoucí pracovníky
některé ze společností k diskusi o následujících
tématech:
– Krize týkající se zdraví veřejnosti bude
postupně pokračovat. Jak se zotaví automobilový
průmysl?

– Jak krize změnila automobilový průmysl?
Jaká bude jeho strategie po krizi týkající se
veřejného zdraví?
– Co se stane hlavním cílem odvětví?
Zůstane elektrická mobilita jednoznačným
megatrendem?
– Měli bychom očekávat snižování počtu
zaměstnanců a uzavírání závodů?
– Měl by se očekávat nedostatek dodávek
kvůli tomu, že někteří dodavatelé ukončí činnost?
Tyto konference budou organizovány
prostřednictvím platformy Zoom s účastí členů
poroty, kteří budou mít příležitost klást otázky.
Kromě toho bude umožněna účast širokého
publika, které může summity sledovat na
Facebooku/Youtube.
Už příští týden se uskuteční první z těchto
setkání, a to 24. června v 16 hodin SEČ, při němž
bude klíčovým vystupujícím generální ředitel
společnosti Jaguar Land Rover prof. Sir Ralf
Speth. Délka setkání bude přibližně 60 minut.
Setkání můžete sledovat na:
https://www.facebook.com/Autobest.org/
photos/a.749437531796378/3988636014543164/?t
ype=3&theater

více na
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Seat Ateca – čas na oživení
S Atecou Seat v roce 2016 jako jeden
z posledních vstoupil do segmentu SUV.
Vítěz ankety AutoBest 2017 výrazně přispěl
k oživení značky. Z produkce v Kvasinách
už bylo dodáno více než 300 000 kusů.
Pro pokračování tohoto úspěšného tažení
Seat přináší modernizaci s oživením
vzhledu.
Ateca
používá
10,25“
digitální
přístrojové panel a centrální dotykový
displej se zvětšil z 8“ na 8,25“ nebo 9,2“.

V kombinaci s navigačním systém Navi
System+ získává systém rozpoznávání
hlasu, bezdrátový přístup k Apple CarPlay
a Android Auto prostřednictvím systému
Full Link, online navigaci přes Apple Maps
a online připojení prostřednictvím vložené
SIM karty. Nová aplikace Seat Connect
umožňuje i dálkové ovládání některých
funkcí.
Základní turbodiesel 1,6 TDI byl nahrazen
2,0 TDI se stejným výkonem 85 kW (115 k)
ale nižšími emisemi. Motor 2,0 TDI/110 kW
(150 k) lze kombinovat i s pohonem všech
kol. Oba motory 2,0 TDI využívají systém
úpravy výfukových plynů Twin dosing
se dvěma katalyzátory SCR. Zážehové
motory jsou tříválec 1,0 TSI/80 kW (110
k), čtyřválec s aktivní deaktivací válců
1,5 TSI/110 kW (150 k) a 2,0 TSI/140 kW
(190 k) ve spojení s pohonem všech kol
4Drive AWD.

Nový Citroën C4 přijde na podzim i s elektrickou verzí
Citroën překvapil, když pouhé dva
týdny před oficiálním představením třetí
generace kompaktního hatchbacku C4
zveřejnil první fotografie této klíčové novinky.
Až bude na podzim uvedena na trh, bude
v souladu s novou strategií PSA poprvé
k dispozici také v čistě elektricky poháněné
verzi ë-C4 100% ëlectric. Svým profilem s linii
střechy ve tvaru kupé ale vysokou světlou
výškou jako SUV se hlásí k úspěšnému
modelu GS, od jehož premiéry letos uplyne
50 let. Design je ale moderní, v detailech se
víc podobá před rokem představenému
provokativnímu konceptu 19-19. Také nová
generace C4 včetně verze ë-C4 – 100%

ëlectric se hlásí k principům programu
Citroën Advanced Comfort s pérováním
s tlumiči s progresivními hydraulickými
dorazy a sedadly Advanced Comfort.

více na
www.autoweek.cz

Počet nabíjecích míst roste
Počet veřejně přístupných nabíjecích míst pro
elektricky poháněná vozidla v roce 2019 vzrostl
o 60 %, což je největší nárůst za poslední tři roky.
Výrazně tak převyšuje růst prodeje elektromobilů.
Uvádí to Mezinárodní energetická agentura IEA.
Mezinárodní energetická agentura IEA
ve svém ročním globálním výhledu rozvoje
elektromobility uvedla, že počet veřejných pomalu
– a rychlonabíjecích stanic dosáhl celosvětově
862 119, přičemž největší automobilový trh na světě
Čína získala podíl 60 %. Rychlodobíjecí stanice
představují 31 % z celkového počtu. IEA definuje
pomalé nabíjení jako poskytování energie
až 22 kW, přičemž nabití akumulátoru vozidla zde
trvá hodiny. Rychlé nabíjení, včetně superchargerů
Tesla, může trvat jen několik minut.

