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První pohled do interiéru Škody Enyaq iV
Pro automobilku Škoda Auto je model Enyaq
iV přelomovým vozem jako první auto navržené
na platformě MEB přinášející mj. i nové pojetí
interiéru. Elektrické SUV se představí 1. září. Už teď
ale můžete získat představu o tom, jaký bude
jeho interiér přicházející s novou filosofií.
Interiér byl vytvořen byl tak, aby se
v něm cestující cítili jako doma. Technickým
prostředkem, který to umožňuje, je platforma
MEB s rovnou podlahou a dlouhým rozvorem
náprav, která dovoluje vzdušnější a praktičtější
uspořádání. zároveň přináší nové digitální
prvky, které slouží k ovládání vozu a komunikaci
s řidičem i posádkou. Mezi nimi jsou klíčovými
především 13“ displej palubního systému a také
inovativní head-up displej využívající i prvky
rozšířené reality.

Interiér se inspiruje světem moderního bydlení
a přináší nový směr designových individualizací. Ty
nahrazují dosavadní výbavové stupně. Vyznačují
se použitím moderních přírodních, ekologicky
zpracovaných a recyklovaných materiálů. Nové
digitální uspořádání interiéru umožňuje v designu
využít jednoduché a minimalistické linky, které
podporují pocit prostornosti.
Vedoucí oddělení Design Interiéru a Color
& Trim značky Škoda Norbert Weber říká:
„Místo obvyklých výbavových verzí a četných
dodatečných výbav poprvé u modelu Enyaq iV
nabízíme naše nové designové individualizace
připomínající svět moderního bydlení a jejichž
barvy a materiály jsou spolu dokonale sladěné.
Dále nabízíme přehledně strukturované balíčky
s volitelnou výbavou pro různé tematické oblasti.
Řadu možností nám tu nabízí absence středového
tunelu, daná koncepcí pohonu. Vpředu jsme
tento prostor využili jako dodatečnou odkládací
plochu pod středovým panelem a cestujícím
na zadních sedadlech přijde vhod dodatečný
prostor pro nohy před prostředním sedadlem,
stejně jako mimořádně velkorysý prostor pro nohy
díky dlouhému rozvoru. Vedle prostornosti pro
posádku Enyaq iV nabízí zavazadlový prostor
o objemu 585 l.“

více na
www.autoweek.cz

Také Polsko chce vyrábět vlastní elektromobily
Je pozoruhodné, jak elektromobilita
vyvolává dojem, že není nic jednoduššího,
než začít vyrábět a prodávat vozidla
s elektrickým pohonem – bez vývojového
a technického zázemí i bez prodejní
a servisní sítě. Další z mnoha podobných
projektů se přihlásil z Polska. Společnost
ElectroMobility Poland (EMP) představila
designové studie SUV a hatchbacku,
jejichž výroba má být zahájena ve třetím
čtvrtletí 2023 pod značkou Izera. Místo pro
továrnu, zaměstnávající 3500 lidí, se zatím

hledá, ale více než polovina komponent
se má vyrábět v Polsku. Podobu vozu
navrhlo a prototypy za 7 milionů eur dodalo
italské studio Torino Design. Vozy budou
primárně určeny pro domácí trh a nabízet
se mají se dvěma velikostmi akumulátorů,
přičemž nejvyšší dojezd se uvádí 400 km.
Ředitel projektu Piotr Zaremba tvrdí, že
hatchback bude levnější než srovnatelné
vozy se spalovacími motory. Těžko říci,
zda jde o vědomé klamání nebo odtržení
od reality.

