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Dacia se zaměřuje na to podstatné 

Značka Dacia po svém znovuoživení před 
18 lety vykazuje neustále rostoucí prodejní 
výsledky. Je jednoznačnou jedničkou v dostupné 
mobilitě, protože zákazníkům nabízí skutečně jen 
to podstatné.

Dacia přichází s novým výrazem, ztělesněným 
novým logem začleněným do nové tváře všech 
modelů. Provází ji změna podoby všech modelů 
spojená s příchodem nových barev a proměnou 
celého stylu značky včetně jejích prodejních 
míst. To vše dohromady vyjadřuje proměnu 
Dacie z nízkonákladové značky v producenta 
aut s nejlepším poměrem ceny a hodnoty.

„V celé Evropě na nás velmi tvrdě dopadá 
infl ace. Ceny aut rostou rychleji a do vyšších 
úrovní než kdokoliv očekával. To se nevyhnulo 
ani vozům Dacia, nicméně současně je volí stále 
víc klientů, pro něž se auta jiných značek stávají 
nedostupnými. Je to unikátní situace, protože 
stále víc kupujících nemůže platit tolik peněz za 
auta vyšších segmentů a s vyšší úrovní výbavy 
jako dosud. To je přivádí k Dacii, kde si mohou 
zvolit i vyšší úroveň výbavy a přitom neplatí 
nic, co by nepotřebovali. Nabízíme jim nejlepší 
hodnotu za jejich peníze,“ řekl nám nejvyšší 
představitel značky Dacia Denis Le Vot.

Vozy Dacia postupně dostávají vyšší úroveň 
výbavy zejména s ohledem na bezpečnost 
a komunikační systémy, protože tyto prvky jsou 
v rámci skupiny Renault k dispozici za přijatelnou 
cenu, nicméně se volí výhradně jen to, co 
zákazníci skutečně požadují. Současně zůstávají 
v nabídce i verze jen se základní výbavou danou 
předpisy aby Dacia neztrácela své dosavadní 

zákazníky. To je velmi důležité, protože Dacia 
vykazuje nadprůměrnou věrnost svých kupujících 
(v mnoha zemích je to kolem 60 %), nicméně 
stále víc získává i nové klienty hledající nové 
možnosti dostupné a racionální mobility. Také 
proto zůstává hlavním polem působnosti značky 
Dacia prodej soukromým kupujícím.

Po stránce elektrifi kace Dacia počátkem 
roku 2023 nabídne pro model Jogger hybridní 
pohon E-Tech osvědčený ve vozech Renault. 
Půjde o nejlevnější rodinné auto s hybridním 
pohonem na trhu. Jako nízkoemisní Dacia nabízí 
i vozy s továrně připraveným pohonem Eco-G 
na LPG.

Bestseller značky crossover Duster bude 
koncem roku 2023 představen v nové generaci, 
která přijde do prodeje během roku 2024. Dacia 
už odhalila i podobu velkého sedmimístného SUV 
Bigster, s nímž se posune do vyššího segmentu. 
Do prodeje přijde na přelomu let 2024 a 2025.

O nové podobě prodejen Dacia se dočtete 
na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)

více na 
www.autoweek.cz



Ford nabídl první pohledy na elektrický crossover
Ford v rámci přechodu k elektrickému 

pohonu transformuje svou modelovou 
nabídku. V  Evropě chce od roku 2030 
nabízet pouze plně elektricky poháněná 
vozidla. Celkem půjde o  sedm nových 
modelů. Nyní nabídl pohled na svůj první 
elektromobil určený pro Evropu.

