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Škoda Octavia v plném lesku
Modelová řada Škoda Octavia ještě nikdy
v historii nepředstavovala tak široké portfolio
jednotlivých verzí, motorových variant a výbav.
U novinky značky Škoda mohou zákazníci vybírat
nejen mezi karoseriemi liftback a kombi, ale
i sportovní verzi RS či oﬀroadovou Scout.

Octavia se rovněž může pochlubit řadou
vyspělých konstrukčních prvků a elektronických
asistenčních systémů včetně několika novinek,
jakými jsou například centrální airbag zabraňující
vzájemnému zranění řidiče a spolujezdce, headup displej či Asistenty při odbočování a vyhýbání.

Technickou vyspělost navíc podtrhuje široký
výběr ekologických motorů a pohonných
systémů, které lze kombinovat s moderními
přímo řazenými a automatickými převodovkami
DSG či elektronicky řízeným pohonem všech
kol s lamelovou spojkou zcela nové generace.
Na výběr je celkem pět systémů pohonu: se
zážehovými motory TSI Evo, se vznětovými TDI Evo,
na stlačený zemní plyn G-TEC, s mild-hybridním
systémem e-TEC a s plug-in hybridním pohonem iV.

Obě základní verze jsou k dispozici se třemi
vznětovými motory 2,0 TDI nové generace Evo
(85, 110 a 147 kW), se třemi zážehovými motory
1,0 TSI/81 kW, 1,5 TSI Evo /110 kW s aktivní deaktivací
válců ACT a 2,0 TSI/140 kW. S motory 1,0 TSI
a 1,5 TSI se nabízejí i mild-hybridní verze Octavie
e-Tec se startér-generátorem nabízejícím
až 50 N.m podpůrného točivého momentu, které
se ve vozech Škoda objevují vůbec poprvé.
Verze G-Tec se čtyřválcem 1,5 TSI/96 kW využívá
pohon na CNG.
Vozy Octavia a Octavia Combi s označením
iV jsou podobně jako model Superb iV vybaveny
plug-in hybridním pohonem s motorem
1,4 TSI/110 kW, elektromotorem o výkonu 85 kW
a šestistupňovou převodovkou DSG. Největší
výkon systému je 150 kW. V čistě elektrickém
módu nabízejí obě karosářské varianty vozu
dojezd až 60 km.
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Kritika zaměření spolkové vlády na elektromobilitu
Prezident německého svazu strojírenství
VDMA Carl Martin Welcker kritizuje současné
zaměření politiky na elektromobilitu: „Stále
postrádáme skutečný obchodní model pro
elektromobily bez dotací prodeje ze strany
státu. Současný přístup vlády je katastrofa,
pro daňové poplatníky velmi nákladná.“
Welcker argumentuje tím, že elektricky
poháněná auta nemají pro běžný provoz
žádný smysl a ve městech pro ně chybí
potřebné energetické sítě nebo nabíjecí
zařízení. Kromě toho elektricky poháněný
automobil s dnešním mixem výroby
elektrické energie a dopadem výroby
akumulátorů na životní prostředí nepřináší
výraznější efekt. „Pokud opravdu chceme
chránit klima, musíme najít cenu za emise

CO2 která poroste pomalu ale jistě a bude
tedy mít patřičný efekt. S tímto přístupem by
nebyl potřeba všechen ten balast kolem,
finanční podpora nákupu elektromobilů
nebo dotace na dobíjecí stanice. Pokud
chceme mít šanci udržet si dlouhodobě
postavení technologického lídra v mobilitě,
můžeme to dosáhnout spíš s vodíkem než
s akumulátory,“ řekl předseda VDMA.

