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Nové předpisy zvýší bezpečnost silničního provozu
Od 6. července začalo platit nové nařízení
Evropské komise o bezpečnosti vozidel. Zavádí
řadu povinných pokročilých asistenčních
systémů pro řidiče s cílem zvýšit bezpečnost
silničního provozu. Výkonná místopředsedkyně
Evropské komise odpovědná za Evropu
připravenou na digitální věk Margrethe
Vestagerová k tomu uvedla: „Díky technologiím
dnes máme možnost z v yšovat úroveň
bezpečnosti automobilů. Nové, pokročilé
a povinné bezpečnostní prvky pomohou ještě
výrazněji snížit počet smrtelných nehod na
silnicích.“

Eurokomisař Thierry Breton, odpovědný
za vnitřní trh, doplnil: „Vozidla se stále více
automatizují – disponují regulací rychlosti,
systémem pro udržování vozidla v jízdním
pruhu a automatickým brzděním. Díky novým
bezpečnostním předpisům, které začínají platit,
chce Unie zajistit, aby nové technologie zvyšovaly
kvalitu každodenního života Evropanů.“
Předpisy týkající se obecné bezpečnosti
vozidel
Novými předpisy se tak zavádějí tyto
bezpečnostní prvky:
• Všechna silniční vozidla (tj.
osobní automobily, dodávky,
nákladní automobily a autobusy):
inteligentní regulace rychlosti,
d ete kce z p ět n é h o c h o d u
s ka me rou ne bo s n í ma či,
upozornění v případě ospalosti
nebo nedostatku pozornosti řidiče
a signál nouzového brzdění.
• Osobní automobily
a dodávky: doplňkové funkce, jako
jsou systémy pro udržování vozidla
v jízdním pruhu, automatické
br zdění a záznamní k y dat
o události.
• Auto bu sy a ná k lad ní
automobily: technologie pro lepší
kontrolu mrtvých úhlů, varování
před střety s chodci nebo cyklisty
a systémy monitorování tlaku
v pneumatikách.
Tyto předpisy se od 6. 7. 2022
použijí u nových typů vozidel a od
7. července 2024 u všech nových
vozidel.
( P o z n .: n ě k t e r é ú d a j e
v oficiálním českém překladu,
který zde uvádíme, nejsou zcela
ve shodě s údaji na Informačních
listech Evropské komise)
více na
www.autoweek.cz

Škoda překvapila první skicou interiéru studie Vision 7S
Jako předzvěst nového designu značky
Škoda, který by měl být uveden s novou
generací modelu Superb v roce 2023,
bude v nadcházejících týdnech odhalen
koncept s elektrickým pohonem Vision 7S.
Škoda nyní ukázala první skicu interiéru
vozu, který označuje jako sedmimístný,
ale ve skutečnosti je šestimístný s dětskou
sedačkou integrovanou ve středové
konzoli. Základní informační a ovládací

prvky připomínají uspořádání ve voze
Enyaq iV s malým digitálním přístrojovým
panelem a velkým centrálním dotykovým
displejem. Jenže interiér umožňuje dvě
různé konfigurace – pro jízdu a odpočinek.
Zatímco v režimu Jízda jsou ovládací
prvky v základní poloze, v režimu Relax
se volant a přístrojová deska se posunou
dopředu a sedadla v první a druhé řadě
se posunou dozadu, aby cestující mohli
sedět pohodlněji.
Škoda již ohlásila, že do konce dekády
uvede další tři elektricky poháněná
vozidla, přičemž všechna budou menší
a cenově dostupnější než Enyaq iV.
To se ale v případě Vision 7S nezdá
pravděpodobné. Přitom studie Škoda
Vision jsou obvykle poměrně věrným
předobrazem připravovaných modelů.

