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Spalovací motory byly zakázány – ano nebo ne?
Ministři životního prostředí zemí EU, včetně
české zástupkyně Anny Hubáčková (KDU-ČSL),
po šestnáctihodinovém jednání o balíčku Fit for
55 schválili legislativu, která má zajistit 100% snížení
emisí u nových aut a lehkých užitkových vozidel
prodávaných po roce 2035.
„V roce 2035 nekončí prodej aut se
spalovacími motory. Auta, pokud budou mít čisté
alternativní palivo, mohou být dál prodávána
a být v provozu,“ tvrdila po jednání Hubáčková.
Dala tím jasně najevo, že vůbec netuší o čem
jednala a co schválila. To ostatně prokázala už
před začátkem jednání v Lucemburku, když pro
Českou televizi prohlásila: „České stanovisko je
jednoznačné, jsme pro CO2!“
Že vyjednaný kompromis je pro Českou
republiku dobrý je přesvědčen zmocněnec
Ministerstva životního prostředí ČR pro jednání
na úrovni Rady EU Ladislav Miko, který radostně
ohlásil: „Ve 2:13 ráno je hotovo! Máme dohodu
na Fit for 55 a mandát pro další vyjednávání v roli
předsednictví. Díky Francii za neúnavné hledání
a nalezení kompromisu, který je dobrý i pro ČR.“
Osobní auta a užitková vozidla podle
představ Evropské komise, poslanců Evropského

parlamentu i ministryň a ministrů životního prostředí
tedy mohou mít spalovací motor, ten však nesmí
vypouštět žádné emise. Jenže při spalování, tedy
reakci paliva s kyslíkem z ovzduší, vždy vznikají
jedovaté oxidy dusíku. Požadavku Evropských
politiků tak může vyhovět pouze spalování vodíku
s čistým kyslíkem.
Německá vláda si vymínila možnost dalšího
jednání o možném prodloužení prodeje aut se
spalovacími motory při použití syntetických paliv
s neutrální uhlíkovou bilancí. Tato kompromisní
formulace se snaží řešit rozpory v tamní vládní
koalici. Jenže Evropský parlament výjimku pro
použití tzv. e-paliv jednoznačně zamítl a není
pravděpodobné, že by změnil své mínění.
Evropští politici tedy ignorují varování vědců,
že systematickou elektrifikací dopravy v Evropě
se žádné zlepšení z hlediska klimatu nedosáhne.
Odmítají hodnotit uhlíkovou stopu za celou
životnost vozidla, tedy včetně výroby akumulátorů
a těžby surovin pro ně, a emise CO2 uvolňované
při výrobě elektrické energie – jediné o co se
starají jsou emise CO2 vycházející z výfuku.
Více na str. 11 a 12 (dostupné po stažení pdf
verze)
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Honda oznámila ceny nového Civicu
Honda Civic slaví 50. výročí a od uvedení
na trh v roce 1972 se prodalo více než
27,5 milionu kusů. Nyní Honda oznámila
ceny 11. generace, která je k dispozici
výhradně s hybridním pohonem e:HEV.
U tohoto systému je hlavním zdrojem
pohonu elektromotor s výkonem 135 kW
(184 k). Nepřeplňovaný zážehový motor
2,0 l s přímým vstřikováním a výkonem
105 kW (143 k) pohání většinu času druhý
elektromotor, který slouží jako generátor
k nabíjení 1,05 kWh akumulátoru. Ten
napájí hlavní elektromotor. Systém přepíná
mezi čistě elektrickým, hybridním nebo
čistě spalovacím pohonem v závislosti na
optimální spotřebě paliva a jízdním profilu.
Zrychlení z 0 – 100 km/h je za 7,8 s, nejvyšší
rychlost 180 km/h, a Honda uvádí spotřebu
4,7 l/100 km. Interiér nabízí infotainment
s 9“ displejem a digitální přístrojový panel

10,25“. Objem zavazadlového prostoru je
410 l, po sklopení zadních sedadel je to 1220
l. Cena začíná na 769 900 Kč a zákazníci
již mohou Civic e:HEV objednávat.