Emise nových automobilů v roce 2019 opět stouply
Průměrné emise CO2 u nových osobních
i lehkých užitkových automobilů v Evropě
v roce 2019 podle Agentury EU pro životní
prostředí EEA opět vzrostly, a to už třetí rok
za sebou. Emise u nových automobilů,
registrovaných ve 27 členských státech
EU plus ve Velké Británii, Island a Norsku,

byly v roce 2019 122,4 g CO2/km, což
znamená nárůst o 1,6 g/km ve srovnání
s rokem 2018. Plných 38 % nových registrací
patřilo vozům kategorie SUV, které emitují
v průměru 134 g CO2/km, tedy o 13 g/
km více než standardní vozy. Naopak
prodej vozidel se vznětovými motory, které
mají nižší emise CO2, klesl od roku 2011
o 23 %. Ačkoli je to stále ještě pod cílovou
hodnotou pro rok 2019 130 g/km, je to
výrazně nad úrovní 95 g/km, která má být
dosažena v letošním roce. Výrobcům, kteří
tento cíl EU nesplní, udělí Evropská komise
velkou pokutu.

Krátce
Volvo Cars, v majetku čínského holdingu Geely, se dohodla se společností Waymo
z koncernu Alphabet na spolupráci při vývoji autonomních vozidel.
Kalifornie uzákonila požadavek, aby do roku 2030 byla polovina kamionů bez emisí
a do roku 2045 budou povolena jen bezemisní nákladní vozidla.
více na
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Odvážná premiéra: Citroën C4 a ë-C4 – 100 % ëlectric
Citroën uvedl svou zásadní novinku, s níž se
vrací do segmentu kompaktních vozů, on-line
prezentací. Nová generace modelu C4 je pro
značku Citroën velmi důležitá. Citroën ji označuje
jako desátou s návazností na první model C4
z roku 1928. Celkem už bylo prodáno 12,5 milionu
kompaktních vozů legendárních modelů Ami
6/Ami 8, GS/GSA, BX, ZX, Xsara, C4 (generace
2004 a 2010) a C4 Cactus.
Nová generace C4 navazuje na styl SUV
vozů C3 Aircross a C5 Aircross a jako C4
Cactus má ochranné panely Airbumb. Citroën
přichází s originálním konceptem kompaktního
hatchbacku. Stále více zákazníků se přiklání
k vozům SUV – nikoliv proto, že by chtěli jezdit
v terénu, ale protože se jim líbí vyšší poloha
sedadel, pohodlnější nastupování, mají i lepší
přehled o okolí a získávají pocit bezpečí. Jsou
to logické a racionální požadavky. Citroën proto
spojil přednosti SUV s elegancí hatchbacku
a profilem kupé. Z toho vyplývá i jedna z
předností C4 – bezkonkurenční prostor na zadních
sedadlech. S rozvorem 267 cm a délkou 456 cm
je největším modelem využívajícím platformu
CMP EMP1.

C4 je orientován nejen na řidiče, ale snaží
se maximálně vyjít vstříc i spolujezdci, například
originálním patentovaným upevněním tabletu
Smart Pad Support Citroën.
Zásadní novinkou je, že zákazníci mohou
kromě motorů na benzin a naftu volit také plně
elektrický pohon, což je v tomto segmentu
unikátní. Citroën uvede C4 i ë-C4 – 100 %
ëlectric současně. Objednávky se začnou
přijímat do konce třetího čtvrtletí a první vozy
dorazí k zákazníkům před koncem letošního
roku. Ve Francii bude možné jej zakoupit i online. Předpokládaný podíl elektrické verze má
pro začátek být 6 %, ale cílem je brzké dosažení
10 %. Generální ředitel Citroënu Vincent Cobée
je ovšem přesvědčen, že reálný je dokonce
rychlý růst až na podíl 20 %.
Vyrábět se bude, stejně jako C4 Cactus, ve
španělském Villaverde nedaleko Madridu.