Tento nárůst odráží snahy o vybudování kritické
infrastruktury před očekávaným rozmachem
prodeje vozidel s elektrickým pohonem. Ten
podle IEA v loňském roce představoval pouze
1 % celosvětového vozového parku. Zatímco
většina nabíjení elektromobilů probíhá doma nebo
na pracovišti, vybudování veřejné infrastruktury
je klíčem k přesvědčení potenciálních zákazníků,
že jim nehrozí uvíznutí s vybitým akumulátorem.
Kromě společnosti Tesla patří mezi největší
provozovatele nabíjecích stanic anglo-nizozemská
skupina Shell, francouzská Engie a německé E.ON,
Volkswagen a ChargePoint, jejichž akcionáři jsou
například Daimler, BMW a Siemens.
Více o globálním prodeji elektricky
poháněných vozidel na str. 10 (jen v pdf verzi)

více na
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Ford (mírně) elektrifikuje Fiestu
Fiesta je nejprodávanější model Fordu
v Evropě – v roce 2019 se jej prodalo 227
100 kusů. V rámci modernizace byl malý
hatchback
vybaven
mild-hybridním
systémem pohonu EcoBoost Hybrid, který
Ford poprvé představil koncem roku 2019
v SUV Puma. Populární malý hatchback
rovněž získal nové funkce pro zlepšení
bezpečnosti a konektivity. Mild-hybridní
verze využívá zážehový tříválec EcoBoost
1,0 l ve spojení s řemenem poháněným
integrovaným motor/generátorem v roli
startéru a elektrickým okruhem 48 V s LiIon akumulátorem pro akumulaci energie
získané rekuperací. Pohonná jednotka

poskytuje největší výkon 92 kW (125 k).
Motor/generátor v případě potřeby
poskytuje točivý moment až 24 N.m. Tím
klesají nároky na spalovací motor, takže
spotřeba benzinu je 5,0 l podle WLTP.

Oživení pro nezdolný Hilux
Toyota
představila
už
druhou
modernizaci 8. generace svého pickupu Hilux. Ve snaze zajistit průchodnost
extrémním terénem je Hilux jedním
z posledních vozů s rámovou konstrukci.
Má délku 5075 – 5345 mm při rozvoru
náprav 3085 mm. V osmé generaci

se i Hilux ve shodě se všeobecným
trendem stále více mění z robustního
pracanta do nepohody v inteligentního
společníka pro volný čas. Představení
druhé modernizace tento trend potvrzuje.
Nejvíc je to patrné v nové špičkové
úrovni výbavy Invincible (Neporazitelný),
speciálně připravené pro zájemce o vůz
k volnočasovému využití s nejvyšší úrovní
výbavy. Nabídku pohonných jednotek se
rozšiřuje nový vznětový motor 2,8 l/150 kW
(204 k) s maximem točivého momentu
500 N.m. Lze pro něj volit šestirychlostní
přímo řazenou nebo šestistupňovou
automatickou převodovku v kombinaci
s pohonem všech kol.
Pro evropské zákazníky se Hilux
dodává ze závodu Samrong v Thajsku.
Modernizovaná podoba bude k dispozici
koncem letošního roku, ale předprodej
začne během pár týdnů.

