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V USA obviňují Bosch z pomoci Volkswagenu při podvádění
Právníci zastupující americké zákazníky Volkswagenu
postihnuté aférou Dieselgate obviňují společnost
Bosch, že byla spolupachatelem v systému
podvádění VW při kontrole emisí a pomáhala tak
oklamat nejen kontrolní orgány ale i kupující těchto
vozidel.
Aféra už přinutila Volkswagen k dohodě o úhradě
15,3 miliardy USD jako odškodnění zákazníkům,
odkoupení jejich ilegálních vozidel a na pokutách
za 470 000 vozů vybavených čtyřválci 2,0 TDI.
Je přitom jasné, že uvedená suma zdaleka není
konečná. Zatím se jedná o obdobném vyrovnání za
85 000 vozidel s motory V6 3,0 TDI a automobilka
rovněž vyjednává o urovnání vyšetřování spáchání
trestných činů, což hrozí pro odpovědné pracovníky
Volkswagenu trestem vězení.
Zatím nebyli postiženi dodavatelé Volkswagenu.
Nyní se právníci, vyjednávající o dalším odškodnění
svých klientů - zákazníků Volkswagenu - obracejí
i na společnost Bosch, protože podle nich byla
„aktivním účastníkem masivního, deset let trvajícího
spiknutí s Volkswagenem.“

Volkswagen řadu let používal v software řídicí
jednotky vznětových motoru tzv. „odpojovací
zařízení“ umožňující při měření splnění emisních
standardů. Tento systém byl údajně vyvinut u Audi v
roce 1999 a poté jej začal používat Volkswagen pro
oklamání kontrolních orgánů při měření emisí po
celém světě. Právníci ale tvrdí, že pro tento podvodný
systém Bosch pomohl vyvinout potřebný software
umožňující maskovat podvádění při měření emisí.
Bosch nabízel technologii „Clean Diesel“ a loboval u
kontrolních orgánů za to, aby byla schválena k prodeji,
což dokazují dokumenty předané Volkswagenem.
Proto podle právních zástupců hrál Bosch
významnou roli při vypracování systému podvádění
a z výsledků této ilegální činnosti profitoval. Zapojení
společnosti Bosch do klamání úřadů se ovšem
zatím neprokázalo. Právníci disponují pouze jedním
e-mailem z roku 2011, jenž údajně prokazuje znalosti
firmy o požadavcích amerických orgánů a o tom, co
je zakázáno, a přesto prý pomáhala Volkswagenu v
jeho nezákonné činnosti.

více na
www.autoweek.cz

Range Rover SV Autobiography Dynamic
U Range Roveru pro modelový rok 2017
se v rámci systému All-Terrain Progress
Control poprvé objeví nové funkce,
které jsou základem autonomního řízení.
Vynikající terénní schopnosti vozu navíc
posilují systémy Low Traction Launch,
který pomáhá s rozjezdem na kluzkém
povrchu, jako je mokrá tráva, sníh nebo
led, a All-Terrain Info Centre, informující o
aktuální konfiguraci a stavu vozidla.
Současně přichází nová verze Range Rover SV Autobiography Dynamic z dílny Special
Vehicle Operations (SVO), která je nejvýkonnějším sériově vyráběným Range Roverem.
Motor V8 5,0 l přeplňovaný mechanicky poháněným dmychadlem má výkon 405 kW
(550 k) a poskytuje točivý moment 680 N.m. Díky tomu vůz dokáže zrychlit z 0 na 100
km/h za 5,4 s. Divize SVO naladila podvozek tak, aby vykazoval optimální kombinaci
výkonnosti a komfortu. Systém Dynamic Response zlepšuje ovladatelnost a jízdní
komfort tím, že potlačuje naklánění karoserie při průjezdech zatáčkami.
více na www.autoweek.cz
Nový VW e-up! lze již objednávat
Volkswagen zahájil na českém trhu předprodej
modernizovaného elektromobilu e-up! s
oživeným designem, systémem pro integraci
chytrého telefonu a rozšířeným výběrem prvků
komfortní výbavy. Městské miniauto pohání
elektromotor s výkonem 60 kW (82 k) a točivým
momentem 210 N.m. Volkswagen e-up! díky
tomu zrychlí z 0 na 100 km/h za 13 s a dosahuje
nejvyšší rychlost 130 km/h. Lithio-ionový akumulátor v podlaze umožňuje dojezd až
160 km.
Pětidveřový elektromobil Volkswagen e-up! mohou zákazníci u vybraných prodejců
objednávat za cenu od 639 900 Kč včetně DPH. Kromě standardních záruk získají
dodatečné služby. Dojde-li na cestě k vybití akumulátoru, postará se Volkswagen o
odtah vozu k nejbližší nabíjecí stanici - bezplatně až třikrát za rok během prvních dvou
let od data prodeje. Na delší cesty si zákazník může po dobu dvou let zdarma vypůjčit
vůz s konvenčním pohonem na 10 dní ročně a po dobu jednoho roku bezplatně
využívat aplikaci Volkswagen Car-Net e-Remote, jejímž prostřednictvím lze například
zahájit a ukončit nabíjení prostřednictvím mobilního telefonu.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 33. týdne na www.autoweek.cz:
České firmy nemění strategii pořizování nových automobilů
Mladé techniky nejvíce láká Škoda Auto

