38. týden 2019

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

V Kvasinách začala sériová výroba
Škody Superb iV
V závodě Škoda Auto v Kvasinách sjel z výrobní
linky první vůz Škoda Superb iV s plug-in hybridním
pohonem. Jde o první elektrifikovaný sériový vůz
značky. Škoda Auto připravila závod pro jeho
výrobu investicí přibližně 12 milionů eur. Příprava
výroby trvala 18 měsíců. Produkce se bude
postupně zvyšovat do 48. týdne, kdy dosáhne
plánovaných 60 vozů denně. Tato hodnota je
daná kapacitou poprodukčních prací. V případě
zájmu ale je možné podíl verzí iV dále zvýšit.
Nová Škoda Superb iV s plug-in hybridním
pohonem se vyrábí výhradně v závodě
v Kvasinách na stejné výrobní lince jako vozy
Škoda Superb se spalovacími motory, tedy
s využitím principů celosvětově unikátního
projektu digitalizace výroby dProduction.
Superb iV plug-in hybrid je prvním vozem
značky, v němž se vyskytují vysokonapěťové
obvody a vysokonapěťový akumulátor.
Proto musejí zaměstnanci projít speciálním
proškolením, a to i když na něm nepracují. Proto
zde vzniklo nové tréninkové centrum, kterým už
prošlo již 5500 zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že se podlaha vozu verze iV
v zadní části liší, byla ve svařovně některá zařízení

upravena nebo nově instalována a na montážní
lince přibylo pracoviště s manipulátorem pro
vysokonapěťové akumulátory. Původní hala
oddělení kvality byla přestavěna na speciální
PHEV halu, v níž se integrují speciální díly (celkem
jich je 21), plní se chladicí okruh akumulátoru,
který se posléze zapečeťuje, zapojuje se
a poprvé se nabíjí vysokonapěťový akumulátor.
Celkem ve výrobě přibylo 40 nových
zaměstnanců (resp. staronových - přeškolených
na nové činnosti) a pro výrobu přibylo
620 nových nakupovaných dílů. Transport
akumulátorů z výroby v Mladé Boleslavi má na
starosti spediční firma. Ve výrobě jich je 196 kusů,
tedy třídenní zásoba. Teplota akumulátorů je
neustále sledována termokamerami.
Pohonnou jednotku vozu Škoda Superb iV
tvoří zážehový motor 1,4 TSI a trakční elektromotor
poskytující celkový systémový výkon 160 kW (218
k). Čistě elektrický dojezd činí až 56 km v cyklu
WLTP. Nová varianta pohonu je k dispozici pro
všechny verze i oba typy karoserií modelu
Superb iV s výjimkou verze Scout. Uvedení na trh
proběhne začátkem roku 2020. Základní cena
je 876 900 Kč.
více na
www.autoweek.cz

Valeo otevřelo novou továrnu v Rakovníku
Valeo otevřelo v Rakovníku novou
továrnu pro výrobu elektronických
součástek do komfortních a asistenčních
systémů vozidel. Slavnostní zahájení
se uskutečnilo za účasti předsedy
představenstva a generálního ředitele
skupiny Valeo Jacquese Aschenbroicha.
Valeo do výstavby nového závodu
investovalo 880 milionů korun. Kromě
široké škály interiérových ovládacích
panelů a jiných zařízení HMI (humanmachine interface) se budou na celkem
25 nových výrobních linkách vyrábět
i ultrazvukové senzory pro autonomní řízení
a automatické parkování.
Valeo
je
jedním
z
největších
zaměstnavatelů
v
automobilovém
průmyslu v České republice, kde působí

od roku 1995, kdy otevřelo svůj první
závod v Rakovníku. Na šesti pracovištích
má 4500 zaměstnanců. Skupina Valeo
v nadcházejících letech plánuje významný
obchodní růst a vytvoření dalších několik
set pracovních míst.

