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Nový Golf přináší digitální revoluci
Volkswagen ve Wolfsburgu představil
nejnovější generaci modelu Golf. Navzdory
poprasku kolem elektromobilu ID.3 jde
o nejdůležitější model ve výrobním programu
značky. Za 45 let se prodalo více než 35 milionů
vozů sedmi generací Golfu. Nyní Volkswagen
nasazuje ty nejvyspělejší systémy komunikace
a semiautonomního řízení, aby Golf zachránil
před nástupem SUV a elektromobilů.

Kokpit má zabudovaný modem, který zajišťuje
spojení se systémy automobilky Volkswagen We
Connect a We Connect Plus a umožňuje, aby
bylo vozidlo neustále připojeno. Bez ohledu na
úroveň výbavy budou zákazníci moci vozidlo
aktualizovat on line a v mnoha případech jej
i retrospektivně upgradovat, například dokoupit
nové funkce, jako je adaptivní tempomat, nebo
získat WiFi hotspot.

Golf je prvním Volkswagenem, který
standardně nabízí komunikaci mezi vozidly
(C2C) a mezi vozidlem a infrastrukturou (Car2X),
aby předvídavě varoval před nebezpečím. Za
příplatek dodávaný systém semiautonomního
řízení IQ.Drive může aktivně řídit, zrychlovat
a brzdit až do rychlosti 210 km/h. Při používání
této funkce ovšem musí řidič vždy držet volant
alespoň jednou rukou.

Volkswagen bude nový Golf dodávat
s novou řadou různých pohonných jednotek
s nízkou spotřebou paliva. Golf je prvním vozem
značky, který nabídne pět hybridních verzí –
dvě plug-in hybridní GTE a tři mild-hybridní eTSI
se 48 V elektrickou soustavou. Nechybějí ani
zážehové čtyřválce TSI pracující s Millerovým
cyklem a vznětové motory 2,0 TDI s dvojitým
dávkováním AdBlue systémem Twin Dosing. Brzy
bude k dispozici i motor 1,5 l TGI/96 kW (130 k)
na CNG.

Golf bude mít jako první v segmentu
standardně digitální kokpit Innovision. Jako
standardní výbavu má 10,25“ přístrojový panel
a 8,25“ dotykový displej na střední konzoli.

O výrobě Golfu VIII se dočtete na str. 10
(po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Plug-in hybridní Audi A6 55 TFSI e quattro
Audi A6 55 TFSI e quattro jako jediný
prémiový sedan vyšší třídy kombinuje
plug-in hybridní pohon s pohonem
všech kol. Spojuje zážehový čtyřválec
2,0 TFSI/185 kW (252 k) s elektromotorem
o 105 kW uloženým ve skříni sedmistupňové
převodovky S tronic. Hybridní systém
poskytuje celkový nejvyšší výkon 270

kW (367 k) a maximální točivý moment
500 N.m. Akumulátor s kapacitou 14,1 kWh
umožňuje dojezd 53 km podle metodiky
WLTP. A6 55 TFSI e quattro zrychlí z 0 na
100 km/h za 5,6 s a dosahuje nejvyšší rychlost
250 km/h. Pohon je koncipován tak, aby
vůz mohl ujet většinu každodenních tras
s elektrickým pohonem. Akumulátory se
v případě potřeby s předstihem nabíjejí
spalovacím motorem. Plánování činnosti
poháněcí soustavy po trase přebírá
předvídavý asistent pro hospodárnou jízdu.
Sedan Audi A6 55 TFSI e quattro bude
možné v České republice začít objednávat
v průběhu závěrečného čtvrtletí roku 2019.

SUV-kupé Škoda Kamiq GT – jen pro Čínu
Dvěma designovými skicami Škoda
poprvé naznačuje podobu nového
modelu Kamiq GT. Druhé pětidveřové
SUV-kupé české značky bude, stejně
Škoda Kodiaq GT, nabízeno exkluzivně
jen na čínském trhu. Čína, nejdůležitější
trh značky Škoda, bude jedinou zemí na
světě, v níž česká automobilka nabídne
pět modelů kategorie SUV. Světová
premiéra se uskuteční 4. listopadu
v Tchien-ťinu. Design nového sériového
modelu vychází ze studie Škoda Vision
GT, která měla premiéru v červnu na

autosalonu Shenzhen International Auto
Show 2019. Výrazné linie navrhli společně
designéři společnosti SAIC Škoda v Číně
a tým Škoda Design v České republice.

