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Citroën C3 Aircross vítězem AutoBest 2018
Citroën C3 Aircross byl zvolen vítězem ankety
AutoBest 2018, ocenění pro The Best Buy Car of
Europe 2017, tedy automobil, který je nejlepší koupí
v Evropě pro rok 2018.
1. Citroën C3 Aircross 1423
2. Opel Grandland X 1302
3. Volkswagen T-Roc 1205
4. Seat Ibiza
1190
5. Ford Fiesta
1182
6. Honda Civic 1138
Ze 31 členů poroty u 17 vyhrál Citroën C3 Aircross, u
7 Opel Grandland X, ve třech případech Volkswagen
T-Roc, po dvou nejvíc oslovila Honda Civic a jednoho
Ford Fiesta, takže každý z finalistů alespoň v jednom
případě získal prvenství.

„S velkým potěšením gratuluji Lindě Jacksonové
a jejímu manažerskému týmu k vítězství v anketě
AutoBest 2018! Tváří tvář takové konkurenci C3
Aircross členy poroty přesvědčil, že je v tomto
ročníku správnou volbou. Je to rovněž nové vítězství
pro SUV, což opět prokazuje, že porota sleduje nejen
vývoj trhu, ale také dokáže sledovat trendy, takže je
pro evropské zákazníky skutečným průvodcem při
nákupu vozů pro zítřek!“ řekl president poroty Ilja
Seliktar.
„Letos v anketě AutoBest o titul nejlepší vůz v Evropě
ke koupi soutěžilo šest nových modelů. Byla to
tvrdá konkurence a všech šest vozů si zaslouží naše
blahopřání! Vzhledem k tomu, že členové poroty
pocházejí z tolika zemí našeho kontinentu, jedná se
důležitý výsledek na evropské úrovni. Je to rovněž
jasný doklad o novém směřování Citroënu,
založeném na smělé strategii, nových
modelech a jasné identitě značky,“ řekl Dan
Vardie, zakladatel a předseda AutoBest.
Vítěz ankety AutoBest musí být tou
nejlepší nabídkou pro většinu evropských
zákazníků. Porota AutoBest při svém
rozhodování používá transparentní volební
systém vycházející z komplexní matrice 13
kritérií s různou váhou a hodnotí auta se
základní cenou do 20 000 eur.
17. slavnostní vyhlášení cen AutoBest se
uskuteční 7. února 2018 v Salcburku.