V interiéru zaujme centrální dotykový displej
10“ multimediálního systému. Pod ním najdeme
i tradiční ovladače jako důkaz toho, že Citroën
reaguje na rostoucí kritiku řidičů nespokojených
s přesunem všech ovládacích prvků na
displej. Jednoduchost ovládání je pro Citroën
zcela zásadní.
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Dostatečná vládní podpora znamená
investici do budoucnosti ČR
Automobilový průmysl představuje 10 % HDP
a do státního rozpočtu přímo na daních z příjmů
a sociálním a zdravotním pojištění odvádí 70
miliard korun. Automobilový průmysl pracuje
s velkou přidanou hodnotou – zaměstnává 11 % ze
všech zaměstnanců v průmyslu a přitom vytváří
23 % tržeb z průmyslové výroby. Při započtení
společností, které nejsou členy AutoSAP, se
společnosti působící v automobilovém průmyslu
podílejí na exportu ČR téměř 27 %.
Pandemie Covid-19 ﬁrmám v automobilovém
průmyslu odčerpala likviditu. Český automobilový
průmysl proto volá po přijetí opatření na podporu
ekonomické stability, ochranu pracovních míst
a dalšího rozvoje odvětví.
„Říká se, že pandemie koronaviru jen
překryla a urychlila pokles automobilového
průmyslu. Jenže co se týče automobilového
průmyslu v České republice tomu tak není.
Navzdory určitému zpomalení na evropských
trzích zůstala vloni výroba vozidel na rekordní
úrovni předchozího roku a tržby rostly vzhledem
k rostoucímu zájmu o dražší vozidla vyrobená
v České republice. První dva měsíce letošního
roku naznačily, že i rok 2020 by mohl být na
rekordní úrovni. Pandemie koronaviru způsobila
pokles tržeb, přičemž tato ztráta se bude nadále
prohlubovat. Výkonnost celého sektoru bude
ovlivněna nejen vývojem na zahraničních trzích,
ale také případnou podporou české vlády. Přijetí

opatření k restartu odvětví ze strany vlády bude
mít významný pozitivní multiplikační efekt na
vývoj celého hospodářství,“ vysvětluje prezident
Sdružení automobilového průmyslu Bohdan
Wojnar.
Automobilový průmysl je navíc klíčovým
odběratelem pro další průmyslová odvětví,
především pro výrobce elektrotechniky
a ocelářský průmysl. Jde o sektor, který
zaměstnává okolo 180 000 lidí přímo a přibližně
500 000 celkově a tvoří více než třetinu
průmyslových investic do vědy a výzkumu.
Zatím nedošlo k masivnímu propouštění, ale
většina ﬁrem se blíží na hranice svých možností.
Preventivní omezení nezaměstnanosti bude mít
příznivý vliv i na kupní sílu. Dosavadní vládní
opatření jsou málo účinná a spojená s příliš
velkou administrativní zátěží.
„Program Antivirus se ukázal jako funkční
prostředek, který pomohl odvrátit bezprostřední
hrozbu masivního propouštění v podnicích. Pro
řadu podniků je nyní klíčové tento program
co nejdříve prodloužit,
pokud možno do
data spuštění nového
systémového řešení
tzv. kurzarbeitu, které
by mělo vzít si za vzor
mnohem efektivnější
německý model. Je
v nejvyšším zájmu státu
pomoci především právě
v oblasti zaměstnanosti,“
uvádí Bohdan Wojnar.
více na
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Červen 2020:
český trh s osobními vozy se začal vzpamatovávat
Červnový pokles registrací nových osobních
vozů o 5,16 % naznačuje proti dvěma předchozím
měsícům možný návrat k normálu. Zatím ale
není důvod k optimismu, protože významnou
část nových registrací představují dodávky
už dřív objednaných vozů a dodávky státním
organizacím. Nadále přetrvávající dramatický
pokles registrací nových lehkých užitkových
vozidel (v červnu o 15,23 %) a zejména nákladních
automobilů (o plných 65,33 %!) ukazuje, že naše
hospodářství má stále hodně daleko alespoň
k mírnému náznaku návratu k normálu. Pro
prodej nových osobních automobilů navíc není
příznivý ani rostoucí podíl dovážených ojetin.
Přitom mezi nimi roste množství vozidel, která by
s ohledem na ochranu ovzduší vůbec neměla
být pouštěna na naše silnice, což je v přímém
protikladu ke stále se zpřísňujícím emisním
limitům u nových automobilů. V této souvislosti
vypadá skvěle ztrojnásobení počtu registrací
nových elektromobilů, ovšem ty stále představují
pouhých 1,1 % ze všech registrací.
Celkově registrace nových osobních vozů
v období 1. – 6./2020 klesly oproti stejnému
období loňského roku o 26,05 % ze 128 498 na
95 029 vozů, t j. o 33 469 vozidel. Podíl ﬁremních