Tesla má problémy
Nedlouho po havárii vozu Tesla, jedoucího v režimu
autonomního řízení ve Spojených státech na Floridě,
při níž přišel o život řidič, došlo k další nehodě v
režimu Autopilot, tentokrát v Číně, naštěstí bez újmy
na zdraví řidiče. A nyní při prezentaci Modelu S ve
Francii jeden z vozů shořel!
Tesla Motors spolupracuje na vyšetřování příčin
požáru vozu Tesla Model S 90 D, který začal hořet při
předváděcí jízdě mezi Biarritzem a Bayonne. K požáru
došlo během předváděcích jízd organizovaných
ve Francii společností Tesla Motors. Řidič a dva
spolucestující bez problémů z vozu vystoupili a nebyli
zraněni. Podle jejich svědectví bylo auto během jediné
minuty zcela zachváceno plameny a za pět minut bylo
zcela zničeno.
Tesla Motors už měla problém s požárem Modelu
S v roce 2013 v USA, když kovový předmět prorazil
ochranu akumulátorů. Tesla proto tehdy zesílila
ochranu akumulátorů. K dalšímu požáru vozu
Tesla Model S došlo v Norsku koncem roku 2015.
Zajímavé je, že zatím nebyl hlášen požár jiných ve
velkém prodávaných elektromobilů s lithio-ionovými
akumulátory, jako jsou Nissan Leaf, Renault Zoe,
Mitsubishi i-MiEV (a jeho sourozenců Citroënu C-Zéro
a Peugeotu iOn) nebo BMW i3.

Kromě požárů čelí Tesla Motors i problémům se
systémem autonomního řízení Autopilot. Po nehodě
Modelu S na Floridě, při níž přišel o život řidič,
došlo k podobné situaci v Číně. Zatímco v USA
systém autonomního řízení na nájezdu na dálnici
nezaregistroval nákladní vozidlo s vysokým návěsem,
v Číně na dálnici nedaleko Pekingu nezaznamenal
vozidlo stojící na krajnici. V obou případech řidiči
nechali vůz pohybovat se plně autonomně, ač Tesla
upozorňuje, že systém Autopilot je jen asistenčním
systémem a i při jeho použití musí řidič kontrolovat
pohyb vozu. Ostatně dopravní předpisy v USA i Číně
jednoznačně vyžadují, aby řidič měl za jízdy neustále
ruce na volantu. Problém je, že prodejce v Číně tento
systém zákazníkům prezentuje jako plně autonomní.
Po nehodě Tesla v Číně přestala pro popis systému
používat slovní spojení zidong jiashi, což odpovídá
spojení autonomní řízení.