Škoda Slavia prošla zatěžkávací zkouškou
Spider
Škoda
Slavia
nadchnul
soutěžního jezdce Jana Kopeckého i jeho
navigátora Jana Hlouška. Na projektu
žákovského vozu se podílelo 31 žáků.
Tovární posádka týmu Škoda Motorsport
sedmý žákovský vůz Škoda testovala v Bělé
pod Bezdězem společně s prototypem

závodního vozu Škoda 1100 OHC z roku
1957, který byl žákům inspirací. Kopecký
hájí barvy týmu Škoda Motorsport od roku
2009. V roce 2013 získal titul mistra Evropy,
v roce 2014 se stal Asijsko-pacifickým
šampionem a v roce 2018 získal titul
mistra světa v kategorii WRC 2. Kromě
toho je sedminásobným mistrem České
republiky. Ke spideru Slavia řekl: „I letos
odvedli žáci Středního odborného učiliště
Škoda Auto skvělou práci. Je poznat, že
věnovali pozornost každému detailu. Na
to, že se zde vše vyrábělo ručně, je kvalita
zpracování excelentní. Díky tuhé karoserii
nabízí Slavia velmi sportovní svezení
a vzbuzuje podobné emoce jako její vzor
Škoda 1100 OHC. Je vidět, že okouzlení
sportovní jízdou přetrvalo dodnes.“
více na
www.autoweek.cz

Skupina VW hlásí miliardové ztráty
Skupině VW AG v důsledku pandemie
koronaviru poklesly příjmy i zisk, takže sklouzla
do červených čísel. Provozní ztráta VW Group
za první pololetí před odečtením speciálních
položek (tzn. nákladů spojených s řešením
následků Dieselgate) byla 0,8 miliardy eur. Před
rokem měla zisk 10 miliard eur. Vzhledem k tomu,
že výrobní linky zůstaly dlouho zastavené a téměř
nebylo možné prodávat auta, poklesly dodávky
o 27,4 % na 3,9 milionu vozidel (vloni to bylo
5,4 milionu automobilů).
Skupina nicméně nemění výhled pro rok 2020
– provozní výsledek by sice měl zůstat výrazně
pod úrovní roku 2019, přesto by měl být plusový
i přes očekávaný zvýšený tlak konkurence,
nestabilní komoditní a devizové trhy a přísnějších
požadavky související s emisemi.
Člen představenstva skupiny zodpovědný
za finance a IT Frank Witter k tomu mj. řekl:
„První polovina letošního roku byla jednou
z nejnáročnějších v historii naší společnosti.
Komplexní opatření, zaměřená na snížení nákladů
a zajištění likvidity, jsme zavedli včas, což nám
umožnilo do určité míry omezit dopad pandemie
na naše podnikání. Vzhledem k pozitivnímu

trendu, který se projevil v posledních týdnech,
a uvedení řady atraktivních modelů vyhlížíme
do druhé poloviny roku opatrně optimisticky.“
Značka Volkswagen osobní vozy prodala
1,1 milionu vozidel (1. pololetí 2019: 1,9 milionu
vozidel) a provozní ztráta před zhoršením o zvláštní
položky dosáhla 1,5 miliardy eur z loňského zisku
2,3 miliardy. Důsledky Dieselgate tento výsledek
ještě zhorší o 0,6 miliardy eur.
Značka Škoda prodala 372 000 vozidel, což
bylo o 33,6 % méně než ve stejném období roku
2019, a provozní zisk klesl na +228 milionů eur (vloni
+824 milionů eur).
Prodej značky Audi klesl na 416 000 vozidel
z loňských 632 000 aut a provozní výsledek činil
– 643 milionů eur (vloni +2,3 miliardy eur). Prodej
značky Seat poklesl o 46,9 % na 197 000 vozidel
a provozní výsledek klesl na – 271 milionů eur
(vloni +216 milionů eur). Porsche Automotive
prodala 116 000 vozidel, meziročně o 14,8 %
méně a provozní zisk klesl na +1,1 miliardy eur proti
loňským +2,1 miliardy. Prodej značky Volkswagen
užitková vozidla klesl o 63 % na 157 000 vozidel
(vloni 256 000). Výsledkem je provozní výsledek
klesl – 334 milionů eur z loňských +506 milionů.