automobilů za 1-6/2020 činí 71,5 % a privátních
28,5 %. Červnový meziroční pokles už činí jen
5,16 %.
Registrace dovážených ojetých osobních
automobilů v období 1. – 6./2020 poklesly
meziročně o 22,6 % na 69 026 vozidel. Jejich
průměrné stáří je 10,6 roku, přičemž podíl vozidel
starších 10 let činí 53,21%.
Celkově registrace nových lehkých užitkových
vozů v období 1. – 6./2020 klesly oproti 1. – 6./2019
o 27,58 % z 10 221 na 7402 vozů, tj. o 2819 vozidel.
V červnu klesly meziročně už jen o 15,23 %.
Zajímavostí je posun značky Volkswagen užitkové
vozy na první místo s 931 registrovanými lehkými
užitkovými vozy a tržním podílem 12,58 %.
Registrace nových nákladních vozů v období
1. – 6./2020 klesly oproti 1. – 6./2019 o 47,34 %
(z 6054 na 3188 vozů, tj. o 2866 vozidel. V červnu
ale meziročně klesly o plných 65,33 %. Registrace
nových autobusů vzrostly oproti 1. – 6./2019
o 5,38 % z 651 na 686 autobusů, tj. o 35 vozidel.
V červnu klesly meziročně o 23,27 %. Registrace
nových traktorů v období 1. – 6./2020 meziročně
klesly o 12,35 % z 2114 na 1853 traktorů, tj. o 261
kusů. V červnu ale meziročně vzrostly o 8,36 %.

více na
www.autoweek.cz

Renault Zoé – rekordní objednávky
Skupina Renault v červnu 2020
zaznamenala zvýšení prodeje svých
elektromobilů o 56 % oproti předchozímu
měsíci, kdy se ve většině evropských
zemí
obnovila
obchodní
činnost.
V Evropě zaregistrovala rekordních 11 158
objednávek na model Zoé. Ve Francii
jako největším trhu skupiny pro městské
elektromobily bylo objednáno za jediný
měsíc 7050 Zoé, což představuje třikrát
více (+355 %) objednávek oproti červnu
2019. Zrychlení pokračuje i ve zbytku
Evropy – například v Německu přišlo 1990

objednávek na Zoé, což představuje
nárůst o 117 %. K rekordním objednávkám
se přidává i rekordní počet registrací,
dosahující v Evropě 10 944 vozů Renault
Zoé, čili +107 % oproti červnu 2019. Jen ve
Francii to bylo 6010 nových vozů Zoé.

Červen 2020: nadšení ve Francii, zděšení v Německu
Během června bylo ve Francii
nově zaregistrováno 233 818 osobních
automobilů, což znamená nárůst o 1,2
% v porovnání s prodejním výsledkem za
červen 2019. První celý měsíc po otevření
showroomů ukázal návrat k normálu, i když
okolnosti jsou nestandardní. Zejména je
třeba vzít v úvahu četné dodávky vozů,
které byly objednány ještě před krizí. Ale

zákazníci byli v showroomech hodně vidět,
k čemuž nepochybně pomohlo i zavedení
nových státních dotací od 1. června včetně
„šrotovného“ na vozidla se spalovacími
motory. Je ale jasné, že tento skok po
kolapsu prodeje bude muset být potvrzen
v dalších měsících, aby bylo jasné, že nešlo
o jednorázový vzestup.
Naopak německý automobilový trh se
v červnu opět propadl. Pokud se odečtou
letošní dva pracovní dny navíc, tak bylo
zaregistrováno o 40 % méně vozidel než
v červnu loňského roku. V červnu 2020
v Německu bylo zaregistrováno 220 000
nových automobilů. Naposledy bylo
prodáno tak málo automobilů v roce 1989
– v roce znovusjednocení Německa. Je
to horší výsledek než v Itálii, kde v červnu
zaznamenali meziroční pokles registrací
nových osobních automobilů jen o 23,1 %.