více na
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Megafúze narazila na Evropskou komisi
Dohodnuté spojení skupiny PSA a koncernu
Fiat Chrysler Automobiles získalo zelenou ve
Spojených státech, Číně, Japonsku a Rusku.
Antimonopolní orgány EU ovšem při zahájení
prošetřování dohody mezi společností Fiat
Chrysler (FCA) a skupinou PSA o plánované
fúzi oznámily, že jejich spojení může výší podílu
v segmentu lehkých užitkových vozidel poškodit
hospodářskou soutěž v segmentu lehkých
užitkových vozidel do 3,5 t ve 14 zemích EU,
včetně České republiky, a ve Velké Británii.
„V mnoha zemích jsou společnosti PSA
nebo FCA již lídry na trhu s lehkými užitkovými
vozidly a sloučením by se z trhu odstranil jeden
z hlavních konkurentů. Pečlivě přezkoumáme,
zda by navrhovaná transakce měla negativní
dopad na hospodářskou soutěž na těchto trzích.
Naším cílem je zdravá konkurence,“ uvedla
vicepresidentka Evropské komise Margrethe
Vestagerová.
Obě společnosti chtějí vytvořit silnou globální
skupinu, což jim pomůže vyrovnat se s poklesem
poptávky po nových automobilech a umožní
sdílet náklady na výrobu nízkoemisních vozidel,
která splní přísnější předpisy EU. Tato dohoda
spojí značky Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia,

Maserati, Jeep, Dodge, Chrysler a Ram na
jedné straně a Peugeot, Citroën, DS Automobiles
a Opel na straně druhé.
Podle Evropské komise by dohoda mohla
omezit hospodářskou soutěž v Belgii, České
republice, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě,
Lucembursku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku,
Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a ve
Velké Británii a stanovila si termín 22 října pro
přijetí rozhodnutí. Tím nabourává plán obou
společností uzavřít dohodu do konce prvního
čtvrtletí roku 2021.
„Během pokračujícího procesu budeme
o pokroku v jednání našich týmů podrobně
informovat Evropskou komisi a další orgány EU
o podstatných výhodách navrhované fúze pro
naše zákazníky, evropský průmysl a každou ze
společností společnost,“ uvedli oba partneři
ve společném prohlášení. Obě společnosti už
během předběžného jednání odmítly nabídnout
na prodej některé své prodejce aby tím zmírnili
obavy protimonopolních orgánů EU.
více na
www.autoweek.cz

Speciální edice C-Series pro Citroën C4 Cactus
Po úspěchu sběratelské edice Origins,
oslavující v roce 2019 sté výročí značky,
Citroën v roce 2020 nabízí novou speciální
řadu C-Series, která odkazuje na C jako
Citroën, na komfort (Confort) a charakter

(Caractère) designu. Tato speciální edice
zaujme specifickými barvami a materiály
i atraktivní výbavou zvyšující komfort.
Verze C-Series vychází z komfortní verze
výbavy Feel. C4 Cactus C-Series je v České
republice nabízen za akční cenu 394 900
Kč se zážehovým motorem 1,2 PureTech
110 resp. 419 900 Kč s turbodieselem
1,5 BlueHDi 100, v obou případech se
šestirychlostní přímo řazenou převodovkou.
Nová generace vozu C4 Cactus od svého
uvedení na trh v roce 2018 dosáhla více
než 160 000 prodaných kusů.

Výroba BMW iX3 začne koncem léta
Výroba prvního elektricky poháněného
SUV značky BMW by navzdory koronaviru
měla ve společném závodě BMW
Brilliance Automotive (BBA) v Dadingu
v Číně začít podle plánu koncem léta.
První vozy budou dodány do konce
roku. Od poloviny roku 2019 už zde bylo
vyrobeno 200 předsériových vozidel
pro zkušební jízdy. BMW iX3 se vyrábí na
stejné lince s X3 se spalovacími motory
v rámci nové strategie vývoje elektricky
poháněných automobilů jako variant
vozů se spalovacími motory s výrobou na
stejném místě. Komponenty elektrického
pohonu BMW eDrive páté generace se
ale dodávají z Dingolfingu.
V roce 2013 BMW vyvinulo elektricky
poháněný model i3 jako nezávislé

vozidlo, které se vyrábí na speciální lince
v Lipsku. BMW ale tuto strategii opouští
a v budoucnu plánuje nabídnout všechny
typy pohonů ve stejné modelové řadě.
S iX3 se tato strategie realizuje poprvé.
BMW plánuje pokračovat ve výrobě
modelu i3 bez přímého nástupce až do
roku 2024.