DS 7: už mi neříkejte Crossback
Rodinné SUV DS 7 Crossback bylo před
pěti lety prvním samostatným modelem
nově vytvořené značky DS. Tento
460 cm dlouhý model se stal jedním z jejích
nejúspěšnějších modelů – představoval
až 50 % prodeje značky. Nyní prochází
oživením vzhledu spojeným s odstraněním
dovětku Crossback v názvu. Modernizace
se vyznačuje především úpravami přední
a zadní části vozidla. Nové světlomety Pixel

LED projektory s 84 LED diodami umožňují
optimalizovat osvětlení podle dopravních
podmínek. Světla pro denní svícení DS Light
Veil se skládají ze čtyř řad s 33 LED diodami.
Noblesní interiér s 12“ multimediálním
displejem infotainmentu se na pohled moc
nezměnil. Nový operační systém Stellantis
ale představuje významný pokrok v oblasti
ergonomie. Novou vrcholnou verzí je DS 7
E-Tense 4x4 360 se systémovým výkonem
265 kW (360 k) a pohonem všech kol.
Stávající plug-in hybridní verze DS 8 E-Tense
225 a 300 4x4 těží z nového 14,2 kWh
akumulátoru pro zvýšení dojezdu na 65 km.
V nabídce je také turbodiesel o výkonu
96 kW (130 k). Vůz se vyrábí se v Mylhúzách
ve Francii. Příjem objednávek vč. online
prodejního systému začne během léta a
první vozy budou v prodejnách DS Stores v
říjnu 2022.
více na
www.autoweek.cz

Citroën ë-C4 X – další nová cesta
Třetí generace Citroënu C4, představená
v roce 2020, oslovuje v segmentu kompaktních
vozů zákazníky nekonvenčním stylem a pohodlím.
Nyní Citroën uvádí na trh nový model s globálním
zaměřením C4 X určeným pro zákazníky a trhy
zejména na jihu a východě Evropy, preferující
kompaktní sedany. Ale jak je dnes zvykem, design
vozu nabourává tradiční definice. Dynamický
profil ve stylu fastbacku vzadu plynule přechází
do víka odděleného zavazadlového prostoru.
Citroën jej proto označuje jako čtyřdveřový
tříprostorový, ale nechce, aby se mu říkalo sedan.
Stejně jako C4 vychází z platformy EMP.
S délkou 460 cm se C4 X řadí přesně mezi
hatchback C4/ë-C4, dlouhý 436 cm, a crossover
C5 X, dlouhý 480 cm. Rozvor náprav 267 cm je
shodný s rozvorem C4/ë-C4, tak že nárůst délky
byl dosažen jen prodloužením zadního převisu

pro zavazadlový prostor o objemu 510 l, o 130 l
větší než u C4.
S prvky Citroën Advanced Comfort nabízí
interiér prostor i komfort odpovídající charakteru
značky. To je patrné zejména na zadních
sedadlech. Digitální 7“ přístrojový panel může
být doplněn o head-up displej. Infotainment
MyCitroën Drive Plus, který byl nedávno
představen v C5 X, používá rozhraní s 10“ HD
displejem, který lze uzpůsobit pomocí systému
widgetů.
Citroën ë-C4 X se bude v mnoha evropských
zemích (Belgie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Skandinávie
a Velká Británie) prodávat jen s elektrickým
pohonem s elek tromotorem o v ýkonu
100 kW a dojezdem 360 km. Citroën ale myslí i na
zákazníky v zemích, pro které je elektrický pohon
příliš drahý. Těm nabídne C4 s osvědčenými
zážehovými motory 1,2 Pure Tech 110 (81 kW)
resp. 130 (96 kW) i s turbodieselem 1,5 BlueHDi 130
(96 kW). Vůz je samozřejmě vybaven odpružením
Citroën Advanced Comfort s progresivními
tlumiči s hydraulickými dorazy.
Citroën novinkou cílí i na firemní zákazníky,
taxislužby, půjčovny a služby s řidičem. Vyrábět
se bude ve Villaverde nedaleko Madridu. Prodej
bude zahájen na konci roku 2022 resp. počátkem
roku 2023.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen v Číně představil ID. Aero
Volkswagen v Číně online představil studii
ID. Aero, což je jeho první plně elektricky
poháněný sedan vyšší střední třídy. Vůz
je téměř pět metrů dlouhý a byl navržen
s důrazem na aerodynamiku. Koncernová
modulární platforma s elektrickým
pohonem MEB umožnila vytvořit dlouhý
rozvor a díky tomu i prostorný interiér.
ID Aero má akumulátor s využitelnou
kapacitou 77 kWh a slibuje dojezd 620 km
(ID.5 se stejným akumulátorem ujede 521
km). K dispozici budou dvě varianty pro
oba společné podniky Volkswagenu –
s FAW bude pokrývat sever země, zatímco