V budoucnu se Ford hodlá zaměřit na 
čtyři modelové rodiny: Wild Performance 
(např. Mustang), Urban Escape (Puma), 
Active Adventure (Explorer) a  Ultimate 
Outdoor (Ranger). Podle vedení Fordu 
přitom nepůjde o  objem produkce, ale 
především o  co nejvyšší ziskovost. Pro 
Evropu Ford plánuje především modely 
speciálně navržené pro tento region. 
Investuje miliardu dolarů do modernizace 
kolínského závodu na komplexní 
elektrifi kaci. Základem pro první dva 

evropské elektromobily Fordu bude 
modulární platforma pro elektromobily 
MEB od Volkswagenu. Třetí model, nová 
Puma, bude vycházet z vlastní architektury 
Fordu. První elektrický crossover Fordu na 
platformě MEB má nahradit odcházející 
Fiestu, ovšem jde o  mnohem větší auto, 
které bude s  elektrickým pohonem 
také podstatně dražší. Uvedení prvního 
„německého“ elektrického Fordu je 
plánováno na březen 2023. 

více na 
www.autoweek.cz

Hodnocení českého předsednictví
Zatímco česká vláda sama sebe za 

půlroční předsednictví v  Radě Evropské 
unie chválí, ze strany Evropského úřadu 
pro životní prostředí EEB se jí, navzdory 
rozsáhlé podpoře Zelenému údělu včetně 
prosazení zákazu spalovacích motorů, 
dostalo velmi tvrdé kritiky. Šestiměsíční 
předsednictví České republiky v  Radě 
Evropské unie si podle EEB vedlo dobře 
v oblasti biologické rozmanitosti i čistého 
ovzduší a  prosadilo politické dohody 

v  řadě případů týkajících se klimatu. 
Hodnocení EEB však odhaluje velmi 
slabé úsilí a  dosažené výsledky v  oblasti 
zemědělství, vody, chemikálií a právního 
státu, stejně jako nedostatečný pokrok 
v oblasti klimatu. 

Hlavní prioritou českého předsednictví 
byla okamžitá reakce na energetickou 
krizi. Zatímco bylo schopno řídit jednání 
Rady o nouzových právních předpisech, 
nebylo schopno dosáhnout dohody 
o  povinné povaze opatření na snížení 
spotřeby energie. Nedostatek ambicí 
při revizi směrnice o  obnovitelné energii 
a  směrnice o  energetické účinnosti byly 
podle EEB jednoznačně promarněnými 
příležitostmi k  dosažení pokroku. 
Zemědělství bylo oblastí zvláštního 
zklamání. České předsednictví projevilo 
velmi malý zájem hájit cesty udržitelnosti 
stanovené strategií Farm to Fork.



Zeleným krokem vpřed

Evropská unie se pod českým předsednictvím 
dohodla na rozšíření a zpřísnění trhu s emisními 
povolenkami ETS2. Přihlásila se tím k ústřednímu 
bodu svého Zeleného údělu pro Evropu. Systém 
obchodování s povolenkami se bude vztahovat 
i na vytápění a silniční dopravu. 

Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy 
z různých odvětví – od výroby elektřiny až po 
ocelárny – budou muset snižovat škodlivé emise. 
Do konce desetiletí by je měly sektory zahrnuté 
do povolenkového systému snížit o 62 % proti 
hodnotám z roku 2005, kdy evropský blok emisní 
obchodování zavedl. To se zatím nedaří, protože 
poslední dva roky v rámci EU emise CO2 naopak 
rostou vzhledem k rostoucí produkci elektrické 
energie spalováním uhlí.

Německý ministr hospodářství Robert 
Habeck označil dohodu EU za velký úspěch. 
„Z pohledu Německa je dohoda průlomem 
v ochraně klimatu, který zároveň zabezpečuje 
konkurenceschopnost evropského průmyslu 
a  zmírnění sociálních dopadů nezbytných 

klimatických opatření,“ uvedl. Přitom právě 
Německo má největší podíl na růstu emisí CO2
v rámci EU, a to jak v energetice, tak i v dopravě.

Ceny emisních povolenek v  očekávání 
přísnějších pravidel už letos vystoupily na 
rekordních 99,22 eura za tunu, což je více než 
pětinásobek ve srovnání s cenou před pěti lety. 
Na základě toho by vycházelo zvýšení ceny 
pohonných hmot o 0,266 euro/l (tedy 6,45 Kč/l) 
u nafty a 0,229 euro/l (tj. 5,55 Kč/l) u benzinu.

Vyjednavači českého předsednictví 
a Evropského parlamentu se domluvili také 
na zavádění tzv. uhlíkového cla. Poplatek, 
který mají při dovozu do EU hradit dodavatelé 
neekologicky vyráběného železa, oceli, hnojiv 
a dalších produktů, se začne vybírat od roku 
2026 v souladu s postupným rušením bezplatných 
povolenek v těchto odvětvích. To samozřejmě 
přinese výrazné zvýšení cen těchto surovin 
a komodit v EU.

