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Silniční dopravci varují EU před zelenými daněmi
Vedoucí představitelé odvětví těžkých
nákladních vozidel kritizují plány EU na zvýšení
uhlíkových daní v komerční silniční dopravě
v příštích letech a tvrdí, že je nespravedlivé tak
učinit dřív, než budou čistá řešení pro silniční
nákladní dopravu a autobusy široce dostupná.
„Evropské hospodářství je založeno na
konkurenceschopnosti. Penalizace, aniž bychom
měli alternativy, tuto konkurenceschopnost
pouze ničí,“ řekl Alexander Klacska, generální
ředitel rakouské logistické společnosti Klacska
Group na konferenci pořádané Mezinárodní unií
silniční dopravy IRU.
Postoj odvětví dopravy odmítl německý
europoslanec Peter Liese, který se v roce 1994 po
završení studia genetiky stal členem Evropského
parlamentu, kde dohlíží na systém obchodování
s emisními povolenkami ETS. „Dělám klimatickou
politiku mnoho let a žádný sektor, který byl
zahrnut do ETS, netvrdil: Samozřejmě, že to
můžeme udělat – technologie tu jsou, pojďme na
to. Všichni, stejně jako nyní sektor silniční dopravy,
argumentovali, že neexistují žádné alternativy.
V silniční dopravě se emise od roku 1990 zvýšily
o 22,2 %, takže říkat ‚nemůžeme to udělat‘ prostě
nepřipadá v úvahu. Jsme první generací, která
trpí klimatickými změnami, a poslední, která je
stále ještě může změnit.“
Generální tajemník IRU Umberto de Pretto
ale varuje: „Nechápu, jak mohou někteří lidé
říkat, že potřebujeme penalizovat dopravce, když
nemají žádné alternativy. Sníme v technicoloru

pokud si myslíme, že můžeme přejít na elektřinu.
Je třeba toho hodně udělat abychom se
k tomu dopracovali. Je to součástí řešení? Ano,
je to součástí řešení. Ale není to řešení. Pokud
nebudeme spolupracovat, bude to katastrofa
s následky, které budou mnohem závažnější, než
si vůbec dokážeme představit.“
Juliana Poliscanova z organizace Transport
& Environment (T&E) obhajuje emisní povolenky
a tvrdí, že větší poptávka po nákladních vozidlech
s nulovými emisemi bude motivovat výrobce,
aby je nabízeli za dostupné ceny: „Máme
modely elektrických nákladních vozidel od všech
výrobců. V Německu je na pětiletém základě
levnější mít pro dálkovou dopravu elektrický
náklaďák s akumulátory než na naftu.“
Provozní ředitelka Iveco Group Annalisa
Stupenengo ale argumentuje: „Pokud
jde o závazek výrobců k dekarbonizaci, je
samozřejmé, že bez správné úrovně infrastruktury
prostě nemůžeme našim zákazníkům dodat
nové a čistší technologie cenově dostupným
způsobem.“

více na
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Nový koncept nabíjení Audi charging hub
Audi na výstavišti v Norimberku testuje
nabíjecí centrum budoucnosti. Motoristé
si zde mohou rezervovat nabíjení u vysoce
výkonných nabíjecích míst a po dobu
nabíjení mají k dispozici luxusní salonek
s prodejními automaty a rozsáhlou nabídku
služeb. Ty zahrnují i pronájem e-skútrů,
testovací jízdy s modely Audi, službu justin-time dodávek potravin a mobilní péči
o auto. Základem nabíjecího centra
Audi charging hub je tzv. Cube, flexibilní
kontejnerová kostka, kterou lze postavit
a demontovat během několika dní. Na
šesti nabíjecích místech v Norimberku
lze nabíjet elektromobily výkonem až 320
kW. Repasované akumulátory slouží jako
zásobník energie s kapacitou 2,45 MWh,
takže nabíjecí místa potřebují pouze

200 kW připojení k síti. Fotovoltaické moduly
na střeše poskytují až 30 kW energie.
Nabíjecí stanice je přístupná i řidičům
vozidel jiných značek.

