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Představitelé automobilek hýří optimismem nad 
rychlým přechodem automobilového průmyslu k 
elektromobilitě. Generální ředitel PSA Gruppe Carlos 
Tavares na vše nahlíží poněkud skeptičtěji.

Je skutečně budoucnost individuální dopravy v 
elektromobilitě?

„Jsme v situaci, kdy technický pokrok není v rukou 
automobilek, ale průmysl je do elektromobility 
tlačen politiky. Regulace prosazuje určité technické 
řešení, a za to jsou odpovědné vlády. Otázkou je, zda 
z celosvětového pohledu můžeme získat skutečně 
čistou energii. Bojím se, abychom za 20 let neřešili 
stejné problémy plynoucí z elektromobility, jako nyní 
řešíme potíže se vznětovými motory, jejichž rozšíření 
přitom je výsledkem snahy politiků o snižování 
emisí CO2. Nejsem si jistý, že to dnes někdo dokáže 
skutečně posoudit z celospolečenského hlediska. 
Nikdo se nezabývá tím, zda je vůbec na planetě Zemi 
dostatek zdrojů pro výrobu potřebného množství 

akumulátorů. Problém je, že v současné době 
automobilky nemají potřebnou důvěryhodnost pro 
jednání a proto s nimi politici nemluví a jejich názor 
je nezajímá.“

Budou ale zákazníci elektromobily opravdu 
kupovat?

„Dospěli jsme do paradoxní situace, kdy ani výrobce 
ani zákazník nerozhodují o tom, co se bude prodávat! 
My, jako automobilky, jsme se už naučili zákazníkům 
nabízet to, co se po nás chce, a přizpůsobili jsme se 
stávajícím podmínkám, ale nemůže to být za každou 
cenu.“

Dalším důležitým tématem je autonomní řízení.

„Je třeba si uvědomit, že auta vybavená těmito 
systémy budou extrémně drahá a bude si je moci 
dovolit jen malý okruh zákazníků. Pro nás byla 
mobilita součástí demokratizace společnosti, ale 
dnes směřujeme k rozdělení společnosti s ohledem 
na to, kdo si bude moci individuální mobilitu dovolit. 
Mnoho měst připravuje zákaz vjezdu pro auta se 
spalovacími motory, takže se stanou dostupná jen 
pro ty, kteří budou mít na drahé elektromobily, a 
směřujeme i k tomu, že zakážeme používat dálnice 
těm, kteří nemají autonomní řízení, protože jsou 
nebezpeční pro své okolí. Přitom vývoj jde dopředu 
mnohem rychleji, než jsme schopni absorbovat.“

více na
www.autoweek.cz

Rozdělí mobilita budoucnosti společnost?
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Evropská síť nabíjecích stanic Ionity
BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company a Volkswagen Group se značkami 
Audi a Porsche oznámily vznik společného podniku Ionity, jehož cílem je v Evropě 
vybudovat a provozovat síť nabíjecích stanic umožňující cestování elektromobily na 
dlouhé vzdálenosti. Do konce letošního roku bude otevřeno 20 stanic v rozestupu 120 
km na vybraných hlavních tazích v Německu, 
Norsku a Rakousku. Během roku 2018 se síť rozroste 
na 100 stanic a do roku 2020 má být v provozu 400 
rychlonabíjecích stanic Ionity. Síť bude využívat 
evropský standard CCS a díky celkovému výkonu 
350 kW na každé nabíjecí místo umožní výrazné 
zkrácení doby nabíjení. 
více na www.autoweek.cz

Lamborghini Terzo Millenio - 
daleko k realizaci
Na konferenci EmTech v Bostonu 
automobilka Lamborghini 
společně s MIT představily 
superautomobil Terzo Millennio 
s elektrickým pohonem. Jeho 
tvary nadchly, ale slibovaná 
technika je zatím hodně 
vzdálená realitě. Ač vůz vznikl ve 
spolupráci s vědci Massachusetts 
Institute of Technology, jde více 