více na
www.autoweek.cz

Nekompromisní McLaren Senna
Ayrton Senna dosáhl své největší
úspěchy ve spojení s vozy McLaren.
Právě jeho jméno dostal nejnovější
superautomobil,
který
bude
vyroben v limitované sérii 500
kusů a svými výkony překonává i
dosavadní vrchol produkce značky
P1. Základ McLarenu Senna tvoří
skořepina Monocage III z uhlíkového
kompozitu jako u modelu 720S. V
té je před zadní nápravou uložen dvěma turbodmychadly přeplňovaný motor V8
4,0 l s výkonem 590 kW (800 k) a točivým momentem 800 N.m. Přes sedmistupňovou
dvouspojkovou převodovku pohání zadní kola. Vysoký výkon je kombinován s
mimořádně nízkou hmotností 1198 kg, což je nejméně od legendárního McLarenu F1.
McLaren Senna nebude vyhrávat soutěže elegance, protože vše je zde nekompromisně
podřízeno aerodynamice, tedy maximalizaci přítlaku a minimalizaci odporu. První
dodávky jsou plánovány na 3. čtvrtletí roku 2018. Ve Velké Británii bude stát 750 000
liber vč. všech daní (tj. 21,8 milionu Kč)
více na www.autoweek.cz
Limitovaná edice Fabie slaví tituly v rallye
Právě skončená sezóna byla tou nejúspěšnější ve 116leté historii motoristického sportu
mladoboleslavské automobilky. Letošní úspěchy soutěžního vozu Fabia R5, který kromě
jiného vybojoval titul mistra světa v kategorii WRC 2, připomíná limitovaná edice vozu
Škoda Fabia. S motorem 1,4 TSI o výkonu 92 kW (125 k) a sedmistupňovou převodovkou
DSG je nejrychlejší verzí této modelové řady schopnou dosáhnout 203 km/h a zrychlit
z 0 na 100 km/h za 8,8 s. Design limitované edice vychází z verze Fabia Monte Carlo.
Vzhled Fabie R5 připomínají 17“ kola Savio, nápisy WRC 2 2017 champion a designové
elementy karoserie. Pro více zážitků z dynamické jízdy
má vůz sportovní podvozek se sníženou světlou výškou
a tlumiči s tužší charakteristikou. Kromě odkazů na
motorsport se vyznačuje také rozšířenou standardní
výbavou. Limitovaná edice 1300 vozů bude k dispozici
od února 2018.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Bugatti svolává do servisu 47 vozů Chiron kvůli vadným svarům!
- Volkswagen kvůli nadměrným emisím NOx přerušil výrobu užitkových vozů T6.
- Nekonečný příběh pokračuje: společnost NERV slibuje výrobu Saabu 9-3 s elektrickým
pohonem ve Švédsku na příští rok…
- Čínská automobilka BYD, v níž má podíl miliardář Warren Buffett, plánuje stavbu
továrny na elektromobily v Maroku.
- Demokratický zástupce Phil Ting chce v Kalifornii prosadit zákaz prodeje vozidel se
spalovacími motory a do roku 2040 i úplný zákaz jejich provozu - týká se i sekaček na
trávu!

Polygon BMW bude v Sokolově
V Sokolově do roku 2022 vyroste na ploše 500
ha za 200 milionů eur areál pro testování a vývoj
elektrifikace, digitalizace a autonomního řízení
automobilky BMW. Nabídne pracovní příležitosti
několika stovkám lidí.

systémů a především autonomního řízení. Základem
polygonu bude 6 km dlouhá oválná dráha se
třemi zatáčkami. Investice BMW Group pomůže k
transformaci regionu od těžby hnědého uhlí k hightech technickému vývoji.

BMW Group nové technologie zahrnuje do oblasti
se zkratkou ACES: automatizace, konektivita,
elektrifikace a služby, což jsou čtyři hlavní prvky její
strategie Number One > Next. Při vývoji systémů pro
automatizovanou jízdu BMW Group má za partnery
společnosti Intel, MobilEye, Delphi a Continental a ve
spolupráci s nimi už testuje vozy vybavené systémy
pro automatizovanou jízdu.

Proč právě Sokolov? Vicepresident BMW AG
Dr. Herbert Grebenc k tomu řekl: „Potřebujeme
kapacity v důsledku zvyšující se potřeby technologií
budoucnosti a naše stávající zkušební centra dosáhla
svých kapacitních limitů. Spolupráce s vlastníkem
pozemků, společností Sokolovská uhelná, a všemi
politickými zástupci byla extrémně pozitivní. Byli jsme
schopni dokončit výběr v rekordně krátkém čase.
Před finálním rozhodnutím o umístění v Sokolově
jsme vybírali z 82 míst. Dobrá dopravní dostupnost
s naším hlavním vývojovým centrem FIZ v Mnichově
i topografie terénu zajistily, že Sokolov je ideální
lokací. BMW toto území koupilo od společnosti
Sokolovská uhelná, což pomohlo tomu, že se celý
projekt uskutečnil tak rychle.“

Už dnes jsou vozy BMW vybavovány částečně
automatizovanými asistenčními systémy a v roce
2021 BMW hodlá uvést do sériové výroby první
vysoce automatizovaný vůz iNEXT.
Ve vývojovém centru v Sokolově bude BMW
pracovat na vývoji a zdokonalování nových systémů
v oblastech elektromobility, digitalizace, asistenčních