Zábavné vozítko Citroën My Ami Buggy
S konceptem My Ami Buggy Citroën
připomíná legendární Citroën Méhari
z roku 1968. My Ami Buggy Concept je
vozítko s elektrickým pohonem určené
pro víkendy nebo dovolenou. Stojí na
širokých terénních kolech a je vybaven

ochrannými lištami, mřížkami světlometů
a
nárazníky
připevněnými
vpředu
i vzadu. Silueta je po stranách zesílena
přepracovanými
lemy
blatníků
a trubkovými ochrannými kryty na
spodní straně dveří. Světelná lišta LED na
přední straně střechy přidává konceptu
dobrodružný nádech když vyjede na cestu
do noci. Dveře nahradilo snímatelné plátno
odolné proti dešti. Sedadla Advanced
Comfort se dají snadno vyjmout a úložné
přihrádky jsou přenosné. Navržena byla
i specifická řada zavazadel, přičemž
každý kus dokonale zapadá do vnitřních
prostor vozu. I při kreativním přístupu
designéři a inženýři usilovali aby koncept
byl realistický. Přidání určitých prvků
nebylo snadné – v některých případech
jsou připevněny přímo k trubkovému rámu
podvozku. To se týká zejména ochranného
rámu a rezervního kola na střeše.
více na
www.autoweek.cz

Arrival ukázal prototyp elektromobilu pro Uber
Britská firma Arrival předvedla první
prototyp elektromobilu, který vyvíjí ve
spolupráci se společností Uber. Arrival
Car se nyní podrobí testování pro vývoj
definitivní verze. Zahájení výroby bylo
již dřív oznámeno na třetí čtvrtletí roku

2023. Arrival zatím nezveřejnil podrobnosti
o elektrickém pohonu vozidla ani dojezd.
Arrival poukazuje na to, že auta pro
službu typu Uber najedou v průměru
45 000 až 50 000 km za rok, což je
třikrát delší vzdálenost než u typického
soukromého automobilu. Arrival Car
je navržen tak, aby upřednostňoval
„náklady, provozuschopnost, pohodlí
řidiče, bezpečnost a pohodlí.“ Jde
o vůz podobný malé dodávce, který
díky zvýšené poloze sedadel a velkému
čelnímu sklu poskytuje řidiči lepší přehled
o provozu. Cestujícím nabídne dostatek
místa i pohodlné nastupování.
Aby bylo zajištěno dostatečné pokrytí
v Londýně, kde mají být nasazena
první vozidla, Uber investuje do dobíjecí
infrastruktury.

Leasing Arval pro Hyundai
Společnost Arval bude od 1. ledna 2022
výhradním poskytovatelem operativního
leasingu pro vozy Hyundai formou
white label. Produkt s názvem Hyundai
operativní leasing si budou moci zákazníci
sjednat u kteréhokoli dealera této značky
v České republice. Společnost Arval dodá
kompletní řešení full service operativního
leasingu, které zahrnuje financování, servis
i asistenční služby pro zákazníky.
Produkt Hyundai operativní leasing
Arval nabídne pro všechny vozy včetně
elektromobilů a plug-in hybridů. V rámci
měsíční splátky budou mít řidiči hrazený
servis, dálniční známku, pneumatiky
a jejich výměnu nebo povinné ručení
a havarijní pojištění. Arval CZ se stane
osmou pobočkou firmy v Evropě, která

toto výhradní partnerství pro Hyundai
zajišťuje. Kromě České republiky je Arval
strategickým partnerem Hyundai i ve
Francii, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii,
Holandsku, Polsku a Rakousku.

více na
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Od spalovacích motorů až po vodík – 3. část
Bosch pracuje technologicky neutrálně na
mobilitě zítřka.
Společnost Bosch je přesvědčena o tom, že
vodík bude v budoucnu efektivním nositelem
energie. Proto v této oblasti v letech 2021 až 2024
investuje téměř 600 milionů eur do mobilních
aplikací a 400 milionů eur do aplikací pro
stacionární výrobu elektřiny a tepla. Do vývoje
palivových článků se v rámci společnosti Bosch
zapojují i vývojáři z Českých Budějovic.
Společnost Bosch pracuje i na stacionárních
palivových článcích
S celkovou účinností více než 85 % jsou palivové
články na bázi tuhých oxidů lepší než jakýkoli
jiný transformátor energie. Bosch má komplexní
technologickou licenci od společnosti Ceres
Power a od roku 2019 interně vyrábí palivové
články. Pilotní systémy založené na palivových
článcích z pevných oxidů (SOFC) se již úspěšně
testují v různých závodech společnosti Bosch.
Společnost Bosch chce v roce 2024 zahájit
sériovou výrobu decentralizovaných elektráren
založených na technologii palivových článků
na bázi tuhých oxidů. Po úspěšném testování
prototypů chtějí obě společnosti pokročit také
v předvýrobní fázi stacionárního palivového
článku. SOFC technologie se může používat
mimo jiné ve formě malých decentralizovaných
elektráren ve městech, továrnách, datových
centrech a při provozu nabíjecích stanic pro
elektromobily.

