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Alternativní pohony jsou v modelech Škoda
Podíl alternativních pohonů roste ve všech
modelových řadách značky Škoda. Základem
firemní strategie v oblasti alternativních pohonů
jsou elektromobily, hybridy a CNG.
Význam alternativních pohonů v osobních
automobilech roste a vozy Škoda nejsou
výjimkou. Také stále větší skupina českých
zákazníků jim dává přednost před spalovacími
motory a dá se předpokládat, že v následujících
letech význam alternativních pohonů poroste.
Alternativní pohony už tvoří významnou
část prodeje jednotlivých modelových řad
značky Škoda. Její strategie udržitelného rozvoje
GreenFuture se ale zaměřuje nejen na vývoj
šetrných vozů s účinným pohonem a využití
recyklovaných materiálů, nýbrž i na důslednou
minimalizaci vlivů výroby, prodeje i servisu na
životní prostředí a přírodní zdroje.

po celém světě dodáno více než 6400 vozů.
Velmi dobře si vede také plug-in hybridní Superb
iV. Nyní přichází do prodeje plug-in hybridní
Octavia iV. Prodejci na ní již nyní registrují přes
200 závazných objednávek.
Letošní rok se stal milníkem z pohledu rozvoje
elektromobility, neboť na začátku září přišel do
předprodeje čtvrtý elektrifikovaný model, kterým
je nový čistě elektricky poháněný Enyaq iV.
Motory G-Tec, spalující stlačený zemní plyn
(CNG), se již staly nedílnou součástí nabídky
značky Škoda. Pohon na stlačený zemní plyn
lze volit v modelových řadách Octavia, Scala
a Kamiq. Motory TGI pro verze G-Tec jsou vyvinuty
primárně pro spalování plynu s možností provozu
na benzin.
Více na str. 10 (dostupné po stažení pdf verze)

Uvedením značky iV pro elektromobilitu Škoda
začala novou kapitolu své historie. Značka Škoda
iV zahrnuje nejen elektrifikované modely, ale také
ucelený propojený ekosystém směřující k tomu,
aby bylo využití elektromobility pro zákazníky co
nejjednodušší a nejpohodlnější.
Zájem o historicky první elektromobil značky
Škoda Citigoe iV s více než konkurenceschopnou
cenou předčil očekávání. Prodejci na všech trzích
vyčerpali své kvóty dřív, než bylo v plánu. Od
ledna do července tohoto roku bylo zákazníkům
více na
www.autoweek.cz

Škoda Octavia také s alternativními pohony
Od roku 1996, kdy byla uvedena první
generace moderní Octavie, jde o nejprodávanější
modelovou řadu značky Škoda. Zákazníkům
už bylo dodáno více než 7 milionům vozů,
takže Octavia je i historicky nejprodávanějším
modelem v historii značky Škoda vůbec. Po
prodeji 1,5 milionu vozů 1. generace, 2,6 milionu
2. generace a 2,6 milionu 3. generace Škoda od
čtvrté generace očekává do roku 2027 dosažení
celosvětového prodeje 2,8 milionu vozů, přičemž
poměr liftbacků a kombi by měl být 1,636 ku 1,197
milionu vozů. K tomu by měly dopomoci i nově
přicházející alternativní pohony.
Nejnovější generace modelu Octavia
k zážehovým a vznětovým motorům přidává tři
alternativní pohony výrazně snižující emise CO2.
Ve verzi e-TEC se poprvé objevuje mild-hybridní
technologie (mHEV), verze iV a sportovní RS iV
dostaly plug-in hybridní pohon (PHEV) a stejně
jako dosud je v nabídce i G-Tec s pohonem
na zemní plyn. Nové pohonné jednotky jsou
připraveny pro obě karosářské verze liftback
i kombi v kombinaci s pohonem předních kol.
Aktuálně přichází do prodeje plug-in
hybridní Octavia iV ve dvou výkonových
verzích se systémovým výkonem 150 kW nebo
180 kW (pro Octavii RS). V obou případech je

