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LEVC VN5:
revoluční dodávka s elektrickým pohonem
Čínský Zhejiang Geely Holding od roku
2014 investoval půl miliardy liber do výrobce
londýnských taxi, společnosti LEVC (London
Electric Vehicle Company). V Ansty u Coventry
vybudoval výrobní halu s výrobní kapacitou 20
000 vozidel ročně. Nad ní je výzkumné a vývojové
centrum, které pro holding Geely vyvíjí nízkoemisní
systémy pohonu a extrémně lehké konstrukce.
Koncem roku 2017 zde začala výroba prvního
taxi TX speciálně vyvinutého pro elektrický pohon.
Jeho platforma eCity byla navržena tak, aby
mohla sloužit pro taxi TX, TX Shuttle a dodávkové
vozidlo VN5. Nosná struktura je unikátní vysoce
pevná a přitom lehká skořepina vytvořená
lepením hliníkových profilů a kompozitního
materiálu SMC. Přední část VN5 je společná
s elektrickým taxi TX a celkem 60 % komponent
je shodných včetně kompletního systému pohonu.
VN5 má ﬂexibilní dojezd – s nulovými emisemi
93 km a celkový přes 484 km (podle WLTP). To
je umožněno systémem elektrického pohonu
LEVC eCity kde pohon zadních kol obstarává
elektromotor o výkonu 110 kW (150 k) napájený
z akumulátoru s kapacitou 31 kWh. V přídi je
zážehový tříválec Volvo 1,5 l, který nemá žádné
mechanické spojení s pohonem vozu, jen
dobíjí akumulátor. Výkonem 50 kW může být
nabití zvládnuto za 30 minut, tedy v době, kdy
probíhá nakládání.

Při délce 5233 mm má VN5 objem
nákladového prostoru až 5,5 m3 a užitečnou
hmotnost 830 kg. Na boku jsou posuvné dveře
umožňující nakládku palet a na zádi asymetricky
jsou dělené křídlové dveře. LEVC spolupracuje
s řadou evropských přestavbářů aby VN5 mohl
být vybaven regály, střešními nosiči, světelnými
lištami a dalšími úpravami. Stejně jako TX se
VN5 může bez problémů pohybovat v úzkých
městských prostorech, protože unikátní konstrukce
přední nápravy mu poskytuje bezkonkurenční
průměr zatáčení 10,1 m.
První vozy VN5 s pravostranným řízením
zákazníci dostanou ještě letos, ver ze
s levostranným řízením budou k dispozici od
března 2021. VN5 přichází s pětiletou zárukou
na vozidlo (resp. na 240 000 km) a zárukou na
akumulátor 8 let resp. 240 000 km. Z hlediska
uživatele jsou významnou předností i dlouhé
servisní intervaly 40 000 km.
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Evropský trh i v červnu pod úrovní loňského roku
Evropský trh s osobními automobily
i v červnu trpěl důsledky pandemie
koronaviru. Díky uvolnění a opětovnému
otevření prodejců byl pokles výrazně
nižší, nicméně i přes zlepšení ve srovnání
s květnem se poptávka ještě plně nezotavila.
V součtu Evropské unie, Velké Británie

a zemí EFTA statistiky Evropské asociace
automobilového průmyslu ACEA za červen
ukazují pokles proti červnu 2019 o 24,1 %
na 1 131 843 vozidel. Přitom v květnu byl
meziroční pokles o 56,8 %. Klesly všechny
trhy s výjimkou Francie. Zvýšení registrací
ve Francii o 1,2 % způsobila opatření, která
francouzská vláda přijala od
začátku června na podporu
prodeje vozidel s nízkými
emisemi. Naproti tomu ostatní
hlavní trhy EU utrpěly opět
významné ztráty: Španělsko
– 36,7 %, Německo – 32,3 %
a Itálie – 23,1 %.
Žádný z hlavních výrobců
neunikl obecnému trendu.
Skupina VW zaznamenala
pokles o 24,8 %, BMW o 18,9 %
a Daimler o 16 %. Francouzská
skupina PSA poklesla o 28,3
%, zatímco skupina Renault
ztratila jen o 15,7 %. Italskoamerický
Fiat
Chrysler
zaznamenal pokles o 28,4 %.