První nákresy přepracovaného vozu Kia XCeed
Kia zveřejnila první náčrty modernizované
podoby modelu XCeed. Kompaktní
crossover, oblíbený pro svůj osobitý
design a zvýšenou polohu sedadel,
se v modelovém roce 2023 představí
s vylepšeným designem a poprvé se
sportovně zaměřenou verzí GT-line. Bude
vybaven nejmodernějšími asistenčními
technologiemi a funkcemi infotainmentu
a
konektivity.
Nabídka
pohonných
jednotek
zahrnuje
přeplňované
zážehové
motory,
plug-in
hybrid
a turbodiesel mild-hybrid. Upravená

verze
se
představí
18.
července
a začne se prodávat během třetího
čtvrtletí.

více na
www.autoweek.cz

Chytré technologie pro Toyotu Highlander
Toyota sedmimístné SUV Highlander
v Evropě poprvé představila v roce 2021.
V podobě pro modelový rok 2023 přináší
kromě osvěžení designu ještě vyšší úroveň
propojení. Hlavním prvkem modernizace
je nový multimediální systém Toyota Smart

Connect s 12,3“ displejem. Kromě audio
funkcí a integrace smartphonu obsahuje
cloudovou
navigaci
s
dopravními
informacemi v reálném čase, přičemž
v ceně vozu je zahrnut datový tarif
a bezdrátové (over-the-air) aktualizace
na čtyři roky. Pro vyšší výbavy je
připraven systém Toyota Smart Connect+
s integrovaným navigačním systémem,
který doplňuje vestavěnou navigaci pro
plánování tras v situacích, kdy mobilní
připojení k internetu a přístup do cloudu
není k dispozici. Přístrojový panel byl
kompletně přepracován do podoby 12,3“
konkávního displeje s 3D zobrazením.
Inteligentní pohon všech kol AWD-i využívá
hybridní systém kombinující zážehový
motor 2,5 l/140 kW s elektromotorem 134
kW a převodovku CVT. Největší výkon
systému je 179 kW (248 k). První vozy
k zákazníkům dorazí ve 4. čtvrtletí 2022.

Citroëny C3 a SUV C3 Aircross s až osmiletou zárukou
Citroën pro své dva modely C3 a C3
Aircross nově nabízí osmiletou flexibilní
značkovou záruku včetně asistenční služby.
Umožňuje zákazníkovi vybrat si nejvhodnější
variantu kombinace počtu roků a počtu
ujetých kilometrů, a to až do 8 let
a 200 000 km. Každý si může přizpůsobit
záruku svým individuálním potřebám aby
to pro něj bylo co nejvýhodnější podle
toho, jak často jezdí. Pokud tedy například
ví, že má nízký roční nájezd, může si zvolit
variantu osmileté záruky nebo 80 000 km.
Pokud má naopak roční nájezd vysoký,
bude pro něj výhodnější zvolit tříletou záruku
resp. 200 000 km.

více na
www.autoweek.cz

Hyundai uvádí elektrický sedan Ioniq 6
Hyundai předvedl Ioniq 6 – svůj
první elektrický sedan s délkou 486 cm
s rozvorem téměř 300 cm. Rozšíří jím svou
řadu elektromobilů nad rámec crossoverů

a SUV. Jeho futuristický design připomíná
víc koncepty než sériová auta a interiér
je řešený jako obytný prostor. Ioniq 6 byl
vytvořen na platformě E-GMP. Akumulátor
má kapacitu 53 nebo 77,4 kWh jako
Ioniq 5. Největší dojezd 610 km ale je
o 100 km delší než u Ioniq 5 mj. díky
součiniteli aerodynamického odporu
cx 0,21. Činnost LED světlometů je
synchronizovaná
s
rychlostí
jízdy.
Marketingové plány značky Hyundai
sází na novou generaci zákazníků
21. století. Zahrnují netradiční funkce
včetně integrace virtuálního prostoru
metaverse a kolekce Ioniq NFT. Ioniq 6 se
začne se vyrábět koncem roku v Asanu
v Jižní Koreji. V Jižní Koreji a na vybraných
evropských trzích bude k dispozici už letos.