Krátce
BMW v Lipsku definitivně ukončilo výrobu hybridního supersportu i8.
Nejprodávanější automobil v USA, velký pick-up Ford F-150, dostane v roce 2022
i elektrický pohon.
Obnovení výroby po epidemii koronaviru u Hondy pronásledují problémy – nejprve
globální útok ransomwaru a poté exploze v továrně ve městě Suzuka.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto podporuje Mobility Innovation Hub
Škoda Auto patří k nejvýznamnějším
podporovatelům nově vznikající inovační
platformy Mobility Innovation Hub (MIH).
Jde o iniciativu založenou na principu
partnerství mezi veřejným a soukromým
sektorem. Firmy, startupy, výzkumná centra,
univerzity, státní správa a samospráva chtějí
novou platformu využít k výměně znalostí
a k efektivní realizaci nových inovativních
projektů mobility. MIH bude financován
státem i ze zdrojů partnerů. Má podpořit
inovace a vývoj v mobilitě a službách s ní
spojených. Základní parametry programu
byly představeny během vládního Kolokvia
II o budoucnosti automobilového průmyslu
v České republice, které v březnu 2019
hostila Škoda Auto v Mladé Boleslavi. MIH
bude napomáhat při zajištění legislativního

rámce, rozhodování a přípravách projektů.
O koordinaci a přípravu programu MIH se
stará státní agentura CzechInvest.
Hlavní témata MIH jsou: Smart
factory, eMobilita a alternativní pohony,
autonomní řízení a digitalizace. MIH má
přispět k tomu, aby se Česká republika
stala jedním z globálních center inovací
v automobilovém průmyslu, který je páteří
české ekonomiky. Zapojení značky Škoda
do MIH koordinuje její inovační centrum
Škoda Auto DigiLab.

ČR se připravuje na využívání LNG
V Evropě výrazně stoupá zájem
o zkapalněný zemní plyn (LNG). Jeho dovoz
se meziročně zdvojnásobil a představuje 90
% z celkového světového nárůstu. Vyplývá
to ze zprávy Mezinárodní plynárenské unie
IGU za rok 2019. Na tento trend reagují
i plány ČR, které počítají s podporou rozvoje
využívání LNG především v dopravě. Podle
aktuální podoby Národního akčního plánu
čisté mobility (NAP CM) by do roku 2030

mělo být v tuzemsku v provozu až 6900 vozů
a 30 plnicích stanic na LNG. Odhad NAP
CM pro celou EU udává až 280 000 vozidel.
„Zkapalněný zemní plyn posiluje cestu
k diverzifikaci dodávek zemního plynu
a ke snížení energetické závislosti na Rusku.
Příležitosti pro LNG vidíme především
v nákladní dopravě, kde dnes neexistuje
jiné dostupné palivo, které by dosahovalo
požadované kombinace vysokého výkonu
a ekologického provozu. Od loňského roku
je v ČR v provozu již několik vozů a první
plnicí stanice. Existují také již reálné projekty
na dalších 13 stanic, které by měly být
otevřeny do roku 2022,“ řekla výkonná
ředitelka Českého plynárenského svazu
(ČPS) Lenka Kovačovská.

Krátce
Hyundai musel zastavit výrobu v Koreji pro nedostatek dílů po tragické nehodě u jeho
subdodavatele DuckYang Industry.
Alfa Romeo v roce 2022 uvede na trh malé SUV s plně elektrickým pohonem.
více na
www.autoweek.cz
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Elektromobilita na postupu
Prodej 2,1 milionu elektricky poháněných
osobních automobilů (BEV) v roce 2019 představuje
nárůst o 6 % proti předchozímu roku, což znamená
pokles meziročního růstu prodeje. Ten byl od roku
2016 pravidelně vyšší než 30 %. Trend zpomalení
růstu IEA vysvětluje třemi základními důvody:

1) Celkově trhy s novými automobily
poklesly: Na pozadí poklesu prodeje v roce 2019
představuje podíl elektromobilů na globálním
prodeji automobilů 2,6 % nový rekord. Zejména
Čína (podíl 4,9 %) a Evropa (podíl 3,5 %) dosáhly
v roce 2019 nové rekordy v podílu elektromobilů
na trhu.
2) Na klíčových trzích se snížily dotace na
nákup elektromobilů: Čína v roce 2019 snížila
dotace přibližně o polovinu a program amerických
daňových úlev dosáhl pro klíčové automobilky GM
a Tesla limit 200 000 vozidel od jednoho výrobce.
To přispělo k poklesu prodeje elektromobilů v Číně
i v USA, který zastínil meziroční růst v Evropě o 50 %.