Krátce

Tesla Motor překvapila investory, když za třetí čtvrtletí vykázala zisk.
Frankfurtský autosalon se v roce 2021 změní ve veletrh mobility a asi i přesune jinam
– uchazeči jsou Berlín a Kolín n. R.
GM chce v závodě Hamtramck od roku 2021 vyrábět pickupy a SUV s elektrickým
pohonem pod jménem Hummer.
Spolková vláda prosazuje elektromobilitu, ale sama používá jen 777 elektromobilů
z více než 30 000 služebních aut.
Uranium One Group, patřící společnosti Rosatom, kupuje největší zdroj lithia v Chile
na solné pláni Atacama od kanadské Wealth Minerals.

více na
www.autoweek.cz

Bernhard Maier uklidňuje situaci
Generální ředitel společnosti Škoda Auto
Bernhard Maier se snaží rozptýlit obav
z možného potlačování úspěchů značky na
trhu. Jde o reakci na prohlášení koncernového
šéfa Herberta Diesse v německých novinách
Süddeutsche Zeitung naznačující, že VW Group
zvažuje změnu orientace značky směrem dolů,
aby konkurovala laciným značkám, jako je
například Dacia skupiny Renault.
V interním dopise pro zaměstnance, který má
k dispozici magazín Automotive News Europe,
generální ředitel Škoda Auto Bernhard Maier
napsal, že hodnoty značky, jako jsou prostornost,
funkčnost, výhodná hodnota za vynaložené
peníze a atraktivní design „se v budoucnu
nezmění.“
Německé noviny Süddeutsche Zeitung
uvedly, že Škoda by měla být nejvíc postižena
při přeskupení postavení značek v rámci
skupiny VW Group. Zatímco Škoda by se měla
proměnit v lacinou značku, Seat by měl na
změnách nejvíc vydělat a posunout se směrem
k prémiovým značkám s orientací na trhy ve
Španělsku, Německu a Velké Británii. Postavení
Audi a Porsche se měnit nemá.
Diess si klade za cíl omezit překrývání působení
jednotlivých značek ve snaze zvýšit ziskovost
skupiny. Především chce posí lit značku
Volkswagen potlačením její interní konkurence
ze strany Škody a Seatu: „Pokud tři nebo

čtyři značky bojují o stejnou cílovou skupinu
zákazníků s podobnými produkty, pak na to
všechny doplácejí.“ Diess dále řekl, že Škoda by
se měla soustředit na prodej aut s cenou od 10
000 do 20 000 eur (256 000 až 512 000 Kč) s tím,
že si ponechá vrcholný model Superb.
Diessův komentář je ve shodě s vyjádřením
vedoucího produktové strategie VW Michaela
Josta, který pro magazín Automobilwoche
prohlásil: „Seat by měl představovat ještě
emotivnější auta, jak dokládají jeho modely
Cupra. Škoda by měla intenzivněji sloužit pro
trhy východní Evropy a pro zákazníky, hledající
především funkčnost.“
Bernhard Maier zaměstnancům mj. napsal:
„Přezkoumání postavení značky je jedním
z hlavních úkolů pro strategické oddělení
korporace s více značkami. To je normální
proces.“
Škoda Auto byla v posledních letech pro VW
Group generátorem příjmů se ziskovostí vyšší
než mají Volkswagen, Audi a Seat. Náklady
společnosti Škoda Auto jsou totiž relativně nízké,
protože využívá technologii VW Group a její
výroba je soustředěna v České republice. Podle
Automotive News Europe ovšem úspěch přinesl
společnosti Škoda Auto mocné nepřátele
v říši VW Group. Vedoucí odborů VW Bernd
Osterloh požaduje, aby Škoda neměla přístup
k nejnovějším technologiím v rámci VW Group.
více na
www.autoweek.cz