Podle nového ministra průmyslu a obchodu Tomáše
Hünera žádný z dalších uvažovaných projektů není
zdaleka tak připraven. Zamýšlených projektů je
několik, nicméně pro jejich realizaci je největším
problémem vyřešení vlastnictví pozemků. To přináší
velké prodloužení všech podobných staveb, protože
se u nás zatím nepodařilo prosadit zákony o liniových
stavbách.
více na

www.autoweek.cz

Čtvrtý do hry: Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc kombinuje vlastnosti SUV a
kompaktního hatchbacku a interiér nabízí široké
možnosti individualizace. Volkswagen na trend růstu
zájmu o vozy SUV reaguje rozšiřováním nabídky o
nové modely. Čtvrtým, a nikoliv posledním, modelem
v této řadě je T-Roc. Malý crossover doplňuje velký
Touareg, středně velký Atlas/Teramont a kompaktní
Tiguan/Tiguan Allspace.
Volkswagen v T-Rocu zúročuje 15 let zkušeností s
výrobou a prodejem více než 4 milionů SUV. T-Roc je
nejen nejmenší ze současné řady SUV Volkswagenu,
ale také chce mnohem více než ty ostatní působit
na emoce kupujících, zatímco větší modely jsou
zaměřeny především racionálně s důrazem na
praktičnost a komfort. Kupujícími T-Rocu by měli
být především lidé kladoucí důraz na životní styl a
využívání moderních technologií. T-Roc proto má
dynamičtější podobu s profilem evokujícím kupé.
Novinkou je dvoubarevné řešení s nabídkou 24
barevných kombinací.

systémy a aktivně řízený pohon všech kol 4Motion
Active Control. To vše je umožněno použitím
modulární platformy MQB.
T-Roc se vstupním motorem 1,0 TSI o výkonu 85 kW
(115 k) a šestirychlostní přímo řazenou převodovkou
lze pořídit za 452 900 Kč. Jeho sériová výbava zahrnuje
asistenční systém Front Assist s funkcemi nouzového
brzdění City a rozpoznávání chodců, asistent pro
jízdu v jízdním pruhu Lane Assist, multikolizní brzdu,
klimatizaci Climatic, audiosystém Composition Colour,
kůží obšitý volant, senzor deště, samostmívací vnitřní
zpětné zrcátko, funkci Coming/Leaving Home, zadní
světlomety LED, světlomety LED pro denní svícení a
16“ kola z lehké slitiny.

Základním motorem je 1,0 TSI o výkonu 85 kW (115 k).
Inovativní zážehový motor 1,5 TSI Evo ACT o výkonu
110 kW (150 k) pracuje se systémem deaktivace válců.
K dispozici jsou samozřejmě i mnohé asistenční