3) Očekávání zákazníků ohledně dalších
vylepšení a nových modelů: Profil kupujících
elek tromobilů se mění od technofilů
k hromadnému přijetí. Ver ze běžných
elektromobilů z let 2018 – 19 vykazují o 20 – 100
% vyšší kapacitu akumulátorů, než v roce 2012
a také cena akumulátorů se od roku 2010 snížila
o 85 %. Automobilky už představily rozšířenou
nabídku elektromobilů a pro příští roky hlásí
plány na dalších 200 nových modelů včetně
populárních SUV. Spotřebitelé se o ně začali
zajímat, nicméně zatím přemýšlejí, zda není
moudřejší počkat na novější model.
Elektrifikují se také jiné druhy vozidel. V provozu
je 380 000 elektricky poháněných lehkých
užitkových automobilů provozovaných jako
součást vozového parku velkých společností
nebo veřejné správy. Celosvětový prodej
elektricky poháněných nákladních automobilů
dosáhl v roce 2019 rekord více než 6000 vozidel,
přičemž počet modelů se rozšiřuje a vyvíjejí se
vysoce výkonné nabíjecí stanice.
Po světě jezdí půl milionu elektricky
poháněných autobusů, z nichž většina je v Číně.
Přestože zde byl počet nových registrací v roce
2019 (72 000 vozidel) nižší než v předchozích
letech (2018: 91 000), jízdní parky autobusů
v řadě městských center v Číně jsou téměř
nebo úplně elektrifikované. V Evropě bylo v roce
2019 dodáno 1990 elektrobusů, jinde ve světě
celkem 1440.
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Český autoprůmysl se rozjíždí jen pozvolna
Český automobilový průmysl zaznamenal
v květnu 2020 opět výrazný pokles. Vyrobeno bylo
62 609 motorových vozidlech, tedy meziročně
o 52,8 % méně. Výroba osobních automobilů
se rozjíždí jen pozvolna. Od začátku roku tak
pandemie koronaviru způsobila propad produkce
motorových vozidel o 35,7 %, což je v celkovém
součtu více než 223 000 vozidel.
„Květen se nesl ve znamení pozvolného
obnovování výroby ve firmách automobilového
průmyslu a vůči dubnu, kdy došlo k propadu
o skoro 90 %, jsme v tuto chvíli na pozitivní
trajektorii. Celé odvětví však nadále zůstává pod
tlakem výrazného propadu poptávky. Registrace
nových vozů v květnu v Česku poklesly o 44,4 %,
v EU dokonce o 52,3 %. Ekonomická nejistota a s ní

spojená zabrzděná spotřebitelská poptávka se
tak nadále výrazně projevují na výkonnosti trhu
i objemu výroby,“ říká výkonný ředitel Sdružení
automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
„Nyní se rozhoduje o dalším vývoji odvětví.
Proto je klíčové, aby stát, tak jako některé okolní
země, investoval do své budoucí prosperity, tedy
aby výrazně podpořil ekonomickou obnovu
a zaměstnanost. Bez odbytu totiž nebude výroba,
bez výroby nebudou pracovní místa a bez těch
nebude odbyt,“ dodává Petzl.
Od začátku ledna do konce května bylo
v českých automobilkách vyrobeno 399 681
osobních automobilů, což představuje pokles
o 35,7 %. Škoda Auto vyrobila 263 589 aut
( – 32,8 %), nošovický Hyundai 79 790 automobilů
( – 39,5 %) a kolínská TPCA celkem
56 302 vozů ( – 42,3 %). Samotný
květen přinesl oživení výroby.
V meziročním srovnání však byla
produkce osobních vozidel ani
ne poloviční, když bylo vyrobeno
celkem 62 184 vozidel.
Výrobce autobusů Iveco
obnovil výrobu na začátku
května a ihned najel na plnou
výrobní kapacitu. V květnu Iveco
vyrobilo 358 autobusů, od začátku
roku pak celkově 1537 autobusů
( – 16,1 %). Do vývoje výroby SOR
Libchavy se tradičně promítl
charakter zakázkové výroby a po
velmi úspěšném období poklesla
výroba od ledna do května
meziročně o 26,3 % na celkových
171 autobusů.
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Není klidu v Nissanu
Agentury hlásí další problémy v nejvyšším
vedení Nissanu. Ozývají se hlasy, že by výkonný
ředitel Ashwani Gupta (49) měl ve funkci nahradit
generálního ředitele Makotu Uchidu. V oficiálním
vyjádření Nissanu uvádí, že dvanáctičlenná
správní rada Nissan Motor nemá v plánu vyměnit
generálního ředitele Makotu Uchidu ani jiné změny
v nejvyšším vedení. Nicméně podle agentury
Reuters podporovatelé Gupty navrhují, aby buď
sdílel roli generálního ředitele s Uchidou, nebo ho
nahradil, přičemž Uchida by se stal předsedou
představenstva.
Podpora Gupty zintenzivňuje od představení
čtyřletého plánu obnovy Nissanu se snížením
provozních nákladů a posílením jeho globální
aliance s Renaultem a Mitsubishi. V Indii narozený
Gupta se podílel na sestavování tohoto plánu
a jeho příznivci nyní chtějí, aby jej realizoval.
Zdroje uvádějí, že Guptovi spojenci
v posledních týdnech posílili kvůli rostoucím
pochybnostem o schopnosti Uchidy vyvést
Nissan z problémů. Přitom se připomíná jeho
matné vystoupení na tiskové konferenci na níž
představil plán snížení výrobní kapacity a omezení
modelové nabídky Nissanu spolu s důrazem na
sdílení nákladů a investic. Uchida zde zdůraznil,