Renault Kangoo a Master tankují vodík
Renault uvádí na trh dvě nové varianty
svých elektrických užitkových vozidel
Kangoo Z.E. Hydrogen a Master Z.E.
Hydrogen. Vozidla s palivovými články mají
větší dojezd než konvenční elektromobily.
Palivové
články
zde
slouží
jako
prodlužovače dosahu. Palivové články
přidávají vozu Kangoo Z.E. Hydrogen 29,7
kWh energie. Dojezd pro Master Z.E., který
může mít objem nákladového prostoru
10,8 až 20 m3, vzroste podle WLTP ze 120
km na 350 km a pro Kangoo Z.E. Hydrogen
s nákladovým prostorem o objemu 3,9
m3 z 230 km na 370 km. Palivové články
automaticky nabíjejí akumulátor nebo
udržují jeho úroveň nabití jakmile dosáhne
80 % maximální kapacity. Odpadní teplo

z palivového článku slouží k udržení
teploty akumulátoru na optimální úrovni.
Ke kapacitě akumulátoru 33 kWh ve voze
Master Z.E. Hydrogen to je 56 kWh k 33 kWh.
Technologii palivových článků vyvinul
Renault společně s dceřinou společností
skupiny Michelin Symbio.

Suzuki Ignis a Swift s mild-hybridním pohonem
Suzuki v reakci na přísnější emisní
legislativu EU zavádí do standardní
výbavy všech verzí modelů Ignis a Swift
mild-hybridní pohon SHVS (Smart Hybrid
Vehicle by Suzuki) s cenou podobnou
stávajícím verzím. Základem systému
je kompaktní startér-generátor ISG
(Integrated Starter Generator), který

pomáhá spalovacímu motoru 1,2 DualJet
při rozjezdu a akceleraci. Rekuperací
kinetické energie při brzdění jednotka ISG
generuje elektřinu a ukládá ji do lithioiontového akumulátoru. Elektrické zařízení
ISG má výkon 2,3 kW a točivý moment 50
N.m. Díky tomu pomáhá při zrychlování
z nízkých otáček, kdy se zážehový motor
teprve rozbíhá. Čtyřválec 1,2 DualJet
Hybrid má v obou vozech výkon 66
kW a největší točivý moment 120 N.m.
K dispozici je i pohon všech kol AllGrip
Auto s viskózní spojkou připojující v případě
potřeby pohon zadních kol.
Nejdostupnější varianta modelu Ignis
stojí 252 900 Kč a je tedy o 400 Kč levnější
než dosud. Cena verze Ignis Premium
4x4 AllGrip vzrostla o 1200 Kč na 328 900
Kč. Swift nyní začíná na 269 900 Kč, ve
vrcholné verzi Elegance 4x4 AllGrip je to
377 900 Kč, takže je o 14 400 Kč levnější
než dosud.
více na
www.autoweek.cz

Nissan jde novým směrem
Nissan se ubírá novým směrem, který
na 46. autosalonu v Tokiu reprezentuje
koncept
elektricky
poháněného
crossoveru Ariya. Nissan Ariya je crossover
se dvěma trakčními elektromotory.
Jeho design vyjadřuje nové směřování
stylu značky. Scénu na autosalonu
sdílí s elektrickým konceptem IMk pro
městské dojíždění, který Nissan představil
nedávno. Obě vozidla jsou základními
kameny nové vize společnosti Nissan
o elektrifikované identitě značky. Ariya je
oficiálně označován jako koncepční vůz,
ale poskytuje velmi konkrétní pohled na
budoucí sériově vyráběný model, který
se v prodeji očekává za dva roky. Plně
elektrický crossover vytvořený na bázi
konceptu Ariya má být jedním z osmi
elektricky poháněných modelů, které

Nissan plánuje do roku 2022 nabízet po
celém světě. Podle zpráv z médií bude
vůz založen na nové platformě RenaultNissan-Mitsubishi, která byla poprvé
zmíněna v polovině roku 2018.