SAIC-VW bude působit na jihu Číny. V Číně
bude elektrický sedan k dispozici v druhé
polovině roku 2023. Produkční verze
pro Evropu má začít sjíždět z montážní
linky v Emdenu později. V Evropě chce
Volkswagen do roku 2030 prodávat 70 %
vozů s nulovými emisemi.

Elektrický Mercedes ujel 1202 km
Po jízdě ze Stuttgartu do Cassis ve Francii
v dubnu 2022, kdy ujel 1008 km, posunul
výzkumný vůz Vision EQXX rekordní hodnotu
ještě dál když na jedno nabití akumulátoru

absolvoval cestu ze Stuttgartu do Silverstone
ve Velké Británii dlouhou 1202 km. Mnohé
bylo tentokrát jinak. První cesta vedla
přes Alpy a zahrnovala náročné úseky na
spotřebu energie a rekuperaci. Nyní byly ve
hře letní teploty až 30 °C spolu se zvýšenou
hustotou dopravy. Vyniknul tak inovativní
termomanagement. Elektrický pohon
díky vysoké účinnosti vytváří jen minimální
odpadní teplo. Díky tomu je systém
řízení teploty malý a lehký. Vozidlo, které
dokáže jet rychlostí až 140 km/h, dosáhlo
průměrnou rychlost 83 km/h a spotřebu
8,3 kWh/100 km. Čistá doba dvoudenní
jízdy byla 14,5 hodiny.

Další témata 26. týdne na autoweek.cz
Direct pojišťovna klientům nabízí náhradní auto zdarma
Marcin Wasilewski šéfem společnosti EIT InnoEnergy
Elektrický Ford Transit s výkonem 2000 k
Hyundai Motor podpoří využití vodíku v ČR
Volvo vybuduje na Slovensku továrnu na elektromobily
více na
www.autoweek.cz

Sourozenci s velkou energií
Společnost Emil Frey uvedla na český
trh nové elektricky poháněné užitkové vozy
a z nich odvozené osobní verze Citroën
ë-Berlingo, Peugeot e-Partner/e-Rifter a Opel
Combo-e. Skupina Stellantis je vyvinula
jako společný projekt eK9 na bázi ﬂ exibilní
platformy EMP2.
Postavení osobních verzí je o to významnější,
že vzhledem k evropské legislativě zcela
nahrazují osobní verze se spalovacími motory.
Tyto velmi oblíbené modely lze koupit pro
dopravu osob se spalovacím motorem už
jen ve verzi homologované jako užitkový vůz
kategorie N1.
Všechny modely se nabízejí ve dvou délkách
– základní 4403 mm s rozvorem náprav 2785 mm
a prodloužené o 350 mm na 4753 mm s rozvorem
protaženým o 192 mm na 2975 mm. Základní
varianta užitkových verzí se dodává se 2 nebo
3 místy, pro L2 je k dispozici i Crew Van s pěti
místy. Osobní varianty se nabízejí jako pěti – nebo
sedmimístné.
Objem nákladového prostoru je až 4,4 m3,
přičemž vždy se vejdou dvě europalety. Osobní
verze mají v pětisedadlovém uspořádání
zavazadlový prostor o objemu 597 l resp. 850 l
a ve dvoumístném 2126 l resp. 2693 l. U osobních