Společnost Bosch usiluje o výrobní kapacitu
systémů SOFC cca 200 MW ročně. Pro města
a metropolitní oblasti s vysokými energetickými
požadavky mohou systémy SOFC zajistit udržitelné
dodávky energie bez emisí oxidů dusíku, pevných
částic nebo CO2. Podle odhadů společnosti
Bosch dosáhne trh pro decentralizovanou
výrobu energie do roku 2030 objem 20 miliard
eur. Celkově v této oblasti pracuje více než 250
zaměstnanců společnosti.
Člen představenstva společnosti Bosch pro
energetiku a technologie budov Dr. Christian
Fischer říká: „Vysoce účinný palivový článek na
bázi tuhých oxidů považujeme za základní součást
udržitelného zásobování energií. Se stacionárními
systémy palivových článků buduje Bosch novou
obchodní oblast, ve které vývoj, výroba, prodej
a servis pocházejí z jednoho zdroje.“
Dr. Wilfried Kölscheid, který je odpovědný
za stacionární palivové články ve společnosti
Bosch, vysvětluje: „V závislosti na energetických
požadavcích lze v budoucnu propojit libovolný
počet systémů se stejným výkonem. Díky tomuto
propojení je možné tvořit virtuální elektrárny, které
společně umožňují dodávku energie na základě
potřeby v místě spotřeby.“
Dokončení na následující straně
více na
www.autoweek.cz

Příležitost pro České Budějovice
Týmy inženýrů ve vývojových centrech
a závodech společnosti Bosch si během desetiletí
získaly vynikající dovednosti v industrializaci
a velkovýrobě složitých součástí a systémů pro
klasické spalovací motory. Takto získané zkušenosti
jsou ideální výchozí pozicí pro uvedení cenově
atraktivních a konkurenceschopných řešení
palivových článků na trh.

Ve střednědobém horizontu pak nebude použití
vozidla s palivovým článkem dražší než použití
vozidla s konvenčním pohonem.

Bosch je zapojen přímo v procesu vývoje
širokého portfolia elektrických vozidel s palivovými
články – od komponent, jako jsou senzory,
regulační ventily, řídicí jednotky, čerpadla
a elektrické vzduchové kompresory, až po
kompletní systém pohonu pro užitková vozidla. Má
ve své nabídce připravenu také sadu palivových
článků jako srdce systému pohonu. Společnosti
Bosch chce svým zákazníkům a partnerům
poskytnout kompletní hnací ústrojí, které umožní
nejen optimalizovat jednotlivé komponenty, ale
také zvýšit účinnost a bezpečnost systému jako
celku. Cílem společnosti Bosch je nabízet vysoce
výkonné řešení, které lze vyrobit s nízkými náklady.

Vedoucí vývoje palivových článků v R&D
centru českobudějovického závodu společnosti
Bosch Tomáš Bauer k tomu říká: „Vývojové centrum
společnosti Boschi v Českých Budějovicích má již
více než 25letou zkušenost v oblasti vývoje, validace
a uvolňování komponentů pro automobilový
průmysl. Našimi zákazníky jsou prakticky všichni
renomovaní světoví výrobci vozidel. Za tu
dobu jsme si v rámci celého koncernu Bosch
vybudovali respektovanou pozici kompetentního,
spolehlivého a inovativního partnera. Díky
tomu jsme dostali možnost se spolupodílet na
vývoji palivových článků prakticky od začátku
koncepčního vývoje, původně nastartovaného
v Robert Bosch GmbH Stuttgart. K dnešnímu dni
pracuje na projektu palivových článků v Českých
Budějovicích přes 20 konstruktéru, simulačních,
testovacích či komponentních inženýru majících
zodpovědnost za určité pod-systémy celého
produktu (například chladicí, vzduchový nebo
vodíkový pod-systém). Vzhledem k dobrým
výsledkům a úspěchu produktu na trhu se tento
tým v příštím roce bude násobně zvětšovat.“