Fiat Chrysler a PSA po fúzi vytvoří Stellantis
V prosinci se společnosti Peugeot
S.A. (Skupina PSA) a Fiat Chrysler
Automobiles N. V. (FCA) dohodly na
sloučení do společnosti v hodnotě 50
miliard dolarů a vytvoření čtvrtého
největšího výrobce automobilů na světě.
Nyní nejvyšší představitelé PSA a FCA
Carlos Tavares a Mike Manley podepsali
smlouvu o vytvoření nové automobilové
společnosti s názvem Stellantis. Stellantis je

odvozena z latinského slovesa „stello“, což
znamená „rozzářit hvězdami“. „Latinský
původ názvu vzdává hold bohaté historii
zakládajících společností,“ uvádí se ve
společném prohlášení. Jména a loga
značek, které ji tvoří, zůstanou nezměněny.
V současné době však EU vyjadřuje
obavy z tohoto spojení.
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BMW iX3: z Číny do Evropy v roce 2021
Světová premiéra BMW iX3 se měla konat
v dubnu na autosalonu v Pekingu, ale nakonec
proběhla až nyní on-line. Její průběh byl
překvapivě skromný – ve virtuálním studiu šéf
BMW Oliver Zipse jen krátce promluvil o příklonu
BMW k elektromobilitě a o samotném iX3 neřekl
prakticky nic. Zdá se, že jen potřeboval zdůraznit,
že BMW začíná konečně brát elektromobilitu
vážně. Pro rok 2021 totiž slíbil i4 z Mnichova
a i-Next z Dingolﬁngu. V roce 2022 se očekává
elektrická verze řady 7 a do roku 2023 by to mělo
být 13 elektricky poháněných modelů včetně i3,
které se bude vyrábět až do roku 2024.
Přitom šlo o několikanásobnou premiéru.
BMW v iX3 představuje první čistě elektrický
vůz po sedmi letech od premiéry i3 (toho se už
prodalo 180 000 kusů). Na rozdíl od i3 je odvozen
od standardního X3, který tak jako první model
značky nabízí všechny typy pohonů (zážehový,
turbodiesel, plug-in hybrid a elektrický). Jako
první také používá systém pohonu BMW eDrive
5. generace.
Pohonná jednotka se bude vyrábět
v Dingolﬁngu, odkud poputuje do Číny. Crossover
iX3 je totiž i první BMW, které se vyrábí výhradně
v Číně, a to i pro export do Německa a zbytku

Evropy. Sériová výroba v Shenyangu, v továrně,
která je součástí společného podniku s Brilliance
Automotive, má začít v září zpočátku jen pro
čínský trh. Do Evropy iX3 přijde až na začátku
roku 2021.
Na rozdíl od i3 s čistě elektrickou platformou
iX3 používá inteligentní ﬂexibilní platformu, na
níž jsou založeny verze se spalovacími motory,
hybridy i čistě elektrická vozidla. Tato nová
strategie, připravená Zipseho předchůdcem
Haraldem Krügerem, má v Mnichově oponenty
tvrdící, že tak nelze plně využívat přednosti
elektromobilu a v konstrukci i výrobě je nutné
činit příliš mnoho kompromisů. Zipse ovšem
strategii, kterou pomáhal rozvíjet jako výrobní
ředitel, hájí jako jediný způsob, jak získat
potřebnou ﬂexibilitu, aby bylo možné reagovat
na rostoucí poptávku.
V iX3 s pohonem zadních kol byl spalovací
motor nahrazen elektromotorem s výkonem
210 kW (286 k). Akumulátor s kapacitou 80 kWh
umožňuje podle WLTP dojezd 460 km.
V České republice jej bude možné
objednávat od konce července, a to za cenu
od 1 859 000 Kč. Dodávky prvních vozů jsou
plánované na leden příštího roku.
více na
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Premiéra pro Peugeot e-208 s vítězstvím
Peugeot 208 zákazníkům umožňuje
volbu mezi elektrickým, zážehovým
a vznětovým motorem. To bylo jedním
z důvodů, proč byl zvolen Evropským
autem roku 2020. Slavnostní předání
ceny Car of the Year ovšem vzhledem ke
zrušení autosalonu v Ženevě proběhlo bez
oslav před prázdným sálem. Produkce
ve výrobním závodě PSA v Trnavě byla
obnovena během května a prodej se proto