Dohodu př ivítal český vicepremiér 
Marian Jurečka (KDU-ČSL). Změny na trhu 
s povolenkami podle něj pomůžou ochránit 
konkurenceschopnost průmyslu tím, že EU dokáže 
pravidla uplatnit i na zboží dovážené ze třetích 
zemí.

Ekologické organizace dosaženou dohodu 
kritizují jako nedostatečně ambiciózní, neboť 
kromě zmírnění některých návrhů komise také 
dává prostor pro investice do fosilních paliv. Státy 
a parlament tyto úpravy zdůvodnily nutností 
rychle nahradit energie dodávané z Ruska.

více na 
www.autoweek.cz



BYD má v Evropě velké plány
Největší výrobce elektromobilů na 

světě, čínská společnost BYD, v listopadu 
v  Šen-čenu (Szenzhenu) vyrobila svůj už 
třímiliontý osobní automobil s elektrickým 
pohonem. Zatímco vyrobit první milion 
elektromobilů jí trvalo 13 let, k posunu ze 
dvou na tři miliony potřebovala pouhých 
šest měsíců! 

BYD chce podpořit rychlý růst 
prodeje svých vozů v  Evropě a  plánuje 
zde mít nejméně jednu továrnu na 
výrobu osobních automobilů. Pro vývoz 
elektromobilů z  Číny BYD dokonce 
nakoupil vlastní lodě. Zastoupení už má 
v  Norsku, Nizozemsku a  Německu. Do 
projektu je zapojena švédská společnost 
Hedin Group, která působí jako dovozce 
pro celou Evropu. 

BYD v  Evropě nabízí první tři modely: 
prémiový sedan Han EV, velké SUV Tang 
EV a  kompaktní SUV Atto3. Později je 
doplní sedan střední třídy Seal a malý vůz 

Dolphin. Vrcholový manažer BYD Michael 
Shu řekl, že společnost plánuje v roce 2026 
prodat v Německu 120 000 vozů a chce 
rychle dosáhnout 10% podíl na trhu čistě 
elektricky poháněných automobilů. 
Kromě osobních elektromobilů do 
Evropy od společnosti BYD směřují také 
elektrobusy, střední distribuční nákladní 
automobily a  komunální vozidla, 
samozřejmě vše s  plně elektrickým 
pohonem.

více na 
www.autoweek.cz

Toyota investuje v Polsku a Velké Británii 
Toyota Motor Europe zahájila výrobu 

hybridních pohonů 5. generace. Budou 
se vyrábět v  závodech Toyota Motor 
Manufacturing Poland (TMMP) a  Toyota 
Motor Manufacturing UK (TMUK). Za tímto 
účelem byly modernizovány výrobní 
linky prostřednictvím investic ve výši 

77 milionů eur v  Polsku ve Walbrzychu 
a  Jelcz-Laskowicích a  541 000 eur 
v  Deeside v  severním Walesu. Nový 
systém hybridního pohonu má lehčí, 
kompaktnější a výkonnější elektromotory, 
které zvyšují podíl elektrického pohonu při 
jízdě. Poprvé bude použit v  příštím roce 
v nové Corolle, kterou bude pro evropský 
trh vyrábět Toyota Motor Manufacturing 
Turkey (TMMT) v Turecku.

TME s  využitím hybridního pohonu 
4. generace, vyráběného od roku 2018 
resp. 2016 v  závodech TMMP a  TMUK, 
zvýšila úhrnný podíl elektrifi kovaných 
jednotek v rámci celkového prodeje vozů 
značky Toyota v Evropě ze 30 na 66 %.



České předsednictví EU: když z pytláka udělají hajného

Milan Smutný ve svém blogu hodnotí končící 
české předsednictví v Evropské unii. Z  textu 
vybíráme hlavní myšlenky.