Krátce
Továrnu VW ve Cvikově, kde se kdysi vyráběly Trabanty, opustil poslední vůz se
spalovacím motorem, dál už to budou jen elektromobily.
Koncern GM získal zakázku americké armády na dodávku 2065 pěchotních vozidel
na bázi Chevroletu Silverado.
více na
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Vylepšení pro vozy Škoda v modelovém roce 2021
Pro modelový rok 2021 se většina vozů
Škoda dočká modernizace. Navzdory mnoha
technickým inovacím nedochází k žádným
změnám doporučených prodejních cen.
Automobily nového modelového roku již mohou
zákazníci objednávat.
Modely Karoq, Kodiaq a Superb dostávají
novou generaci infotainmentu MIB3, která přináší
bezdrátový SmartLink a digitální asistentku Laura.
Rozšířené hlasové ovládání díky standardně
dodávané eSIM kartě využívá i online data. Zahájí
například navigaci k určenému cíli, vyhledá
oblíbenou hudbu nebo si nechá nadiktovat SMS.
Zásluhou nové funkce Personalizace 2.0
nemusejí uživatelé automobilů Superb, Kodiaq,
Karoq, Kamiq a Scala znovu přestavovat
své nastavení u nově zakoupeného vozidla
nebo při přesedání mezi vozy. Veškeré
nastavení se automaticky ukládá do cloudu
Škoda prostřednictvím účtu Škoda Connect.
Od modelového roku 2021 mají všechny
infotainmenty vozů Škoda digitální radiopříjem
DAB+.
V interiérech vozů Fabia, Scala, Kamiq,
Karoq, Superb a Kodiaq je vizuálně nejzřetelnější
změnou nový dvouramenný volant, který již dříve
dostala Octavia. Multifunkční verze má nově
uspořádaná tlačítka a společně s otočnými
ovladači umožňuje lepší a snadnější ovládání.

Za příplatek se nabízí tříramenný sportovní
multifunkční volant, který je standardem pro
verze RS, Sportline a Monte Carlo.
Modelový rok 2021 přináší změny i pod
kapotou. V průběhu letošního roku budou
u modelů Scala, Kamiq, Karoq, Superb a Kodiaq
postupně nahrazovat stávající motory nové
agregáty s označením Evo, z nichž některé jsou
známé z nové generace modelu Octavia.
Nový zážehový motor 1,0 TSI je vybaven
turbodmychadlem s proměnlivou geometrií
lopatek a ﬁltrem pevných částic GPF (Gasoline
Particulate Filter). Pracuje v hospodárném
Millerově spalovacím cyklu, kdy se sací ventily
zavírají až v průběhu kompresního zdvihu pístu ve
válci, čímž je z válce vytlačována část nasátého
vzduchu – kompresní poměr tak zůstává stejný,
ale expanzní je zvýšen na 12,5:1. Díky tomu je
maximální točivý moment k dispozici v nižších
otáčkách než v běžných cyklech.
Čtyřválcový motor 1,5 TSI je vybaven
technologií aktivního řízení válců ACT (Active
Cylinder Technology), která při nízké zátěži
automaticky odpojuje dva válce a snižuje tak
spotřebu. Vznětové motory Evo díky optimalizaci
systému úpravy výfukových plynů Twindosing
se dvěma katalyzátory SCR (Selective Catalytic
Reduction) vypouštějí až o 80 % méně oxidů
dusíku.
více na
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Octavie pro náročné
Sportovní verze Octavia RS/Octavia Combi RS
se poprvé nabízejí se třemi typy pohonu. Kromě
zážehového 2,0 TSI/180 kW a nového turbodieselu
2,0 TDI/147 kW (7 st. DSG) je k dispozici i verze RS
iV kombinující zážehový čtyřválec 1,4 TSI/110 kW,
elektromotor o výkonu 85 kW a šestistupňovou
převodovku DSG. Největší výkon systému činí
180 kW.
Všechny tři verze RS jsou standardně vybaveny
progresivním řízením a sportovním podvozkem,
u dvoulitrových verzí sníženým o 15 mm. Zákazník
si může zvolit rovněž Adaptivní podvozek DCC,
který automaticky upravuje charakteristiku
tlumičů a který v režimu Sport poskytuje velmi
agilní chování vozu na silnici. Pro verzi 2,0 TSI je
připravena i elektricky řízený závěr diferenciálu