Demonstrace proti autům
Tisíce demonstrantů pochodovaly
v před vstupy do areálu autosalonu
IAA ve Frankfurtu a požadovaly zákaz
spalovacích motorů a přechod na
ekologická vozidla, zatímco automobilky
na výstavě prezentovaly takřka výhradně
jen elektrifikovaná vozidla a ohlašují

další plány čisté mobility. Při oficiálním
otevíracím
ceremoniálu
kancléřka
Angela Merkelová slíbila automobilkám
pomoc podporou budování potřebné
infrastruktury.
Demonstranti se zaměřovali především
na SUV, která vnímají jako symbol
znečišťování ovzduší, pro nějž nemá být ve
městech místo. Podle policie se pochodu
zúčastnilo asi 15 000 lidí, organizátoři
tvrdí, že jich bylo 25 000, přičemž městem
projelo kolem 18 000 cyklistů. Blokáda byla
z velké části pokojná - demonstranti seděli
na schodech před hlavním vchodem
a odpoledne ho učinili neprůchodným.
Přístup dalšími vchody byl hodně
stísněný a nepohodlný. Přesto došlo k 88
přestupkům, při nichž policie zadržela 26
osob, především pro chybějící doklady
totožnosti.
více na
www.autoweek.cz

Renault Clio: přichází číslo 5
Clio je od roku 1990 klíčovým modelem
v nabídce Renaultu. Za 29 let se už prodalo
přes 15 milionů aut čtyř generací, takže se jedná
o nejprodávanější francouzské auto vůbec.
Clio je dlouhodobě nejprodávanějším malým
autem v Evropě.
Renault se u Clia 5. generace dr ží
osvědčené strategie: nabízí moderní malé
auto s francouzským přístupem, sázejícím na
každodenní potřeby uživatelů. Jeho tvůrci se
zaměřili především na interiér, který lze označit
za revoluční.
Clio 5. generace je jako první postaveno
s využitím alianční platformy CMF-B a je
koncipováno pouze jako pětidveřov ý
hatchback (s kombi se nepočítá, ale určitý
čas se bude nadále prodávat Grandtour 4.
generace), který je stále překvapivě prostorný
na vůz s délkou 4050 mm (o 12 mm kratší než
4. generace) a rozvorem náprav 2583 mm.
Zavazadlový prostor má objem 340 l (podle
VDA).

ovladačů pod centrálním displejem je krok
správným směrem.
Pro Clio jsou připraveny dva zážehové
tříválce 1,0 l s nepřímým vstřikováním paliva
– nepřeplňovaný SCe 65/48 kW (65 k) a turbo
TCe 100/74 kW (100 k). Špičkovou nabídkou
je čtyřválec turbo TCe 130/96 kW (130 k) se
sedmistupňovou dvojspojkovou převodovkou
EDC7. Především pro firemní klientelu je
v nabídce i turbodiesel 1,5 Blue dCi 115.
Standardně jsou pro všechny ver ze
k dispozici full LED světlomety, což je v tomto
segmentu unikátní. Základní verze SCi 65 Life
(s analogovými přístroji a rádiem na místě
centrálního displeje) se nabízí za 259 000 Kč.
Velmi dobře vybavená verze Zen s motorem
TCe 100 stojí od 319 000 Kč.
Více vč. ceníku a technických dat na str. 10
(dostupná po stažení pdf verze)

Nové uspořádání informačních a ovládacích
prvků Renault označuje jako Smart cockpit.
Přístrojová deska se 7“ digitálním displejem
a volitelným na výšku orientovaným centrálním
dotykovým displejem 9,3“ (k dispozici je i 7“
displej uložený na ší řku) jsou směřovány na
řidiče. Kombinace nejdůležitějších ovladačů
na volantu a přehledně umístěných klasických
více na
www.autoweek.cz

Také třída S pod proudem
Rodina EQ představuje u MercedesBenz elektromobilitu. Daimler na autosalonu
IAA ve Frankfurtu představil koncept
čtyřdveřového sedanu Vision EQS – do
značné míry naznačující podobu luxusní
třídy S s elektrickým pohonem. Jeho klasické
proporce a splývavé linie utvářejí styl nové
generace elektrických vozidel Mercedes-