verzí je unikátní nabídka úchytů Isofix pro všechna
tři sedadla druhé řady.
Navenek se modely tří značek liší jen designem
přídě. Zásadnější rozdíl je v interiéru, kde Peugeot
používá osvědčené uspořádání i-Cockpit s menším
volantem a zvýšenou polohou přístrojového panelu,
zatímco Citroën a Opel k tradičnímu uspořádání
přidávají nabídku head-up displeje. Společné
je použití přístrojového panelu tvořeného 10“
displejem a 8“ centrálním displejem infosystému.
Trakční elektromotor má výkon 100 kW (136 k).
Akumulátor s kapacitou 50 kWh (využitelných
je 45 kWh) umožňuje dojezd 280 km. Zvolit lze
ze tří jízdních režimů a v rámci základní volby lze
kromě jízdy nastavit i zvýšenou míru rekuperace.
V nabídce je i posílená kontrola trakce IntelliGrip
resp. Grip Control s výběrem pěti specifických
povrchů.
Ceny se liší vzhledem k různým úrovním
základní výbavy. Užitkové verze bez DPH začínají
na 799 450 Kč za Citroën ë-Berlingo Van, 824 000
Kč pro Peugeot e-Partner a 799 490 Kč pro Opel
Combo-e Van. Osobní verze s DPH začínají na
915 000 Kč za Citroën ë-Berlingo, 1 000 000 Kč
pro Peugeot e-Rifter a v případě Opel Combo-e
Life je akční nabídka od 829 990 Kč. Všechny se
vyrábějí ve španělském Vigu.
více na
www.autoweek.cz

Akt o datech – pozitivní vývoj
Skupina nezávislých poskytovatelů
služeb ISP, zastupující 4,5 milionu
pracovních míst v automobilovém
sektoru v celé Evropě, vítá velmi pozitivní
výměnu názorů s eurokomisařem Thierrym
Bretonem o tom, jak může Akt o datech a
připravovaná regulace pro toto odvětví
vytvořit prostor pro rychlou inovaci dat
generovaných vozidlem v evropském
automobilovém a mobilním ekosystému.
Členové skupiny ISP uvítali tento přístup

a pozitivní rámec vytvořený Aktem
o údajích. Skupina se s komisařem
shodla na naléhavé potřebě, aby
byl návrh Aktu o údajích přijat co
nejdřív Komisí, Evropským parlamentem
a Radou a aby byl přijat návrh regulace
nařízení pro přístup k údajům a zdrojům
ve vozidle ještě před evropskými
volbami v květnu 2024. Účastníci z ISP
s komisařem sdíleli případy použití ze své
části ekosystému, což vedlo k živému
dialogu o motivační roli, kterou mohou
hrát inovace v oblasti automobilového
průmyslu a služeb mobility v digitálních
technologiích ve spojení s udržitelnou
transformací včetně rychle se vyvíjejícího
prodeje elektrických vozidel.

Motul partnerem legendárního závodu
Motul uzavřel partnerství s nejstarším
stálým motoristickým sportovištěm na
světě – závodem do vrchu Shelsley
Walsh v anglickém Worcestershire. Motul
byl potvrzen jako oficiální dodavatel
maziv. Motul bude hrdým partnerem i při
setkání Classic Nostalgia, které uspořádá
Midland Automobile Club o víkendu 16.
a 17. července. Půjde o jednu z hlavních
událostí oslav 60. výročí vítězství značky
BRM v mistrovství světa F1. Motul bude na
Shelsley Walsh viditelný na různých místech
podél 1000 yardové trati (necelý kilometr).
Alce BRM 60 Celebration prezentovaná
Motulem představí 20 klíčových vozů
z historie značky jako BRM P48 Grahama