na přední poháněné nápravě, pro verzi 2,0 TDI za
příplatek i pohon všech kol.
Všechny tři varianty RS jsou standardně
vybaveny předními Matrix-LED světlomety, černě
lakovanými 18“ koly z lehké slitiny a v interiéru
Virtuálním Kokpitem, který navíc nabízí efektní
režim Sport.
Nová Octavia Scout kombinuje elegantní
a robustní vzhled. Na český trh přichází se
zážehovým čtyřválcem 2,0 TSI/140 kW a dvěma
turbodiesely 2,0 TDI/110 nebo 147 kW. Všechny
tyto motory jsou spojeny se sedmistupňovou
převodovkou DSG a systémem pohonu všech kol
(varianty jen s pohonem předních kol se nebudou
na českém trhu k dispozici).
Oproti předchozí generaci Octavie Scout
je nová generace o 16 mm delší, o 15 mm širší
a zavazadlový prostor narostl o 30 l na 640 l.
V kombinaci s motorem 2,0 TDI/147 kW (točivý
moment 400 N.m) může táhnout přívěs až do
hmotnosti 2 tun.
Z bohaté standardní a volitelné výbavy modelů
Scout jmenujme alespoň funkci Oﬀ-road pro jízdu
v terénu, head-up displej, infotainment Columbus
s 10“ obrazovkou, navigací, web rádiem a digitální
asistentkou Laura či třízónovou klimatizaci
Climatronic.
více na
www.autoweek.cz

Nejprodávanější auto světa přijede ve 14. generaci
Ford F-150 je už 43 let v USA nejprodávanějším
vozem kategorie Light trucks (kromě pick-upů
zahrnuje mj. i velká SUV a MPV) a v posledních
letech i jedničkou v absolutním pořadí. Vloni tato
kategorie představovala 37 % prodaných vozidel
v USA. Podle studie Boston Consulting Group
téměř 900 000 pick-upú řady F dodaných vloni
v USA vyneslo 42 miliard USD, přičemž celkový
obrat Fordu byl 143,6 miliardy USD.
V posledních letech lidé od Fordu neúnavně
hovořili s majiteli a řidiči F-150 aby získali představu
o tom, co jim ještě chybí. Proto se ve 14. generaci
zaměřili na vybavení kabiny, kde vlastník vozu tráví
většinu času. Pro individualizaci vozu Ford nabídne
11 variant mřížky chladiče, nové světlomety se
třemi možnostmi volby a 13 různých podob kol.
Obvyklá řada motorů V6 (základní 3,3 l, 2,7
l EcoBoost, 3,5 l EcoBoost a 3,0 l turbodiesel)
se přenáší i do nové generace, stejně jako
5,0 l V8. Pro modelový rok 2021 přichází nová
hybridní pohonná jednotka PowerBoost V6 3,5 l