základem pohonu zážehový motor 1,4 TSI/110
kW spojený s trakčním elektromotorem o výkonu
85 kW. Vozy Octavia iV a Octavia RS iV mají
s vysokonapěťovým lithio-ionovým akumulátorem
s kapacitou 13 kWh v čistě elektrickém režimu
dojezd až 60 km (podle WLTP). Akumulátor lze
kromě rekuperace nabíjet z vnějšího zdroje.
Octavia e-Tec je první vůz Škoda vybavený
mild-hybridní technologií mHEV, kde jsou
zážehové motory TSI spojené řemenovým
převodem se startér-generátorem (BSG), který
s pomocí 48 V lithio-ionového akumulátoru 0,6
kWh vytváří elektrifikovaný pohon. Částečně
hybridní pohon je kombinován se zážehovými
motory 1,0 eTSI evo/81 kW nebo 1,5 eTSI evo/110
kW, přičemž výkonnější z nich bude k dispozici
i pro verzi Scout. Mild-hybridní pohon zlepšuje
dynamiku, a přitom s pomocí rekuperace snižuje
spotřebu paliva.
Model Octavia se nabízí také ve variantě
G-Tec s ekologickým pohonem na zemní plyn,
který produkuje o 25 % nižší emise CO� než
motory spalující benzin. Motor 1,5 TGI evo/96 kW
se kombinuje se šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou nebo sedmistupňovou DSG.
Více včetně cen na str. 11 (dostupné po
stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Premiérový český test rychlodobíjení
Premiérový český test souběžného
dobíjení šesti elektromobilů u třech stanic
a současně doplňování akumulátorů
12 elektroaut na jednom místě a ve
stejném čase se uskutečnil u veřejných
rychlodobíjecích stanic ČEZ ve Vestci.

Dvanáct pro účel testu cíleně na 10
%
kapacity
vybitých
elektromobilů
Renault Zoe s akumulátory 52 kWh se
sešlo u trojice rychlodobíjecích stanic
ABB podporovaných akumulátorovým
systémem s kapacitou 275 kWh a střešní
fotovoltaikou o výkonu 20 kW. U každé ze tří
dobíjecích stanic se souběžně nabíjely vždy
dva elektromobily – jeden rychlým 50 kW
DC systémem a druhý standardním 22 kW
AC. Akumulátorový systém s fotovoltaikou
nápor ustál a prokázal schopnost
jednorázově obsloužit všech šest aut.

FCA a PSA posilují finanční strukturu skupiny Stellantis
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA)
a Peugeot S.A. (Skupina PSA) se dohodly
na úpravě některých podmínek své
dohody o fúzi 50:50, na jejímž základě
vznikne koncern Stellantis. S přihlédnutím
k dopadu krize Covid-19 na likviditu
v automobilovém průmyslu souhlasily
se změnami při zachování ekonomické
hodnoty a rovnováhy stanovené v původní
dohodě o sloučení. Znamená to snížení
mimořádné dividendy pro akcionáře
FCA na 2,9 miliardy místo 5,5 miliardy eur
a 46 % akcií, které drží skupina PSA ve
společnosti Faurecia, bude distribuováno
všem akcionářům společnosti Stellantis.

V důsledku těchto změn obdrží akcionáři
FCA a skupiny PSA ekvivalent 23 % kapitálu
společnosti Faurecia (kapitalizace 5,867
miliardy eur). Jejich účast 50:50 ve skupině
Stellantis, která získá ve své rozvaze
dodatečnou likviditu 2,6 miliardy eur,
zůstane beze změny.
FCA a Skupina PSA potvrzují, že
všechny ostatní ekonomické podmínky
jejich dohody o sloučení, podepsané
17. prosince 2019, zůstávají nezměněny
a že provedení fúze se očekává na konci
prvního čtvrtletí roku 2021 v souladu
s podmínkami dříve dohodnutými při
uzavření dohody o sloučení.

Krátce
Opel v mateřském závodě v Rüsselsheimu spustil výrobu nové Insignie.
Nová generace sportovní legendy Nissan Z se v Evropě nebude prodávat.
Daimler v USA zaplatí pokutu 2,2 miliardy dolarů za nesrovnalosti při měření emisí
vznětových motorů.
V Moskvě uvedli do provozu 450. elektrobus, do roku 2023 má mít všech 2650
městských autobusů elektrický pohon.
Německý Manager Magazin tvrdí, že Volkswagen jedná o prodeji Bugatti
chorvatskému výrobci elektrických supersportů Rimac.
více na
www.autoweek.cz