Výroba BMW i3 končí exkluzivní edicí HomeRun
V továrně BMW Group v Lipsku po osmi a půl
roku končí sériová výroba elektromobilu
BMW i3 verzí HomeRun. Před několika dny
byl v Lipsku vyroben 250 000. vůz BMW i3.
V prvních letech bylo více než 80 % kupujících
BMW i3 novými zákazníky BMW Group.
V Lipsku se již od května 2021 produkují
i další komponenty pro elektrický pohon
včetně akumulátorů. Od příštího roku se zde
bude vyrábět nová generace modelu Mini
Countryman, které bude nabízena také
s čistě elektrickým pohonem. Továrna se
tak stane prvním místem v globální výrobní
síti BMW Group, kde se budou vozy značek
BMW a Mini vyrábět společně.

více na
www.autoweek.cz

Volkswagen Caddy Maxi lze objednávat i ve verzi CNG
Volkswagen Užitkové vozy rozšiřuje
nabídku pohonů pro kompaktní model
Caddy. Caddy je ve svém segmentu
průkopníkem pohonu na stlačený zemní
plyn (CNG). Na CNG nyní už může jezdit
i pátá generace Caddy v prodloužené
verzi Caddy Maxi, a to v osobní i užitkové
podobě. Přeplňovaný zážehový motor
1,5 TGI má nejvyšší výkon 96 kW (130 k).
Caddy Maxi Cargo umožňuje naložení
europalet bočními posuvnými dveřmi díky
jejich rozšíření na více než 840 mm. Nové
verze Caddy Maxi TGI na CNG lze na
českém trhu pořídit za ceny od 721 484 Kč
bez DPH v případě užitkové verze Cargo,
resp. od 942 825 Kč včetně DPH za osobní
variantu.

Evropská premiéra Rolls-Royce Phantom
v Karlových Varech
Rolls-Royce představil nově upravené
tvary modelu Phantom. Oficiální evropská
premiéra proběhla během exkluzivní

recepce při filmovém festivalu v Karlových
Varech. Poté byl vůz individuálně
předveden prvním zákazníkům. Výchozí
Phantom a prodloužená verze Phantom
Extended se vyznačují osobitými charaktery
reprezentujícími dva zásadně odlišné světy.
Phantom je upřednostňován rostoucí
skupinou klientů, kteří chtějí sami usedat za
volant. Pro ty, kteří raději dávají pokyny ze
zadního sedadla, nabízí Phantom Extended
ojedinělý luxusní zážitek jízdy s řidičem.
Každý Phantom slouží jako základ pro
široké možnosti programu individualizace
Bespoke, který je odrazem osobitého stylu
a charakteru zákazníka. Modernizace
osmé generace modelu Phantom zahrnuje
pouze jemné vizuální a estetické úpravy
reagující na požadavky zákazníků.

více na
www.autoweek.cz

Autoservis & mobilita
červen 2022
Vyšlo další číslo magazínu pro
profesionály a všechny, kteří se chtějí
dozvědět víc o automobilovém průmyslu
a technických inovacích Autoservis &
mobilita. Na ukázku přinášíme úvodník.
Magazín Autoservis & mobilita – červen
2022 je volně dostupný ke stažení na
www.autoservismagazin.cz.

Usnadněte si práci s Profi Garáží
Profi Garáž je kompletní softwarové
řešení určené pro malé a střední servisy.
Nabízí
velké
množství
užitečných
funkcionalit.
Mohou
ho
ihned
a zdarma využívat všichni registrovaní
velkoobchodní zákazníci LKQ CZ. Jeho
využívání výrazně usnadní práci a posílí
vztahy se zákazníky. Podle RZ vozidla
nebo jména zákazníka lze okamžitě
najít konkrétní vůz. Ušetří se tak čas při
vyhledávání a nákupu náhradních dílů,
ihned se zjistí jejich cena a zákazníkovi
lze nabídnout i cenové alternativy podle
vybraných značek náhradních dílů. Díky
vytvořeným zakázkovým listům budou
zákazníci seznámeni s předběžnou
cenovou kalkulací opravy. Zakázkové
listy je možno ukládat k vozidlům a vést
i jejich elektronickou
servisní
knížku.
Data z vytvořených
zakázek
se
dají
přenést přímo do
faktury a umožní
vystavení daňového
dokladu
pro
zákazníky.
Profi Garáž nabízí tyto výhody:
- je zdarma
- nevyžaduje instalaci do počítače
- je dostupná odkudkoli
- stačí vám vaše přihlášení do e-shopu
- z Profi Garáže lze přímo objednávat
díly pro vybrané vozidlo