Hilla,
P25
F1
s motorem vpředu
a P201 F1 z roku
1974 sponzorovaný
Motulem.
Mnohé
z nich budou během
závodu vyjíždět do
vrchu, v některých
případech řízeny bývalými jezdci BRM.
Účast přislíbili Richard Attwood, Howden
Ganley nebo Mike Wilds. Součástí Classic
Nostalgie bude i setkání rallyových
vozů skupiny B, pocta legendě závodů
cestovních vozů Gerrymu Marshallovi,
Concours
d’Elegance
a
výstava
historických vozidel.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Klaus Zellmer se ujal vedení Škoda Auto
Klaus Zellmer oficiálně převzal pozici předsedy
představenstva společnosti Škoda Auto. S účinností
od 1. 7. 2022 se podle rozhodnutí jediného akcionáře
stal členem představenstva Škoda Auto a téhož
dne byl v rámci prvního jednání představenstva
zvolen jeho předsedou. Povede automobilku
v období transformace automobilového průmyslu
a přechodu k elektromobilitě.
Zellmer vystřídal Thomase Schäfera, který
odešel do Wolfsburgu řídit značku Volkswagen –
Osobní vozy a je zodpovědný za vedení skupiny
velkoobjemových značek, kam patří Volkswagen,
Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen užitkové vozy.
Schäferův předchůdce na těchto postech Ralf
Brandstätter, se stal členem představenstva
skupiny VW pro Čínu.

„Vidím před sebou vysoce motivovaný tým,
který v uplynulých dvou letech zvládl nejrůznější
výzvy. Nyní nás čeká další krok. Obrovskou
předností značky Škoda je její zaměření na
zákazníka. Na tom chceme systematicky
stavět i v nadcházejícím období digitalizace
a elektrifikace. Naším záměrem je, aby všechny
produkty a služby dávaly perfektní smysl, byly
snadno použitelné a pomáhaly zlepšovat život
našich zákazníků. Společně s naším sociálním
partnerem Odbory Kovo společnost Škoda Auto
provedeme desetiletím transformace tak, aby
všichni škodováci měli zítra a pozítří jistou práci.
To je můj cíl a to mě motivuje,“ řekl Klaus Zellmer.
Klaus Zellmer označil za důležitý cíl návrat ke
kratším čekacím lhůtám pro kupce aut: „Krok za
krokem chceme nechat za sebou
nedostatek polovodičů a úzká
místa v dodávkách a udělat vše
pro to, aby naši zákazníci dostali
svůj vůz Škoda co nejdřív.“
Absolvent studia podnikové
ekonomiky Klaus Zellmer zahájil
svou profesní dráhu v roce 1997
ve společnosti Porsche AG.
Postupoval přes různé funkce
v obchodě a marketingu
až v roce 2010 stanul v čele
Porsche Deutschland a v roce
2015 byl jmenován generálním
ředitelem Porsche Cars North
America. Od 15. září 2020 se
stal členem představenstva
značky Volkswagen Osobní
vozy za oblast Prodej, marketing
a aftersales.

více na
www.automakers.cz
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Pozice zemí
proti zákazu ICE

Solidní výsledky českého autoprůmyslu
I přes další pokles výroby vozidel v České
republice se podnikům automobilového
průmyslu podařilo také v roce 2021 meziročně
zvýšit celkové tržby i export a zároveň udržet
zaměstnanost i růst mezd.
„Automobilový průmysl se už třetím rokem
potýká s kombinací mnoha negativních faktorů.
I když si rok 2021 patrně zapamatujeme jako
rok čipové krize, s problémy se nepotýkali jen
odběratelé polovodičů. Dodavatelské řetězce
a logistika stále ještě zdaleka nefungují tak,
jak jsme byli dříve zvyklí. Výrazně se prodloužily
dodací lhůty dílů a surovin a v důsledku toho
došlo k výraznému nárůstu cen vstupů.,“ popsal
situaci prezident Sdružení automobilového
průmyslu Martin Jahn.
„Je zapotřebí vyzvednout výkonnost
tuzemských firem. Přes všechna negativa se
firmám sdruženým v AutoSAP podařilo navýšit
celkové tržby. Ty teprve potřetí v historii překonaly
hranici 1,1 bilionu korun, což svědčí především
o dalším posunu k produkci s vyšší přidanou
hodnotou,“ dodal Martin Jahn.
„Poptávka po nových vozech je nadále
vysoká, situace ve výrobě ale zůstává velmi
obtížná. V prognózách jsme proto opatrní,
dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou nadále
velmi rozkolísané a další vývoj je tak jen těžko
predikovatelný,“ řekl Martin Jahn.