než o studii automobilu budoucnosti o futuristický koncept. Terzo Millennio pohánějí 
elektromotory - jeden v každém kole, přesněji řečeno tvořící každé kolo. Protože 
požadavkům na výkonnost by běžné akumulátory nemohly vyhovět, energie se ukládá 
do nízkonapěťových superkondenzátorů. Představitelé MIT tvrdí, že se na vývoji tohoto 
pohonného systému skutečně pracuje. „Samoopravující se“ karoserie je z kompozitu 
na bázi uhlíkových vláken s mikrokanálky rozvádějícími potřebné chemické látky. 
Karoserie je schopná i ukládat energii. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Vznik koalice Jamajka podmiňuje šéf zelených Cem Özdemir zákazem prodeje 
spalovacích motorů v Německu do roku 2030.
- Toyota připravuje značku Gazoo pro své nejvýkonnější sportovní modely - pod tímto 
jménem závodí tovární týmy Toyoty v různých disciplínách motorsportu.
- Francouzská vláda prodá 4,7 % akcií Renaultu za 1,2 miliardy eur, takže podíl státu 
klesne na 15 %.
- Číňané v reakci na umístění raketového systému THAAD v Jižní Koreji přestali kupovat 
korejská auta - Hyundai letos ztrácí 37 % a Kia dokonce 40 %!
- Vzhledem k rostoucím provozním nákladů prodejci aut v USA na každém prodaném 
novém autě ztrácejí 400 USD, zatímco na ojetém vydělají 116 USD.



Evropská komise novými emisními limity dala 
automobilkám i motoristům jasně najevo, že 
se budou muset rozloučit s auty poháněnými 
spalovacími motory. Budoucnost podle Evropské 
komise je jednoznačná: elektromobilita! Týkat se to 
bude i užitkových vozidel.

Evropská komise zveřejnila nové emisní limity, podle 
nichž musejí nové osobní i lehké užitkové automobily 
do roku 2030 dosáhnout další snížení emisí CO2 o 
30 % v porovnání s už schválenými předpisy pro rok 
2021. Pro rok 2025 je stanovena přechodová fáze se 
snížením o 15 %.

Současný limit emisí CO2 v Evropě je stanoven od 
roku 2015 na 130 g/km a od roku 2021 vstoupí 
v platnost snížení na 95 g/km. Za nesplnění 
průměrných hodnot jsou pro jednotlivé výrobce 
stanoveny vysoké pokuty - 95 eur za každý gram 
CO2 nad stanovený limit vynásobený počtem 
vozidel registrovaných v daném roce.

Junckerova komise současně rozhodla investovat 
800 milionů eur na podporu budování sítě dobíjecích 
míst pro elektricky poháněná vozidla a 200 milionů 
eur na vývoj akumulátorů.

Novinkou je návrh kreditů, které automobilkám 
umožní získat kompenzace, pokud jejich podíl 
bezemisních a nízkoemisních vozidel v jejich 
nabídce překročí požadovaný podíl. Nízkoemisními 
se myslí vozidla s emisemi nižšími než 50 g/km. To 
je splnitelné pro plug-in hybridy, ale nikoliv s dnes 
prodávanými vozy s hybridním pohonem. Plug-in 
hybridy se určitě velmi rozšíří, protože u nich nelze 
zjistit, zda skutečně jezdí na elektrický pohon nebo 
k pohonu používají jen spalovací motor. 

Návrh EK nyní potřebuje schválení ze strany vlád 
členských zemí EU a Evropského parlamentu. Návrh 
je terčem kritiky především Spolkové republiky. 
Německé sdružení VDA označuje požadavky za 
těžko splnitelné, takže se díky tomu evropské 
automobilky dostanou do nevýhodného postavení 
z hlediska světového trhu. VDA rovněž upozorňuje 
na to, že splnění požadavků Evropské komise není 
jen technickou záležitostí, ale záleží především na 
ochotě kupujících akceptovat alternativní pohonné 
jednotky a na rychlosti budování potřebné 
infrastruktury.