více na
www.autoweek.cz

DPP přejde na elektromobily
Dopravní podnik hl. m. Prahy postupně
obmění konvenční referentská vozidla za
elektromobily. DPP hodlá elektromobily
nasadit pro služební jízdy po městě. První etapu
obměny vozidel zahájil DPP ve spolupráci s
ČEZ ESCO pronájmem deseti elektromobilů
na 36 měsíců. Vozy generálnímu řediteli a
předsedovi představenstva DPP Martinu
Gillarovi předal generální ředitel ČEZ ESCO
Kamil Čermák.
V obměně zbylých vozů bude DPP pokračovat postupně v následujících letech. Škoda,
že stejně ekologicky DPP neřeší obměnu autobusů, protože i do budoucna setrvává
u vozidel spalujících naftu a odmítá je nahrazovat autobusy na CNG, produkujícími o
třetinu menší emise NOx a nulové emise pevných částic.
více na www.autoweek.cz
Nový grantový program TPCA
Otevřením další části kolínského Techcentra v kolínské Základní škole Ovčárecká
symbolicky začal nový ročník grantového programu, kterým automobilka Toyota
Peugeot Citroën Automobile podporuje kolínský region. Škola na vybudování využila 200
000 korun z grantového programu TPCA pro Kolínsko, jehož nový ročník se právě otevírá.
Okno pro žádosti z grantového programu
se otevře 8. ledna ve třech kategoriích Pro bezpečné a zdravé Kolínsko, Pro zelené
Kolínsko a Pro živé Kolínsko. Mimo grantový
program se uskutečnilo předání Citroënu
C1 Střední odborné škole a Střednímu
odbornému učilišti v Městci Králové, který
studenti budou využívat jako učební
pomůcku.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 50. týdne na www.autoweek.cz:
Anketa Zlatý volant nově
Praha 4 kupuje elektromobil Nissan Leaf Tekna
Tři Fordy pro zrakově postižené a duševně nemocné
Už jste natankovali zimní naftu?
Zetor vstupuje na nové trhy a představil novinky
E.on otevřel novou plnicí stanici CNG v Teplicích
Pneumatiky Fulda Kristall Control SUV
Pneumatiky Goodyear pro odlehčené meganávěsy
DAF LF a Pure Excellence už pro celou řadu vozidel
Pravidla chování při nabíjení elektromobilu

Kia Stinger mění image značky
Velké Grand Turismo Stinger je auto, které zcela
vybočuje z toho, co očekáváme od značky Kia.
Sportovní fastback s pohonem zadních nebo všech
kol je nejvýkonnějším sériovým vozem v historii
značky. Je i předobrazem toho, co bychom od značky
Kia měli očekávat v budoucnosti.
Stinger je splněným snem šéfdesignéra automobilky
Kia (a současně vicepresidenta Hyundai Motor Group)
Petera Schreyera. Pod jeho dohledem se radikálně
změnil designový styl korejské značky, ale jeho touha
po návrhu velkého sportovního auta s pohonem
zadních kol se nenaplnila.
Vše se změnilo, když se se šéfem designu Kia Europe
Gregorym Guillaumem rozhodli využít platformu
jen v Koreji prodávaného velkého sedanu K9. Vznikl
koncept GT, který byl vystaven na autosalonu ve
Frankfurtu v roce 2011. Reakce novinářů, prodejců
i potenciálních zákazníků byla natolik nadšená, že
nejvyšší vedení automobilky v Koreji zvážilo možnost

výroby tohoto vozu a obchodní smysluplnost
projektu. Výsledkem je Stinger. Vzrušující koncepty se
obvykle proměňují ve fádní auta. Zde tomu tak není.
Protože podle Schreyera bylo víc času na dotažení
designu přídě.
Stinger je prvním vozem Kia nabízejícím na výběr
pohon zadních nebo všech kol AWD. K dispozici pro
něj jsou tři různé motory: dva přeplňované zážehové
- čtyřválec 2,0 T-GDI/188 kW (255 k) a biturbo V6 3,3
T-GDI/272 kW (370 k) - doplňuje je turbodiesel 2,2
CRDi/147 kW (200 k). Jsou kombinovány s elektronicky
řízenou osmistupňovou automatickou převodovkou
Kia s měničem momentu.
Stinger je dlouhý 4830 mm a má dlouhý rozvor
2905 mm. Zavazadlový prostor má objem 406 l, po
sklopení zadních sedadel až 1114 l.
Unikátnímu postavení nového modelu odpovídá i
prodejní politika - Stinger je k dispozici výhradně v
nově vytvořené síti Business
center Kia. Základní cena
vozu Kia Stinger je 1 099 980
Kč ve verzi GT-Line 2,0 T-GDI
s pohonem zadních kol.
Nejvyšší verze GT 3,3 V6 T-GDI
AWD je k dispozici za 1 399
980 Kč. Ve všech případech
samozřejmě standardně se
sedmiletou zárukou Kia resp.
na 150 000 km.

více na
www.autoweek.cz
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Li Shufu je ManBest 2017 a
CompanyBest 2017 pro Jaguar
Land Rover