více na
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Modrý anděl a Speed Cars se slučují
Pražské taxislužby Modrý anděl a Speed
Cars se slučují. Důvodem je potřeba
obou společností navázat spolupráci
se strategickým partnerem. Obě
společnosti do budoucna chtějí usilovat
o pozici největšího a nejkvalitnějšího
poskytovatele taxislužby v Praze. Ke
kompletnímu sloučení a přejmenování pod jednu značku dojde během jednoho roku.
Synergické kroky pomohou oběma firmám optimalizovat náklady a být produktivnější.
Po sloučení se společný vozový park taxislužby rozšíří na více než 500 vozidel, rychlost
dojezdů se zvýší o 30 % oproti současné situaci, k dispozici bude více volných vozů a
hned od začátku budou zákazníci moci využívat jednu z nejlepších mobilních aplikací
na trhu pod značkou Modrý anděl.
více na www.autoweek.cz
Služba Das RentAuto
Půjčovna užitkových vozů Das RentAuto funguje ve všech krajích České republiky. O vůz
je možné zažádat u 28 prodejců Volkswagen Užitkové vozy. Oblibu služby Das RentAuto
dokazuje 1019 zápůjčních smluv od ledna do konce června letošního roku. Průměrná
délka zapůjčení je 4,7 dne. Největší zájem je o model Caravelle, který využívají klienti
na delší pobyty, spíše na jednotlivé dny si půjčují stěhovací Crafter. Všechny vozy jsou
staré maximálně sedm měsíců. Volkswagen Caravelle lze půjčit za 1800 Kč na den,
při půjčení na více než 7 dnů
vyjde půjčovné na 1300 Kč
za den. Užitkový Volkswagen
Transporter Kombi, který nabízí
9 míst k sezení a velký úložný
prostor, se dá půjčit za 1600 Kč
na den, v případě zápůjčky
delší než 7 dnů vyjde půjčovné
na 1200 Kč za den. Půjčení
Crafteru vyjde na 1700 Kč na
den, v případě delší zápůjčky
na 1200 Kč za den.více na
www.autoweek.cz
Krátce
- Volvo se společností Uber v USA připravuje k uvedení do provozu autonomní vozidla.
- Norská vláda popřela úmysl zakázat od roku 2025 prodej automobilů se spalovacími
motory.
- Toyota bude spolupracovat s Michiganskou univerzitou na výzkumu umělé inteligence.
- Harley-Davidson v USA dostal pokutu 12 milionů USD za systém pro podvádění při
měření emisí.
- VW v důsledku sporu s firmou ES Automobilguss omezil výrobu v Emdenu, Wolfsburgu,
Cvikově a Kasselu.

Volkswagen ve Wolfsburgu zastavil výrobu Golfu
Volkswagen Group byla nucena zastavit v termínu
od 20. do 29. srpna výrobu klíčového modelu Golf
ve svém hlavním závodě ve Wolfsburgu v důsledku
prohlubujícího se sporu se dvěma významnými
dodavateli. Volkswagen navíc musel zavést zkrácené
směny v dalších německých závodech ve Cvikově,
Emdenu a Kasselu.
Výroba modelu Golf se zastavila, protože
dodavatelská firma ES Automobilguss ze saského
Schönheide přestala dodávat odlitky potřebné k
výrobě převodovek. Její sesterská firma Car Trim už
před několika dny zastavila dodávky potahů sedadel.
Obě firmy patří do společnosti Prevent DEV sídlící ve
Wolfsburgu, která je součástí koncernu ASA Prevent
Group se sídlem v Bosně a Hercegovině.
V továrně ve Wolfsburgu, kde je zaměstnáno 60 000
lidí, se kromě nejprodávanějšího evropského auta
Golfu vyrábějí také SUV Tiguan a minivan Touran, ale
ty nebyly omezením dodávek dotčeny. Ve Cvikově

se vyrábějí golfy a passaty a v Kasselu převodovky.
V Emdenu, kde se vyrábí model Passat, byla výroba
omezena už před několika dny, protože Car Trim
přestal dodávat své výrobky do společného podniku
SiTech. Další koncernové značky Audi a Porsche
problémy nemají.
Podle německých médií jde ve sporu o neshody týkající
se společného podniku a požadavků Volkswagenu na
radikální snížení cen, vyvolané úspornými opatřeními
v důsledku skandálu s podváděním při měření emisí
vznětových motorů.
Volkswagen je údajně připraven přinutit své
dodavatele ke splnění dodávek všemi dostupnými
právními opatřeními včetně policejního doprovodu
kamionů, které odvezou potřebné díly z výrobních
závodů. Volkswagen rovněž hodlá dodavatele přinutit
ke splnění dodávek i soudní cestou. Jenže soudní
projednávání v Braunschweigu je naplánováno až na
31. srpen.