s 10stupňovou převodovkou do níž je integrovaný
elektromotor o výkonu 35 kW. Standardem
u hybridní verze je nový integrovaný generátor
elektrické energie Pro Power Onboard s výkonem
2,4 kW nebo za příplatek 7,2 kW.
Základní informační systém má displej 8“,
od úrovně výbavy XLT je standardem nový 12“
centrální displej infotainmentu. K dispozici je také
12“ digitální přístrojový panel s vysoce kvalitní
graﬁkou. U Fordu také zjistili, že mnoho řidičů
v pick-upech používá notebook, ale se standardní
volicí pákou převodovky na středové konzoli pro
něj není místo. Proto se volicí páka zasunula do
konzole a loketní opěrka se změnila ve stolek pro
15“ notebook.
Bezdrátové aktualizace softwaru ve třetím
čtvrtletí příštího roku umožní uvedení autonomní
jízdy pomocí funkce Active Drive Assist. Ta bude
řídit rychlost, brzdění a řízení vozidla pomocí
systému kamer, radarů a dalších senzorů na více
než 150 000 km zmapovaných silnic a dálnic v USA
a Kanadě.
Nový 2021 Ford F-150 dorazí k prodejcům na
podzim. U vozidel určených pro zákazníky v USA
je proto na přístrojovém panelu poblíž dveří
vyleptaná americká vlajka jako připomínka, že
všechny F-150 se vyrábějí v USA v Dearbornu
v Michiganu a Claycomo v Missouri, zatímco
GM a FCA některé ze svých pick-upů vyrábějí
v Mexiku. Ve verzi XLT Sport je navíc na dveřích
mapa Detroitu.

více na
www.autoweek.cz

Automobilový průmysl pilířem české ekonomiky
Český automobilový průmysl dosáhl v roce
2019 opět výborné výsledky. V minulém roce
již desátý rok v řadě rostly celkové tržby, export
i mzdy v odvětví. České automobilky přes
negativní trend na světových trzích v roce 2019
téměř vyrovnaly úroveň produkce předchozího
rekordního roku. „I přes postupné ochlazování trhu
posunul rok 2019 výsledky českého autoprůmyslu
na nová maxima, když celkové tržby znovu
vzrostly a čtvrtý rok po sobě překonaly hranici
1 bilionu korun,“ hodnotí uplynulý rok prezident
Sdružení automobilového průmyslu Bohdan
Wojnar.

podílely 23 %, podíl na celkovém exportu ČR
činil v loňském roce 21 %.

V přepočtu na jednoho obyvatele jsme
jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou
v produkci osobních vozů. V absolutních počtech
jsme se navíc posunuli o jedno místo a stali se
čtvrtým největším producentem automobilů
v Evropě a v světovém měřítku se dokonce
dostali na 11. pozici.

Produ kce finá lních v ýrobců oproti
předchozímu roku mírně poklesla ( – 0,6 %).
Celkově bylo v ČR vyrobeno více než 1,46 milionu
vozidel, z toho největší část zaujímá výroba
osobních vozidel (1,43 milionu ks). I nadále je
velký zájem o autobusy s nárůstem 6,7 % na 5217
vyrobených kusů.

Produkce ﬁrem sdružených v AutoSAP opět
překonala rekordní hodnoty předchozího roku.
Celkové tržby při meziročním růstu ve výši 1,9 %
dosáhly výše 1123,8 miliardy Kč. Většina produkce
byla vyvezena na zahraniční trhy. Firmy AutoSAP
se na celkové průmyslové produkci v roce 2019

Do v ý voje počtu za městna nců
v automobilovém průmyslu v České republice
se v loňském roce promítla rekordně nízká
nezaměstnanost a neuspokojivá situace na trhu
práce. Počet zaměstnanců ve ﬁrmách AutoSAP
dosáhl 133 000 osob. Průměrná mzda ve ﬁrmách
AutoSAP v roce 2019 vzrostla o 6,0 % na 43 949
Kč, v dělnických profesích o 5,4 % na 36 905
Kč. Průměrná mzda v ČR je 34 125 Kč. Členové
AutoSAP se 180 000 pracovníky představují 11 %
zaměstnanců v průmyslu ČR.