„Automotive je lídrem v oblasti vědy,
výzkumu a inovacích v českém průmyslu
z pohledu rostoucího podílu počtu pracovníků
i celkových investic, které tvoří téměř třetinu všech
průmyslových investic do výzkumu a vývoje
u nás,“ říká Miroslav Dvořák, viceprezident
Sdružení automobilového průmyslu a předseda
představenstva Motor Jikov Group.
Zároveň varuje před dopady energetické
krize na inovační potenciál firem. „Také na
autoprůmysl doléhá dramatický růst cen
energií a dalších vstupů. Výrobní ceny rostou
meziročně dvojciferným tempem. Náklady na
elektřinu a plyn se meziročně zvýšily pěti až
sedminásobně. To výrobce limituje v úsilí vyjít
vstříc požadavkům na růst mezd i v pokračování
investičních záměrů, jejichž omezení povede
ke ztrátě konkurenceschopnosti našich firem
vůči těm ze zemí, kde se ceny energií podařilo
zastropovat. Pomoc státu je opravdu klíčová,“
dodává Miroslav Dvořák.
Neméně důležitým úkolem pro současnou
vládu bude provést český průmysl transformací
s nástupem čisté mobility, tlakem na efektivitu
a tlakem na vyšší ekologičnost výroby.
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Jen slovní hříčka?
O čem vlastně rozhodla Rada evropských
ministrů životního prostředí? V textu schváleném
poslanci Evropského parlamentu jen nahradila
slova „bez emisí“ slovy „klimaticky neutrální“.
Zdánlivě drobná změna, když ministryně
a ministři nahradili formulaci „Od roku 2035
mohou být v Evropě registrovány pouze osobní
automobily s emisemi sníženými na nulu“ větou
„Od roku 2035 mohou být v Evropě registrovány
pouze osobní automobily s klimaticky neutrálním
pohonem“, je vykládána jako popření zákazu
spalovacích motorů po roce 2035. Pochopitelně
vyvolala bouři nevole u neziskových organizací
bojujících proti osobní mobilitě obyvatel Evropy.
Pod heslem „bezemisní“ se v EU dlouhodobě
prosazuje elektromobilita s tím, že bezemisní jsou
auta, která za jízdy nevypouštějí z výfuku žádné
emise. Pokud ale chceme bojovat proti emisím
oxidu uhličitého (CO2), a to skutečně globálně
a nejen v místě provozu automobilu, pak je nutné
zahrnout do celkové bilance celý životní cyklus
vozidel včetně výroby, těžby surovin a posléze