EU zavelela směrem k elektromobilitě

více na
www.autoweek.cz
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Autodrom Most uspěl u soudu
Krajský úřad v Ústí nad Labem zrušil rozhodnutí města Mostu o udělení pokuty 
společnosti Autodrom Most za porušení obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných 
činností. Zároveň zastavil správní řízení, které město s provozovatelem autodromu 
vedlo. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat. Kraj se ztotožnil s argumentem 
autodromu, že správní orgán nezajistil objektivní důkazy a akceptoval výpovědi pouze 
jedné skupiny svědků, a to místních odpůrců autodromu. Autodrom byl vybudován 
v letech 1978 až 1983 v místě bývalého uhelného lomu zcela mimo obytnou zónu. 
Pozdější výstavbu rodinných domů 
umožnila teprve změna územního 
plánu. Majitelé pozemků tedy byli 
srozuměni se skutečností, že staví v 
sousedství autodromu, jehož provoz 
způsobuje hluk. I přes vítězství v tomto 
sporu autodrom nadále pokračuje v 
aktivitách s cílem omezit šíření hluku 
do okolí.
více na www.autoweek.cz

Akční modely Nissan 
Czech Line 
Akční modelová řada 
Nissan Czech Line 
zahrnuje tři modely ve 
výbavách, které byly 
speciálně připraveny 
na míru českým 
zákazníkům. Městský 
crossover Juke v akční 
nabídce Czech Line je 
k dispozici s motory 1,2 
DIG-T a 1,6 l Xtronic s 

cenovým zvýhodněním až 85 500 Kč a cenou od 379 000 Kč. Nejprodávanější rodinný 
crossover v Evropě Qashqai Czech Line je dostupný s motory 1,2 DIG-T a 1,6 DIG-T s 
cenovým zvýhodněním až 82 600 Kč a cenou od 499 000 Kč. SUV X-Trail Czech Line se 
nabízí ve verzích 1,6 dCi 4x4, 2,0 dCi Xtronic 4x4 a 1,6 DIG-T s cenovým zvýhodněním 
až 128 100 Kč a cenou od 649 000 Kč.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 45. týdne na www.autoweek.cz:
Tatra s nástavbami Schmidt pro údržbu komunikací
Vánoční dárek od autodromu Most
Atraktivní kalendáře Zetor 2018
Benzina a AČR pomohou autoškolám
Milion cestujících v elektrobusech v BB Centru



Generální ředitel Opel Automobile Michael Lohscheller 
v Rüsselsheimu představil strategický plán PACE!, 
jehož cílem je obnovit finanční základy společnosti 
a zajistit její udržitelný růst. Iniciativy plánu mají za 
cíl zvýšit provozní marži do roku 2020 na 2 % a do 
roku 2026 na 6 %. Roční synergie pro skupinu PSA 
dosáhnou do roku 2020 1,1 miliardy eur a do roku 
2026 1,7 miliardy eur. 
Do roku 2024 budou mít všechny osobní vozy Opel/
Vauxhall v Evropě verzi s plně elektrickým pohonem 
nebo plug-in hybridní variantu. Do roku 2020 bude 
mít Opel na trhu čtyři modely s elektromotorem 
včetně hybridu Grandland X PHEV a nové generace 
modelu Corsa v elektrické verzi. 

Přerozdělení výroby zajistí lepší využití továren. V první 
fázi se v roce 2019 počítá s výrobou SUV v Eisenachu 
a následovat bude vůz segmentu D v Rüsselsheimu. 
Do roku 2024 se sníží počet platforem, které Opel/
Vauxhall využívá pro osobní automobily, z 9 na 2 a 
ke snížení pohonných jednotek ze současných 10 
na 4. V roce 2024 už budou všechny osobní modely 
používat společné platformy PSA. Prvním modelem 
bude v roce 2018 Combo a v roce 2019 nová generace 
nejprodávanějšího modelu Corsa. Opel/Vauxhall 
posílí i aktivity v segmentu lehkých užitkových vozů a 
uvede nové modely. 
Všechny nové vozy Opel/Vauxhall se budou vyvíjet 
v centru R&D v Rüsselsheimu, které se promění 

v globální centrum kompetencí a 
odbornosti celé skupiny PSA. Již byly 
stanoveny první oblasti, na něž se 
zaměří, jako jsou palivové články nebo 
technologie automatizovaného řízení 
a podpůrných prvků řízení. Centrum 
zajistí využití německého inženýrství za 
dostupnou cenu. 
Společnost do roku 2020 zvýší svou 
konkurenceschopnost zejména snížením 
nákladů o 700 eur na každý vyrobený 
vůz. Plán byl sestaven se záměrem 
zachovat všechny továrny a vyhnout 
se v Evropě propouštění zaměstnanců. 
Opel navíc do roku 2022 vstoupí na 20 
nových trhů.