Pro Českou republiku má mimořádný význam
skutečnost, že se společnost Bosch rozhodla do
vývoje technologie palivových článků zapojit
i Vývojové a výzkumné centrum závodu v Českých
Budějovicích.

více na
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Profesionální leštění
Značka Menzerna působí na trhu již od
roku 1988 a nastavuje standardy ve vývoji
i výrobě profesionálních lešticích past pro
průmysl i obchod. Díky jejich inovativním
směsím a lešticím procesům má použití
těchto produktů prvotřídní výsledky.
Menzerna nabízí výkonný, variabilní
a spolehlivý systém leštění v souladu se
standardy průmyslových firem. Materiály
Menzerna chrání
povrch
před
vlivy
prostředí.
Perfektní výsledek
zajistí leštění bez
obsahu silikonů.
Lešticí
pasty

Menzerna odstraňují škrábance, potekliny,
přestřiky, šmouhy, skvrny a hologramy.
Menzerna nabízí produkty různých úrovní
lesku.
Hobby balíček s jednokrokovou pastou,
spreje pro obnovu lesku a lešticí utěrkou
využije každý, kdo si chce doma vyleštit
svého plechového miláčka. Profi balíček
zajistí broušení i leštění pomocí past HC400,
3v1, kontrolním sprejem i lešticími kotouči
a utěrkou. Balíček Profi Max byl vytvořen
pro profesionály v oboru s nejnáročnějšími
požadavky. Všechny balíčky jsou k dispozici
na eshopu společnosti Toplac, která
produkty Menzerna prodává. Najdete je
i v jejím e-shopu (Eshop.toplac.cz).

Pojištění STK
Technickou kontrolu musí se svým autem
pravidelně absolvovat každý řidič. Ne
každý ale dostane vytouženou červenou
nálepku potvrzující, že jeho vozidlo je
způsobilé k dalšímu provozu. Mnozí skončí
s výpisem závad, které musí nechat opravit
a dostavit se k opakované prohlídce.
To může znamenat i nemalou finanční
investici. Není však nutné platit za servis
a opravy z vlastní kapsy. Řešením může být
pojištění, které nabízí finanční ochranu pro
pravidelnou technickou prohlídku. Tento
inovativní produkt u nás nabízí pouze
společnost DEFEND INSURANCE. Vyvinula
jej společně s odborníky na technické
kontroly. DEFEND Technical Control STK
nabízí řadu benefitů nejen pro majitele

vozů, ale i prodejce. V případě, že vůz
technickou kontrolou neprojde, pojištění
DEFEND Technical Control uhradí výměnu
či opravu krytých součástek, aby vozidlo
bylo opět způsobilé k dalšímu provozu.
Pojistit lze vozidla až 20 let stará, která
mají najeto až 400 000 kilometrů. Není zde
žádná spoluúčast a hradí se i poplatek za
opakovanou technickou prohlídku.
více na
www.autoservismagazin.cz

Kritická situace v dodávkách surovin
Zásoby kobaltu by se mohly spotřebovat
do jedenácti let a zabezpečení dodávek více
než 20 důležitých surovin je na velmi kritické
úrovni. Ukazuje to studie Institutu pro německou
ekonomiku IW. Podle této studie se situace
u mnoha surovin za poslední desetiletí rapidně
zhoršila, takže zabezpečení dodávek více než
20 důležitých surovin pro průmysl je nyní velmi
kritické. „Dodávky kobaltu, lithia a graﬁtu, které
jsou důležité pro akumulátory elektromobilů,
jsou vysoce rizikové a dodávky platiny, iridia
a niklu by se mohly stát úzkým hrdlem pro výrobu
vodíku a energetická transformace nebude bez
vodíku úspěšná,“ varoval uvedl generální ředitel
IW-Consult Karl Lichtblau.
„Pro 36 milionů nových elektromobilů v roce
2030 bude nezbytná kapacita akumulátorů
1300 GWh. Známé zásoby kobaltu by však při
dnešní předvídatelné poptávce vystačily pouze
na 11 let. Není to důvod k panice, ale varovný
signál, že na všech úrovních musíme něco udělat.
Technický pokrok by se neměl podceňovat,
nicméně musíme být realisty,“ řekl Karl Lichtblau.
Na bezkobaltových akumulátorech se pracuje.