více na
www.autoweek.cz

Mitsubishi omezí činnost v Evropě
Mitsubishi Motors v prvním finančním
čtvrtletí, končícím 30. června, vykázala
provozní ztrátu 0,43 miliardy eur poté, co
prodej vozidel proti loňskému roku klesl na
méně než polovinu. Japonská automobilka
číslo 6 předpokládá na konci finančního
roku, končícího v březnu 2021, největší
provozní ztrátu za 18 let. Kronavirová krize
ještě zhoršila postavení společnosti, která
již před tím bojovala s klesajícím prodejem
v Číně a jihovýchodní Asii, což je její největší
trh, kde prodává čtvrtinu své produkce.
V Evropě Mitsubishi dosahuje jen o málo
víc než 10 % svého obratu.

Mitsubishi
Motors
představila
střednědobý plán nazvaný „Malý, ale
krásný“. V jeho rámci chce omezit své
aktivity v Evropě i Americe a plně se zaměřit
na Asii. Obětí redukce modelové nabídky
má být Pajero a závod v Japonsku, který
toto SUV vyrábí.

Thierry Bolloré do čela Jaguar Land Rover
Thierry Bolloré nehledal nové zaměstnání
dlouho. V lednu 2019 přišel do vedení
skupiny Renault jen pár měsíců po náhlém
odchodu Carlose Ghosna. Jenže už v říjnu
musel Renault opustit. Nyní byl jmenován
generálním ředitelem skupiny Jaguar Land

Rover. Funkce se ujme 10. září, kdy nahradí
Ralfa Spetha, který v JLR převezme funkci
viceprezidenta. Speth vedl JLR déle než
deset let od doby, kdy anglickou firmu získal
mamutí indický koncern Tata Group.
Bollorého úkol nebude snadný – vyvést
JLR z následků koronavirové krize a vrátit jej
k ziskovosti. Bolloré strávil 30 let v největších
francouzských společnostech – před
Renaultem to byly mj. Faurecia a Michelin.
Nyní musí vyřešit co se značkou Jaguar,
která zdaleka nedosahuje úspěšnosti Land
Roveru, urychleně elektrifikovat modelovou
nabídku a připravit se na důsledky hrozícího
nekontrolovaného Brexitu.

Krátce
Veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas se v roce 2021 uskuteční jen virtuálně.
Koncern Fiat Chrysler hlásí za druhé čtvrtletí ztrátu 1,05 miliardy eur při meziročním
poklesu příjmů o 56 %.
Koncern General Motors vykázal za druhé čtvrtletí meziroční pokles prodeje o 53 %
a finanční ztrátu 800 milionů USD.
více na
www.autoweek.cz

PSA hlásí za první pololetí zisk
Společnost PSA znovu udělala dojem
svými finančními výsledky. Stejně jako její
konkurenti utrpěla ztráty při uzavření svých
obchodních zastoupení a na čas byla
nucena zastavit výrobu. Přes velký pokles
prodeje se její výsledky pohybují v černých
číslech. Čistý zisk skupiny za první pololetí
dosáhl 595 milionů eur, což znamená
pokles z 1,83 miliardy eur dosažené před
rokem. Přitom příjmy klesly o 34,5 % na
25,12 miliardy eur. Pod vedením Carlose
Tavarese PSA drasticky snížila výrobní
náklady, takže dokáže generovat zisk i při
polovičním objemu prodeje než obvykle.
Přes pokles tržeb o 53,1 % divize Opel/
Vauxhall přispěla do pokladny skupiny
111 miliony eur.

Tavares zopakoval své časté tvrzení:
„Kritické situace prověří společnosti
a nakonec uspějí ty agilní a skromné.“
K tomu dodal, že knihy objednávek byly
na konci první poloviny roku plné díky
zvýšené poptávce po nových generacích
modelů Peugeot 208 a Opel Corsa. Kromě
toho PSA splní i přísné požadavky Evropské
unie týkající se emisí CO2 a nebude proto
žádat zmírnění stanovených cílů.