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z

Škoda Auto mění šéfa
dozorčí rady
Dozorčí radě Škody Auto dosud šéfoval
Murat Aksel, který 15. června odstoupil
z funkce předsedy ale zůstává jejím členem.
Ve funkci předsedy ho nahradí Thomas
Schäfer, předseda představenstva značky
Volkswagen Osobní vozy a vedoucí
skupiny objemových značek. „Tímto
krokem dochází k dalšímu zintenzivnění
a urychlení spolupráce v rámci skupiny
objemových značek, aby bylo možno
zvyšovat synergické potenciály. Cílem
personální změny je výrazné a trvalé
snižování nákladů a komplexnosti,“
uvedla automobilka.
Thomas Schäfer byl nedávno zvolen
předsedou
dozorčí
rady
značky
Volkswagen Užitkové vozy a předsedou
dozorčí
rady
značek
Seat/Cupra.
Thomas Schäfer: „Škoda je v rámci
skupiny objemových značek silnou, jasně
proﬁlovanou značkou, která bude svým
dílem přispívat ke zvyšování synergických
potenciálů.“

Bývalý šéf marketingu Hyundaie
řídí Médeu
Nový ředitel mediální agentury Médea
Daniel Novotný je známý i z automotive
sektoru, kde do roku 2017 působil jako šéf
marketingu Hyundai Motor Czech. Dříve
pracoval ve vedení společností Tesco,
Penny Market, Hyundai či Pet Center.
Pracoval také pro českou házenkářskou
federaci. V Hyundai Motor Czech vedl
marketing v éře jeho výkonného ředitele
Vladimíra Vošického. „Import tehdy hojně
využíval servisu agentury a Médea je
dodnes v Česku reklamním partnerem
korejské značky,“ připomněl šéfredaktor
Automakers Erich Handl. Skupina Médea
Group zahrnuje agenturu Médea s řadou
dceřiných firem pokrývajících různé oblasti
mediální komunikace.

více na
www.automakers.cz
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sportovní akce
prospívají
ekonomice ČR
Továrna v Craiově
pro Ford Otosan

Nové předpisy umožní zavádění plně
automatizovaných vozidel v EU
Od 6. července začalo platit nové nařízení
Evropské komise o obecné bezpečnosti vozidel.
Kromě zavádění řady povinných pokročilých
asistenčních systémů pro řidiče stanoví i právní
rámec pro schvalování plně automatizovaných
vozidel v EU.
Vzhledem k tomu, že nařízení zmocňuje
Evropskou komisi k dokončení právního rámce pro
automatizovaná a propojená vozidla, předloží
Komise v létě soubor technických pravidel pro
schvalování plně automatizovaných vozidel, čímž
se EU stane jedním z průkopníků v této oblasti. Díky
tomu bude možné zvýšit konkurenceschopnost
evropského automobilového průmyslu.
Výkonná místopředsedkyně Evropské komise
odpovědná za Evropu připravenou na digitální
věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla:
„Prostřednictvím nových předpisů chceme
zajistit, aby bylo možné začít v EU bezpečně
zavádět autonomní vozidla bez řidiče, a to na
základě takového právního rámce, který klade
prioritní důraz na bezpečnost lidí.“
Eurokomisař Thierry Breton, odpovědný za
vnitřní trh, doplnil: „Díky novým bezpečnostním
předpisům chce Unie zajistit aby automobilový
p r ů my s l d i s p o n ova l p ře d v í d a te l ný m,

bezpečným právním rámcem, který mu umožní
zavádění inovativních technologických řešení
a udržet svou konkurenceschopnost na světové
scéně.“
Komise hodlá v létě přijmout technické
předpisy pro automatizovaná a propojená
voz i d l a, ze j m é n a s e za m ěře n í m n a
automatizovaná vozidla nahrazující řidiče na
dálnicích (automatizace úrovně 3) a vozidla zcela
bez řidiče, používaná například jako městská
kyvadlová doprava nebo automatizovaná
taxislužba (automatizace úrovně 4). Díky tomu
se právní předpisy EU sladí s novými pravidly na
úrovni OSN pro automatizaci úrovně 3 a zavedou
se nové technické právní předpisy EU pro plně
automatizovaná vozidla bez řidiče (tj. jako první
mezinárodní předpisy svého druhu).
Technickými předpisy se zavede komplexní
posouzení bezpečnosti a vyspělosti plně
automatizovaných vozidel před jejich uvedením
na trh EU. V rámci posouzení se uplatní
zkušební postupy, požadavky na kybernetickou
bezpečnost, pravidla pro zaznamenávání údajů,
jakož i sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti
a požadavků na hlášení incidentů ze strany
výrobců vozidel bez řidiče.