České předsednictví zkoordinovalo dohodu 
Evropské komise a  Evropského parlamentu 
tak, že dosud silně kritizovaný systém emisních 
povolenek, odpovídajících za neúnosně 
velké ceny elektřiny, se nejenže nezruší, ale 
jeho platnost se postupným stahováním 
objemu (a tedy i růstem ceny) po světě volně 
obchodovaných spekulativních povolenek ještě 
utvrdí. Navíc se dosavadní systém, platný pro 
energetiku a těžký průmysl (v ČR asi 250 fi rem), 
rozšíří tak, že i domácnosti budou od roku 2027 
platit peníze navíc i za benzin, naftu a za topení 
uhlím či plynem.

Evropská unie si emisními povolenkami zdraží 
dovoz klíčových surovin a průmyslových hnojiv, 
jichž se kvůli drahotě plynu v EU meziročně 
produkuje jen asi pětina. Nedostatek hnojiv se 
už v roce 2023 zákonitě promítne do dalšího růstu 
cen potravin. 

Absurdní je skutečnost, že se hned ozvali 
politici v čele s dvojministrem práce a životního 
prostředí lidovcem Marianem Jurečkou, že zelené 
zdražení bude sociálně slabým kompenzováno. 
Na 450 milionů obyvatel členských zemí připadne 
pomoc bilión korun. Když ovšem tyto dvě sumy 

podělíme, tak na 1 obyvatele EU připadá na 
4 roky (2027-2030) necelých 2222 Kč, tedy 
550 Kč ročně.

Podnikům a  domácnostem zemí EU už 
energetická krize zvedla náklady o  bilión 
dolarů (asi 23 bilionů korun). Ovšem stav nouze 
a  energetické krize bude podle agentury 
Bloomberg pokračovat řadu let.

Loni v září před parlamentními volbami Petr 
Fiala jako šéf opoziční ODS prohlašoval: „Budeme 
tlačit na Evropskou komisi, aby uvolnila emisní 
povolenky.” V oslnivé září refl ektorů na rudém 
koberci v Bruselu vzájemně se objímajících 
usměvavých potentátů je dnes s Petrem Fialou 
jako premiérem České republiky všechno jinak.

Šéfideolog unijní politiky Green Deal 
a  místopředseda Evropské komise Frans 
Timmermans zářil v Bruselu spokojeností. Jeho 
slova, že když se podaří zlomit Čechy, skeptické 
vůči klimatické politice, půjde pak už v EU vše 
hladce, se dokonale naplnila. Jak prosazení 
prvního kontroverzního klíčového bodu v podobě 
zákazu výroby a prodeje nových spalovacích 
aut od roku 2035, tak i nyní rozšíření emisních 
povolenek se za českého předsednictví zdařilo 
náramně. Dosud skeptické Česko za svého 
předsednictví v EU sehrálo klíčovou roli. Stačilo 
z bývalého pytláka udělat hajného.

více na 
www.autoweek.cz
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Parazitní proud v motoru elektromobilu 
prochází mnoha cestami. Významnou 
příčinou jeho vzniku je měnič, který 
s  velkou frekvencí přepíná mezi fázemi. 
Specifi cké konstrukce elektromotorů 
mohou také způsobovat různé proudové 
toky v  ložiscích. Ty představují pro ložiska 
vážné riziko, protože vyvolávají vznik 
elektrického oblouku s  nekontrolovaným 
vybíjením, které mění tvar ocelových 
ložiskových kroužků a kuliček. Materiál se 
zde taví a  na kovovém povrchu znovu 
tuhne, takže se na oběžných drahách 
začnou objevovat vlnky hluboké několik 
mikrometrů. Prvním příznakem tohoto 
problému bývá nadměrný hluk. 

Zavedené metody, které pomáhají 

zabránit elektrické erozi, zahrnují buď 
izolaci nebo uzemnění. Pro specifi cké 
polohy ložisek je nutná izolace v podobě 
keramických nebo plastových součástí 
ložiska. Tato „hybridní“ ložiska jsou 
optimálním opatřením proti elektrické erozi, 
ale jsou také drahá. Společnost NSK proto 
navrhla použití plastového výlisku z vysoce 
výkonného polymeru PPS (polyfenylsulfi du), 
který má velkou odolnost proti extrémním 
teplotám i chemikáliím, stejně jako stabilní 
elektrické a  mechanické vlastnosti. 
Patentovaná izolační 
vrstva, použitelná na 
vnitřním a  vnějším 
kroužku, má tloušťku od 
0,7 do 1,2 mm.