Jízda zítřka s Renaultem
Symbioz

Varroc Lighting Systems slibuje
revoluci v designu

Budoucnost prodeje
ojetých vozů

Poptávka po zaměstnancích
poroste

Li Shufu je ManBest 2017 a CompanyBest 2017 pro Jaguar Land Rover
Evropská porota AutoBest rozhodla i o zbývajících
oceněních za rok 2017.
Cena ManBest 2017 byla udělena panu Li Shufu, zakladateli a předsedovi Geely Holding Group. Předseda Li,
původem z prosté čínské vesnice, vytvořil impozantní automobilovou skupinu, ve které integroval přední
značky zahrnující Volvo Cars, Proton, Lotus, London
Taxi a se značkou Lynk & Co zahájil revoluční přístup
k automobilovému průmyslu. Li je skvělým příkladem
vizionáře v automobilovém průmyslu, který dokazuje,
že uspět může kdokoli, pokud má správnou strategii a
odhodlání se prosadit.

Cenu CompanyBest 2017 získává Jaguar Land Rover.
Ocenění je vyjádřením uznání neuvěřitelné cesty britské společnosti pod vedením Dr. Ralfa Spetha a jeho
manažerského týmu. Poté, co Tata Motors převzala
JLR, společnost pro značky Jaguar, Land Rover a Range
Rover uvedla pozoruhodné produkty, které dosáhly velký úspěch a celosvětové uznání. Společnosti
se podařilo nejen odrazit se finančně ode dna, ale
stala se v automobilovém průmyslu rovněž laťkou z
hlediska ziskovosti na vůz. V neposlední řadě v této
složité době, způsobené Brexitem, JLR potvrdila, že
je nejlepším britským zaměstnavatelem, opakujícím
svou oddanost Velké Británii, zvyšujícím počet zaměstnanců a trvale investujícím do výzkumu a vývoje.
Cenu SportBest 2017 získává Fritz Enzinger, vicepresident oddělení Porsche LMP1 a president týmu
Porsche. Enzinger může být po 34 závodech s prototypem 919 hrdý na 17 vítězství (z toho 7 dvojitých) a
šest titulů mistra světa (po třech pro jezdce a značky).
Porsche také získalo tři vítězství ve 24 hodin Le Mans
v letech 2015, 2016 a 2017, čímž dosáhlo celkově 19
vítězství v tomto závodu.
V tomto roce se porota AutoBest rozhodla neudělit
cenu TechnoBest. „Ve druhém roce za sebou se členové poroty rozhodli neudělit nejdůležitější cenu za
tradiční automobilové technologie. Nejsme svědky žádného průlomového technického řešení. Je to
známkou toho, že automobilový průmysl investuje
do těchto technologií méně a místo toho vstupuje do
světa IT,“ komentoval Dan Vardie.

více na
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Jízda zítřka s Renaultem Symbioz
Koncept Renault Symbioz zaujal na autosalonu
ve Frankfurtu. Slibuje být autonomní, poháněný
elektřinou a připojený. Uteklo pár týdnů a Renault
předvedl Symbioz 2 v jízdě. Podle Renaultu tak může
vypadat jízda v autě někdy kolem roku 2030.
Renault Symbioz 2 Concept má aerodynamický tvar a
může akcelerovat jako sportovní auto, ale vzhledem k
systému pohonu tak činí mnohem klidněji na základě
analýzy toho, jak vypadá cesta před vozem. Cestující
ve voze mohou odpočívat, protože jsou obklopeni
vysoce kvalitním zvukem z reproduktorů a HD
velkoplošnými obrazovkami. Vůz se pohybuje plně
autonomně s úrovní autonomního řízení 4, takže řidič
nemusí mít ruce na volantu. Místo toho se může plně
věnovat jiným aktivitám v kabině, jejíž uspořádání
lze individuálně přestavět podle použitého jízdního
režimu.
Renault Symbioz 2 je první provozovaný prototyp
vybavený technikou, která by se v první fázi měla ve
vozech Renault objevit už v roce 2023. Je vybaven
systémem Renault Multi-Sense 3.0, což je vylepšená
verze stávajícího, nabízející tři jízdní režimy: Classic pro
konvenční pozici řidiče a nastavení vozu preferující
pohodlí, Dynamic pro zajištění mimořádných zážitků
z řízení vozu a AD preferující maximální prostornost
kabiny. Režim AD navíc nabízí tři módy: Alone@Home