více na
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Skandál „Uber Files“ zachvátil Evropu
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Bylo téměř nevyhnutelné, že nový drzý
světový postoj amerických technologických
společností s jejich mantrou „Move fast and
break things“ a touhou podřídit společnost jejich
vůli, se dostane do rozporu se vše regulujícím
přístupem Evropy. V Evropě je kreativní destrukce
v podnikatelském kapitalismu nahlížena s jistou
skepsí. Vybraná průmyslová odvětví (například
taxislužby) mají být chráněna před rozmary trhu
pro dobro společnosti a pracovníků.
Co se ale stane, když americká technologická
společnost odmítne přijmout tradiční přístup
k podnikání ve staré Evropě? A co se stane,
když jí pomáhají a podporují ji vysocí politici?
To jsou otázky, se kterými se Evropa potýká po
zveřejnění „Uber Files“ – důvěrných dokumentů,
které unikly do deníku Guardian a odhalují,
jak tato společnost „porušovala zákony,
podváděla policii, využívala násilí proti řidičům
a tajně lobovala u vlád.“ Únik informací, který
se týká období let 2013 až 2017, ukazuje obrázek

společnosti ochotné použít extrémně agresivní
taktiku aby se prosadila na nové trhy.
Jedním z nejvíce usvědčujících odhalení
je, že vysocí manažeři Uberu nařídili použití
deaktivačního spínače „kill switch“, aby během
razií zabránili vyšetřovatelům v přístupu k IT
systémům společnosti.
Zprávy ukazují, že během protestů taxikářů
ve Francii proti zavedení služby spolujízdy
tehdejší generální ředitel Travis Kalanick usiloval
o to, aby se řidiči Uberu zúčastnili protiprotestu
navzdory obavám, že by tento krok mohl vést
k násilí mezi těmito dvěma skupinami.
Část raketového vzestupu společnosti Uber
byla založena na úspěšném ovlivňování vysoce
postavených politiků. V popředí skandálu je
francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten
byl ještě jako ministr hospodářství v kontaktu
se společností aby „přiměl Francii pracovat
pro Uber, aby Uber mohl pracovat ve Francii
a pro Francii.“ Uniklé informace odhalují, že se
snažil zjednodušit právní požadavky pro získání
licence na spolujízdu ve Francii a dokonce
zasáhl jménem Uberu, zatímco francouzský
stát vyšetřoval obchodní praktiky a model
společnosti.
V Bruselu se skandál točí kolem Neelie
Kroesové, bývalé místopředsedkyně Evropské
komise, k terá jménem Uberu lobovala
u nizozemského premiéra Marka Rutteho.
Odhalení již vyvolala neklid v Evropském
parlamentu, když jak Zelení, tak středolevá
skupina S&D požadují po předsedkyni Evropské
komise Ursule von der Leyenové aby byla
Kroesová plně vyšetřena.
Skandál s Uberem se bude i nadále ší řit
bruselským ekosystémem a po celém kontinentu
s následky, které teprve přijdou.
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Vzestup elektromobilů přesune biopaliva
do jiných oblastí dopravy
Vzhledem k tomu, že zákaz spalovacích
motorů odměřuje hodiny na lukrativním trhu
s palivy pro osobní vozidla, průmysl biopaliv
usiluje o posílení své pozice v dalších odvětvích
dopravy – včetně nákladních automobilů, lodní
dopravy a letectví. Uvádí to analýza Euractivu.
I když spalovací motory poběží i v příštích
desetiletích, dá se předpokládat, že poptávka
po kapalných palivech bude se zvyšujícím se
podílem vozidel s nulovými emisemi postupně
klesat. Očekává se však, že odvětví biopaliv
přesměruje dodávky na obtížně elektrifikovatelné
druhy dopravy.
„Vidíme velký, velký trh s bionaftou v oblasti
těžkých nákladních vozidel a samozřejmě
v námořní a letecké dopravě. Zejména v letectví
skutečně neexistuje žádná alternativa jak
pokračovat bez používání kapalných paliv.
V námořní dopravě je na trhu mnoho alternativ,
ale všechny jsou mnohem dražší než bionafta.
Bionafta je pravděpodobně nákladově
nejefektivnějším způsobem, jak okamžitě zahájit
dekarbonizaci námořního sektoru,“ řekl ředitel
pro veřejné záležitosti v obchodní asociaci
zastupující výrobce bionafty European Biodiesel
Board (EBB) André Paula Santos.
V současnosti se v EU ke snížení emisí ze silniční
dopravy používá bionafta z potravinářských
a krmných plodin. Zelení zákonodárci a nevládní