Prevence elektrické eroze ložisek 
v hnacích ústrojích elektromobilů

Berlínský hasičský sbor sází na elektropohon
Berlínský hasičský sbor pořizuje další 

elektrifi kovaná zásahová vozidla od 
rakouské fi rmy Rosenbauer. Zakázka 
zahrnuje čtyři jednotky hybridního 
hasičského vozu Revolutionary 
Technology (RT) v  berlínské konfi guraci 
eLHF a  elektrické vozidlo s  podvozkem 
Volvo pro dopravu zařízení.

Rosenbauer RT je odvozen od klasického 
berlínského vozidla 
LHF, které tamní hasiči 
používají více než 15 
let. V současné době 
mají ve vozovém 
parku 190 těchto 

vozidel postavených na podvozku MAN. 
Vůz eLHF uveze sedm hasičů, 1200 l vody, 
100 l směsi pro tvorbu pěny a  vybavení 
pro různé technické operace. S  jedním 
elektromotorem na nápravu má pohon 
všech kol. Elektromotory generují celkový 
výkon 350 kW (476 k). Součástí systému je 
vznětový agregát od BMW pro prodloužení 
dojezdu. Dva akumulátory mají kapacitu 
100 kWh. S  kompaktními elektromotory 
bylo možné implementovat řízení kol obou 
náprav. Při zkušebním provozu, trvajícím 
13 měsíců, se ukázalo, že 90 % ze 1400 
operací lze zvládnout s čistě elektrickým 
pohonem. 

více na 
www.autoservismagazin.cz



MiR: budoucnost interní logistiky patří automatizaci
Nejnovější problém dodavatelského řetězce – papír!
Obavy ze zhoršení platební morálky
Zakladatel Tesly kritizuje strategii autonomního řízení
Vývoj v Číně povede k restrukturalizaci globálního trhu
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Nejen nový vzhled

První novou prodejnu Dacia v  nové 
podobě předvedl generální ředitel společnosti 
Renault ČR Zdeněk Grunt spolu s generálním 
ředitelem Dacia Brand Cluster East Grzegorzem 
Zalewskim, šéfem marketingu Dacia Cluster East 
Liborem Kavalcem, brand manažerkou Dacie 
pro ČR a SR Dominikou Beranovou a Blankou 
Solničkovou, která má na starosti rozvoj 
prodejní sítě značky Dacia. Jde o prodejnu 
společnosti TUKas v pražských Strašnicích na 
Černokostelecké ulici. Ta změnila svoji podobu 
jako první v celé východní Evropě po prvních 
showroomech ve Francii a Rumunsku. Kromě 
venkovní signalizace tu zákazníci najdou 
i nový interiér obchodu a servisu. Termín pro 
dokončení rebrandingu celé prodejní sítě je 
stanoven na rok 2024.

Nový vzhled prodejních míst Dacia 
nepřináší jen změnu vzhledu. Současně je při 
jejich proměně kladen velký důraz nejen na 
ekonomičnost, ale i na udržitelnost. Proto se 
v nich používají v převážné míře recyklované 
materiály a pouze výrobky produkované v České 
republice. Jednoduchý styl se snaží vytvořit pro 
zákazníky přívětivé rodinné prostředí. To vše je 

plně v souladu s fi losofi í značky – nabízet jen to 
podstatné za příznivou cenu.

Úspěšnému návratu značky Dacia na český 
trh významně dopomohlo úplné oddělení jejích 
prodejních míst od showroomů Renaultu, což 
v  té době šlo proti zaběhnutým postupům. 
Zajímavostí českého trhu byla i skutečnost, že 
se zde úspěšně prodávaly všechny modelové 
řady – zatímco jinde v EU představovaly 80 % 
prodeje modely Duster a Sandero, u nás byly 
velmi úspěšné i modely Doker a Lodgy – až do 
doby, kdy je v letech 2019/2020 vyřadily ze hry 
zpřísněné emisní limity.