Renault: nejnovější finanční výsledky jsou katastrofální
Renault oznámil svou nejtěžší čistou
ztrátu v celé historii – v první polovině roku
2020 skupina ztratila 7,292 miliardy eur!
Výsledky Renaultu jsou horší, než očekávali
investoři. Již dříve byl Renault ve špatném
stavu a zpomalení prodeje kvůli pandemii
Covid-19 jej zasáhlo velmi těžce. Renault
spolu se svými dceřinými společnostmi

zaznamenal pokles prodeje o 34,9 % na
1,26 milionu vozidel a obrat klesl o 34,3 % na
18,4 miliardy eur. Negativní dopad ve výši
2 miliardy eur mělo i ukončení partnerství
s Opelem v oblasti užitkových vozidel.
Ekonomické výsledky Renaultu negativně
ovlivňuje i Nissan, v němž Renault vlastní
podíl 43 % a který k výsledku Renaultu
přispěl ztrátou 1,24 miliardy eur.
Aliance Renault-Nissan byla zasažena
obzvláště tvrdě, protože ji již dříve oslabila
nízká míra zisku z prodeje a chaos ve vedení,
který nastal po zatčení Carlosa Ghosna
v roce 2018. Přesto pokud jde o Renault
jsou zde důvody k optimismu s ohledem
na zaplněné knihy objednávek a zlepšení
kombinace cen a produktů u nové
generace modelů Clio a Captur, jejichž
průměrná prodejní cena vzrostla. Clio je
v posledních měsících nejprodávanějším
autem v Evropě.
více na
www.autoweek.cz

Audi e-tron – nejprodávanější elektrické SUV v Evropě
Němečtí výrobci prémiových vozů se ve
snaze dohnat Teslu spoléhají především na
elektricky poháněná SUV. V souboji Audi
s Mercedesem se zatím očividně lépe daří
e-tronu než EQC. Audi začalo svůj první
elektricky poháněný model e-tron dodávat
od března 2019 a od začátku letošního
roku přidalo kupé e-tron Sportback. V první

polovině roku 2020 bylo celosvětově
dodáno 17 641 e-tronů. To odpovídá
nárůst o 86,8 % v porovnání s předchozím
rokem – navzdory obtížné situaci na trhu.
V Evropě je Audi vůbec nejprodávanějším
E-SUV. Mercedes-Benz dodává EQC
od května 2019. Zatím nezveřejnil údaje
o celosvětovém prodeji, ale podle statistik
KBA bylo v Německu v prvních čtyřech
měsících roku 2020 prodáno jen 276
těchto vozů.
Postavení e-tronu od podzimu posílí
verze e-tron S a e-tron S Sportback s trojicí
trakčních elektromotorů a celkovým
výkonem 370 kW ( 503 k).

Nexen založil nadační fond na ochranu životního prostředí
Výrobce pneumatik Nexen Tire Europe
založil nadační fond, který podpoří
projekty přispívající k ochraně a zlepšení
životního prostředí na Žatecku a jeho okolí.
Závod Nexenu v průmyslové zóně Triangle
se nachází jen 6 km od Žatce. Je proto
pochopitelné, že fond bude podporovat

ochranu přírody zejména v jeho okolí.
Jako jeden z největších zaměstnavatelů
v Ústeckém kraji však chce podpořit
i širší území ve vzdálenosti do 40 km od
Žatce. Podporu tak mohou získat projekty
realizované například v Klášterci nad Ohří,
Bílině, Mostu nebo Litvínově. Nexen bude
do fondu přispívat 1 milion korun ročně.
Závod Nexen Tire Europe spustil provoz
v srpnu loňského roku. Jde o první závod
společnosti na evropském kontinentě,
tři další jsou v Asii. Žatecká továrna patří
mezi nejmodernější továrny na výrobu
pneumatik na světě a zaměstnává přes
850 zaměstnanců.