teprve znovu rozeběhl až v červnu. To už
bylo v ČR nově registrováno 105 Peugeotů
208, takže se prodej blíží předpokládaným
120 kusům měsíčně. V těchto dnech také
do České republiky dorazil i první vůz
e-208 vybavený elektrickým pohonem
a zájemci už si mohou objednávat i tuto
verzi za aktuální akční cenu 820 000 Kč za
208 e-Allure. Poháněná elektromotorem
o výkonu 100 kW napájeným z akumulátoru
o kapacitě 50 kWh má dojezd přes 300 km
Česká premiéra elektricky poháněného
Peugeotu e-208 se odehrála při Eco energy
Rallye Bohemia. V soutěži startoval vůz,
který je zatím jediným exemplářem v České
republice. Premiéra skončila vítězstvím
v kategorii elektromobilů, absolutním
prvenstvím a pohárem konstruktérů pro
Peugeot.

Začaly dodávky Citroënu C3
Modernizovaný Citroën C3, který byl
představen na začátku února, je již možné
objednat v České republice za cenu od 280
000 Kč. V ceně vozu je i záruka 5 let nebo
60 000 km. Citroën C3 není typický malý
hatchback – nepodobá se žádnému ze
svých konkurentů. Současné 3. generace
se od konce roku 2016 již prodalo přes
750 000 vozů. Modernizace jej učinila
ještě originálnějším – nabízí nový vzhled
přední masky, lehce přepracovaný design
a ještě větší pohodlí. Ve své třídě zaujme
i zavazadlovým prostorem o základním
objemu 300 l. K dispozici jsou motory
poslední generace – zážehové tříválce 1,2
PureTech 82 S&S (61 kW) a 1,2 PureTech

110 S&S (81 kW) a turbodiesel BlueHDi
100 S&S (75 kW). Citroën C3 se vyrábí ve
slovenském závodě PSA v Trnavě.
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Nissan chce být znovu elektrickým šampionem
Nissan zahájil přechod k plné elektriﬁkaci.
S elektricky poháněným SUV Ariya se chce
vrátit mezi přední dodavatele elektromobilů.
Generální ředitel Makoto Uchida a provozní
ředitel Ashwani Gupta jej odhalili v živém přenosu
z Jokohamy. Tento první zcela nový globální
model za pět let a první nový elektromobil deset
let po představení modelu Leaf má symbolizovat
cestu k zotavení po téměř dva roky trvající
aféře s Carlosem Ghosnem spojené s poklesem
prodeje a ﬁnančními ztrátami.
Díky modelu Leaf se Nissan stal průkopníkem
v oblasti elektrické mobility. Jenže konkurence
nespí. Nyní se Nissan chce s kompaktním
SUV Ariya stát opět premiantem v segmentu
elektromobilů.
Ariya je prvním modelem, který ohlašuje
začátek elektrifikace značky. „Pro Nissan
není Ariya jen nový model. Je to model, který
ohlašuje novou kapitolu v historii Nissanu,“
prohlásil generální ředitel Makoto Uchida
v Jokohamě. Aby Nissan toto odpoutání od