Citroën C5 Aircross Hybrid přichází na český trh
Nové SUV C5 Aircross Hybrid je prvním
plug-in hybridním osobním modelem v rámci
elektrické ofenzívy značky Citroën. Pochopitelně
si uchovává veškeré přednosti modelu C5
Aircross, tedy především bezkonkurenční pohodlí
v souladu s firemním programem Citroën
Advanced Comfort a výjimečný vnitřní prostor
(zavazadlový prostor má objem 460 až 600 l). Plugin hybridní systém pohonu tomuto automobilu
otevírá nové možnosti, mj. bezproblémový
vjezd do bezemisních zón a hospodárnější jízdu
v městském či příměstském provozu.
Spojení zážehového motoru 1,6 l/133 kW
(181 k), elektromotoru o výkonu 80 kW (110 k)
do soustavy s celkovým výkonem 165 kW (225

k) a osmistupňové automatické převodovky
zajišťuje vozu velmi slušnou dynamiku při
enormně nízké spotřebě paliva 1,4 l až 1,5 l/100
km v kombinovaném provozu. V plně elektrickém
režimu výrobce garantuje dle výbavy vozu
a reálných provozních podmínek dojezd 50
až 55 km při rychlosti do 135 km/h. Kromě ryze
elektrického módu má řidič k dispozici další dva
jízdní režimy – hybridní a sportovní.
Z klasické zásuvky se akumulátor dobije
na maximální kapacitu za 7 hodin, ze zásuvky
se zvýšeným výkonem (14 A) za 4 hodiny.
Prostřednictvím wallboxu, který je v nabídce
originálního značkového příslušenství, se dobití
vozu s příplatkovou nabíječkou 7,4 kW zkrátí na
méně než 2 hodiny. Citroën poskytuje záruku na
70 % kapacity akumulátoru na dobu 8 let nebo
do nájezdu 160 000 km.
Ze standardní a příplatkové výbavy
vyzdvihněme tlumiče pérování s progresivními
hydraulickými dorazy, hands free otevírání
víka zavazadlového prostoru, přední Full
LED světlomety a celkem 20 asistenčních
a bezpečnostních systémů.
Základní akční cena C5 Aircross Hybrid začíná
na 895 000 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Suzuki představuje Swace – přejmenované kombi Corolla
Suzuki si klade za cíl získat nové
zákazníky vývojem řady velkých modelů.
Po kompaktním SUV Across, což je
rebrandovaná Toyota RAV4, nyní přichází
kompaktní kombi Swace. Ve skutečnosti je
to jen minimálně upravená Toyota Corolla
Touring Sports s hybridním pohonem, tedy
další model, který je výsledkem dohody
mezi Suzuki a Toyotou. Délka vozu je 466
cm a zavazadlový prostor má objem 596 l.
Interiér kompletně vychází z Toyoty Corolla

– kromě loga na volantu se nic nemění.
Tento model s kombinovaným výkonem
90 kW (122 k) by měl Suzuki pomoci snížit
emise CO2. Prodej bude zahájen v zimě.

Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric už i v ČR
Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric už
je možné objednat i v České republice.
Citroën s ë-Jumpy nabízí řadu vozů na
míru ve třech délkách 460 cm (XS), 495 cm
(M) a 530 cm (XL). Uchovává si všechny

přednosti kompaktní dodávky Jumpy
a také struktura variant a výbav je stejná.
Ani objem nákladového prostoru se oproti
verzím se spalovacími motory nezměnil:
pohybuje se od 4,6 m3 po 6,6 m3. Na výběr
jsou dvě úrovně dojezdu: 230 km podle
WLTP s akumulátorem 50 kWh nebo 330 km
s akumulátorem 75 kWh. Nový ë-Jumpy je
v nabídce s cenou od 899 000 Kč bez DPH
a do prodejní sítě se dostane ve druhém
pololetí 2020. Záruka na akumulátor je
8 let nebo 160 000 km pro 70 % kapacity
(s certifikátem kapacity akumulátoru při
každé prohlídce).