Poptávka po vozech Dacia roste. Výroba 
v  rumunském závodě Mioveni v Pitesti, kde 
se vyrábějí modely Duster a Jogger, běží na 
sto procent kapacity. V současné době má 
Dacia jedny z nejpříznivějších dodacích lhůt na 
českém trhu, přičemž situace se od ledna ještě 
zlepší. Nové vozy by měly být dostupné do 3-4 
měsíců, přičemž od dubna budou k dispozici 
i vozy ze skladu. Pouze u nového modelu Jogger 
poptávka zatím převyšuje možnosti, takže se na 
něj čeká až šest měsíců. To by se ale mělo od 
konce března rovněž zlepšit.

více na 
www.autoweek.cz

více na 
www.autoweek.cz



více na 
www.autoweek.cz

Vítejte u nejnovějšího souhrnu zpráv Euractivu 
o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga 
Carrolla, posledním vydání pro rok 2022.

Zákonodárci EU se dohodli na zavedení 
sazby za emise uhlíku z automobilů, což je 
kontroverzní rozhodnutí, které hrozí oživením 
spících protestních hnutí. Žluté vesty, koalice 
roztrpčených občanů bez pevné ideologie, 
zahájily své dlouhodobé protesty v listopadu 
2018 po rozhodnutí francouzské vlády zvýšit daně 
z benzinu a nafty, což zvýšilo jejich ceny pro 
motoristy. Po násilné reakci prezident Emmanuel 
Macron zvýšení daní zrušil.

Navzdory tomuto varování z  nedávné 
minulosti se zákonodárci EU dohodli, že budou 
pokračovat v rozšiřování unijního trhu s emisními 
povolenkami na silniční dopravu a budovy, a to 
nejen pro podniky, ale i pro domácnosti. Je to 
riskantní legislativní počin. Měl by pomoci snížit 
emise. Pokud však nebude prováděn s náležitou 
péčí hrozí, že vyvolá stejné roztrpčení, jaké zrodilo 
„Gilets jaunes“.

Může to být vnímáno jako nespravedlivé 
zvýšení daňové zátěže, které umožní bohatým 
majitelům vozů Tesla vyhnout se placení za 
emise CO2, zatímco řidiči Fiatů Panda je zaplatí 
v plné výši. Proto zákonodárci přidali ochranná 
opatření. Podle původního návrhu měl systém 
obchodování s emisemi pro budovy a silniční 

Přízrak žlutých vest pronásleduje dohodu 
o uhlíkových povolenkách

dopravu (ETS2) začít fungovat od roku 2026. 
V rámci dohody však byl odložen na rok 2027, 
a pokud by ceny energií zůstaly stejně vysoké 
jako dnes, byl by posunut na rok 2028.

Cena uhlíku v rámci systému ETS2 údajně 
nemá překročit 45 eur za tunu, což je podstatně 
méně než cena v  ETS, která v  současnosti 
přesahuje 80 eur. Podle europoslance Pascala 
Canfi na to pro řidiče přinese maximální zvýšení 
ceny pohonných hmot o 10 eurocentů za litr 
(2,42 Kč/l). Peter Liese, který má na starosti 
vyjednávání o ETS, uvedl, že pro většinu zemí 
EU, které již mají cenu uhlíku na pohonné hmoty, 
bude vliv ETS2 na cenu benzinu omezený. „Jaký 
to bude mít vliv na Rakousko? Nulový. Pro 
Německo? Nulový. Francie? Maximálně méně 
než jeden cent,“ tvrdí Liese.

Část výnosů z ETS2 bude vyčleněna pro 
Sociální klimatický fond SCF, který má mít 
rozpočet 86,7 miliardy eur. Aby země EU k němu 
mohla získat přístup, musí Bruselu předložit ke 
schválení „Plán sociálního klimatu“. Podporu 
získají „pouze ta opatření a investice, jejichž cílem 
je snížit závislost na fosilních palivech.“ 

Uvidíme, zda budou stačit k  potlačení 
jasného, i když údajně zavádějícího narativu, 
že nedotknutelná elita EU uvaluje další daně 
na průměrné občany, kteří se již nyní potýkají 
s rostoucími cenami. 
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V článku „Evropský automobilový průmysl 
musí hledět do budoucnosti, ne do minulosti“, 
který zveřejnil Euractiv, Frans Timmermans 
vyzývá evropské výrobce automobilů, aby se 
zasadili o přechod na elektromobily. „Rok 2035 
je to správné datum,“ napsal šéf EU pro klima 
na adresu kritiky cíle 100% snížení emisí uhlíku 
do roku 2035 pro nové osobní a lehké užitkové 
automobily, který de facto zakazuje prodej 
nových vozidel na benzin a naftu.