že „hlavním cílem plánu není restrukturalizace,
ale vybudování finanční základny, což povede
k budoucímu růstu.“ Komentáře uvádějí, že Uchida
prokázal nedostatek naléhavosti v současné
kritické situaci.
Gupta již ve skutečnosti převzal velkou část
odpovědnosti za řízení Nissanu. Podle anonymních
informátorů řídil všechna jednání vedení v ústředí
v Jokohamě o zotavení na klíčových trzích
jako jsou Čína a USA: „Při formulaci plánu činí
veškerá zásadní rozhodnutí, zatímco od Uchidy
nedostáváme žádné pokyny.“
Plán obnovy společnosti Nissan vychází
z myšlenek, které už dříve Gupta aplikoval jako
vicepresident Renault Group zodpovědný za
globální obchod s užitkovými vozidly. Při přípravě
strategie Nissanu spolupracoval s předsedou
Renault Group Jeanem-Dominiquem Senardem.
V důsledku toho si vytvořili úzký vztah, což je
klíčové pro znovuobnovení spolupráce v rámci
Aliance Renault-Nissan.
Nejistota v Nissanu přetrvává od konce
roku 2018, kdy byl zatčen jeho dlouholetý šéf
a zachránce před bankrotem Carlos Ghosn.
Ghosn byl generálním ředitelem do dubna 2017,
kdy odstoupil ale zůstal předsedou. Od té doby
už Nissan vystřídal tři generální ředitele.
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Vyberte vítěze ekologické soutěže E.ON Energy Globe
V Praze odstartovalo hlasování o vítězích 12.
ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe.
O vítězích bude prostřednictvím online hlasování
rozhodovat veřejnost. Hlasující mohou vyhrát
třeba rodinný let balonem nebo dvouměsíční
zápůjčku Škody Citigoe iV.
Soutěží se v pěti hlavních kategoriích Firma,
Produkt, Obec, Stavba a Vzdělávání. Z nich
vzejde celkový vítěz soutěže, který se bude moci
zúčastnit světového finále. Novou samostatnou
kategorií je Čistý vzduch. Odborná porota
vybírala dva nejlepší počiny zaměřené na úsporu
energií a ochranu přírody v každé z hlavních
kategorií. Jednomu ze dvou nominovaných
projektů mohou nyní lidé poslat svůj hlas do
konce září 2020 na webu www.energyglobe.
cz. Vítěze jednotlivých kategorií se dozvíme na
slavnostním vyhlášení 8. října 2020.
V kategorii Firma odborná porota ocenila
unikátní výrobu biometanu z biologicky
rozložitelných odpadů společností EFG v Rapotíně
na Šumpersku. O prvenství bude usilovat také
společnost Sonnentor, průkopník ve výrobě koření
a bylinných čajů i v oblasti trvale udržitelného
podnikání. Sonnentor odebírá zelenou energii,
provozuje solární elektrárnu a používá firemní
ﬂotilu elektromobilů a vozů na CNG.
V kategorii Obec jsou finalisty Hostětín na
Zlínsku v podhůří Bílých Karpat, kterou obklopují