Další témata 31. týdne na autoweek.cz
20 let Škoda Parts Center
Škoda Auto ve Vrchlabí využila technologii z oblasti Průmyslu 4.0 „digitální dvojče“
Jak si přivydělat, když jste na úřadu práce
Až třem pětinám kupujících nevadí stočený tachometr
více na
www.autoweek.cz

Nový šéf zákaznického centra
AAA Auto
Síť autocenter AAA Auto má nového
ředitele
kontaktního
zákaznického
centra. Stal se jím Petr Havel, manažer,
který dříve působil v řadě nadnárodních
společností. Prošel například
skupinou KKCG, Telefónicou
O2 nebo vydavatelstvím
MAFRA. Petr Havel má za
sebou dvě dekády úspěšné
kariéry v péči o zákazníky
v sektorech telekomunikací,
médií a finančních služeb. Působil mimo
jiné ve společnostech Telefónica O2,
MAFRA, KKCG či naposledy jako Head of
telesales W.A.G. payment solutions.
„Je mi ctí být součástí vedení
společnosti, která je lídrem trhu a zároveň
průkopníkem nových technologií ve svém
oboru již třetí dekádu. Mým hlavním cílem
budou inovace v oblasti kontaktních
center, které poskytnou našim zákazníkům
ještě větší komfort než doposud,“
uvedl Havel.

Auto Palace Group hledá
marketéra
Skupinu Auto Palace opustil dlouholetý
šéf marketingu Stanislav Perkner. „Využil
jsem nabídky jiné práce, zatím bych
nechtěl prozrazovat jaká to bude. Portálu
Autodealers to sdělím jakmile to bude
možné,“ potvrdil nám Stanislav Perkner.
Ve skupině pracoval od 1. května
2014, kdy nahradil Petra Bernata. Do
jeho kompetence spadala tvorba
marketingové
strategie
skupiny
a koordinace aktivit jednotlivých značek
v ČR i na Slovensku. Před
příchodem
do
Auto
Palace Group působil jako
ředitel Odboru marketingu
a komunikace Českých
drah. V minulosti také
pracoval ve společnosti
AXA, kde zastával různé marketingové
pozice. Stanislav Perkner je absolventem
Univerzity Karlovy.
„Aktuálně
procházíme
výběrem
nového marketingového ředitele,“
doplnil šéf retailu skupiny
více na
Radek Donner.
www.automakers.cz

Krátce
Novým šéfem designu Peugeotu se stal Matthias Hossann když Gilles Vidal po deseti
letech opustil PSA.
Nového generálního ředitele Renaultu Lucu de Mea následuje do francouzských
služeb i hlavní designér Seatu Alejandro Mesonero-Romanos.
Bývalý šéfdesignér Peugeotu Gilles Vidal je další posilou týmu designérů Renaultu.
Nejnovější průzkum ukázal, že 68,5 % Němců je pro zavedení rychlostního limitu
130 km/h na dálnicích.
Nejvyšší představitel PSA Carlos Tavares na okruhu Montlhéry testoval závodní
prototyp Mission H24 s palivovými články.
Francouzská vláda kvůli ochraně životního prostředí zvažuje omezení nejvyšší rychlosti
ve městech na 30 km/h.
Švédský výrobce Li-Ion akumulátorů Northvolt, partner VW a BMW, vydá tři miliardy
dolarů na výstavbu továren v německém Salzgitteru a švédském městě Skellefteå.
více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto
dosáhla pozitivní
provozní
výsledek
Poptávka po EV
a SUV stále roste

3300 škodovek
pro Ministerstvo
vnitra ČR
Bosch zakládá novou
divizi pro software

Škoda Auto dosáhla pozitivní provozní výsledek
Opatření přijatá proti ší ření koronavirové
pandemie v prvním pololetí negativně ovlivnila
dodávky vozů a finanční výsledky společnosti
Škoda Auto. Navzdory uzavření českých závodů
po dobu 39 dní a přes narušení odbytových
kanálů Škoda Auto v prvních šesti měsících
zaznamenala tržby ve výši 7,55 miliardy eur
a provozní výsledek 228 milionů eur. Rentabilita
tržeb z tohoto důvodu činila 3,0 %.