likvidace. V této bilanci ovšem elektromobily
nevycházejí o nic lépe než vozidla s moderními
vznětovými motory.
Jako klimaticky neutrální se vnímá použití
syntetických paliv (e-paliv) vyráběných ze
zachyceného CO2 s využitím elektrické energie
získávané z obnovitelných zdrojů. V případě
nákladních aut, autobusů a hlavně letadel
a lodí se politici již dávno rozhodli pro podporu
používání těchto paliv, která jsou v celkové
bilanci CO2 klimaticky neutrální. Syntetická
paliva by ale měla být podle Evropské komise
vyhrazena jen pro dopravní systémy, které jsou
důležité pro ekonomiku, zatímco občané se musí
smířit s elektromobily. Ale nejen oni, ale všichni,
kteří používají lehké užitkové automobily.
Znamená tedy záměna formulace „bez emisí“
za „klimaticky neutrální“ možnost, že se najde
cesta pro další život spalovacích motorů? To lze
s vysokou mírou pravděpodobnosti vyloučit. Ta
nenápadná změna formulace totiž byla přijata
jen jako úlitba pro uklidnění sporů v německé
vládě. Ve skutečnosti
Evropský parlament, který
bude definitivní formulaci
schvalovat, před dvěma
t ýd ny j e d n oz na č n ě
vyloučil možnost použití
syntetických paliv pro
osobní auta a trval na
formulaci „bez emisí“.
Těžko přání několika
německ ých ministrů
přiměje europoslance
změnit názor. Zvláště když
se okamžitě dostali pod
tlak desítek neziskových
organizací, které požadují
ko n e c s p a l ova c í c h
motorů v EU za každou
cenu.
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Reakce na zákaz prodeje aut se spalovacími motory
Rozhodnutí zemí EU vyřadit spalovací motory
vyvolalo kontroverzní reakce. Zastánci i odpůrci
spalovacích motorů je kritizují z protichůdných
důvodů.
Šéf BMW Oliver Zipse uvedl: „Vsadit vše na
jednu kartu v dnešní době je chyba. Zda se do
roku 2035 podaří vytvořit potřebnou nabíjecí
infrastrukturu pro e-auta, je otevřenou otázkou
a jak chce Evropa zajistit přístup ke klíčovým
surovinám není jasné. Hrozí zde nové závislosti.“
Šéf VW Herbert DIess byl naopak na úterním
závodě demonstrativně spokojen: „Zákaz
spalovacích motorů v Evropě by nás neměl děsit.
Může přijít – jsme na něj nejlépe připraveni.“
Regionální šéf CSU Alexander Dobrindt
označil rozhodnutí za „fatální chybu“: „Spalovací
motor zajistil v Evropě prosperitu po desetiletí,
vytvořil pracovní místa a přidanou hodnotu.
Spolková vláda nedokázala převzít svou vedoucí
roli a zastavit antiinovační a prosperitu ohrožující
politiku z Bruselu.“
„Je to jako komunismus,“ komentoval
rozhodnutí místopředseda sdružení ZDK Thomas

Peckruhn, který na začátku 80. let působil v NDR
v soukromém autobazaru Liebe.
„Hra pro spalovací motor v Evropě skončila,“
uvádí nadšeně organizace Transport &
Environment (T&E). „Rozhodnutí končí kontrolu
ropného průmyslu nad dopravou a dává Evropě
šanci na dekarbonizaci do roku 2050. Evropské
vlády přijaly historické rozhodnutí ukončit prodej
znečišťujících automobilů. Doprava je největším
zdrojem emisí a auta jsou tou největší částí
problému.“ řekla v Bruselu Julia Poliscanova,
vrchní ředitelka pro vozidla a elektromobilitu v T&E.
„Dnešek je obrovským krokem vpřed v boji proti
znečištění ovzduší a zpřístupnění elektromobilů.
E-paliva ale jsou falešným řešením, jsou neefektivní,
nejsou klimaticky a jejich dostupnost bude
omezená. Uvítali bychom ještě jasnější závazek
směřující k elektrickému pohonu,“ řekla generální
ředitelka organizace BUND Antje von Broocková.
Člen představenstva Greenpeace Martin
Kaiser řekl: „Zákaz spalovacích motorů
poškozujících klima přichází příliš pozdě na to,
aby bylo dosaženo cíle 1,5 °C.“
více na
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Pozice zemí proti zákazu ICE
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Francouzi se v doznívajících dnech svého
předsednictví v Radě EU pokusili o působivý
diplomatický výkon – přimět členské státy EU, aby
souhlasily s postojem ke klimatickému balíčku Fit
for 55. Diskuse mezi ministry životního prostředí
proběhla v Lucemburku, ale namísto projednávání
jednotlivých právních předpisů se Francouzi
rozhodli dát dohromady několik dokumentů.
To znamenalo, že o balíčku Fit for 55 se
diskutovalo a hlasovalo jako o celku. Dopravní
soubory zahrnovaly vytvoření systému emisních
povolenek pro budovy a silniční dopravu.
Hvězdou přehlídky byly navrhované normy
CO2 pro automobily a dodávky, kontroverzní
dokument, který by od roku 2035 znamenal úplný
zákaz prodeje vozů s motory na benzin a naftu.
Při hlasování byl postoj mnoha členských států
jasný – Itálie, Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko
a Slovensko rozeslaly dokument podporující 90%
snížení emisí CO2 z automobilů do roku 2035, čímž
se 100% snížení posunulo zpět do roku 2040 aby
to zemím poskytlo víc času na instalaci potřebné
infrastruktury a pomohlo s krizí životních nákladů.
A Polsko s Maďarskem byly striktně proti návrhu.