historie zdůraznil, zmodernizoval dokonce i logo.
To bude v budoucnu plošší a minimalističtější
než předchozí trojrozměrné. „Dostali jsme
příkaz od vedení, abychom u tohoto modelu
nedělali žádné kompromisy, protože ukazuje,
kde dnes stojí společnost a povede k Nissanu
budoucnosti,“ dodal hlavní inženýr projektu Ariya
Hriaru Nakajima.
Pětidveřový crossover s profilem kupé je
s délkou 460 cm stejně velký jako konvenční
Qashqai. Zpočátku bude k dispozici se dvěma
konﬁguracemi pohonné jednotky a akumulátoru:
s pohonem předních kol a jedním trakčním
elektromotorem o výkonu 160 kW (218 k) nebo
178 kW (242 k) nebo s pohonem všech kol se
dvěma motory a výkonem 205 kW (279 k), 225 kW
(306 k) nebo 290 kW (394 k). Kromě toho Nissan
zákazníkům nabízí výběr mezi akumulátory
s kapacitou 63 nebo 87 kWh.
Prodejní plány jsou kupodivu velmi skromné
– Nissan plánuje za první celý rok globálního
prodeje prodat pouhých 30 000 kusů. Prodej
začne v Japonsku v polovině roku 2021, do
Spojených států, Evropy a Číny přijde později.
V roce 2021 má Nissan v plánu vyrobit v Japonsku
40 000 kusů a poté zvýšit roční produkci na 100
000. Tento model se bude vyrábět také v Číně.
Podobně koncipovaných modelů X-Trail a Rogue
v loňském roce Nissan na klíčových trzích prodal
více než půl milionu kusů.
více na
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Nové modely Hyundai v nabídce MALL.cz
Hyundai Motor Czech navazuje na
první fázi spolupráce s MALL.cz. Do
jeho nabídky zařazuje limitované edice
exkluzivně vytvořené pro tento internetový
obchod. Zákazníci mohou nyní vybírat
z cenově zvýhodněných modelů i30,
Tucson, Kona nebo modelu Ioniq s plně
elektrickým pohonem. Bonusem při volbě
vozu z nabídky limitovaných edicí na
MALL.cz je voucher v hodnotě od 20 000
Kč, v případě modelu Ioniq EV dokonce
40 000 Kč, určený na nákup jakéhokoliv
zboží v internetovém obchodu MALL.cz.
Právě před měsícem autorizovaný
dealer, společnost Hyundai – Autosalon

Most, předala první vůz Hyundai i30
objednaný přes internetový obchod
MALL.cz.

E.ON má v plnicích stanicích biometan
Společnost E.ON podporuje čistou
mobilitu nejen rozšiřováním sítě dobíjecích
stanic pro elektromobily, ale i stavbou
plnicích stanic na CNG. Po elektřině

z obnovitelných zdrojů v dobíjecích
stanicích nabídne ve vybraných plnicích
stanicích s CNG ve své síti řidičům biometan.
Dodavatelem plynu je společnost RWE.
V ČR je už více než 200 plnicích stanic
s CNG. E.ON z toho provozuje 27. V šesti
z nich se objevila značka, která zaručuje, že
palivo pochází z biologicky rozložitelného
materiálu a není zatíženo těžbou. Jedná
se o plnicí stanice v Brně u čerpací stanice
Benzina, Humpolci, Českých Budějovicích
u čerpací stanice Jihotrans, ve Zlíně,
Nýřanech a Břeclavi. Ekologičtější palivo ve
stanicích se neprojeví na ceně. Ta zůstává
stejná jako doposud.