Lexus představí svůj první elektromobil
Luxusní značka společnosti Toyota
Motor Lexus plánuje pro rok 2020

uvedení svého prvního plně elektricky
poháněného modelu s akumulátory na
trh. Na autosalonu v Tokiu ale představuje
futuristický elektrický koncept LF-30
Electrified. Jde o vizi nové generace
elektrifikovaných vozidel. Výkon jeho
elektrického pohonu je 400 kW, maximální
točivý moment 700 N.m a kapacita
akumulátoru má být 110 kWh, což podle
WLTP postačuje na 500 km. Tato „předzvěst
nové generace ekologických vozidel“
zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,8 s a dosáhne
maximální rychlost 200 km/h.
Připravovaný
sériový
elektromobil
Lexus
samozřejmě
bude
mnohem
konzervativnější ve vzhledu i výkonnostních
parametrech.

více na
www.autoweek.cz

BMW mění strategii pro zdroje
BMW Group mění strategii nákupu
surovin pro elektromobily. V případě
důležitých materiálů, jako jsou lithium
a kobalt, musí z dodavatelského řetězce
zmizet všichni zprostředkovatelé. BMW
chce do roku 2021 prodat víc než milion
elektrifikovaných vozů, ale zabezpečení
dodávek je údajně zaručeno.
BMW se také drží plánu, že už nebude
kupovat kobalt z Konga, ale z Austrálie
a Maroka. „Dodržování lidských práv je
naší nejvyšší prioritou,“ uvedla správní rada
společnosti. Při těžbě kobaltu v Kongu, se ve
velkém využívá práce malých dětí. Právě
z Konga pochází drtivá většina kobaltu,
který je základní surovinou pro výrobu
Li-Ion akumulátorů používaných nejen
v elektromobilech, ale i ve všech mobilních
telefonech, počítačích a elektrickém

nářadí. BMW Group proto spolupracuje
s provozovatelem australského dolu Murrin
Murrin, z něhož má pocházet kobalt,
těžebním gigantem Glencore. BMW se
však s Kongem nerozloučí úplně. Společně
s BASF, Samsung SDI a Samsung Electronics
se angažuje v projektu udržitelné těžby
kobaltu za humánních pracovních
podmínek.

České aplikace pro prodejce aut použijí Lexus a Toyota
Pomocí aplikací AuresApps bude 280
prodejců značek Lexus a Toyota ve Velké
Británii dynamicky naceňovat své vozy
nebo řídit své skladové zásoby s pomocí
umělé inteligence. Díky těmto aplikacím
očekávají zvýšení počtu prodaných vozů
i profitu na každém z nich. Britští dealeři za
tyto služby české firmě AuresLab zaplatí 700
000 Kč měsíčně.

Aplikace Leads Generator neustále
samostatně prochází weby, vyhledává
prodejní nabídky vozů a vyhodnocuje
jejich hodnotu. Aplikace Stock Allocation za
pomoci umělé inteligence spravuje zásoby
skladových vozů podle aktuální poptávky.
Trendem je dynamické naceňování, tedy
změna ceny automobilu v reálném čase
podle vývoje na trhu. Aplikace sleduje
rostoucí nebo klesající poptávku po určitých
typech vozů a podle toho upravuje jejich
ceny v nabídce. Díky optimalizaci ceny
aplikací Algorithmic Pricing obchodník na
voze utrží v průměru o 3 % více.
Prvním zahraničním klientem AuresLabu
byl ruský TransTechServis (TTS) a aplikace
Aures Apps více než rok používá i největší
síť prodejců automobilů v Jihoafrické
republice.

více na
www.autoweek.cz

Liftago spouští sdílenou logistiku
Česká firma Liftago v reakci na růst
doručovacích a přepravních služeb a zhoršování
dopravní situace spouští logistický systém, který
umožňuje přepravcům ve městě sdílet své
kapacity. Do systému se zapojily firmy jako jsou
Alza, Shoptet nebo Sushitime, další už projevily
zájem.

Systém při rozvozu zásilek propojuje jak
současné řidiče, kteří dosud v rámci taxislužby
Liftago vozí cestující, tak řidiče dalších firem, kteří
v průběhu celého dne nejsou plně vytíženi. To
se týká například Sushitime, jejichž řidiči jezdí
převážně v době oběda či večeře a v mezičase
však musejí řidiči čekat.

Zahlcenost měst silniční dopravou roste.
V ulicích přibývají kurýři vozící zboží, jídlo nebo
zásilky. Odhaduje se, že dodávky z e-shopů
se v České republice mohou během dvou až
tří let zdvojnásobit, což přinese
dále rostoucí tlak na dopravu.
Přibývají nové služby, které zaplňují
ulice dalšími vozidly. Přepravu
zabezpečují tisíce komerčních
řidičů, kteří proudí v ulicích často
ne zcela vytíženi.