ekologické sady, a hlavní město Praha
s progresivním sběrem odpadů, když v pilotních
projektech zkouší nové typy třídění, například
i jinak těžko zařaditelný gastroodpad.
Kategorie Produkt nabídne souboj mezi
projektem Amazinc!, který vyrábí čistě přírodní
opalovací kosmetiku v plně recyklovatelných
obalech, a Opravárnou, která na svém webovém
portálu sdružuje 1600 opravářů a servisů a svou
činností přispívá k naplnění cílů evropského
programu Green Deal.
V kategorii Stavba jsou nominované kulturní
polyfunkční budova komunitního projektu
v Chlumci nad Cidlinou a novostavba II. interní
kliniky a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc,
která je první nemocniční stavbou v ČR, splňující
standardy nízkoenergetické budovy.
V kategorii Vzdělávání se soupeří online kurz
Klimatická změna od Člověka v tísni a edukační
projekt Voda na 100 způsobů, který vytvořila
Masarykova základní a mateřská škola v Melči
na Opavsku.
Kategorie Čistý vzduch má své finalisty
v projektech z jihomoravského a jihočeského
kraje. Odborná porota ocenila záměr Podpory
zelených střech domů brněnského magistrátu
a moderní energetický zdroj firmy C-Energy,
který v Plané nad Lužnicí nahradil původní
tepelnou elektrárnu.
více na
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Koronavirus v logistice posílí pozici zaměstnavatelů
O tom, že nemoc covid-19 a s ní spojená
vládní opatření a zákazy napáchaly v řadě
odvětví nedozírné škody, bylo už popsáno
dost papíru. Jsou však obory, které z tohoto
období vyšly dobře. Jde především o oblast
e-commerce. Ta v uplynulých měsících rostla
v řádech desítek procent. Profitovaly z toho
i všechny na ní navázané obory, mezi nimi také
přepravní a logistické služby.
„V našich projektech, které jsou navázány na
e-commerce, docházelo na počátku pandemie
k několikanásobnému zvyšování objemu.
Nyní už je situace stabilizovaná, nicméně
stále vychystáváme vyšší počet objednávek
než v minulosti. V tuto chvíli se chystáme
na letní sezónu, takže poptáváme zájemce
o letní brigády,“ říká HR manažerka logistické
společnosti Geis CZ Jaroslava Šindelářová.
Vzhledem k mizivé nezaměstnanosti
několik let platilo, že si zaměstnanec vybírá
zaměstnavatele. „Většina odborníků na
trh práce teď očekává změnu, nicméně
v segmentu logistiky jsme zatím žádný výraznější
posun nezaznamenali. změny na trhu práce se
projeví spíše se zpožděním, nejspíše v létě a se
začátkem podzimu a zcela určitě s příchodem
roku 2021,“ konstatuje Šindelářová.

„Zatím to vypadá, že oproti kritické situaci
před pandemií přibylo zájemců o pozice typu
řidič, což má skutečně souvislost s koronavirem,
protože řada dopravců byla navázána na výrobu
automobilů a během omezení nebo uzavření
provozů přišla o zakázky. Zvýšil se také zájem
o méně kvalifikovanou práci, například o pozice
typu skladník. Trh práce v horizontu měsíců
zaplní lidmi, kteří mají co nabídnout a přesto
nedobrovolně přišli o zaměstnání. Tím se zvýší
konkurence,“ uvádí Šindelářová.
Personalistka připouští, že některé lokality
jsou pro Geis CZ problematičtější a vysvětluje:
„Není to kvůli nezájmu uchazečů o práci u nás,
ale spíše o našich požadavcích na kvalifikaci
a praxi. Decentrální charakter naší společnosti
neumožňuje zaškolení velkého počtu lidí, kteří
s podobným typem práce nemají žádnou
zkušenost a pokud se někdo uchází o pozici
řidiče požadujeme řidičský průkaz.“
Firma přijímá i absolventy. „Zajímají nás ti, kteří
u nás byli někdy v průběhu studia na praxi nebo
na brigádě, takže mají představu co je u nás
čeká a nemusíme se bát, že si práci u nás během
zkušební doby rozmyslí, protože mladší ročníky
mají větší tendenci k fluktuaci,“ říká Jaroslava
Šindelářová.
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