organizace proto od vypuknutí války na Ukrajině
zintenzivnili útoky proti biopalivům na bázi plodin
protože přispívají k nedostatečné produkci
potravin. Očekává se naopak, že bionafta
vyrobená z odpadních produktů – jako je použitý
kuchyňský olej – dostane od zákonodárců zelenou,
a to i přesto, že Evropská komise přiznává, že nemá
k dispozici důvěryhodné informace o skutečných
zdrojích produktů dovážených do Evropy.
Podle EBB mají těžká nákladní vozidla
potenciál absorbovat významnou část bionafty,
která je v současnosti určena pro osobní auta
a dodávky. Zatímco výrobci uvádějí na trh
elektrická a vodíková nákladní vozidla, ta se
používají především pro dopravu na krátké
vzdálenosti. Podle dokumentu European
Clean Trucking Alliance prodej nákladních aut
s nulovými emisemi se zastavil na velmi nízké
úrovni kvůli omezeným možnostem jejich využití,
zejména pro provoz na dlouhé vzdálenosti.
Nedostatek nabíjecích stanic a delší doba
nabíjení odrazují společnosti od přijetí alternativ
s nulovými emisemi. „Pokaždé, když kamion
zastaví, tak nevydělává peníze. Takže cílem je
mít jej neustále v provozu. V sektoru těžkých
nákladních vozidel je proto časový rámec
přechodu na vozidla s nulovými emisemi
mnohem, mnohem, mnohem delší,“ konstatoval
Santos
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Továrna v Craiově pro Ford Otosan
Ford Otosan posouvá továrnu Fordu
v Craiově vstříc elektrické budoucnosti. Ford
oficiálně převzal závod v Craiově před 14 lety.
Investoval do něj 2 miliardy dolarů a přeměnil
jej ve výrobní závod splňující nejmodernější
standardy.
Nyní Ford of Europe oficiálně převedl
vlastnictví závodu v rumunské Craiově na
tureckou společnost Ford Otosan. Po schválení
regulačními orgány byla dohoda završena.
Spojením výrobní kapacity závodu s rozsáhlými
zkušenostmi společnosti Ford Otosan v oblasti
designu, konstrukce a výroby užitkových vozidel
bude tento závod hrát klíčovou roli v plánech
Fordu na elektrifikaci a rozvoj užitkových
vozidel v Evropě. Po připojení závodu v Craiově
přesáhne celková roční výrobní kapacita
společnosti Ford Otosan 900 000 vozidel.
Společnost Ford Otosan rovněž oznámila,
že v příštích třech letech plánuje investovat
do závodu 490 milionů eur aby podpořila
růst výroby. V Craiově se bude vyrábět nová
generace modelu Transit Courier včetně verzí
van a kombi. Model navržený a zkonstruovaný