Bernhard Maier, předseda představenstva
Škoda Auto, řekl: „Škoda Auto v uplynulých
letech dokázala úspěšně hospodařit a nyní tak
stojí na solidních ﬁnančních základech. V této
výjimečné situaci jsme neprodleně přijali rozsáhlá
a efektivní opatření ke stabilizaci hospodářského
výsledku. Tato opatření již mají pozitivní účinek.
Jsem přesvědčen o tom, že Škoda vyjde z této
situace posílena.“

Od ledna do června Škoda Auto svým
zákazníkům na celém světě dodala celkem
426 700 vozů (první pololetí 2019: 620 900 vozů;
– 31,3 %). Od června automobilka pozoruje
pozitivní efekty svých programů zaměřených
na restart prodeje individuálně přizpůsobeným
podmínkám jednotlivých trhů. Počet objednávek
v poslední době překročil loňskou úroveň. Pokud
nedojde k dalšímu výraznému zhoršení situace
Škoda Auto v příštích měsících předpokládá
postupnou stabilizaci na světových trzích.
Hmotné investice ve výši 261 milionů eur zůstávají
v prvním pololetí na vysoké úrovni. Škoda Auto
tak nadále důsledně investuje do budoucnosti
a rozvoje podniku.

Alain Favey, člen představenstva společnosti
Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu,
vysvětluje: „Naše dodávky zákazníkům sice
z důvodu mimořádné situace za prvních šest
měsíců poklesly. Na budoucnost přesto hledíme
pozitivně. Už v červnu jsme si ve srovnání
s uplynulými měsíci výrazně polepšili. S naším
modelovým portfoliem jsme dobře připraveni.
Na podporu pozitivního vývoje na mezinárodních
trzích jako doplněk státních podpůrných
opatření, která vítáme, zavedla Škoda Auto pro
své obchodní partnery i rozsáhlé restartovací
programy. Z tohoto důvodu očekáváme, že ve
třetím čtvrtletí dojde k oživení a návrat na loňskou
úroveň ve čtvrtém čtvrtletí považujeme za možný.“
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Poptávka po EV a SUV stále roste
V červnu došlo přes velký pokles prodeje
k pozitivnímu zlepšení. Podle JATO Dynamics bylo
v Evropě v červnu zaregistrováno 1,13 milionu
nových osobních aut, což znamenalo pokles
o 24 % ve srovnání s 1,49 milionu v červnu 2019.
Podobně výsledky za první pololetí 2020 odrážejí
chaos způsobený pandemií, když celkový objem
prodeje 5,09 milionu vozidel je o 39 % nižší než
v pololetí 2019.
Globální analytik JATO Dynamics Felipe
Munoz k tomu řekl: „Momentálně nemůžeme
mluvit o zotavení, protože pandemie je v Evropě
stále přítomna. Spotřebitelé však reagují na
nové nabídky a pobídky zaváděné za účelem
oživení prodeje.“
Pandemie v Evropě ur ychlila přijetí
elektrických, hybridních a plug-in automobilů.
Zatímco registrace vozidel na benzin a naftu
klesly o 32 % resp. 31 % ve srovnání s červnem
2019, objem nově registrovaných elektricky
poháněných vozidel (BEV, HEV a PHEV)
vzrostl o 65 % na 183 300 vozidel. V červnu
zaznamenaly silný růst všechny tři technologie