s odsunutým volantem a přístrojovou deskou, Relax
se sedadlem řidiče posunutým dozadu a sklopeným
a Lounge s přiblížením předních sedadel k sobě.
Vůz byl postaven na speciální platformě EV pro
elektricky poháněná vozidla. Největší systémový
výkon pohonné soustavy je 500 kW a točivý moment
660 N.m, v ustáleném provozu 360 kW a 550 N.m.
Elektricky zajištěný pohon všech kol (ve standardním
režimu jsou poháněna jen zadní kola) doplňuje řízení
všech kol 4Control. Akumulátory mají kapacitu 72
kWh, přičemž nosná struktura vozu umožňuje i 100
kWh. Symbioz je dlouhý 492 cm a má rozvor náprav
307 cm.

více na
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Budoucnost prodeje ojetých vozů
Před čtvrtstoletím stačil k obchodování s ojetinami
telefon, fax a organizační talent. AAA Auto za 25
let své existence přivedlo na trh řadu inovačních
postupů, které mění trh s ojetinami v sofistikovaný
business založený na IT technologiích a internetu.
S rozvojem internetu se firma stala průkopníkem v
oblasti telemarketingu a webové prezentace ojetých
aut. Již v roce 1998 spustila první webovou prezentaci.
V současné době realizuje až 90 % transakcí díky
internetu a mobilním telefonům.
V průběhu roku 2017 výrazně vzrostla především
návštěvnost z mobilních zařízení, kterou společnost
spustila před třemi lety. Letos ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku vzrostl podíl
výběru automobilu přes mobilní aplikaci o 13,6 %.
Další z řady inovací je zavedení systému evidence
vozů Navision. AAA Auto interně vyvinulo unikátní
software pro oceňování a kontrolu vozů. Systém
umožňuje jak automatické zhodnocení klíčových

ukazatelů vozu vedoucích k odhadu jeho prodejnosti,
tak i z dostupných zdrojů sbírá informace o historii
vozu. Vykoupené automobily jsou pak evidovány
ve skladovém IT systému, který umožňuje např. i
automatické snižování prodejních cen v čase nebo
doporučuje ideální lokaci v síti autocenter společnosti
podle aktuálního zájmu.
Stále větší oblibě se těší prodej vozů s využitím sociální
sítě Facebook - od léta je to standardně přes 100 vozů
každý měsíc. AAA Auto jako první ve svém oboru
také zavedlo zcela novou technologii trojrozměrné
virtuální prohlídky svého pražského showroomu a v
něm vystavených vozidel.
Nejvýraznější měrou se na inovacích podílí značka
zánovních vozů Mototechna. Ta spustila pilotní fázi
ojedinělého produktu na trhu zánovních a ojetých
automobilů - Try&Buy. V rámci něho si může klient
vůz nejprve na jeden až tři měsíce pronajmout a
otestovat a s přednostním právem jej po skončení
nájmu odkoupit. Délka
pronájmu na testování
není časově omezená.
Mototechna
chystá
i
spuštění
prodeje
vozidel online. Firmě se
podařilo
digitalizovat,
a tím pádem i zrychlit
proces zadávání vozidla
do systému v průběhu
výkupu. Tyto inovace
mají za cíl zrychlení
obsluhy zákazníka.
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Varroc Lighting Systems slibuje revoluci v designu
Společnost Varroc Lighting Systems představila
revoluční řešení v oblasti vnějších osvětlovacích
systémů vozidel. Surface LED technologie v sobě
spojuje vzhled a možnosti OLED (organických
světelných diod) s prověřenými benefity klasických
LED světelných zdrojů. Tato nákladově efektivní a
zároveň spolehlivá novinka přináší více volnosti při
inovaci designu a funkčnosti vnějšího osvětlení, než
bylo možné kdykoliv v minulosti. Umožní vyrábět
efektivně světlomety a svítilny s osobitým designem
a dát jim další specifické funkce.
Patentovaná technologie využívá tenké vrstvy
mikrooptických filtrů a konvenčních zdrojů LED.
Výsledkem je rovnoměrné vyzařování světla, které je
obecně spíše spojováno s parametry OLED. Každý svítící
článek Surface LED je pouze 3,5 mm tenký s plynule