více na
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Značková pojištění i při koupi za hotové
Volkswagen Financial Services zahájil prodej
nové generace značkových pojistných
produktů pro prodej vozidel Bez financování.
Nové jsou pojistné produkty pro značky
Volkswagen osobní vozy, Volkswagen užitkové
vozy, Audi a Seat a vylepšilo se i značkové
Škoda Pojištění. Pojistné produkty zahrnují
povinné ručení, komplexní havarijní pojištění,
případně další doplňková pojištění. U Škoda
Havarijní pojištění nově kryje i hodnotu speciálního příslušenství, jako je prodloužená
záruka nebo předplacený servis. Klienti mohou čerpat výhody také díky konceptu
Domovského servisu, ze kterého mj. plyne jistota, že v rámci opravy budou vždy použity
originální díly a v případě nehody má klient nárok na odtah do Domovského servisu
zdarma, a to i ze zahraničí. Značková pojištění je možné sjednat pro vozidla nová i
ojetá s podmínkou stáří vozu do 60 měsíců.
více na www.autoweek.cz
OSRAM představuje nové inspekční LED svítilny
Nové portfolio svítilen LEDinspect PRO společnosti Osram nabízí výrobky pro profesionální
uživatele včetně autoservisů. Novou řadu LEDinspect PRO tvoří pět výkonných
pracovních LED svítilen: Slimline 280, Bonnet 1400, Pocket 280, Penlight 150 a Penlight
150 UV-A. Inspekční svítilny řady LEDinspect-PRO od společnosti Osram poskytnou
spolehlivé osvětlení v montážní jámě při kontrole podvozku, obsluze zvedáku nebo při
práci hluboko v motorovém prostoru. Tyto LED
svítilny lze připevnit přímo na vozidlo pomocí
zabudovaného magnetu nebo háčku. Svítilny
mají kvalitní dobíjecí baterii, takže nehrozí
zakopnutí o natažené kabely. Na všechny
inspekční svítilny v řadě LEDinspect PRO se
vztahuje tříletá záruka.
více na www.autoweek.cz

PRAGUE CAR FESTIVAL 2016

Netradiční auta již tradičně na konci prázdnin
5. ročník největší motoristické výstavy v ČR
zaměřené na sportovní a upravené vozy Prague
Car Festival se uskuteční 3. a 4. září 2016 na
výstavišti PVA Expo Praha.
Více na str. 10 (po stažení AutoTabletu jako pdf).
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Jechová přešla
z Raiffeisen do
Toyoty
Vedení Toyoty
Central Europe Czech oznámilo
změnu ve své
organizační
struktuře v oblasti
komunikace.
Jitka Jechová
nově
přebírá
a g e n d u
spojenou s PR
od Michala Veličky, který se bude nyní
plně věnovat oblasti marketingu značky
Toyota.
Jechová nastoupila do společnosti na
pozici PR Manager a bude zodpovídat
za komunikaci značek Toyota a Lexus na
českém trhu. V oblasti komunikace a PR
se pohybuje přes sedm let. Naposledy
působila jako PR manažerka a tisková
mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny,
zkušenosti mimo jiné získala také v
agentuře PR.Konektor. Administrativní
agendou pro některé oblasti PR je
nadále pověřena Alena Šteffelová,
která se společností spolupracuje
externě. Jedná se zejména o agendu
distribuce tiskových zpráv, organizace
prezentačních akcí a zapůjčování
testovacích vozů Toyota a Lexus
vybraným mediím v ČR.

Martin Jahn zřejmě končí v čele
AutoSAP
Martin Jahn se v srpnu přesunul z pozice
šéfa pro prodej firemním flotilám na
místo výkonného viceprezidenta pro
prodej a marketing jednoho ze dvou
společných podniků Volkswagenu v
Číně. Bude působit ve společném
podniku čínské firmy FAW a
Volkswagenu na severu země, který
letos očekává prodej 1,3 milionu
vozů.
„Mám na starosti prodej, marketing,
produktový
marketing,
rozvoj
prodejní sítě, poprodejní služby a
servis,” uvedl Jahn.
Jeho
předchůdce
Stephan
Woellenstein
se
přesunul
do
nově zřízené funkce prezidenta a
výkonného ředitele značky VW pro
Čínu se sídlem v Pekingu.
Jahn zatím zůstává prezidentem
tuzemského
Sdružení
automobilového
průmyslu,
ale
podle jeho slov nebude dlouhodobě
možné vykonávat obě funkce naráz.
„O dalším postupu rozhodneme
po poradě v rámci představenstva
sdružení,” dodal.
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Pozvánka na Prague Car Festival

Má Infiniti dokonalý motor?