Benz. Nová koncepce ovládacích prvků
poskytuje konkrétní představu o intuitivním
a digitálním interiéru a Advanced MBUX
systému budoucích luxusních vozidel
značky. V noci Vision EQS doslova září –
do masky je integrováno 940 LED, které
vytvářejí specifickou atmosféru. Na zádi
je dalších 229 diod, které září červenou
barvou. K pohonu plně funkční studie
slouží dvojice trakčních elektromotorů –
na každé nápravě jeden. Dávají celkový
výkon 350 kW (476 k) a točivý moment
760 N.m. Akumulátor s kapacitou 100 kWh
poskytuje dojezd 700 km podle WLTP.
Produkční verze nového MercedesBenz EQS vznikne na elektrické platformě
MEA. A pokud vše půjde podle plánu, tak
se EQS stane prvním elektricky poháněným
vozem nabízeným i ve verzi AMG.

Dacia Duster Black Collector v prodeji jen přes internet
Dacia své malé SUV Duster nestačí
ani vyrábět, aby uspokojila stále rostoucí
poptávku. Přesto se rozhodla přijít se
speciální limitovanou edicí Black Collector.
Tu veřejnosti představila v červnu během
francouzského Dacia pickniku. Nyní jsou
vozy této edice konečně k dispozici
s přitažlivou cenou 19 490 eur (505 000
Kč) vč. DPH, ovšem pouze 500 kusů a jen
pro francouzský trh. Výbava vychází
z úrovně Prestige s pohonem předních
kol, zážehovým motorem TCe 130/96
kW a přímo řazenou převodovkou.
Nejzajímavější na tomto voze ovšem není
ani tak výbava a atraktivní černé zbarvení,
jako skutečnost, že se tento vůz dá koupit

výhradně on-line na speciální webové
stránce
duster-blackcollector.dacia.fr.
Zde zájemce najde přesné pokyny jak
postupovat.

více na
www.autoweek.cz

Suzuki Jimny – jediný mini oﬀ-road
Po 20 letech představuje Suzuki novou
generaci malého terénního vozu Jimny. Jeho
osvědčené schopnosti pro použití v náročných
podmínkách byly díky půlstoletí zkušeností
s výrobou malých off-roadů zdokonaleny
a doplněny o nové technologie.
Historie modelu Jimny začíná roku 1970,
kdy Suzuki jako první japonská automobilka
představilo malý vůz s pohonem všech kol jako
automobil vhodný pro práci i zábavu. Vznikl tak
zcela nový tržní segment. Od té doby se ve 194
zemích světa prodalo 2,85 milionu vozů Jimny
s pohonem 4x4.
Základní prvky oﬀ-roadu Jimny se nemění:
nově navržený žebřinový rám, který nese vpředu

podélně uložený motor, připojitelný pohon všech
kol s redukční převodovkou a tuhé nápravy
v tříramenném závěsu s odpruženými vinutými
pružinami.
Pro co nejlepší jízdní výkony na silnicích
i mimo ně Suzuki pro nový Jimny místo stávajícího
motoru 1,3 l vyvinulo zcela nový atmosférický
čtyřválcový motor K15B o objemu 1,5 l. Jimny
nový motor 1,5 l VVT/75 kW s větším točivým
momentem v nízkých otáčkách s maximem 130
N.m při 4000/min, což usnadňuje jízdu v terénu.
Na výběr je pětirychlostní přímo řazená nebo
čtyřstupňová automatická převodovka.
Jimny je vybaven přepínatelným systémem
pohonu všech kol AllGrip PRO, který lze pákou
spojenou přímo s přídavnou převodovkou
přepínat mezi režimy 2H (pohon zadních kol),
4H (pohon všech kol) a 4L (pohon všech kol
s redukcí).
Zavazadlový prostor lze sklopením zadních
sedadel zvětšit až na 377 l, tedy o 53 l víc než
u předchozí generace. Vůz dlouhý 3480 mm
(s rezervním kolem 3645 mm) má rozvor náprav
jen 2250 mm. Provozní hmotnost je 1165 kg.
Základní cena vozu se třídveřovou karoserií
je 422 900 Kč.
Více vč. ceníku a technických dat na str. 11
(dostupná po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Sdílení aut Anytime mění barvy a přidává 200 vozů
Anytime Car sharing je jedním
z největších poskytovatelů sdílení vozidel
na světě. Na český trh tato služba vstoupila
koncem letošního dubna. Od té doby si
její aplikaci pro sdílení aut v Praze stáhlo
a nainstalovalo téměř 60 000 uživatelů,
což je na místní poměry výrazný úspěch.
Nyní rozšiřuje svou flotilu v České republice
a ke stovce provozovaných vozů Toyota
Yaris Hybrid přidává dalších 200. Vedle
toho firma změnila vzhled vozů tak, aby
byl jednotný všude ve světě.
Ceny začínají od 1,99 Kč za minutu.
Nájezd je zahrnutý v ceně, stejně jako
benzin, mytí, dálniční známka i pojištění
vozu. Součástí je bezplatné parkování
v modrých a fialových zónách v Praze.