Krátce
Aston Martin ve Walesu spustil výrobu luxusního SUV DBX.
Hyundai nejprve v Německu zahájil celoevropský program pro obchod s ojetými
vozy Hyundai Promise.
Kia v korejském Hwasungu zahájila výrobu evropské verze SUV Sorento Hybrid,
na českém trhu se objeví na podzim.
více na
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Toyota ve Francii zahájila výrobu nového Yarisu
Toyota Motor Manufacturing France
v závodě ve Valenciennes na severu
Francie zahájila výrobu čtvrté generace
Toyoty Yaris. Ta je prvním malým vozem
postaveným na platformě TNGA (Toyota
New Global Architecture) GA-B. V Evropě
už vozidla na platformě TNGA vyrábí
Toyota Motor Manufacturing Turkey
(C-HR a Corolla Sedan), Toyota Motor
Manufacturing UK v Burnastonu (Corolla
Hatchback a Touring Sports) a Toyota
Motor Russia (Camry a RAV4 pro vybrané
trhy). Nový Yaris má nejnovější generací
motoru 1,5 l TNGA, který se vyrábí v závodě

Toyota Motor Manufacturing Poland. Yaris
je nejprodávanější model Toyoty v Evropě
– v roce 2019 s 224 368 dodanými vozy
představoval přes 20 % celkového prodeje
značky Toyota. Od roku 2021 se bude
vyrábět i v ČR v závodě TPCA.

BYD dodá první elektromobily do Evropy v lednu 2021
Čínská společnost BYD Automobile
v květnu oznámila, že se svými nejnovějšími
elektrickými vozidly expanduje do Evropy.
BYD Automobile je součástí čínského
průmyslového gigantu, který je mj. jedním
z největších výrobců akumulátorů na světě.

Jeho největším akcionářem (24,6 %) je
americká investiční společnost Berkshire
Hathaway miliardáře Warrena Buffeta.
Společnost BYD Automobile v Norsku testuje
střední SUV Tang EV a prémiový sedan Han
EV. Tang EV, dlouhý 487 cm, který by měl
být v Norsku nabídnut jako první, se bude
od listopadu vyrábět také v evropské verzi
a první dodávky jsou naplánované na
leden 2021. Evropským zákazníkům se bude
nabízet výhradně plně elektrická verze,
která má pohon všech kol a dojezd 520 km
v souladu s normou NEDC. Norský partner
RSA odpovídá za prodej, servis a dodávky
náhradních dílů.

Krátce
Průměrný věk automobilů v České republice je 15,01 roku a více než 50 aut je starších
než 10 let.
Průměrný věk automobilů v Německu je 9,6 roku, přičemž 23,4 % je starších než 15 let,
zatímco průměr v EU je 10,8 roku.
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trvá

Rodina Octavia
se rozrůstá

Bronco je zpět

Proč se nevyplatí
práce na černo

Rodina Octavia se rozrůstá
Tuzemské zastoupení Škoda Auto přijímá
rezervace na nové deriváty modelu Octavia,
tedy sportovně laděné verze RS a dobrodružné
kombi Scout. Rozšiřuje se i nabídka pohonných
jednotek.
Škoda Auto poprvé prezentuje model
RS s plug-in hybridním pohonem jako RS iV.
Kombinace zážehového motoru 1,4 TSI/110 kW
a elektromotoru o výkonu 85 kW dává celkový
systémový výkon 180 kW (245 k). Lithio-ionový
akumulátor má kapacitu 13 kWh a umožňuje
dojezd v čistě elektrickém módu až 60 km
v režimu WLTP. K dispozici jsou i konvenční
pohonné jednotky – zážehový motor 2,0 TSI/180
kW a vznětový 2,0 TDI/147 kW, který může na
přání pohánět všechna kola.
Octavia Scout se dodává výhradně s novým
motorem 2,0 TDI Evo/147 kW, sedmistupňovou
převodovkou DSG a pohonem všech kol. Do
předprodeje se dostane koncem října za ceny od
926 900 Kč. Další motorizace budou následovat
koncem roku.
Kromě tradičních pohonných hmot může
Octavia spalovat i stlačený zemní plyn (CNG).