Asociace bavorského hospodářství VBW,
která si studii objednala, vyzvala k podpoře
surovinových partnerství s dalšími zeměmi
v oblasti zahraniční politiky a rozvojové pomoci.
„Průmyslová politika jednotlivých států nebo
nestabilní politické podmínky přispívají k nejisté
dodávce surovin pro naši ekonomiku. Aby se
snížila závislost, ekonomika musí recyklovat více
surovin,“ uvedl generální ředitel VBW Bertram
Brossardt.
Mnoho kovů nebo minerálů se nachází jen
v několika zemích mimo Evropu. Navíc Čína a další
rozvíjející se země potřebují pro svůj růst spoustu
surovin. To zvyšuje poptávku. Účinnost zdrojů
a recyklace se musejí podporovat výzkumem.
Kromě cílené inovační politiky je zásadní také
udržování otevřených trhů se surovinami a rozvoj
substitučních a recyklačních strategií.
Současný nedostatek surovin a růst cen
způsobily zastavení výroby: „Poptávku nelze
uspokojit, přestože knihy objednávek jsou plné.
Spolehlivý nákup surovin proto musí být naléhavě
na pořadu dne zahraniční politiky,“ řekl Brossardt.
více na
www.autoweek.cz
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Čekají nás zajímavé časy
Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy
od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním
zpravodaji Euractiv.
Zatímco rok 2021 si zapamatujeme především
jako další rok probíhající covidové ságy –
přetěžující systémy zdravotní péče, omezující
volnočasové aktivity, panicky zakazující cestování
a přinášející masové nepokoje. Z hlediska politiky
EU to ale byl rok, v němž se do centra pozornosti
dostala změna klimatu.
S balíčkem klimatických zákonů Fit for 55
Evropská komise nastínila, jak chce proměnit
své vznešené aspirace na klimatickou neutralitu
do roku 2050 v rámci Zeleného údělu v realitu.
Ty se staly základem vzletné ekologické rétoriky
Komise.
V oblasti mobility se politické debaty točily
kolem snižování notoricky vysokých emisí z odvětví
dopravy v Evropě aniž by to vážně poškodilo
průmysl nebo omezilo pohyb. Složitost, spojená
s přechodem na ekologičtější způsoby dopravy,
po většinu roku zaměstnávala zákonodárce,
lobbisty i novináře. A právě s koncem roku 2021
Komise představila další zelené zákony – soubor
ekologické mobility.

Soubor, sestávající ze čtyř iniciativ, představil
šéf EU pro klima Frans Timmermans, který jej
označil za důležitou součást úsilí EU o snížení
emisí uhlíku z dopravy. „Návrhy nasměrují
evropskou mobilitu na cestu k udržitelné
budoucnosti: rychlejší evropské železniční spojení
se snadno dostupnými jízdenkami a většími
právy cestujících, podpora měst při rozšiřování
a zlepšování veřejné dopravy a infrastruktury pro
chůzi a cyklistiku a nejlepší možné využití řešení
pro chytré a efektivní řízení,“ řekl Timmermans.
Podle návrhů se budou primární dopravní
trasy EU, známé jako transevropská dopravní
síť TEN-T, modernizovat, aby usnadnily
rychlejší a efektivnější přeshraniční cestování.
Byla předložena aktualizovaná směrnice
o inteligentních dopravních systémech, která
odráží pokrok v oblastech, jako jsou plánování
cest, sdílení dat a automatizované řízení.
Komise rovněž předložila „Rámec městské
mobility“, který nastiňuje způsoby jak mají města
přejít na ekologičtější dopravu. Kromě tipů na
podporu aktivních způsobů dopravy, jako jsou
chůze a jízda na kole, návrh stanoví opatření
přispívající k čistší taxislužbě a službám sdílení.
více na
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Ministři životního prostředí EU se
pozastavují nad návrhy Komise
Frans Timmermans byl opět v defenzivě poté,
co zástupci členských států uvedli, že plán
Komise rozšířit trh EU s uhlíkovými povolenkami
bude mít dopad na ty, kteří si to mohou nejméně
dovolit. Komise chce, aby byl pro silniční
dopravu a budovy vytvořen paralelní systém
obchodování s emisními povolenkami (ETS), který
by v zásadě stanovil cenu uhlíku emitovaného
těmito odvětvími.

linie vede převážně mezi bohatšími a méně
bohatými členskými státy. „Opatření by vytvořilo
velké sociální napětí, ale nevedlo by k velkému
snížení emisí. Neměli bychom riskovat, že boj proti
změně klimatu ztratí podporu občanů,“ uvedlo
Maďarsko.