Platba se uskuteční automaticky po
ukončení pronájmu z připojené platební
karty. Zájemce o využití služby stáhne
bezplatnou aplikaci Anytime Carsharing
CZ z Apple Store nebo Google Play
a provede on-line registraci. Cesty pak
může podnikat po celé ČR a auto nakonec
nechá kdekoli po Praze.

GEFCO rozšiřuje portfolio o Opel a Renault
Společnost GEFCO rozšiřuje portfolio
svých partnerů. Od září 2019 zajistí
kompletní logistické toky v České
republice i na Slovensku pro značku
Opel, na Slovensku také o služby pro

společnost Renault. GEFCO pro klienty
zajistí také služby skladování, inspekce
před doručením a následnou distribuci
dealerům i korporátním (fleetovým)
klientům v rámci obou zemí.
V případě značky Renault vznikne
v Trnavě nový centrální sklad s dedikovanou
kapacitou 500 skladovacích míst. Doposud
byla vozidla skladována mimo Slovenskou
republiku. Nový sklad zabezpečí značce
vyšší flexibilitu, rychlejší dodání vozů
a pomůže rozšířit škálu nabízených služeb
pro dealerskou síť i zákazníky. GEFCO
Slovakia letos slaví 15 let od svého založení.

Krátce

BMW plánuje, že v Německu zruší 6000 pracovních míst.
Výroba Toyoty Mirai, poháněné palivovými články, překročila hranici 10 000 kusů.
Ve věku 88 let zemřel bývalý šéf znárodněné společnosti British Leyland Michael Edwardes.
V Itálii se v červnu 2020 jako náhrada za autosalony uskuteční Open Air Show na
okruhu v Monze.
Pořadatelé IAA ve Frankfurtu označují autosalon za úspěch, protože návštěvnost zřejmě
překročí půl milionu – v roce 2017 jich bylo 800 000.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Prvním viceprezidentem Svazu
průmyslu a dopravy je Beneš
Představenstvo zvolilo ze šesti
viceprezidentů Daniela Beneše prvním
viceprezidentem
Svazu průmyslu
a dopravy ČR
(SP ČR). Daniel
Beneš působí
v představenstvu
SP ČR od roku 2015.
Ve Svazu Průmyslu
a dopravy se věnuje
oblasti energetiky
a klimatické změny a vede i stejnojmenný
Expertní tým. Ve společnosti ČEZ působí
od roku 2004. Od roku 2011 zde zastává
funkci generálního ředitele a předsedy
představenstva společnosti. Je členem
vědecké rady Národohospodářské fakulty
VŠE Praha, správní rady VŠB – Technické
univerzity Ostrava a Nadace ČEZ.
Kromě Svazu průmyslu a dopravy ČR
má zkušenosti v oborové organizaci
zaměstnavatelů, a to v Českém svazu
zaměstnavatelů v energetice. Vystudoval
Strojní fakultu VŠB – Technické univerzity
Ostrava, později získal titul MBA.