Motor 1,5 TGI/96 kW ve verzi G-Tec nabízí při
provozu čistě na plyn dojezd až 500 km v režimu
WLTP. Motor produkuje při provozu na zemní
plyn přibližně o 25 % nižší emise CO2 než při
spalování benzínu, výrazně klesají rovněž emise
oxidů dusíku (NOx), přičemž saze se nevypouštějí
vůbec žádné. Objem zavazadlového prostoru
činí 455 l u liftbacku a 495 l u kombi. Startovací
cena je 613 900 Kč.
Octavia přichází jako druhý model značky
Škoda s plug-in hybridním ústrojím iV plug-in
hybrid, které se skládá ze zážehového motoru
1,4 TSI/110 kW a elektromotoru s výkonem 85
kW. Maximální systémový výkon celé soustavy
je 150 kW a v čistě elektrickém módu vůz
podle metodiky WLTP ujede až 60 km. Vozy
s ekologickým plug-in hybridním ústrojím startují
na ceně 806 800 Kč.
Modelu Octavia patří v rámci značky Škoda
prvenství při uvedení pohonné jednotky s mildhybridní technologií. U motoru 1,0 TSI e-Tec/81 kW
je použit 48 V startér-generátor a 48 lithio-ionový
akumulátor. Octavia e-Tec je na českém trhu
dostupná s cenou od 553 900 Kč.
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Bronco je zpět
Ford představil své netrpělivě očekávané
duo nových SUV Bronco a Bronco Sport. Pod
kdysi dávno opuštěným jménem přijíždí klasické
terénní SUV vybavené nejmodernější technikou.
Vedení Fordu dlouho ležel v žaludku prodejní
úspěch Jeepu. Proto se rozhodlo po 25 letech
vrátit na trh jméno Bronco pro SUV zaměřené na
jízdu v terénu. Ve skutečnosti jde rovnou o dva
modely – Bronco a menší Bronco Sport, ale
vlastně o tři, protože Bronco bude k dispozici se
dvěma podobami karoserie. Až Bronco a Bronco
Sport přijdou příští rok na jaře v USA do prodeje,
bude mít Ford k dispozici dvoudveřový terénní
automobil ve stylu Jeepu Wrangler i dvou –
nebo čtyřdveřové rodinné SUV s odnímatelnými
dveřmi a střešními panely. Zatím není jasné, zda
se tyto dva modely dostanou i do Evropy. Podle
předběžných informací to ale Ford nemá v plánu.

Dvou – nebo čtyřdveřové Bronco je
poháněno zážehovým čtyřválcem 2,3 l EcoBoost
přeplňovaným turbodmychadlem o výkonu 200
kW ( 270 k). Bude vybaven přední nápravou
Dana AdvanTek a zadní tuhou nápravou Dana
44 AdvanTEK, oběma s vinutými pružinami.
Kromě toho bude k dispozici i motor V6 2,7
l EcoBoost Twin-turbo o výkonu 230 kW (310
k) dodávaný výhradně s desetistupňovou
automatikou. Systém přiřaditelného pohonu
všech kol bude standardní součástí kromě verzí
Wildtrak a Badlands, které dostanou vyspělejší
automatický systém pohonu všech kol. Prodej
začne s limitovanou sérií First Edition v počtu
3500 kusů.
Na rozdíl od modelu Bronco má menší Bronco
Sport výhradně čtyřdveřovou karoserii. Pohání
jej přeplňovaný tříválec EcoBoost 1,5 l /133 kW
(181 k) nebo čtyřválec EcoBoost 2,0 l/180 kW (245
k). Pohon všech kol s dvouspojkovým systémem
a uzávěrkou je standardem. Přední kola jsou
zavěšena na vzpěrách typu McPherson a zadní
jsou nezávisle zavěšená na dvojitých příčných
a dvojitých vlečných ramenech. Vyspělejší
systém pohonu všech kol a upravené přední
zavěšení bude standardní pro verze Bronco Sport
Badlands a First Edition limitované na 2000 kusů.
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Nezájem o elektromobilitu trvá
Balíček ekonomických pobídek v Evropské
unii má klást důraz na „zelené technologie“,
v oblasti dopravy především na podporu
elektromobility. Ukazuje se ovšem, že přes
snahu německé vlády to není zcela ve shodě
s potřebami běžných kupujících v Německu.
Podle exkluzivního průzkumu institutu Civey na
zakázku magazínu Automobilwoche je nákup
elektricky poháněného vozidla v Německu
i přes pobídky ke koupi mimo zájem téměř
85 % motoristů.
V Německu je prodej elektricky poháněných
a hybridních automobilů podporován velkými
státními dotacemi. V loňském roce bylo
v Německu registrováno 3,6 milionu nových
vozidel z čehož bylo 300 000 vozidel s elektrickým
resp. hybridním pohonem (čistých elektromobilů
bylo 63 281), což znamenalo podíl 8,4 %
(u elektromobilů jen 1,8 %).