„Většina evropských výrobců automobilů 
již prohlásila, že do té doby přejdou na plně 
elektrický pohon a mnozí tak učiní mnohem 
dříve,“ napsal Timmermans a vyzval výrobce 
v EU, aby do tohoto data vyváželi z EU výhradně 
čisté automobily. „Musíme na jiné kontinenty 
posílat evropské automobily s nulovými emisemi 
a ne evropská pracovní místa a ekonomické 
příležitosti,“ napsal a  věnoval se rostoucí 
konkurenci čínských výrobců elektromobilů 

a dotacím poskytovaným v USA prostřednictvím 
zákona o snižování infl ace.

Jeho slova lze chápat jako reakci na slova 
komisaře EU pro vnitřní trh Thierryho Bretona, 
který vyvolal pochybnosti o tom, zda je datum 
vyřazení v roce 2035 dosažitelné. V rozhovoru 
pro Politico Breton vyzval Evropskou komisi 
k přezkumu dohody v roce 2026 „bez jakýchkoliv 
tabu“. „Tento přezkum se bude týkat toho, jak 
závazku do roku 2035 dosáhneme, nikoliv zda 
ho chceme dosáhnout,“ odpověděl mu ve svém 
textu Timmermans.

V textu naráží také na prohlášení, například 
německé vlády, která vyzvala Komisi, aby 
navrhla, jak by bylo možné povolit spalovací 
automobily na syntetická paliva i po roce 2035. 
„Ponechávání mezer a navrhování zadních 
vrátek nijak nepodporuje náš průmysl a jeho 
pracovníky,“ napsal Timmermans.
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Přes  9 0 0  vedouc ích pracovn í ků 
z automobilového průmyslu ze 30 zemí (vč. osmi 
z České republiky) odpovědělo ve 23. ročníku 
průzkumu „Global Automotive Executive Survey“ 
společnosti KPMG. 

Zatímco vloni prognóza vedoucích pracovníků 
ohledně podílu elektromobilů v  roce 2030 
dosahovala až 70 %, letos jejich nadšení výrazně 
ochladlo – kleslo na 40 %. Elektrooptimismus klesá 
zejména na třech trzích: v Indii je jako překážka 
vnímána špatná nabíjecí infrastruktura, Brazílie se 
soustřeďuje na biopaliva a Japonsko se zaměřuje 
na hybridy a další zdroje energie včetně vodíku. 
Na druhou stranu narostla víra, že elektromobily 
mohou dosáhnout nákladovou paritu s auty se 
spalovacími motory i bez státních dotací – 82 % 
manažerů věří, že se tak stane během příštích 
10 let.

Další varovný signál vyplývá z toho, že čím 
blíž jsou účastníci studie k zákazníkovi, tím menší 
je jejich nadšení pro elektromobily. V USA se 
manažeři zaměstnaní u výrobce domnívají, že na 
začátku nového desetiletí bude elektromobilita 
tvořit až 30 % trhu. Dealeři ovšem předpokládají 
jen 22 %. Obě tato čísla jsou nicméně daleko od 
cíle 50 % vyhlášeného americkým presidentem 
Bidenem.

Přitom respondenti nebyli k elektromobilitě 
přehnaně kritičtí – 77 % z nich se domnívá, že 

zákazníci počkají půl hodiny nebo i déle než 
nabijí akumulátor na 80 %.

Neméně závažné je, že více než polovina 
vedoucích pracovníků je „velmi znepokojena“ 
dostupností materiálů potřebných pro 
elektromobily, zejména lithia a vzácných zemin. 
Zajištění dodávek klíčových surovin a komponent 
se stává hlavní obavou. Mnoho surovin se 
v současnosti těží a zpracovává v Asii, zejména 
v Číně. „Počet potřebných nových lithiových, 
kobaltových a niklových dolů a zpracovatelských 
závodů se pohybuje ve stovkách,“ varuje studie 
KPMG. 