V USA rekordní výše zadlužení kvůli
autům

Nissan představil palivový
článek s pevnými oxidy

Alternativní pohon na CNG
zná jen 44 % lidí

Prague Car Festival již tradičně na konci prázdnin
Již 5. ročník největší motoristické výstavy v ČR zaměřené na sportovní a upravené vozy Prague Car Festival se uskuteční 3. a 4. září 2016 na výstavišti PVA
Expo Praha.
Hlavním tématem výstavy Prague Car Festival budou opět krásná auta a bohatý doprovodný program, který organizátoři připravují nejen pro skalní
fanoušky automobilů, ale i pro širokou veřejnost.
Sekce Racing Cars po loňském úspěchu opět nabídne
představení mnoha závodních týmů z několika disciplín automobilových závodů a soutěží. Zastoupeny
budou rallye, drifty, autocross, okruhové závody a
další.
V sekci tuningových, tedy upravených vozů, se objeví
nejlepší tuningové skvosty. V hale bude více než 100
špičkových vozů rozmanitých stylů úprav - od Lamborghini Huracán v úpravě Liberty Walk až po retro Škodu 100. Výstava je unikátní velkou zahraniční
účastí – polovina aut je ze zahraničí. Účastníci tuningové sekce přijedou z osmi evropských zemí a představí vozy 23 značek.
Část haly je plánována také pro současné osobní automobily, a to převážně sportovní vozy nebo se sportovním akcentem. Novinkou pro rok 2016 je rozšíření

plochy o více než 20 % pro novou sekci věnovanou
sériovým vozům. Dealeři vystaví auta 20 značek.
Mezi exponáty budou jak novinky, tak kultovní modely. Zajímavými exponáty budou např. Alfa Romeo
Giulia, Fiat Tipo hatchback, McLaren 540C, Subaru WRX STI, Morgan Roadster 3,7, Ford Mustang a
sportovní řada Fordu vč. modelů RS.
V rozsáhlé expozici elektromobility se návštěvníci
budou moci na elektromobily nejen podívat, ale i
svézt v nich. Pro zvídavé je připravena série přednášek od Asociace pro elektromobilitu a Ministerstva životního prostředí.
Na své si přijdou také milovníci značky Škoda. Pro
ně bude připravena pod hlavičkou Skodahome.
cz široká expozice nejen současných, ale i starších
modelů. Představí se mj. i kultovní model 1000 MBX,
který letos slaví kulaté padesáté narozeniny.
K vidění budou samozřejmě i americká klasická auta,
která dostanou jako vždy dostatečný prostor.
Především pro děti budou připraveny herní konzole,
soutěže a jízdy na trenažerech, dopravní hřiště a
mnoho soutěží. A v pozadí jistě nezůstane ani další
program v podobě soutěží Miss, tomboly, airbrush
workshopů, autogramiád, focení s modelkami atd.

více na
www.autoweek.cz

Má Infiniti dokonalý motor?
Už za měsíc Infiniti na autosalonu v Paříži představí
zážehový motor VC-T s proměnlivým kompresním
poměrem, což by mělo být ideální řešení proti
přednostem vznětových motorů. Tento „antidiesel“
jsou v podstatě dva motory v jednom.
Motor Infiniti VC-T (Variable CompressionTurbochharged) je přeplňovaný zážehový dvoulitr
u něhož je změnou zdvihu dosažen kompresní
poměr 8:1 při menším zatížení a 14:1 při potřebě
velkého výkonu. Jedná se o nový revoluční krok k