Reprezentativní průzkum ukazuje, že ohledně
elektromobility panuje mezi německými
motoristy velká skepse: 84,3 % dotázaných si
v současné době nechce koupit elektrické
auto. Nákup elektromobilu si dokáže představit
pouze 9,2 % dotázaných, ale jen velmi malá část
potenciálních zákazníků má skutečně pevný
úmysl si jej koupit. Průzkum se uskutečnil rozhovory
s 5000 lidmi.
S kepse panuje ve všech věkov ých
skupinách. Nejvíc jsou nákupu elektromobilu
nakloněni kupující ve věku 30 až 39 let s mírným
náskokem před skupinou 20 až 29letých. Jak
se dá očekávat, vysoký podíl sympatizantů
elektromobility je mezi voliči Zelených: 17,3 %
z nich si koupi elektromobilu dokáže představit.
Také příznivci sociální demokracie (SPD) jsou
pozitivněji naladěni, zatímco záporný postoj
je velký mezi voliči unijních stran (CDU/CSU),
FDP, Levice (komunisté) a zejména AfD. Státní
dotace na nákup elektromobilů je obrovská –
do konce roku 2021 se zdvojnásobila na 6000
eur (160 000 Kč) a s přispěním automobilek to
může být až 9000 eur (240 000 eur), navíc byla
na půl roku snížena DPH o 3 %. Samotné ﬁnanční
pobídky však nemohou spotřebitele přesvědčit.
Skepse ohledně dojezdu a dostatečné nabíjecí
infrastruktury je zřejmě stále vysoká.
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Proč se nevyplatí práce na černo
Práce na černo je každá placená práce, na
niž nebyla uzavřena pracovní smlouva, dohoda
nebo vystavena faktura. Často je pracovník
lákán na okamžitý nástup, peníze na ruku, někdy
častěji než jednou měsíčně, vyšší výdělek za
stejnou práci, než kdyby byla uzavřena smlouva.
Málokdo si v této situaci ale připustí nevýhody
a komplikace, které mu mohou na dlouho ovlivnit
život.
„Výše povinných odvodů je v ČR vysoká.
Pokud má zaměstnanec mzdu 20 000 Kč čistého,
náklady zaměstnavatele jsou téměř 35 000 Kč.
Pro podnikatele i zaměstnance tedy může být
lákavé se platbě odvodů a zdanění vyhnout
a o státní peníze se rozdělit. Zaměstnanec
proto může mít výdělek vyšší, ale ve výsledku
se to zaměstnanci a zaměstnavateli většinou
vymstí,“ říká generální ředitelka ManpowerGroup
Jaroslava Rezlerová.

S předchozím bodem souvisí i to, že doba,
kdy pracujete na černo, se nezapočítává do
důchodu, a tak jej budete mít nižší, než kdybyste
celou dobu pracovali oﬁciálně.
Není za vás placeno nemocenské pojištění.
Při jakémkoliv úrazu (i pracovním) zůstáváte bez
příjmu.
Samozřejmě se vzdáváte i placené dovolené
a různých bonusů.
Práce na černo se řadí do tzv. šedé ekonomiky
a je to v podstatě trestný čin, za který hrozí vysoké
pokuty nejen zaměstnavateli (až 10 milionů
korun), ale i vám – až 100 000 Kč.