Přitom v Evropě a Spojených státech se 
investují astronomické sumy do výstavby nových 
výrobních závodů na akumulátory aniž by byly 
zajištěny dodávky hlavních surovin. Výrobci 
automobilů proto se svými dodavateli uzavírají 
partnerství, vytvářejí s nimi společné podniky 
a nakupují v nich podíly aby si zajistili potřebnou 
efektivitu, kontinuitu a fl exibilitu dodávek.

Vedoucí pracovníci rovněž vyjadřují obavy 
ze zajišťování dodávek dalších komodit 
a komponent, zejména polovodičů, oceli pro 
elektrotechnické účely a lehkých materiálů, 
které jsou klíčové pro další prodlužování dojezdu. 
Situaci navíc ztěžují stále komplikovanější celní 
a obchodní předpisy.

Studie KPMG: studená sprcha pro elektromobily
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Spotřeba uhlí v EU roste

spotřeba v EU opět klesne a bude následovat 
strukturální pokles. IEA je přesvědčena, že svět 
je blízko vrcholu ve využívání fosilních paliv a že 
uhlí bude první, které bude klesat.

Jean-Marc Jancovici, inženýr a prezident 
think-tanku The Shift Project, vysvětlil, že pro 
dodržení Pařížské dohody musí celosvětová 
spotřeba uhlí v  příštích třech letech klesat 
o 14 % ročně. Zpráva IEA předpovídá v letech 
2022 až 2027 nárůst kapacity obnovitelných 
zdrojů o  více než 2400 GW. To ale podle 
Jancoviciho nestačí k  vyrovnání poklesu 
spotřeby uhlí potřebného ke splnění cílů Pařížské 
dohody a zvýšení celkové spotřeby elektřiny 
předpokládané IEA. „Vidíme obrovskou propast 
mezi řečmi o  dekarbonizaci a  akcí,“ uvádí 
Jancovici.

Cíl EU Fit for 55 je mít do roku 2030 40–45 % 
obnovitelných zdrojů jako součást energetického 
mixu členských států. Vzhledem k tomu IEA 
očekává, že obnovitelné zdroje do roku 2025 
předběhnou uhlí jako největší zdroj elektřiny na 
světě, přičemž se očekává, že solární energie 
bude do roku 2027 největším zdrojem elektrické 
energie na světě.

Emise CO2 v elektrárně na hnědé uhlí jsou 
940-1260 g/kWh, při spalování černého uhlí 730-
940 g/kWh.

Mezinárodní energetická agentura IEA 
představila svou analýzu a prognózu trhu s uhlím 
na období 2022-2025. Agentura poukázala na 
to, že celosvětová spotřeba uhlí mezi lety 2021 
a 2022 vzrostla o 1,2 % a dosáhla historické 
maximum 8000 milionů tun. Největší nárůst 
ve srovnání s ostatními regiony zaznamenaly 
Spojené státy a EU.

Zpráva uvádí, že snížení závislosti na ruských 
zdrojích energie mělo významný dopad na 
EU. Spotřeba uhlí v EU ovšem podle IEA roste již 
druhým rokem za sebou. IEA sice nerozepsala 
úrovně spotřeby pro jednotlivé státy EU, ale 
pro rok 2021 poukázala na to, že Německo 
zaznamenalo nárůst o 19 % a Polsko o 12 %, 
přičemž celkový nárůst byl 10 %. V roce 2022 
spotřeba uhlí v EU ve srovnání s  rokem 2021 
vzrostla o 6 %. V Německu bylo znovu otevřeno 
27 uhelných elektráren s výkonem 10 GW.

Očekává se, že rekordní výše dosáhne 
i produkce od tří největších světových výrobců 
– Číny, Indie a  Indonésie. Samotná Čína 
představuje polovinu celosvětové produkce 
a polovinu celosvětové spotřeby. 

IEA však uvádí, že zvýšení spotřeby se očekává 
jako dočasné. Od roku 2025 podle agentury 
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