více na
www.autoweek.cz

Opel má plán
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Crafter 4Motion pro Rallye Dakar 2018
Volkswagen Užitkové vozy je opět partnerem týmu Barth Racing, kterému pro 
nadcházející Rallye Dakar 2018 poskytne podporu pro dva vozy Crafter 4Motion jako 
doprovodná vozidla na trase z peruánské 
Limy do argentinské Cordóby. Rallye Dakar 
odhalí každé slabé místo účastníků i jejich 
doprovodu. Proto si tým Barth Racing po 
skvělých zkušenostech s šestou generací 
Transporteru, který doprovázel pardubický 
tým na Dakaru 2016, zvolil nový Crafter 
4Motion 2,0 TDI/130 kW (177 k) bez 
jakýchkoli speciálních úprav. 
více na www.autoweek.cz

Škoda Kodiaq na Rallye 
Dakar 2018
Díky iniciativě týmu Barth 
Racing se automobil 
Škoda vůbec poprvé 
objeví v Rallye Dakar! Do 
dakarského dobrodružství 
vyrazí sériový Kodiaq 
Style 2,0 TDi DSG 4x4 
v roli doprovodného 
vozidla. Dakar 2018 bude 
jubilejním 40. ročníkem 
a podesáté se pojede 
v Jižní Americe. Kodiaq 

čeká téměř 10 000 km v Peru, Bolívii a Argentině. Částečně pojede i do nadmořské 
výšky nad 4500 m n. m., pískem, dunami, solnou plání, bahnem i prašnými cestami. 
Barth Racing připravuje pro  Rallye Dakar 2018 dosud nejpočetnější výpravu s celkem 
pěti jezdci. Závodní tým je součástí skupiny Barth se sídlem v Pardubicích. Do skupiny 
patří Autocentrum Barth (autorizovaný prodejce a servisu značek Volkswagen, Škoda, 
Seat, Audi, Kia, Peugeot, Fiat a Honda), Motocentrum Barth (prodej a servis motocyklů 
Yamaha), reklamní agentura Barth Media, půjčovna automobilů Barth Rent a půjčovna 
obytných vozů Barth Caravan.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 45. týdne na www.autoweek.cz:
Champion uvádí na trh nové portfolio brzdových dílů
DKV nabízí levnou naftu dopravcům i živnostníkům
Sdružení Licit připravuje aukci pohonných hmot
Zákazníci Servindu soutěží o 25 skvělých cen



Personalia z

Petr Korbel odešel z týdeníku Ekonom
Dlouholetý redaktor Ekonomu Petr 
Korbel, specialista na automobilový 
průmysl, přešel v říjnu do společnosti 
Jihostroj Velešín. Zastává zde pozici 
asistenta předsedy představenstva pro 
mediální aktivity.
„Jihostroj vlastní vydavatelství Aero 
Media, které vydává tituly s leteckou 
a dopravní tematikou. Mým úkolem je 
analyzovat jeho efektivitu a navrhnout 
další rozvoj,“ řekl nám Korbel s tím, že 
analýzu měl předložit vedení podniku 25. 
října 2017. Korbel začínal svoji novinářskou 
dráhu v roce 1992 v deníku Mladá fronta 
Dnes, odkud později přešel do Práva a 
Ekonomu. Byl také krátce šéfredaktorem 
týdeníku Profit.