Systém přinese zlepšení životního prostředí
ve městech a úlevu dopravě nikoliv tím, že
automobilovou dopravu nahradí, ale zefektivní
její využívání. Lépe se využijí řidiči s auty, kteří už
ve městě jezdí, takže se nebudou
přidávat další. Pro řidiče to přinese
zvýšení výdělku jízdami v době,
kdy by jinak stáli: taxislužba je
během dne nejvíc vytížená při
jízdách do práce, kurýrní služby
mají špičku krátce po zahájení
pracovní doby a rozvoz jídla je
nejintenzivnější v době oběda
a v podvečer.

Ve společnosti Liftago vycítili,
že tento rostoucí problém lze
řešit jako obchodní příležitost
a přitom udržitelně. Sdílením
přepravní kapacity přes systém
propojující dopravní služby chce
tento problém zmírnit a umožnit
firmám dále růst. Měl by umožnit
maximálně využívat řidiče tak, aby mohli vozit
zboží, lidi i jídlo, v ideálním stavu i současně. Nejde
při tom jen o logistický systém a rychlost dopravy,
ale i o zkvalitnění služeb s umožněním přehledu
o tom, kde se právě nachází každá zásilka.

Do logistického systému Liftago
se mohou zapojit firmy, které
potřebují urgentně rozvážet vlastní
zásilky, jako jsou například e-shopy
nebo distribuční firmy, i přepravci,
kteří potřebují více využít kapacitu svých řidičů.
Na straně e-shopů se do spolupráce zapojily Alza.
cz a Shoptet.cz. Probíhají ale jednání s desítkami
dalších možných partnerů, kteří o zapojení do
systému projevili zájem.
více na
www.autoweek.cz
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Volkswagen Golf
VIII. generace šetří
hodinu ve výrobě
Průzkum: auta
ve firemních
flotilách přibudou

Služba stáčení
tachometrů se
stále nabízí

Pokuty
za pašování
migrantů mohou
přijít i po šesti
letech

Volkswagen Golf VIII. generace
šetří hodinu ve výrobě
Výroba hatchbacku Golf osmé generace,
klíčového modelu značky Volkswagen, bude
trvat o hodinu kratší dobu než dosud. Hlavní
továrna společnosti Volkswagen ve Wolfsburgu
se připravuje v příštím roce vyrobit 450 000 vozů
Golf.
Produkční šéf Volkswagenu Andreas Tostmann
uvedl, že Golf VIII. generace se bude vyrábět
o hodinu rychleji než jeho předchůdce. Výroba
bude nejen rychlejší, ale i levnější. Protože Golf VIII
patří do druhé generace produktů navržených
na bázi platformy MQB, může Volkswagen
v karosárně znovu použít asi 80 % nástrojů jako
u VII. generace, takže musel investovat do
úpravy výrobních linek jen trojmístnou částku
v milionech eur.
V osmé generaci Golfu zlepšil VW mnoho
procesů a dosáhl vyšší efektivity výroby než
u jeho předchůdce. Tostmann vysvětluje: „Golf
VIII je výrazně složitější než jeho předchůdce
a přesto můžeme snížit průměrnou dobu
výroby asi o hodinu. Naše modulární strategie
je vysoce účinná, takže celkově se výrobní
procesy staly efektivnějšími. Výroba není jen
mnohem ﬂexibilnější, ale také vykazuje o 40 %
vyšší produktivitu než u Golfu VII.“