V jiných částech Evropy získal návrh
přechodu na čistá vozidla silnou podporu,
s jedinou kritikou, že datum vyřazení spalovacích
motorů má být dřív. Nizozemsko nemělo
trpělivost s řečmi o snížení cílů nebo používání
syntetických paliv jako řešení: „Nemůžeme
akceptovat žádné oslabení... To, co je na
stole, je naprosté minimum a musíme na něm
skutečně trvat.“
Největší otazník se vznášel nad Německem,
jehož postoj přišel s hromadou zmatků. Německo
nakonec požádalo o doplnění zákona, který
umožní vozidlům používajícím CO2 neutrální
paliva prodej i po roce 2035.
Italské zastoupení EU v Bruselu učinilo
neobvyklý krok, když začátkem tohoto měsíce
zaslalo italským poslancům v Evropském
parlamentu podrobná doporučení k hlasování.
Podle e-mailů, získaných Euractivem, je
požádalo, aby odmítli navrhovaný zákaz aut
se spalovacími motory.
Nová čísla ukazují, že produkce bioetanolu
v Evropě vedla v roce 2021 k vyšším výnosům
na krmiva pro zvířata než na paliva. To je podle
průmyslu další důkaz, že biopaliva mohou
přispět ke stabilitě produkce potravin.
více na
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Autix BMS posouvá ﬁrmy do světa digitalizace
Moderní modulový online systém pro
efektivní řízení Autix BMS je moderní Business
management systém (odtud BMS), který nabízí
reálné řešení SaaS (Software as a service).
Nevyžaduje firemní servery a nemusí se
instalovat do fi remních počítačů. Jedná se
o patřičně chráněný online nástroj, do něhož
můžete mít přístup z jakéhokoliv počítače.
Ovládání je snadné, nejsou potřeba náročná
školení. Pracuje s daty v reálném čase a firemní
procesy se dají snadno automatizovat.

potřeba mít všechny moduly, ale jen ty, které
firma skutečně potřebuje. V systému naleznete
modul pro řízení objednávek i zakázek, modul
zaměřený na personalistiku. Příslušný modul
zajistí správu dokumentů – od přijatých faktur,
které se automaticky přenášejí do účetnictví, až
po evidenční listy. Výrazně tím sníží papírovou
administrativní zátěž firmy. Autix je propojen
s účetním modulem ABRA Flexi a ve spolupráci
se společností E-Consulting jsou veškeré účetní
úkony zautomatizované.

Autix BMS je moderního online řešení pro
různé podniky nabízející online modulární
a univerzální systém typu „vše v jednom“ pro
efektivní řízení firem podnikajících v různých
odvětvích. Autix je řešením pro velké i pro
malé firmy včetně provozovatelů e-commerce.
Jeho prostřednictvím lze průběžně kontrolovat
pracovní i administrativní procesy. Management
do něj může vstupovat podle potřeby v kanceláři,
doma, ale i třeba na dovolené. Systém se
kontinuálně vyvíjí, aktualizace jsou bezplatné
a může pracovat s jakýmkoliv operačním
systémem.

Ve spolupráci se společností Smartbox se
integrují chytré boxy, což je chytré řešení zejména
pro servis vozidel. Díky systémovému propojení
s BMS se zákazník může objednat do servisu,
sepsat zakázku, přistavit vozidlo a po opravě si
ho vyzvednout. Veškerá komunikace probíhá
elektronicky včetně plateb a dokumentace.
Pracovník servisu vše ovládá z Autixu odkud může
stále monitorovat stav každé zakázky. Toto řešení
je vhodné také pro půjčovny vozidel, operativní
leasing apod.

Online systém nabízí 17 modulů navržených
pro potřeby nejrůznějších uživatelů. Přitom není

Autix BMS je produkt české společnosti ATX
development zabývající se inovacemi, digitalizací
a efektivitou řídících procesů s mezinárodní
působností.
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