Podíl dodavatelských ﬁrem na celkových
tržbách ﬁrem AutoSAP činí 39,2 %, na exportu 35,4
%. Výrazněji než u ﬁnalistů se u dodavatelských
ﬁrem projevilo ochlazení na exportních trzích,
takže tržby dodavatelů poklesly o 4,1 %.

více na
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Podnik roku v automobilovém průmyslu za rok 2019
Sdružení automobilového průmyslu již
podvaadvacáté vyhlásilo vítěze soutěže
Podnik roku v automobilovém průmyslu. Jako
v předchozích letech AutoSAP vyhlásil vždy tři
nejúspěšnější ﬁrmy ve dvou kategoriích – nad
a do 250 zaměstnanců. Posuzovány byly základní
ekonomické výsledky dosažené za rok 2019
a hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:
– Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
– Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč /
zaměstnanec)
– Složené kritérium tržeb
a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních
výrobků a služeb (%)
b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
na zaměstnance (mil. Kč/zaměstnanec)
Všechna kritéria mají stejnou váhu. Konečné
pořadí ﬁrem je dáno součtem umístění podle

jednotlivých kritérií. Do soutěže se zapojilo
celkem 80 firem – v kategorii velkých 53
a v kategorii menších celkem 27 společností.
Podniky roku 2019 v českém automobilovém
průmyslu se staly ﬁrmy (v abecedním pořadí):
Firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob
3M Česko, spol. s r.o.
Aurel CZ s.r.o.
Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob
Iveco Czech Republic, a. s.
Mann + Hummel (CZ) v.o.s.
Škoda Auto a.s.
Oceněné ﬁrmy získaly tradiční ručně dělané
originální skleněné plastiky z dílny sklářského
mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.

více na
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EU chce vyloučit zemní plyn z fondu zelené obnovy
Jak informuje agentura EURACTIV, země
Evropské unie se dohodly, že stěžejní fond EU pro
obnovu regionů nebude ﬁnancovat projekty
využívající jaderné zdroje ani zemní plyn. Stalo se
tak i přes žádost některých východoevropských
zemí, aby byl ve ﬁ nancování EU zachován
zemní plyn.
Evropská komise chce zřídit Fond spravedlivé
transformace ve výši 40 miliard eur, který se
stává z 30 miliard eur z fondu EU na obnovu po
koronaviru, tzn. Unie si je půjčí na ﬁnančních
trzích, a 10 miliard eur z jejího dlouhodobého
rozpočtu na období 2021–2027. Cílem fondu
je podpořit přechod od vysoce uhlíkových
průmyslových odvětví. Má pomoci v rekvaliﬁkaci
horníků a najít jim nová pracovní místa
v nízkouhlíkových provozech, a podpořit regiony,
jejichž ekonomiky závisejí na znečišťujících
odvětvích, v budování nových průmyslových
odvětví.
Zástupci z 27 členských států EU se dohodli,
že Fond spravedlivé transformace „nepodpoří
vyřazování z provozu nebo výstavbu jaderných
elektráren ani investice související s výrobou,
zpracováním, distribucí, skladováním nebo
spalováním fosilních paliv.“ Tento postoj je

plně v souladu s postojem Komise, takže je
pravděpodobné, že ve své konečné podobě
Fond spravedlivého transformace vyloučí
podporu pro jadernou energii ale i zemní plyn.
Návrh nyní projde jednáním mezi členskými
státy, Komisí a Parlamentem EU, přičemž
Parlament obvykle upřednostňuje ambiciózní
programy v oblasti změny klimatu.
I když peníze pro Fond stále nejsou k dispozici,
projekty zaměřené na využití zemního plynu
by mohly stále hledat podporu z jiných částí
rozpočtu EU a fondů na obnovu po koronavirové
krizi pokud tyto projekty nebudou v rozporu s cíli
snižování emisí v rámci EU.
Osm východoevropských zemí vyzvalo
EU, aby do budoucího ﬁnancování zahrnula
projekty týkající se zemního plynu, které jsou
podle nich potřeba jako náhrada za uhlí. Zemní
plyn při spalování v elektrárnách produkuje asi
polovinu CO2 v porovnání s uhlím, ale získávání
zemního plynu je spojeno s úniky metanu, což
je skleníkový plyn. Bojovníci za ochranu klimatu
tvrdí, že nové plynové elektrárny by mohly být
provozovány po desetiletí, což ohrožuje cíl EU
snížit do roku 2050 emise CO2 na nulu.
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