Economia najala exmanažera
z AAA Auto
Dosavadní šéf obchodní divize
a marketingu vydavatelství Economia Petr
Orálek skončil ve funkci ke konci srpna.
Od 16. září převzali jeho kompetence noví
manažeři.
Obchodní divizi mediálního domu
povedou David Keller a Vojtěch Havíř.
Keller obsadí funkci ředitele pro mediální
prodej, Havíř bude ředitelem pro prodej
obsahu. Keller přichází ze spořitelního
družstva Artesa, v minulosti působil na
řídicích pozicích
v UniCredit Bank
a AAA Auto.
V Economii bude
v e d l e k l a s i c ké
inzerce zodpovídat
za
speciální
projekty v tisku i na
internetu, eventy
a další projekty na
míru konkrétním
klientům. Nastupuje
v pondělí 16. září.

Japonská obchodní komora slavila 25. výročí
V sále Grand Ballroom hotelu Hilton
se konala recepce k 25. výročí založení
japonské komory obchodu a průmyslu
v České republice. Událost se nesla ve

velmi přátelské atmosféře s návštěvou
mnoha VIP hostů včetně zástupců vládních
úřadů, organizací a vysokých škol.
V České republice už bylo založeno 266
společností s japonskými kořeny s celkovým
počtem 51 500 zaměstnanců a investicemi
přesahující 88,8 miliardy korun, které hrají
velmi důležitou roli pro růst české ekonomiky.
Z uvedeného počtu je 156 obchodních
a servisních společností, 107 výrobních a tři
zabývající se výzkumem a vývojem.
více na
www.automakers.cz
www.autoweek.cz
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Renault Clio
5. generace

Suzuki Jimny jako
klasický off-road
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zaměstnavatelů
roste
Stát chce do budoucna
podpořit vodík
v dopravě

Renault Clio 5. generace
Od roku 1990 kraluje Renault Clio v evropské
třídě malých automobilů. Pátá generace přichází
jako přitažlivější a modernější - prostě nejlepší Clio
všech dob, jak říká Renault.
Díky nové platformě se podařilo snížit hmotnost
vozu při současném zvýšení tuhosti nosné struktury.
Rovněž se výrazně zlepšila aerodynamika vozu.
Konvenčně konstruovaný podvozek je dobře
vyvážený, nový elektronický posilovač řízení je
přesný.
Informační systém Easy Link využívá vyhledávání
Google a on line navigaci se systémem Tom Tom
informujícím nejen o aktuálních objížďkách, ale

i o aktuální ceně pohonných hmot u blížících se
čerpacích stanic.
Díky systému Multi Sense lze volit jízdní režimy
Evo, Sport a volně konfigurovatelný My Sense, které
mimo jiné upravují odezvu na plynu a potřebnou
sílu na otáčení volantem.
Clio přichází i s nabídkou technických
vymožeností převzatých z vyšších tříd, jako
je například systém Easy Pilot, kombinující
adaptivní tempomat s udržováním jízdního pruhu
a umožňující při jízdě na dálnici a v dopravní
zácpě semiautonomní jízdu. Tento systém lze získat
za příplatek výhradně se čtyřválcem turbo TCe
130 EDC GPF.
V polovině roku 2020
Renault nabídne i plně
hybridní verzi E-Tech Hybrid.
Nepřeplňovaný zážehový
motor 1,6 l je kombinovaný
s
elektromotorem
napájeným z 1,2 kWh
akumulátoru. Výkonný
systém rekuperace umožní
většinu jízd ve městě
absolvovat na elektrický
pohon.
více na
www.autoweek.cz

Suzuki Jimny jako klasický oﬀ-road
Nový Jimny je navržen tak, aby na první
pohled vyjadřoval charakter oﬀ-roadu. Důležitý
byl požadavek na jednoduchost a funkčnost
při jízdě v terénu
Perfektní průchodnost terénem dí ky
vynikajícím nájezdovým úhlům se vylepšuje
pomocí systému AllGrip PRO s funkcí kontroly
trakce Brake LSD, která supluje funkci
mechanických samosvorných diferenciálů.
Pokud dvě kola v protilehlých rozích karoserie
ztratí trakci, nový systém kontroly trakce Brake
LSD automaticky přibrzdí protáčející se kola
a zajistí přesun hnací síly na kola s lepší trakcí.
Tento systém umožňuje vyprostit vůz z bláta či
závěje nebo plynule projet úsek s hlubokými
výmoly.
Velkorysé nájezdové úhly 37° vpředu a 49°
vzadu doplňuje přechodový úhel 28°. To