Všechna data se během výrobního procesu
na lince automaticky nahrávají díky propojení
rychlým internetem. Díky rostoucímu počtu
zpracovávaných dat zůstává proces montáže
a k němu potřebný čas nezměněný. Nová
generace plně automatizovaných vozíků zajistí
od příštího roku rychlejší dodávku materiálu –
použití 23 transportních robotů zvýší produktivitu
logistiky karoserie o 7 %.
Ve Wolfsburgu pracuje 8400 zaměstnanců
výhradně na výrobě modelu Golf. Golf VIII
se skládá z více než 2700 jednotlivých dílů
a komponent. Ve voze je nainstalováno celkem
1340 m kabelů, což je téměř o 100 m více než
u Golfu VII. Od dodávky plechů Golf v továrně
absolvuje na výrobních linkách celkem 69 km
dokud neopustí továrnu.
V prosinci první vozidla dorazí k německým
a rakouským prodejcům. Nová generace
nenabídne elektricky poháněnou verzi.
Od roku 1974, kdy začala výroba hatchbacku
podle návrhu Giorgia Giugiara, bylo ve
Wolfsburgu vyrobeno více než 26 milionů Golfů.
Produkce po celém světě už překročila hranici
35 milionů vozů.
více na
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Průzkum: auta ve ﬁremních ﬂotilách přibudou
Už řadu let mezi správci firemních vozových
ﬂotil převažují ti, kteří věří v budoucí růst počtu
vozidel ve svých autoparcích, nad těmi,
kteří předpokládají pokles. Tento trend
dlouhodobě sleduje výzkum Arval Mobility
Observatory, který mapuje užívání fi remních
vozidel v Evropě.
Na otázky výzkumníků z oblasti dopravy
a mobility v letošním roce odpovídali manažeři
firem zodpovědní za vozové parky ve 12 zemích
Evropy včetně České republiky a Turecka. Celkem
proběhlo 3930 rozhovorů. V evropských zemích
mimo Českou republiku předpokládá nárůst ve
vozových parcích téměř pětina dotazovaných
manažerů. S poklesem naopak počítá 7 %
respondentů. V součtu tedy převládá pozitivní
výhled s celkovými 11 %.
V českých firmách jsou manažeři ve výhledech
do budoucna zdrženlivější. Pozitivní budoucnost
pro růst ﬂotil vidí 11 % dotazovaných. Na druhou
stranu je v tuzemsku také méně pesimistů. Pokles
počtu firemních automobilů předpokládají
pouhá 2 % respondentů. Podle konzultanta Arval
CZ Tomáše Kadeřábka se toto pozitivní saldo
každoročně zmenšuje. „Zatímco v roce 2015 bylo
pozitivně naladěných manažerů o 15 % více než
těch s negativním výhledem, letos už činil rozdíl
pouze 9 %.“

Zajímavé informace vyplývají nejen z rozdílů
mezi zeměmi, ale také ze srovnání pozitivních
a negativních očekávání v různých velikostech
firem. K obecně pozitivnějšímu smýšlení mají
největší sklony manažeři z velkých firem nad
500 zaměstnanců. V České republice je jich
27 %, ve zbytku Evropy 26 %. Nejvíce negativní
očekávání mají v evropských zemích naopak
malé firmy s méně než 10 zaměstnanci. V České
republice jsou nejpesimističtější firmy s 10 až 49
zaměstnanci. Tato velikostní kategorie u nás byla
také jediná, v níž převažuje negativní názor se 7 %
nad pozitivním se 2 %. Podle meziročního srovnání
se tento rozdíl každým rokem zvětšuje. Důvěra
v budoucí rozšiřování počtu vozidel stabilně vzrůstá
u větších firem a naproti tomu u malých slábne.
Oproti vlastnictví automobilů u malých firem
však postupně narůstá zájem o operativní
leasing. „Tento způsob ﬁnancování využívají stále
častěji i menší ﬁrmy. Prozatím se ale stále drží pod
hranicí 5 %, zatímco mezi velkými korporacemi
a nadnárodními ﬁrmami je to 30 %. V loňském
roce došlo k mírnému zpomalení růstu poptávky –
trh s operativním leasingem rostl o 4 %. Důvodem
je zastavení krátkodobých leasingů, které
v předchozích letech posunuly poptávku velmi
vysoko, oproti těm dlouhodobějším,“ doplňuje
obchodní ředitel Arvalu Jiří Solucev.
více na
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Prognóza měnového fondu:
plyn i elektřina musí zdražit
Mezinárodní měnový fond (MMF) vypočítal
jak musí být vysoká uhlíková daň v průmyslově
vyspělých zemích aby se podařilo naplnit
klimatické cíle. MMF ve svém výpočtu vychází
z úvahy, že zavedení uhlíkové daně může do roku
2030 snížit produkci skleníkových plynů, aby se
podařilo udržet průměrné oteplení Země pod
2 °C. Pro 19 průmyslových zemí spočítal jak by
ovlivnila uhlíková daň ve výši 75 dolarů (1748
korun) za tunu CO2 cenu zemního plynu, elektřiny
a benzinu.
V sousedním Německu, kde se vášnivě diskutuje
o výši uhlíkové daně, by daň znamenala zdražení
zemního plynu do roku 2030 o 52 %. Ve Spojených
státech by to znamenalo dokonce navýšení ceny
o 135 % a v Kanadě o 128 %. Elektrický proud by
v největší ekonomice EU zdražil o 18 % a benzin
o 8 %. V USA by spotřebitelé za elektřinu zaplatili
o 53 % více, v případě benzinu by si připlatili
pětinu.
Ještě více by zdražilo používání uhlí. V Německu
by cena vzrostla o 132 %. Německá vláda se ve
svém klimatickém balíčku dohodla na tom, že