optimalizaci spalovacího motoru. Poskytuje současně
úsporný vysoce efektivní motor, schopný konkurovat
turbodieselům,
stejně
jako
vysokovýkonný
přeplňovaný dvoulitr.
Podrobnosti o výkonových parametrech ale Infiniti
odhalí až v Paříži. Motor by se ale svým výkonem a
především točivým momentem měl vyrovnat motoru
V6 3,5 l při spotřebě menší o 27 %. Navíc by výroba
motoru VC-T měla být levnější než stejně výkonného
turbodieselu.
Motor
byl
vyvinut
v
technickém a designovém
centru Nissanu v Atsugi
nedaleko Tokia. Během
roku 2017 by se měl
objevit v sériové produkci
v některém z modelů
Infiniti (pravděpodobně v
crossoveru QX50). Velkou
předností motoru VC-T
by měla být i možnost
zapojit jej do hybridního
pohonu v kombinaci s
elektromotorem.
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Nissan představil palivový článek s pevnými oxidy
Nissan v Brazílii představil první prototyp vozidla
poháněného palivovým článkem s pevnými oxidy SOFC
(Solid Oxide Fuel-Cell) na světě. Článek vyrábí elektřinu
z bioetanolu. Elektromobil poháněný palivovým článkem
na bioetanol má dojezd přes 600 km. Průlomový plně
elektrický lehký užitkový vůz využívá reakci kyslíku s
různými palivy včetně etanolu a zemního plynu pro
vysoce efektivní výrobu elektrické energie.
Prezident a generální ředitel společnosti Nissan Carlos
Ghosn při představení vozidla uvedl: „Elektrický palivový
článek na biopalivo nabízí dopravu, která nezatěžuje
životní prostředí. Současně představuje podporu už
existující infrastruktury a umožňuje lokální výrobu
energie. V budoucnu se elektrický palivový článek na
biopalivo stane uživatelsky ještě přívětivějším. Se směsí
etanolu a vody se manipuluje lépe a bezpečněji než s

většinou ostatních paliv. Protože nevyžaduje budování
nové infrastruktury, představuje obrovský potenciál pro
podporu růstu trhu.“
Prototyp jezdí na 100% etanol, který reakcí v palivovém
článku zabezpečuje produkci elektrické energie, jíž se
nabíjí akumulátor o kapacitě 24 kWh umožňující dojezd
více než 600 km. Nissan bude tento prototyp testovat na
veřejných silnicích Brazílie.
Ústrojí pohonu je čisté a vysoce účinné. Zajištění dodávek
biopaliva je bezproblémové. Vůz jezdí na 100% etanol
nebo směs etanolu a vody. Jeho emise mají neutrální
bilanci CO2 a jsou stejně čisté jako atmosféra kolem
nás, neboť se stávají součástí přirozeného koloběhu
CO2. Elektrický palivový článek na biopalivo nabízí velmi
dobrou akceleraci a tichou jízdu elektromobilu, stejně
jako nízké provozní náklady, přičemž má stejný dojezd
jako vozidla se spalovacími motory.
Bioetanol se vyrábí zejména z cukrové
třtiny a kukuřice. Tyto suroviny
jsou běžně k dispozici v zemích
Severní i Jižní Ameriky, kde existuje
široce zavedená infrastruktura. Díky
snadné dostupnosti etanolu a nízké
hořlavosti směsi etanolu a vody
není systém závislý nebo limitovaný
stávající infrastrukturou dobíjecích
stanic ani nevyžaduje vybudování
sítě čerpacích stanic jako palivové
články na vodík.
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V USA rekordní výše zadlužení kvůli autům
Prodej aut ve Spojených státech dosahuje rekordní
výše a automobilky jsou rekordně ziskové. Má to
ale i druhou stránku. Ještě nikdy si totiž Američané
na pořízení aut nepůjčili tolik peněz. Až příliš to
připomíná rok 2008.
Hlad Američanů po nových autech, podporovaný
snadnou dostupností úvěrování, vede k růstu
zadlužení. Čtvrtletní zpráva Federální reservní banky
v New Yorku uvádí, že na konci června dosáhlo
zadlužení kupujících automobily historického rekordu
1,1 bilionu dolarů. Ve druhém čtvrtletí půjčky na
financování pořízení nových automobilů vzrostly
natolik, že kvůli tomu narostlo celkové zadlužení
domácností navzdory poklesu hypotečního dluhu a
historicky poprvé zaznamenanému poklesu zadlužení
kvůli půjčkám na studium.
Analytici odhadují, že nyní dojde ke zpomalení resp.
ke stagnaci prodeje aut. Jenže to předpovídali už dřív
a snadná dostupnost půjček nadále podporuje růst