Kia přetáhla manažera od Fordu
Kia Motors Czech jmenovala s účinností 
od 6. listopadu nového Sales General 
Managera. Na své nové pozici bude 
zodpovědný za prodej, plánování, 
logistiku a fleet. Martin Rotter (43) je 
zkušeným odborníkem s dvacetiletou 
praxí v automobilovém průmyslu. 
V minulosti zastával manažerské 
pozice především v oblasti obchodu 
a projektového managementu.
V posledních sedmi letech působil 
u českého importéra značky Ford 
na pozici Business Development 
Manager, kde byl zodpovědný za 
rozvoj, obchod a implementace 
nových strategií na území České 
republiky. Zkušenosti v automotive 
oblasti získal také u autorizovaných 
dealerů společností Auto Staiger či 
AutoPalace Group.
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Společnost E.ON představila projekt Svoboda je el-
ektrická (Freedom is Electric). Film s vozidly, u nichž 
by těžko někdo čekal elektrický pohon, propaguje cíl 
společnosti mít do roku 2020 v Evropě 10 000 dobí-
jecích míst. Kampaň Svoboda je elektrická (www.eon.
com/freedomiselectric) zdůrazňuje rozmanitost světa 
elektrických vozidel, která se nabíjejí pomocí rychlon-
abíjecí technologie E.ON.
Film s názvem Svoboda je elektrická je situován do ne-
hostinné pouštní krajiny v Kalifornii a ukazuje řadu au-
tomobilů a motocyklů, které jsou tradičně považovány 
za polykače benzinu. Ve skutečnosti se proměnily a 

jsou novými koncepty elektrických vozidel vyvinutými 
jednotlivci nebo malými společnostmi se skutečnou 
vášní pro techniku s nulovými emisemi. Při filmování 
se elektřinou poháněná vozy neobjevují pouze před 
kamerou. Také veškerá filmovací zařízení, vybavení 
kamer a drony, používané při natáčení, měly elek-
trický pohon.
V poušti se objevují největší plně elektricky poháněný 
Monster truck Bigfoot #20, první plně elektricky 
poháněné vozidlo tohoto typu na světě, elektricky 
poháněný superbike, dosahující rychlost 351 km/h, 
i prototyp superautomobilu Raesr Tachyon Speed, 
vyrobený z uhlíkových vláken. Tento hyperautomo-
bil poháněný elektromotory o výkonu přes 920 kW 
(1250 k) a s točivým momentem 4950 N.m dosahuje 
rychlost 386 km/h s nulovými emisemi. 
E.ON rozšiřuje ultrarychlou dobíjecí síť se 150 kW 
stanicemi. Její kapacita bude trojnásobná oproti jejím 
předchůdcům a umožní dobití elektrického vozidla za 
zhruba 20 minut. Výkon bude možné zvýšit až na 350 
kW s tím, jak se bude vyvíjet technologie elektricky 
poháněných vozidel.
Video můžete vidět zde: https://www.youtube.com/
watch?v=Dfvnhnmx_MA&index=1&list=PLLmBxZ-
JyM4N8gOL-IYtW1YucwweAR5ghq

E.ON představuje kampaň „Svoboda je elektrická“

více na
www.autoweek.cz
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T-Mobile spouští novou verzi svého produktu Chytré 
auto umožňující vytvořit ve voze WiFi síť. Služba 
Chytré auto byla zavedena v České republice v prosinci 
2016 jako první evropské zemi. Koncept Chytré auto 
se skládá z malého zařízení vybaveného SIM kartou, 
které se nasune do OBD portu, jejž mají všechny 
vozy vyrobené 
od roku 2001, a 
ze stejnojmenné 
mobilní aplikace. 
Zařízení se přes 
mobilní síť s touto 
aplikací propojí a 
následně do ní posílá 
údaje odečítané z 
vozu.
Zařízení pro 
Chytré auto nově 
dokáže cestujícím 
poskytnout přístup k 
internetu až pro pět 
mobilních přístrojů 
současně. Zapnutí a 
vypnutí WiFi i změna 
hesla probíhají přímo 
v mobilní aplikaci. 
WiFi je dostupná od 
spuštění motoru až do 15 minut po vypnutí motoru. 
Výhodou WiFi ve voze proti využití telefonu je šetření 
baterie telefonu i limitu jeho dat.
Možnost využití WiFi ve voze vytváří nové možnosti 
pro taxislužby a služby sdílení vozidel (carsharingu). 