uhlíková daň bude zavedena od roku 2021 ve
výši 10 eur (258 korun). Do roku 2025 se má zvýšit
na 35 eur (903 korun).
Ve Švédsku je už nyní uhlíková daň na úrovni 127
dolarů (2972 korun) za tunu CO2. Od roku 1995
se zde emise skleníkových plynů snížily o čtvrtinu,
přitom ekonomika od té doby vzrostla o 75 %,
argumentuje MMF.
MMF považuje takové zvýšení
cen za udržitelné, protože
odpovídá cenovým výkyvům
z minulých dekád. V USA
se například cena benzinu
v letech 2003 až 2006 zvýšila
o 75 %. Pokud podle MMF
největší ekonomiky světa
nezavedou v ý zna m něj š í
uhlíkovou daň do roku 2030
hrozí, že teplota do roku 2100
stoupne oproti předindustriální
éře o 4 °C, což má mít pro
lidstvo mnohem závažnější
následky než zvýšení cen
fosilních zdrojů.
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Služba stáčení tachometrů se stále nabízí
Nabízení služeb stáčení tachometrů na
internetu pokračuje i rok po zahájení platnosti
zákona, který stáčení tachometru zakazuje pod
pokutou půl milionu korun. Upozorňuje na to
Sdružení na ochranu vlastníků automobilů SOVA.
Před rokem začala platit novela zákona 56/2001
Sb., která kromě řady jiných změn v oblasti provozu
vozidel obsahuje i zákaz stáčení tachometru
pod pokutou půl milionu korun. Sdružení na
ochranu vlastníků automobilů – SOVA proto
uskutečnilo opakovanou inventuru počtu firem,
které na internetu nabízejí nastavení či úpravy
stavu tachometru prostřednictvím vyhledávače
Google. Z výsledků vyplývá, že nabídky na úpravy
tachometrů lze na internetu stále najít. I rok po
zákazu stáčení tachometrů jsou na internetu stále
nabídky na úpravu počtu najetých kilometrů.
„Podle našeho názoru ze zákona vyplývá,
že je nelegální nejen provádět úpravy stavů
tachometrů, ale i nabízet s tím související služby
či vybavení. Podle nás dává zákon velký prostor
České obchodní inspekci, aby vyrazila do boje
proti ﬁrmám, které stáčení na internetu nabízejí.
Jsme připraveni inspektorům poskytnout tipy na
konkrétní ﬁrmy, které jsme na internetu objevili,“
uvedl předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý.
Nabídky jsou vysloveně absurdní a v jasném
rozporu s dobrými mravy i zákonem. Stejně