Další témata 38. týdne na autoweek.cz
Podle konzultační společnosti PwC Strategy& může dojít k zákazu spalovacích motorů
Nexen Tire vydává první zprávu o udržitelnosti
Dáme jídlo zahajuje spolupráci s Tesco Expres
Obchodní centrum s parkováním pro sdílení aut Anytime

více na
www.autoweek.cz

Novinky od Alcar Bohemia
Značky litých kol AEZ a Dezent z nabídky
společnosti Alcar Bohemia představují
atraktivní podzimní novinky.
Prémiová značka AEZ pro letošní zimu
připravila designovou novinku s názvem
Tioga se dvojitými paprsky. Kola AEZ
Tioga, které zaujmou elegancí i technicky
dokonalým zpracováním, jsou k dispozici
ve dvou barevných variantách – titan
a graphite. Obě varianty využívají nový
odolný lak SRC, který kolo chrání před
nepříznivými vlivy okolí.
Novinka Dezent TR silver nabízí sportovní
design dvojitých paprsků se stříbrným
nebo celočerným lakem. Pro mnoho
modelových řad je novinka TR k dispozici
v originálním rozměru se schválením
ECE a kolo tak není třeba zapisovat do
technického průkazu vozidla.

Diagnostic Con 2020 už v úterý
Největší akce pro diagnostiky, emisní
techniky a opraváře, konaná jen jednou
za dva roky, se uskuteční už v úterý 22.
září 2020 v areálu O2 Universum Praha.
Pořadatelé ujišťují všechny přihlášené
zájemce o účast, že nemusejí mít obavy,
8. ročník Diagnostic Con 2020 se uskuteční
podle plánu, samozřejmě s dodržováním
veškerých
nezbytných
hygienických
a protiepidemiologických opatření. Pro ty,
kteří se z různých důvodů nakonec nebudou
moci do Prahy vydat platí, že mají možnost

zúčastnit se přednášek a následných diskuzí
alespoň on-line formou živého přenosu na
stránkách FCD.eu, odkud bude možné
psát i dotazy přednášejícím. Více na http://
www.diagcon.cz/.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Porsche ČR mění ředitele divize
VW osobní
Vedoucí divize Volkswagen osobní vozy
v Porsche ČR Jiří Štoček se rozhodl přijmout
nové výzvy mimo Porsche holding. Od 1.
října ho nahradí Patrik Fejtek, který již před
lety ve firmě pracoval.
Patrik Fejtek přichází do vedení
značky Volkswagen osobní vozy z Číny,
kde posledních šest let působil jako
ředitel prodeje značky Škoda v rámci
společnosti SAIC Volkswagen. V koncernu
Volkswagen
působí
na
vysokých
manažerských pozicích již téměř dvě
desítky let. Odpovídal mj. za prodej
značky Škoda ve Velké Británii a působil
rovněž ve společnosti Import Volkswagen
Group, předchůdce dnešního importéra
Porsche Česká
republika. Zde
mj. vedl značku
Vo l k s wa g e n
Užitkové
vozy
a
program
prodeje ojetých
vozů
autoplus (dnes Das
WeltAuto).
„S
Patrikem
Fejtkem přichází
do
našeho
týmu velmi zkušený manažer s rozsáhlými
mezinárodními zkušenostmi. Jsme si jisti, že
v současném náročném transformačním
období bude významnou posilou pro
značku Volkswagen osobní vozy a výrazně
přispěje k jejímu dalšímu růstu na českém
trhu,“ uvedli jednatelé Porsche Česká
republika Jan Hurt a Franz Pommer.

Zemřel Břetislav Enge
Svět motorsportu zasáhla smutná zpráva
– 14. září ve věku 70 let nás opustil jeden
z našich nejvýznamnějších automobilových
závodníků Břetislav Enge.
Břetislav Enge má za sebou fantastickou
kariéru především na okruzích. V roce 1981
byl členem týmu, který pro značku Škoda
spolu se Zdeňkem Vojtěchem a Janem
Šenkýřem za volantem legendárního vozu
Škoda 130 RS získal mistra Evropy v závodech
cestovních vozů. V následujících letech
patřil s vozy BMW k nejlepším v evropském
šampionátu cestovních vozů, což jej v roce
1986 jako prvního českého závodníka
dovedlo do továrního týmu BMW.
Po krátké přestávce se k závodění vrátil
a v roce 1991 a s vozem Škoda Favorit
získal titul mistra Československa. Poté ale
především pomáhal synovi Tomášovi.
V roce 2014 se však znovu vrátil, když si pro
historické rallye připravil Škodu 130 LR z roku
1986 a spolu s dcerou Lucií dvakrát vyhrál
Rally Bohemia Historic 2016 a 2017.