Jedním z logických partnerů T-Mobile proto je i služba 
sdílení aut Smile car.
Tarif Chytré auto WiFi standard přináší datový limit 5 
GB za 249 Kč měsíčně. Zařízení Chytré auto s WiFi lze 
k tomuto tarifu zakoupit za 1499 Kč. Tarif Chytré auto 
WiFi premium pak nabízí 20 GB dat ze 499 Kč/měsíc a 

cena zařízení činí 499 
Kč. Stávající zákazníci, 
kteří již Chytré auto 
využívají, si při 
prodloužení smlouvy 
s libovolným WiFi 
tarifem budou moci 
pořídit zařízení za 
pouhou 1 Kč. Původní 
tarify zůstávají v 
nabídce.
T-Mobile v České 
republice zavedl 
produkt Chytré auto 
jako první operátor 
v Evropě a tuto 
technologii dále 
rozvíjí pro celou 
skupinu Deutsche 
Telekom. Vedení 
mateřské firmy se 

proto rozhodlo zřídit v T-Mobile DT Connected Car 
Hub pro celou skupinu. To mimo jiné znamená, že 
český operátor bude stát u zrodu všech inovací, které 
se v této oblasti v rámci DT rýsují. 

Chytré auto umí vytvořit WiFi síť  

více na
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Goodyear nabízí v zimě klidnější jízdu díky nové řadě 
zimních pneumatik s technologií SoundComfort. 
Technologie Goodyear SoundComfort snižuje 
hluk v interiéru v průměru až o 50 % (-4 dBA). Po 
úspěšném zavedení 
této technologie 
pro snižování hluku 
do řady letních 
pneumatik nyní 
společnost Goodyear 
umožňuje, aby si 
zákazníci vybírali 
s technologií 
SoundComfort i 
pneumatiky zimní. 
Čím je jízda tišší, tím 
je pohodlnější. Na 
hlučnosti v interiéru 
vozidla se podílí řada 
vlivů: vítr, rychlost 
jízdy, podmínky na 
silnici, hluk motoru 
a konstrukce vozu 
a samozřejmě také 
pneumatiky. V úsilí 
o snížení hluku v 
kabině mají právě 
pneumatiky ve 
srovnání s jinými 
konstrukčními řešeními, například systémem 
odpružení, největší potenciál, a to jak kvůli ceně, tak 
i hmotnosti. 

Jedním z hlavních zdrojů hluku pneumatik je 
rezonance prostoru uvnitř pneumatiky, která vzniká 
vibrací vzduchu uvnitř pneumatiky a přenáší se do 
konstrukce vozidla. Technologie SoundComfort značky 

Goodyear působí tak, 
že omezuje rezonanci 
vzduchu přímo v 
pneumatikách.  
Goodyear vybavuje 
vnitřní povrch 
pneumatiky dílem 
polyuretanové pěny. 
Vrstva pokročilé 
pěny s otevřenými 
buňkami snižuje 
vibrace vzduchu a 
vytváří tak příjemné 
prostředí pro řidiče 
a cestující, kterým 
umožňuje, aby si 
mohli vychutnat i 
během jízdy poslech 
hudby či konverzaci. 
T e c h n o l o g i e 
S o u n d C o m f o r t 
dokáže bez 
jakéhokoli omezení 
jízdního výkonu 
snížit hluk v kabině 

ve srovnání s běžnými pneumatikami až o polovinu. 
Pěna je tak lehká, že nemá žádný vliv na kilometrový 
proběh, valivý odpor či rychlost vozidla. 

více na
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Příklad lobby STK v ČR

Majitelé STK v roce 2015 a 2016 usilovali o to, aby 
se zakázala samostatná pracoviště měření emisí v 
ČR. Zkreslili směrnici Evropské unie 45/2014, protože 
chtěli tedy vše mít v jednom domě, tedy měření 
emisí a STK hezky vedle sebe. Jediný výdělek STK je 
samotná kontrola a ta je regulovaná státem. Ti, co 
mají STK, si v současné době sami píší zákony na míru, 
takže jsme v začarovaném kruhu a nikdy konkurenci 
mít nebudeme. Dokonce si sami diktují ceny, které 
nejsou nijak regulovány ze strany státu! Občan je ten 
chudák, který toto „výpalné“ bude každé dva roky 
platit. Vše v rozhovoru pro ÚAMK popisuje odborník 
na problematiku měření emisí Libor Fleischhans.