přičemž tržní podíl EV už byl 16,2 %. Mezi čistě
elektricky poháněnými vozidly Renault udržel
první místo když více než zdvojnásobil objem
prodeje.
Navzdory obtížné ekonomické situaci se
nadále dobře prodávají SUV. Přestože objem
jejich registrací klesl o 18 %, dokázaly zvýšit svůj
podíl na trhu na 40 %. Je zajímavé, že největší
a nejdražší SUV vykázala nejlepší výsledky.
Kompaktní SUV zaznamenala pokles o 21 % a byla
předstižena malými SUV. Největším prodejcem
v tomto segmentu byla skupina Volkswagen
s tržním podílem 25 %.
Volkswagen Golf byl podruhé v řadě svržen
z trůnu Renaultem Clio. Hlavním problémem
zůstává dostupnost: pátá generace Clia
představuje 79 % z celkových registrací, osmá
generace Golfu jen 28 % celkového objemu
prodeje. Clio nebylo jediným modelem od
Groupe Renault, který si v červnu vedl dobře –
Renault Captur a Dacia Sandero se umístily na
třetí a čtvrté pozici. Captur je v nové generaci
nejprodávanějším SUV v Evropě.
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Recese v Německu je u konce?
Ekonomové předních finančních institucí
se na základě prvních ukazatelů domnívají,
že německá ekonomika se už zotavuje po
propadu způsobeném drastickými omezeními
v době koronavirové pandemie. „Na základě
prvních ukazatelů jsme optimističtí,“ uvedl Marc
Schattenberg z Deutsche Bank v průzkumu
německé tiskové agentury DPA. Na základě
nejnovějších ukazatelů Katharina Utermöhlová
ze skupiny Allianz dokonce prohlásila: „Recese
skončila. Německá ekonomika již nebojuje
o přežití, situace nicméně zůstává kritická a nelze
vyloučit nový propad.“
„Vý voz se opět zr ychlil a ztrát y při
obchodování s Čínou nejsou tak velké, jak jsme
se obávali,“ řekl Schattenberg. Přesto varuje: „Ve
druhé polovině roku nastanou nová obchodní
rizika. Hrozba, že na konci roku po skončení
přechodného období pravděpodobně
nastane nekontrolovaný Brexit, není dobrá.
S obavami také sledujeme vývoj v USA, kde
má koronavirová krize obzvláště velký dopad.“

Bavorský premiér a šéf CSU Markus Söder
je ovšem ohledně nadcházejících měsíců
skeptický: „Obávám se, že se na podzim
ocitneme ve velmi obtížné situaci. Silnou
stránkou Německa je průmysl, ale v současné
době není objednáno žádné letadlo, prodává
se méně aut a o velké stroje je minimální
zájem. Dokud se katastrofální situace v USA
a Latinské Americe nezlepší, mezinárodní trhy
se nevrátí k normálu.“ Proto bude podle Södera
nutné po prázdninách prověřit, která opatření
budou nezbytná: „Na podzim musíme udělat
koronavirovou kontrolu a zjistit co doposud
fungovalo a co ještě chybí.“
Vedoucí střediska prognostiky IfW Stefan
Kooths kritizoval skutečnost, že povinnost firem
ohlásit konkurz byla až do září pozastavena.
Údaje o bankrotech jsou proto stále na velmi nízké
úrovni. Společnosti vstoupily do krize v dobrém
stavu, ale tato stabilita bez dostatečného objemu
prodeje každým měsícem vytrácí. Proto panují
obavy, že od října nastane vlna bankrotů.
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Bosch zakládá novou divizi pro software
Automobily se mění především z hlediska
softwaru a elektroniky. Očekává se, že do roku
2030 trh softwarově intenzivních elektronických
systémů poroste přibližně o 15 % ročně. Před
deseti lety mělo auto 10 milionů řádků kódu
softwaru a nyní obsahují vozidla kolem 100
milionů řádků softwarového kódu. Software
automatizovaných vozidel ale bude mít mezi
300 a 500 miliony řádků kódu. Jeden milion
řádků kódu odpovídá přibližně 18 000 tištěným
stránkám textu.
Již v dubnu 2020 Bosch sloučil celou výrobu
elektroniky obchodní oblasti Mobility Solutions.
Divize Automotive Electronics nyní koordinuje
výrobu řídicích jednotek a počítačů vozidel ve
všech oblastech vozidla. Díky tomu společnost
také realizuje synergie ve výrobě. V nové výrobní
síti pracuje cca 21 000 zaměstnanců ve 21
závodech a 14 zemích.
Od začátku roku 2021 se celá divize Car
Multimedia a další produktové jednotky divizí
Powertrain Solutions, Chassis Systems Control
a Automotive Electronics, které vyvíjejí komplexní
softwarově náročné elektronické systémy, spojí
pod jednu střechu v Cross-Domain Computing