umožňuje snadno přejíždět překážky a vyjíždět
prudké svahy bez rizika poškození nárazníků
a podvozku. Tuhé nápravy přinášejí výhody
při jízdě v terénu. Pokud je jedno kolo tlačeno
vzhůru, pevně spojené kolo na protější straně
je tlačeno dolů, čímž se zlepšuje trakce na
nerovném povrchu. Jimny disponuje tuhými
nápravami v tříramenném závěsu vzadu
i vpředu.
Interiér i exteriér jsou navrženy s maximálním
důrazem na funkčnost. Balíček technologií
Suzuki Safety Support posouvá bezpečnost
na úplně novou úroveň. Díky důrazu na
jednoduchost a tradičnímu pojetí konstrukce ve
spojení s nejmodernějšími technologiemi vyhoví
beze zbytku potřebám profesionálů, kteří pracují
v terénu, i řidičům, kteří jezdí hlavně v městském
provozu.

více na
www.autoweek.cz

Čínské překvapení
Jednou z největších atrakcí letošního
autosalonu IAA ve Frankfurtu je expozice čínské
značky Hongqi, která zde předvádí dva elektricky
poháněné automobily. Značka Hongqi (Rudý
prapor) vznikla v rámci koncernu FAW za účelem
produkce exkluzivních limuzín pro nejvyšší stranické
představitele. Dosud neuvažovala s exportem do
zahraničí. V Evropě se tato auta neobjevila více
než půl století od doby, kdy se prezentovala na
několika východoevropských veletrzích (včetně
MSV v Brně).
Absence mnoha významných automobilek
ovšem způsobila, že její expozice ve Frankfurtu patří
k největším atrakcím a dva vystavené koncepty
k tomu nejzajímavějšímu, co je zde k vidění, byť
zde tiskové materiály nejsou k dispozici a vše je
jen na firemním webu – v čínštině…
Pokud vám design vystavených konceptů
připadá hodně evropský, pak nezapomeňte, že
šéfdesignérem Hongqi je bývalý zaměstnanec
Rolls-Royce Gilles Taylor.

Hongqi S9 je první supersport této značky.
Byl kompletně vyvinut techniky FAW Group
a vyroben vlastními silami. Označení pohonné
jednotky V8T Hybrid power system si snad lze
vykládat jako kombinaci spalovacího motoru
V8 turbo s několika elektromotory. Celkový
systémový výkon byl uveden 1400 k (1030 kW).
Vůz má být schopen zrychlit z 0 na 100 km/h za
1,9 s a dosáhnout největší rychlost 400 km/h. FAW
Group prý skutečně připravuje výrobu tohoto
vozu s nosnou strukturou vyrobenou z kompozitů
na bázi uhlíkových vláken.
Hongqi E115 je studie velkého exkluzivního
SUV s pohonem všech kol, které má mít dojezd
600 km a dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za
méně než 4 s. Žádné další informace o pohonné
jednotce či o akumulátoru jsme se nedozvěděli.
Jisté je, že vůz nemá zpětná zrcátka, ale kamery.
Číňané ale slibují, že je tento automobil schopen
jezdit s využitím autonomního řízení na úrovni 4.

více na
www.autoweek.cz

Stát chce do budoucna podpořit vodík v dopravě
Stát chce mimo čisté elektromobility
do budoucna podpořit rozvoj vodíkové
technologie v dopravě. Podpora by měla
směřovat do rozvoje infrastruktury na výrobu
a čerpání vodíku i do využití vozidel na palivové
články. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček při návštěvě závodu TPCA
v Kolíně, kde si osobně vyzkoušel Toyotu Mirai
s palivovými články, stejně jako vozy na hybridní
pohon.
„Chystá se aktualizace Národního akčního
plánu čisté mobility, která se má vládě předložit
do konce letošního roku. Česká republika se
zavázala ke snižování emisí v dopravě a jednou
z možností je právě využívání vodíku. Ministerstvo
dopravy vypsalo program na čerpací stanice
na vodík, a to v rámci Operačního programu
Doprava. Právě do vybudování infrastruktury
stát bude s využitím zejména strukturálních
fondů investovat,“ říká vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
V České republice by v roce 2030 mohlo
podle odhadu MPO jezdit 60 000 až 90 000
aut na palivové články. V současnosti tu kvůli
absenci čerpacích stanic zatím nejezdí žádné,