více na
www.automakers.cz
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Alternativní pohony jsou
v modelech Škoda na vzestupu
Prodej elektromobilů v ČR roste – zatímco
v loňském roce jich bylo registrováno 756, letos
za prvních osm měsíců už to bylo 1197 registrací,
z čehož bylo 634 vozů Citigoe iV. Roste i prodej
plug-in hybridů. Za prvních osm měsíců letošního
roku si vůz s tímto pohonem koupilo 978 českých
zákazníků, přičemž více než polovina z nich (510)
se rozhodla pro Superb iV. U modelu Superb
připadá 12 % nově registrovaných vozů na plugin hybridní verzi iV.
„Předpokládáme, že obliba elektriﬁkovaných
vozů nadále poroste. Počítáme, že k tomu
zásadní měrou přispějí plug-in hybridní
technologie v modelech Octavia iV a Superb
iV a nedávno představený model Enyaq iV.
V modelu Octavia dnes nabízíme nejširší
portfolio agregátů všech dob, z toho těží
především zákazník,“ říká vedoucí českého
zastoupení mladoboleslavské automobilky Jiří
Maláček.

Osobních vozů s pohonem na CNG se za
prvních osm měsíců letošního roku v České
republice dodalo 880 kusů, z čehož 677 neslo
značku Škoda. Z toho bylo 512 octavií, 96 vozů
Scala a 68 kamiqů. U modelu Octavia zaujímá
každoročně kolem 5 % nově registrovaných vozů
verze G-Tec.
Nepřekvapuje, že alternativní pohon zatím
častěji volí ﬂeetoví zákazníci. U elektromobilů
a plug-in hybridů převažují energetické
společnosti, ale přidávají se i firmy z jiných sektorů
– velkoobchody nebo autopůjčovny. Obliba
modelu Citigoe iV u soukromých klientů ale
naznačuje, že se poměry mohou brzy změnit.
Téměř dvě třetiny prodaných vozů Citigoe iV
v České republice si totiž pořídili privátní kupující.
Z toho vyplývá, že stále více motoristů začíná
zvažovat alternativní formy individuální dopravy,
i když fosilní paliva zůstanou významnou součástí
pohonného mixu i v nejbližší budoucnosti.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Octavia s alternativními pohony
Prodejci v České republice již registrují přes
200 závazných objednávek verzí Octavia iV
a Octavia RS iV s plug-in hybridním pohonem.
Škoda počítá s celosvětovým prodejem 20
000 vozů Octavia iV ročně, tzn. s podílem
prodeje kolem 8 %. Pro větší množství zatím
nejsou k dispozici akumulátory. Největší zájem
se očekává v Německu – 10 000 vozů ročně.
V České republice by se jich mělo prodávat 3000
kusů ročně.
Zajímavé jsou výsledky analýzy profilu
potenciálních kupujících vozů Octavia iV.
Nepřekvapí, že mají poněkud vyšší vzdělání než
kupující octavií se spalovacími motory. Jejich
průměrný věk je poněkud vyšší (58 let proti 52). Za
vůz jsou ochotni dát víc peněz i přesto, že jejich
průměrný příjem je poněkud nižší. Jako nejčastější
důvod koupě plug-in hybridu uvádějí konstrukci
pohonné jednotky spolu s věrností značce
a designem vozu, což pokládají za mnohem
důležitější faktory než reputaci, spotřebu paliva