nastavitelným jasem 2000 - 13 000 cd/m2. Na rozdíl
od v současnosti dostupných automobilových OLED
na trhu, nové Surface LED elementy Varroc Lighting
Systems se mohou vyrábět v různě zakřivených 3D
tvarech a také jako vícebarevné, což umožňuje rozvoj
a kombinaci dalších světelných funkcí.
S tímto novým produktem Varroc Lighting Systems
spojuje výhody stále se rozvíjející technologie OLED,
včetně ultratenkého profilu a jednolitého světelného
výstupu s osvědčenou spolehlivostí, nízkou cenou
a flexibilitou LED. Díky možnostem 3D tvarování a
designu při využití více barev světla, nabízí Surface
LED technologie novou, nákladově efektivní a přitom
vysoce účinnou cestu k navrhování inovativních
osvětlení automobilů.
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Poptávka po zaměstnancích poroste
Společnost ManpowerGroup Česká republika
zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup
Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2018.
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první
čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány: 6 %
zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil,
3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 %
zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.
„Aktuální výsledky ManpowerGroup index trhu práce
jsou nejoptimističtější předpovědí pro první čtvrtletí
za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008. Největší
poptávku firem evidujeme v automobilovém a
elektrotechnickém průmyslu, logistice a zákaznickém
servisu, kde je stále obtížnější najít vhodné
zaměstnance i na nekvalifikovaná pracovní místa.
Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti jsou
to právě tyto oblasti, kde vzniká nejvyšší tlak na růst
mezd,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka
ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
„Kapacita trhu práce v ČR neodpovídá možnostem,
které v současné době mají zaměstnavatelé. Ti
proto stojí před dvěma možnostmi: přesunout
výrobu do zemí s dostupnější pracovní silou nebo

změnit strukturu zaměstnanců a více využívat nové
technologie aby v následujících pěti letech nahradily
chybějící zaměstnance buď roboty ve výrobě nebo
softwarem ve službách. Čeká nás tedy revoluce
dovedností na trhu práce - v podstatě tato revoluce
už začala,“ dodala Jaroslava Rezlerová.
Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější
náborové prostředí: 42 % firem bude nabírat, což je
nový historický rekord, a 4 % propouštět. Stagnace
u malých a mikropodniků, v nichž je ale zaměstnáno
nejvíc lidí, je daná neochotou přijímat víc lidí vzhledem
k naprosto nevyhovující legislativou přehnaně
chránící zaměstnance, takže v případě zhoršení
ekonomické situace tito zaměstnavatelé nemají
možnost operativně opět snížit počet zaměstnanců.
Česká republika se v celosvětovém srovnání už tradičně
řadí mezi nejpesimističtější země. Vliv na to má i
situace na trhu práce, protože mnozí zaměstnavatelé
vědí, že nemají kde nové zaměstnance získat. Na
úřadech práce je totiž registrováno 260 000 lidí
hledajících práci a přibližně stejný počet je hlášených
volných míst, přičemž není jasné, kolik volných míst
není vůbec hlášeno.
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