společností Ford Otosan bude uveden na trh
v roce 2023, přičemž výroba elektrických verzí
bude zahájena v roce 2024.
Ford Otosan bude v závodě v Craiově
pokračovat ve výrobě svého nejprodávanějšího
evropského osobního modelu Puma a v roce
2024 zahájí výrobu jeho plně elektrické verze.
Ford Otosan, společný podnik, v němž jsou
majoritními akcionáři Ford a Koç Holding, je
jedním z nejdéle fungujících a nejúspěšnějších
s po lečných pod n i ků v celo světovém
automobilovém průmyslu.
Ford také nadále pokračuje v přestavbě
závodu v Kolíně nad Rýnem za 2 miliardy
dolarů, kde bude od roku 2023 vyrábět osobní
elektromobily. Před několika dny Ford potvrdil,
že si jako místo pro montáž vozidel založených
na nové architektuře pro elektrické vozy
vybral svůj závod ve španělské Valencii, což
přinese ukončení výroby v německém závodě
v Saarlouis. Do roku 2026 plánuje Ford v Evropě
prodávat 600 000 elektromobilů ročně, čímž
podpoří globální cíl vyrábět do roku 2026 více
než 2 miliony elektromobilů ročně.
více na
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Významné sportovní akce prospívají ekonomice ČR
Těžkou situací prochází oblast státní podpory
významným sportovním akcím (VSA). Oproti
loňsku se pro celý sport jejich podpora snížila
o více než polovinu. Nemohlo se tak dostat na
řadu žadatelů, mezi nimiž jsou renomované
mezinárodní podniky motorsportu s vysokou
návštěvností.
Autoklub ČR upozorňuje na současný stav
s poukazem na mimořádné ekonomické
přínosy z pořádaných akcí. Z analýz vyplývá,
že akce motocyklového a automobilového
sportu přinášejí několikanásobně víc prostředků
pro stát svým pořádáním než samy od státu
potřebují.
„Státní podpora je investicí s významnými
ﬁnančními příjmy pro veřejné rozpočty. Právě
v této obtížné době mohou významné sportovní
akce pomoci při nastartování ekonomiky České
republiky. Na druhou stranu, ztráta příjmu
z rozpočtu státu může znamenat stopku pro řadu
pořadatelů tradičních a veřejností oblíbených
závodů,“ vysvětlil prezident Autoklubu ČR Jan
Šťovíček.
Zatímco vloni činila státní podpora VSA
250 milionů, letos jde o 107 milionů Kč. Na
významné akce motoristického sportu byla
v roce 2021 uvolněna státní podpora ve výši
celkem 35 milionů, letos dosud pouze 3,5 milionu
Kč. Zástupci Autoklubu ČR a pořadatelé proto
vyzvali k uvolnění finančních prostředků ze
státního rozpočtu pro významné sportovní akce
v roce 2022.

Česká republika patří v mezinárodním měřítku
mezi pořadatelské velmoci motoristického sportu
vysoce uznávané Mezinárodní automobilovou
federací FIA a Mezinárodní motocyklovou
federací FIM. Závody, jako plochodrážní Zlatá
přilba Pardubice nebo mistrovství světa na
pražské Markétě, prestižní mistrovství světa
superbiků v Mostě, legendární Barum Czech
Rally Zlín, to jsou klenoty českého motorsportu.
A právě letos jejich pořadatelé zatím nemohou
počítat s podporou státu.
„Přitom analýzy hovoří jasně. Je velmi důležité
si uvědomit, že tyto akce jsou jednoznačným
přínosem pro veřejné rozpočty a cestovní ruch.
Použiji příklad u nás. Barum Czech Rally Zlín patří
mezi celosvětově známé soutěže. Důkazem
popularity je nejen mediální pozornost, která
je akci věnována – v rámci celého závodu je
letos plánováno poprvé v historii vysílat živě celý
průběh na mediálních platformách po celém
světě – ale hlavně návštěvnost akce samotné.
Každoročně do Zlínského kraje, města Zlína zavítá
55 000 unikátních a 250 000 kumulovaných
návštěvníků z celého světa,“ zdůraznil Jan Regner,
viceprezident Autoklubu ČR pro VSA a ředitel
Barum Czech Rally Zlín.
Z Analýzy ekonomických dopadů akcí
motoristického sportu konaných na území
České republiky s plánem pro rok 2020 bez
vlivu mimořádných opatření kvůli koronavirové
pandemii vyplývá celkový přínos pro veřejné
rozpočty ve výši 2,0 až 2,9 miliardy Kč.
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