prodeje. V průběhu druhého čtvrtletí zájemci o nová
auta zvýšili celkové zadlužení o 32 miliard dolarů (tj. o
3 %), takže celková suma na konci června meziročně
vzrostla o 97 miliard dolarů.
Tento vývoj samozřejmě už nenechává v klidu Úřad
pro kontrolu měny OCC, který hlídá velké banky. Ten
varoval před rizikem tak velkého zadlužení. Navíc
upozornil na to, že problém zhoršují nepřímé půjčky
poskytované prodejci aut. Zpráva také upozorňuje na
to, že velká konkurence mezi bankami vede k tomu, že
některé z nich na bezprecedentní růst počtu věřitelů
reagují tím, že zmenšují přísnost při dodržování
bezpečnostních standardů při poskytování půjček.
Přitom už vloni na podzim OCC upozornil na to,
že mnohé aktivity v sektoru úvěrování nákupu
automobilů připomínají to, co se stalo před osmi lety
v předehře krize, když se ukázalo, že cenné papíry
jsou kryté hypotékami, které nebude možné splácet.
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Alternativní pohon na CNG zná jen 44 % lidí
Stlačený zemní plyn (CNG) jako alternativní pohon
automobilů zná jen 44 % lidí, zatímco o zkapalněném
ropném plynu (LPG) už slyšelo 85 % obyvatel České
republiky. Lidé ale alternativy benzinu a nafty často
zaměňují. S ekologickými pohony si většinou spojují
vyšší cenu vozů, nízký počet čerpacích stanic nebo
omezené možnosti parkování. Za hlavní přínos označují
levnější provoz a nižší emise. Ukázal to spotřebitelský
výzkum provedený společností E.on. Zatímco loni
znalo CNG jako jeden z alternativních pohonů 32 %
lidí, letos povědomí o ekologické alternativě vzrostlo
o 12 %.
V současné době jezdí v České republice asi 14 000
vozidel na CNG. Oproti stavu před deseti lety jejich
počet podle Českého plynárenského svazu narostl
třicetinásobně.
„Vozy na CNG se využívají především ve firmách
s většími vozovými parky, případně s nimi jezdí
živnostníci. Povědomí o autech na CNG zvyšuje i
rozvíjející se sekundární trh s ojetými vozy,“ říká Petr
Hrubý ze společnosti E.on Energie.
Při nákupu vozidel sehrává stále větší roli operativní
leasing, tedy pronájem vozu. Hlavním faktorem, který

ovlivňuje výši splátek, není pořizovací cena vozu, ale
zůstatková hodnota. „Ta se u vozidel s pohonem na
CNG drží na vyšší úrovni než u klasických motorů, což
vede k tomu, že finální splátka je nakonec u vozidla
na CNG nižší než u benzínového nebo naftového
motoru,“ vysvětluje František Filistein ze společnosti
CB Auto, autorizovaného prodejce nových i ojetých
vozů Škoda, Seat, Volkswagen, Mazda a Kia.
Na trhu se stále objevují nová vozidla na CNG.
Například model Octavia ve výbavě Active 1,4 TSI o
výkonu 81 kW, který jezdí na CNG, lze zakoupit za
448 900 korun. Verze 1,4 TSI s motorem na benzin
a výkonem 110 kW stojí o 16 000 korun méně. Za
vznětový motor 1,6 TDI o výkonu 81 kW si naopak
kupující oproti CNG o 4000 korun připlatí.
Zájem o CNG mezi veřejností zvyšuje nejen zajímavá
cena, ale též rozvoj sítě plnicích stanic. Těch je v České
republice už 124. Jejich počet meziročně vzrostl téměř
o 50 % a další se plánují. V České republice probíhá,
ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní
Evropy, nejdynamičtější výstavba. Do roku 2020 bude
v provozu více než 200 veřejných stanic. V zemích
Evropské unie je asi 3300 CNG stanic.
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