jako před rokem se stále na webu objevují
tato tvrzení: „Počítadlo kilometrů není státem
cejchovanou mírou, proto je s ním možné
libovolně manipulovat…“, „Poskytujeme na
naše služby záruku a garantujeme, že není
možné žádným způsobem zjistit původní
hodnotu…“, „Prodáváme a montujeme zařízení
na zastavení načítání kilometrů ve vozidlech…“
či „Tachometr upravujeme („stáčíme“) pouze
osobám, které nemají v úmyslu vozidlo prodat,
ale úpravou tachometru sledují pouze svůj
soukromý cíl!“
Alarmující je také růst prodejců zařízení, která
nastavení tachometrů umožňují. „Se zařízením
za pár korun jsou schopni nastavit kilometry na
tachometru i laikové,“ zdůraznil Veselý.
Nadále platí, že jediným účinným opatřením
v boji proti stáčení je zřízení celoevropského
systému, který by porovnával data o najetých
kilometrech z národních registrů či databází
stanic technické kontroly. „Existuje bohužel
několik zemí, které mají systém technických
kontrol roztříštěný nebo se nechtějí o údaje
podělit. Politici na úrovni Evropského parlamentu
a Evropské komise by měli tyto země dotlačit
k tomu, aby svým laxním přístupem podvody
s najetými kilometry organizovanému zločinu
neumožňovaly,“ zdůraznil Veselý.
více na
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Pokuty za pašování migrantů
mohou přijít i po šesti letech
Pokuta za údajné pašování migrantů může
řidičům kamionů přijít až po šesti letech od
incidentu, a to zásadně ve formě obyčejného
dopisu v angličtině. Europoslanec Tomáš
Zdechovský (KDU-ČSL) varuje řidiče kamionů
a dopravní firmy, kterým v minulosti našli britští
policisté ve vozech běžence, aby situaci
nepodcenili, schovávali si dokumenty a vše
okamžitě řešili. Důsledky nevyjádření se k dopisu
totiž mohou být tragické.
„V posledních dnech se na mě obrátili tři řidiči
a dvě ﬁrmy s tím, že jim z Anglie přišla pokuta za
údajné pašování migrantů když se ale incident
stal už před třemi lety. V České republice by takový
čin byl už promlčený, v Anglii je ale lhůta šest let,“
sděluje europoslanec Tomáš Zdechovský, který
se případy sporných sankcí pro řidiče kamionů
dlouhodobě zabývá.
„Dopisy přišly obyčejně, nikoliv doporučeně
nebo přímo do rukou adresáta, jak lidé
u podobných dokumentů očekávají. Platí ale
tzv. fikce doručení, takže pokud by pokutu
řidiči ignorovali, vystavují se riziku pozdějšího
mezinárodního vymáhání dluhu přes celní
správu,“ doplňuje Zdechovský.
Podle Zdechovského si byly případy podobné.
Řidiči dostali pokutu 600-1000 liber za nalezeného
černého pasažéra, takže výsledná pokuta se
většinou rovnala výši jejich platu řidiče za půl roku.
Ve většině případů přitom měli vůz zabezpečený

a vyplňovali předepsané kontrolní listy. Všichni
bez problémů absolvovali několik kontrol na
francouzské straně, ale běžence objevili až britští
psovodi.
„Chtěl bych řidiče varovat, aby počítali s tím,
že pokuta může přijít až po tolika letech a je
proto nutné si uschovat všechny dokumenty,
fotky poškozených kamionů, kontrolní listy,
výpisy z tachografu, potvrzení o absolvovaných
bezpečnostních školeních i potvrzení o tom, že
vůz měl kromě zámků i celní lanko a plombu.
V jednom případě se totiž stalo, že řidič odevzdal
vše firmě z níž v mezičase odešel a ona
zkrachovala. Bez důkazů nemá odvolání velkou
šanci na úspěch,“ varuje dále Zdechovský, který
řidičům také radí, aby dokládali neschopnost
splatit do dvou měsíců nezřídka astronomicky
vysoké pokuty přes potvrzení o příjmech od
současného zaměstnavatele a výpisy z banky.
„Jediná dobrá zpráva na těchto pokutách je
to, že se řidiči mohou odvolat jen formou zaslání
e-mailu na adresu přestupkového týmu, což je
zdarma. Až druhá možnost je soudní cesta, kdy
se ale platí poplatek 140 liber a šance na úspěch
je vyšší jen nepatrně. Oboje se ale musí stihnout
do 28 dnů ode dne, kdy byla pokuta vystavena,
ne ode dne, kdy řidiči dopis dostanou,“ doplňuje
Zdechovský, který se snaží téma opětovně
dostat k diskuzi v příslušných výborech a podal
i interpelaci ke Komisi.
více na
www.autoweek.cz