do roku 2023 by však mělo vzniknout šest až
osm čerpacích stanic na vodík.
Průkopníkem využívání vodíku je Toyota,
která má výrobní závod TPCA brzy převzít.
Již několik let nabízí sériový vůz Mirai. Podle
prognózy se cena vodíkových aut do deseti
let vyrovná ceně hybridů.
„Vítáme progresivní přístup vlády, který se
nezaměřuje pouze na jeden typ řešení nízkoemisní
dopravy, ale podporuje i další řešení. Je-li hlavním
cílem veškerého snažení snížení škodlivých emisí,
měl by stát vytvořit rovné, technologicky neutrální
podmínky pro všechny druhy ekologické dopravy
a nastavit jasnou hranici emisních limitů. Bude na
zákazníkovi, aby se rozhodl, která alternativa je
pro něj nejvhodnější," říká šéf české Toyoty Martin
Peleška.
Vicepremiér Havlíček doplnil, že po roce
2023 se mají revidovat emisní limity CO2 pro
osobní a lehké užitkové automobily. Od snížení
emisí u těchto vozidel ve srovnání s rokem 2021
a povinného podílu nízko a bezemisních vozidel
pro výrobce od roku 2030 se odvíjí další vývoj
automobilového průmyslu.
více na
www.autoweek.cz

Opatrnost zaměstnavatelů roste
Společnost ManpowerGroup Česká republika
zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup
Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí roku 2019.
V rámci průzkumu byla všem účastníkům
reprezentativního vzorku zaměstnavatelů
položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní
celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti
v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2019
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
čtvrté čtvrtletí 2019 mírně optimistické náborové
plány: 4 % zaměstnavatelů očekávají nárůst
počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení
počtu pracovních sil a 93 % zaměstnavatelů
nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto
údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou
republiku pro čtvrté čtvrtletí 2019 hodnotu +2 %.

„Míra nezaměstnanosti v České republice
zůstává nejnižší v Evropě a ani v příštím roce
nehrozí radikální změna. Společnosti mají potíže
s obsazováním svých volných pracovních míst
ve všech odvětvích, ale podle našeho výzkumu
se ve čtvrtém čtvrtletí předpokládá zpomalení
tempa náboru. Zvýšenou opatrnost sledujeme
zejména v automobilovém odvětví, které je
v české ekonomice klíčovým zaměstnavatelem,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka
ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
„Rostoucí opatrnost zaměstnavatelů
rozhodně neznamená pesimismus. Výhled
je pro zaměstnavatele zatím stále pozitivní
bez náznaku blížící se katastrofy ohlašované
v médiích. Mírný růst nezaměstnanosti v červnu
představují absolventi, kteří si dělají prázdniny.
Nadále totiž roste počet volných míst, takže jich je
stále mnohem víc než je počet nezaměstnaných
- v případě zaměstnání všech osob bez práce
by stále zůstalo asi 150 000 neobsazených míst,“
konstatovala Rezlerová.
Zaměstnavatelé velkých společností nad 250
zaměstnanců hlásí nejsilnější náborové plány
s Čistým indexem trhu práce +18 % (21 % plánuje
zvyšovat a 3 % snižovat počty zaměstnanců).
Střední podniky jsou také relativně optimistické
s Čistým indexem trhu práce +10 % (16 % plánuje
zvyšovat a 6 % snižovat počty zaměstnanců).
Malé podniky hlásí Index +1 % a zaměstnavatelé
v mikropodnicích očekávají zachování aktuálního
stavu s Indexem 0 %.
Ač je index stále vysoko v plusu, dlouhodobý
významný trend poklesu výše indexu u velkých
a středních podniků naznačuje budoucí
nejistotu. „Pouze 21 % velkých společností plánuje
zvýšit počet zaměstnanců ve srovnání s 35 %
v předchozím čtvrtletí,“ uvedla Rezlerová
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