Co by se mohlo stát?
„Dokonce chtěli zakázat opravy vozidel ve špatném 
stavu, což by mělo za následek linkové pracoviště a 
vydělávání peněz na páse v podstatě za nic.“

Tedy oni by dali jen razítko?
„Ano, dát razítko, známku a vyinkasovat z každého 
cca 2000 Kč za tento úkon. Prostě výpalné! Je to něco 
jako kdyby vám dal někdo dýchnout na alkohol, vy 
jste nenadýchal a on chtěl 500 Kč za to, že jste si 
dýchnul do jeho sáčku. Za to, že to mám v pořádku, 
bych platil 2000 Kč každé dva roky.“

Kolik by reálně mělo stát SME a STK aby byl i zisk?
„Cena emisí u benzinového vozu by mohla být 120 
Kč a u naftového vozu 80 Kč. STK jako takové by 
mohlo stát 200 až 300 Kč. Ty aktuální ceny, které jsou 
nastaveny, jsou neúměrné tomu výkonu.“

Řešení ÚAMK
ÚAMK je pro to, aby se po vzoru ze zahraničí prováděly 
kontroly měření emisí a technického stavu vozidla 
i v rámci roční servisní prohlídky vozidla. Nevidí 
dlouhodobou udržitelnost současného stavu STK 
s vývojem moderních technologií v autoprůmyslu. 
Bude to motivovat servis uvést vozidlo do perfektního 
technického stavu, což se v drtivé většině na STK dnes 
neděje.

Text podle podkladů ÚAMK

více na
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V Německu začaly platit nové sazby pokut. Na pozoru 
by se měli mít především ti, kdo neodolají pokušení 
používat za jízdy mobilní telefon. 
Manipulace s elektronickým zařízením ve vozidle za 
jízdy ( jedná se o tato elektronická zařízení: telefon, 
smartphone, tablet či notebook i čtečka knih):
- z 60 eur na 100 eur + 1 bod. Pokud však řidič 
způsobí nehodu s hmotnou škodou, zaplatí 200 eur 
a navíc musí počítat s přidělením 2 trestných bodů a 
jednoměsíčním zákazem řízení. 
Pracovat s elektronickým zařízením může řidič jen s 
vypnutým motorem (nepočítá se systém start/stop), 

povoleno je hands-free nebo hlasové povely.
Manipulace za jízdy s elektronickým zařízením na 
jízdním kole - pokuta se zvyšuje z 25 na 55 eur.
Nevytvoření nouzového pruhu pro záchranná nebo 
pomocná vozidla:
- z 20 eur na 200 eur + 2 body, v závažných případech 
až 320 eur + 2 body a 1 měsíc zákaz řízení.
Od této chvíle je zákaz maskování za volantem 
dopravního prostředku - během cesty nesmí mít 
řidič zakrytý obličej. Opatření reaguje na usnadnění 
automatických kontrol v silničním provozu. Má ulehčit 
možnost identifikace řidiče, jehož přestupek byl 
zaznamenán kamerou. Zákaz se vztahuje například 
na burky, masky, šály nebo závoje. Pokud nebude 
řidič dodržovat toto pravidlo, hrozí mu sankce 60 eur. 
Nařízení se nevztahuje na motorkáře.
Rovněž platí, že každý, kdo zorganizuje ilegální závod 
na silnici či se ho zúčastní, musí počítat s dvouletým 
pobytem ve vězení. To v lepším případě. Pokud totiž 
při této akci bude někdo těžce zraněn či dokonce 
usmrcen, pobyt za mřížemi se protáhne až na 10 let. 
Postižen však může být i řidič, který se sice neúčastnil 
ilegálního závodu, ale který svou rychlou jízdou 
závažně porušil platné předpisy. Doposud hrozila jen 
pokuta ve výši 400 eur a jednoměsíční zákaz řízení 
pouze za vlastní účast v honičce. Do budoucna se 
uvažuje i se zabavením vozidla použitého k ilegálnímu 
závodu. 
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