nebo ohledy na životní prostředí. U kupujících
octavií se spalovacími motory hrají hlavní roli
věrnost značce, hodnota v porovnání s cenou,
design a prostornost.
Škoda Auto počítá s ročním prodejem 52 000
vozů Octavia e-Tec s mild-hybridní technologií
mHEV, takže by měly by dosáhnout podíl 21 %
z celkového objemu prodeje této modelové
řady. Pozoruhodné je, že největší zájem o verze
mHEV Škoda Auto předpokládá v Turecku (12
000 vozů ročně) a dále v Polsku (11 000 vozů)
a Německu (10 000 vozů). V České republice
by se mělo prodávat 6000 vozů Octavia mHEV
ročně.
Verze G-Tec s ekologickým pohonem na
zemní plyn by se mělo prodávat 14 000 kusů
ročně, tzn. měl by se zvýšit jejich podíl z 5 na
6 %. Hlavními trhy jsou kromě České republiky
Německo a Itálie s plánovaným prodejem kolem
2000 vozů Octavia G-Tec ročně.
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Výrobci automobilů kritizují zpřísněný klimatický cíl
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová přednesla „Cílový plán v oblasti klimatu
do roku 2030“. Emise skleníkových plynů v EU se
mají do roku 2030 snížit nejméně o 55 % proti
roku 1990. Přitom vloni přijatý velmi ambiciózní
cíl bylo snížení o 40 %.
Evropská asociace výrobců automobilů ACEA
tento plán vzala na vědomí. Podle ní evropský
automobilový průmysl podporuje dlouhodobý
cíl EU týkající se klimatické neutrality do roku
2050. „Tvůrci této politické strategie musí nejen
stanovovat cíle, ale také vytvářet potřebné
podmínky, bez nichž tyto cíle jednoduše nebude
možné naplnit,“ uvedl generální ředitel ACEA
Eric-Mark Huitema.
Mezi tyto podmínky patří síť dobíjecích
a čerpacích stanic se závaznými cíli pro členské
státy spojená s pobídkovými programy, aby se
mobilita s nulovými emisemi stala dostupnou
volbou pro všechny občany EU. Na podporu
přechodu k bezemisní mobilitě měly být
všechny zdroje energie součástí systému EU pro
obchodování s emisemi ETS s takovou cenou
uhlíku, která podpoří skutečné změny.
Huitema dodal: „Uznáváme touhu stát se
globálním průkopníkem, pokud jde o opatření

v oblasti klimatu, ale budeme potřebovat
bezprecedentní regulační posun, abychom
zajistili všechny potřebné faktory, které to
umožní.“
Automobilový průmysl EU vynakládá na
výzkum a vývoj dekarbonizace ročně 60,9
miliardy eur. Díky těmto investicím se prodej
elektricky poháněných automobilů v EU
zvýšil o 110 % z 218 083 v roce 2017 na 458 915
v loňském roce. Ve stejném období ale vzrostl
počet nabíjecích stanic pouze o 58 %.
„Ambiciózní ochrana klimatu je správná věc.
Než však Evropská komise předloží takový návrh,
musí rovněž zvážit příslušné náklady a sociální
důsledky. Je zřejmé, že nové cíle v oblasti klimatu
budou mít dopad na konkurenceschopnost
našich společností, a tedy na zaměstnanost
a ekonomickou prosperitu. Klimatické cíle jsou
„extrémně dirigistické“. Chybí jasně stanovený
plán intenzivnějšího rozšiřování nabíjecí
infrastruktury a cíle pro náběh alternativních
paliv. Komisí připravený program, plánující
jeden milion nabíjecích stanic, zdaleka nestačí,“
uvedla prezidentka Asociace německého
automobilového průmyslu VDA Hildegard
Müllerová.
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Automobilky varují před tvrdým brexitem
Automobilový průmysl vyzývá k urychlenému
uzavření dohody o volném obchodu po brexitu.
Velká Británie opustila EU k 31. lednu 2020.
Pravidla EU zde platí přechodně do 31. prosince
2020. Poté nastane ekonomický zlom. Aby se
předešlo zavedení celních tarifů obě strany
měsíce vyjednávaly o obchodní dohodě. Tyto
rozhovory nyní zůstaly na mrtvém bodě.
Tvrdý brexit by vedl k tomu, že by se sazby WTO
vztahovaly na obchod přes kanál La Manche,
což by poškodilo evropský automobilový průmysl,
který se teprve vzpamatovává z ekonomického
dopadu pandemie koronaviru. Ta způsobila
odhadovanou ztrátu 100 miliard eur z jarního
zastavení výroby.
Zavedení cel by zdražilo v zájemně
exportovaná vozidla. Hrozící celní tarify ve výši
10 % pro osobní automobily a až 22 % pro
nákladní a lehká užitková vozidla jsou vyšší než
nízké marže výrobců, a proto by musely být
přeneseny na spotřebitele, varuje Evropská
a sociace v ýrobců automobilů ACEA.
Předpokládaný pokles poptávky by během
pěti let eliminoval výrobu tří milionů vozidel, což
by stálo evropské automobilky 57,7 miliardy eur
a britské 52,8 miliardy eur.