Solutions. Nová divize bude zaměstnávat přibližně
17 000 lidí ve více než 40 závodech a ve více než
20 zemích.
„Hlavním úkolem Cross-Domain Computing
Solutions bude zvládnout komplexitu a co
nejvyšší bezpečnost elektronických systémů.
V současných prémiových vozidlech je více než
100 jednotlivých řídicích jednotek, i v malých
vozech je jich 30 až 50. Pomocí vysoce výkonných
počítačů lze tento počet výrazně snížit,“ vysvětluje
člen představenstva Harald Roger zodpovědný
za novou divizi.
Dí ky tomu, že počítače pro funkce
kokpitu a propojení, asistenční systémy řidiče
a automatizovanou jízdu a pohon se nyní vyvíjejí
v jedné divizi, vzniká konzistentní IT architektura
pro celé vozidlo. Ta zajišťuje bezproblémovou
souhru elektrických a elektronických součástek.
Díky Cross-Domain Computing Solutions
bude společnost Bosch v budoucnu nabízet
zákazníkům elektroniku a software vozidel
z jednoho zdroje. „Díky naší nové struktuře jsme
nyní lépe schopni splnit měnící se požadavky
trhu a našich zákazníků,“ vysvětluje Kröger.
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3300 škodovek pro Ministerstvo vnitra ČR
Škoda Auto ve svém Zákaznickém centru
slavnostně předala prvních 35 vozů, které budou
sloužit k obnově vozového parku Ministerstva
vnitra České republiky. Vozy do rukou ministra
vnitra Jana Hamáčka a policejního prezidenta
Jana Švejdara předal ředitel tuzemského
zastoupení automobilky Škoda Luboš Vlček.
Flotila téměř 3300 vozů Škoda je připravena
pro potřeby resortu, který ji postupně odebere
v souladu s rámcovou smlouvou v průběhu
následujících tří let. V letošním roce to bude přes
1250 vozidel.
Ministerstvo vnitra pokračuje v obnově vozového
parku. Od roku 1993 bylo českým policistům
v rámci několika tendrů předáno přes 19 000 vozů
Škoda nejrůznějších modelů a specifikací. Další
desítky tisíc odebraly jiné orgány státní správy.
Nejvíc vozů značky Škoda slouží v barvách Policie
ČR, ale uplatnění nacházejí také u Hasičského
záchranného sboru, státních archivů a dalších
orgánů státní správy.
Z 3294 celkem objednaných vozů jich 1853
připadá na modelovou řadu Kodiaq. Všechny

dodané automobily budou mít pohon všech
kol, sedmistupňovou převodovku DSG a výbavu
vycházející ze specifikace Ambition. Malou část
– 193 – z nich pohání turbodiesel 2,0 TDI/140
kW, zbytek bude osazen zážehovým motorem
2,0 TSI/140 kW.
V tzv. části C rámcové smlouvy bude dále
dodáno 640 vozů Škoda Scala Ambition
1,0 TSI/85 kW a 801 automobilů Škoda Fabia
Active 1,0 TSI/70 kW (630 ve verzi hatchback,
171 v provedení Combi). Většina nasmlouvaných
vozidel bude mít speciální výbavu VRZ (výstražné
zvukové a rozhlasové zařízení), která je nezbytná
pro výkon služby v bezpečnostních složkách
státu.
„Policie potřebuje pro svoji akceschopnost
kvalitní a spolehlivý vozový park. Automobily
Škoda již mnoho let vzorně slouží policistům při
výkonu jejich náročné služby. Jsem proto velmi
rád, že spolupráce mezi českou policií a českou
automobilkou bude v následujících letech
pokračovat,“ uvedl v Mladé Boleslavi policejní
prezident Jan Švejdar.
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