První velkou nevýhodou práce na černo je,
že se vzdáváte jakékoliv jistoty. Pokud neexistuje
žádná smlouva nebo dohoda, nikdy si nemůžete
být jisti, že vám peníze budou vyplaceny. „Když
vám zaměstnavatel odmítne dát peníze, nemáte
na něj žádnou páku, jak z něj mzdu dostat.
Pracovali jste tedy několik týdnů, ale zůstanete
bez peněz,“ říká Jaroslava Rezlerová.
Ze dne na den můžete o práci přijít, a to bez
jakékoliv náhrady (nemáte nárok na odstupné,
dvouměsíční výpovědní lhůtu, během které byste
si mohli najít jiné zaměstnání apod.). Dokonce
nedostanete ani podporu v nezaměstnanosti
(pro tu je nutné být alespoň 12 měsíců během
posledních dvou let zaměstnán, a odvádět
sociální pojištění).
Zaměstnavatel za vás neplatí zdravotní
a sociální pojištění. Pokud si tedy nebudete platit
zdravotní pojištění sami (od 1. 1. 2020 je to 1971
Kč/měsíčně), budou vám u pojišťoven narůstat
dluhy, které vás jednou doženou.
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Další využití technologie internetu věcí ve Vrchlabí
Škoda Auto uskutečnila v závodě na výrobu
komponent ve Vrchlabí další krok k výrobě po
vzoru Průmyslu 4.0: automatické objednávání
nových dílů určených pro obráběcí linky CNC.
Nové díly k CNC strojům dodávají automatické
roboty řízené senzorickou technologií internetu
věcí (Internet of Things – IoT). Provázaností
automatické objednávky dí lů a jejich
automatické přepravy společnost Škoda Auto
pokračuje v digitalizaci výroby ve vrchlabském
závodě.
Zásobování obráběcích linek CNC ve výrobě díly
nyní probíhá automaticky. Pracovníci logistiky
vychystají ve skladu přepravku s potřebnými
díly. Automatický přepravní robot ji vyzvedne
a dopraví k jedné z obráběcích linek CNC. Přitom
je robot naváděn senzorikou internetu věcí. Na
zpáteční cestě s sebou robot vezme prázdnou
přepravku, která ve skladu dílů automaticky
nahlásí svůj návrat.
Díky technologii internetu věcí proces umožňuje
plynulé automatické zásobování dílů tam, kde
je jich potřeba, což dále zvyšuje produktivitu
výroby. Škoda Auto navíc dosáhla výrazné
zvýšení pracovní bezpečnosti. Již není potřeba,

aby se zaměstnanci logistiky pohybovali ve
výrobě, neboť veškerá přeprava dílů k obráběcím
linkám CNC probíhá zcela automaticky. Denně
jsou takto obráběcí stroje CNC zásobovány více
než 50 000 díly. Investice do tohoto procesu se
vrátí za méně než tři roky.
Vedoucí výroby komponentů společnosti Škoda
Auto Christian Bleiel říká: „Tímto novým krokem
v procesu automatizace Vrchlabí dále upevňuje
svou pozici jako jeden z nejmodernějších
výrobních závodů automobilového průmyslu.
Spolupráce mezi člověkem a strojem je
perspektivním konceptem, který budeme
důsledně sledovat a který dále zvýší produktivitu
tohoto high-tech závodu.“
V roce 2012 společnost Škoda Auto závod ve
Vrchlabí rozsáhle zmodernizovala a během 18
měsíců jej přeměnila v progresivní závod na
výrobu komponent. V současnosti plní centrální
strategickou úlohu a patří k nejmodernějším
v koncernu Volkswagen. Škoda Auto zde zavedla
řadu technologií z oblasti Průmyslu 4.0. V roce
2018 začala pro přepravu dílů mezi měrovým
centrem a obráběcími stroji CNC poprvé
používat autonomního přepravního robota.
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