„Tato čísla vykreslují bezútěšný obraz devastace,
která bude následovat po brexitu bez dohody,“
uvedl výkonný ředitel britské Společnosti výrobců
a prodejců motorových vozidel SMMT Mike Hawes.
Brexit bez dohody by narušil dodavatelský
řetězec a v současném kritickém okamžiku
by ohrozil rovněž dodavatele, protože úzce
provázané řetězce by se staly nerentabilní. To
by ohrozilo mnoho pracovních míst. ACEA proto
žádá vyjednávače, aby udělali vše pro to, aby
byla dosažena dohoda.
Z více než 1,5 milionu vozidel vyrobených
ve Velké Británii jich přes 50 % končí v zemích
EU (v roce 2018 to bylo 675 000 vozů v celkové
hodnotě 17,3 miliardy eur). Automobilky v EU
exportují 12 % vyrobených vozů do Velké Británie
(v roce 2018 to bylo 1,75 milionu vozidel v hodnotě
43,9 miliardy eur). Hodnota dílů a komponent
vyvezených z EU do Velké Británie měla v roce
2018 hodnotu 10,4 miliardy eur a naopak z Velké
Británie byly do EU vyvezeny díly za 5,5 miliardy
eur. Největšími exportéry z EU do Velké Británie
jsou v rámci automobilového průmyslu Německo
(rozdíl hodnoty exportu a importu zde činí 16,5
miliardy eur, tedy víc, než hodnota veškerého
exportu z Velké Británie do EU), Belgie, Španělsko,
Francie, Polsko, Nizozemsko a Itálie.
více na
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Přetrvává nezájem o alternativní pohony
Vozové parky českých firem tvoří i nadále
převážně auta na naftu a benzin. Využívání
alternativních pohonů je v České republice
hluboko pod průměrem EU. Podle průzkumu Arval
Mobility Observatory 2020 společnosti Arval,
předního poskytovatele operativního leasingu,
má jen 14 % českých firem ve svém vozovém
parku alespoň jeden typ vozidel s alternativní
technologií. Evropský průměr přitom činí 34 %
a Česko tak zaostává i za Tureckem a Ruskem,
kde je tento podíl pohonů dvojnásobný,
respektive o polovinu vyšší.
Podle průzkumu Arvalu využívají české firmy
z alternativní pohonů nejvíce dva typy – hybridy
typu full hybrid a stlačený zemní plyn (CNG).
V zavádění vozů na CNG je Česko na hodnotě
evropského průměru a převyšuje sousední
Německo a Rakousko. Ve srovnání s ostatními
19 zeměmi zahrnutými do průzkumu zaostáváme
u hybridních vozidel. Vozy s jinými alternativními
technologiemi jsou v tuzemských ﬂeetech jen
zřídka.
„Nejméně zaváděným typem pohonu jsou
plug-in hybridní vozy, kde je Česko na konci
evropského žebříčku a překonávají ho i státy

jako Polsko, Rusko nebo Turecko. Elektromobily
s akumulátory se objevují ve 4 % ﬁremních ﬂotil,
což je hluboko pod evropským průměrem, který
je čtyřnásobně vyšší,“ shrnuje výsledky průzkumu
konzultant společnosti Arval Tomáš Kadeřábek.
„České ﬁ rmy jsou v zavádění alternativních
pohonů do svých vozových parků stále zdrženlivé
a výrazně převažují vozy se spalovacími motory
na naftu 54 % a benzin 42%. Jen velmi malé
procento tvoří automobily na alternativní typy
paliv. V poslední době zaznamenáváme zvýšený
zájem ﬁrem i malých živnostníků o ﬁnancování
ekologičtějších vozů prostřednictvím operativního
leasingu. Firmy tak mají už za první splátku
k dispozici automobily s nižší uhlíkovou stopou
a nižšími náklady na palivo. K tomu se vážou
další výhody, například nulová silniční daň nebo
nižší či nulové poplatky za dálniční známku,“
konstatuje Kadeřábek.
České firmy jsou i přes výhody alternativních
pohonů k jejich zavádění zdrženlivé. Význam
alternativních pohonů však bude i nadále
stoupat a státy EU už v současnosti zavádějí
zvýhodnění, která mají vyvážit vysoké pořizovací
náklady.

více na
www.autoweek.cz