Podle Timmermanse je ETS jedním z nejlepších
politických nástrojů, jak pozitivně ovlivnit chování.
„Věřím, že je to základní prvek balíčku Fit for 55,
protože pokud se podíváte na to, kde emise stále
rostou, je to v dopravě. A s tím musíme něco
udělat,“ řekl Timmermans.

Dopad na nejchudší skupiny ve společnosti
se stal opakujícím se tématem argumentů proti
rozší ření ETS, přičemž Slovensko a Rumunsko
rovněž varovaly, že rozší řené ceny uhlíku
by mohly zasáhnout životní úroveň občanů
s nízkými příjmy. Ne všechny země však
souhlasily. Německo přivítalo navrhované
rozší ření a posílení ETS, stejně jako Švédsko
a Dánsko.

Na zasedání Rady ministrů životního prostředí
EU se však objevila ostrá kritika rozšíření ETS. Země
EU zůstávají rozděleny, pokud jde o návrhy na
zpřísnění norem pro emise uhlíku pro automobily
a rozšíření trhu EU s emisními povolenkami na
odvětví silniční dopravy, přičemž zlomová

Vedoucí představitelé odvětví těžkých
nákladních vozidel kritizovali plán EU na zvýšení
uhlíkových daní z komerční silniční dopravy. Tvrdí,
že je nespravedlivé tak učinit dřív, než budou
široce dostupná čistá řešení pro silniční nákladní
dopravu a autokary.
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Motory Volkswagen TDI schváleny
pro paraﬁnické nafty
Volkswagen kromě urychleného zavádění
elektromobility pokračuje v důsledném
zdokonalování současného portfolia spalovacích
motorů. Tím uspokojuje různé požadavky
zákazníků a současně zohledňuje mezinárodně
odlišné preference.
Všechny modely značky Volkswagen se
vznětovými čtyřválci TDI, které se dodávají od
konce června letošního roku (od kalendářního
týdne 25/2021), jsou schváleny pro provoz s tzv.
„parafinickými motorovými naftami“ podle
evropské normy EN 15940. Nafta s bio složkami
výrazně vylepšuje bilanci emisí CO2. Nově
vyvinutá paliva s obsahem bio složek umožňují
u vznětových motorů výrazné snížení emisí CO2,
a to o 70 až 95 % v porovnání s konvenční naftou.
Spektrum parafinických motorových naft
je široké. Jedna skupina těchto paliv, HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil = hydrogenované
rostlinné oleje), se vyrábí z biologických zbytků
a odpadu. Uvedené rostlinné oleje se reakcí
s vodíkem přeměňují na uhlovodíky, které se
v libovolném množství přimíchávají do nafty,
ale mohou být používány také ze 100 % jako
palivo. Pro výrobu HVO se sice mohou používat
i rostlinné oleje, například řepkový, ale maximální
přínos pro ochranu životního prostředí mají až
při zpracování v podobě zbytků nebo odpadu,

například použitého stolního oleje, pilin atd. Bio
paliva, jako je HVO, jsou již na trhu a jejich podíl
v Evropě by se v průběhu příštích deseti let mohl
zvýšit pravděpodobně na 20 až 30 % celkového
trhu pro silniční dopravu.
Zákazníci se již dnes mohou na trhu setkat
s několika parafinickými motorovými naftami.
Současně jsou také dostupné a výrazně více
rozšířené motorové nafty, které odpovídají normě
EN 590 a obsahují příměs parafinické motorové
nafty. Tato paliva lze používat i pro starší vznětové
motory.
Budoucnost př inese syntetická t z v.
e-paliva (e-fuels), například PtL (Power-toLiquid), vyráběná z CO2 a elektrické energie
z obnovitelných zdrojů. Metody XtL (X-to-Liquid),
GtL a PtL využívají možnost vyrábět z různých
surovin nejprve syntetický plyn, který je následně
tzv. Fischer-Tropschovou syntézou přeměňován na
motorovou naftu odpovídající příslušné normě.
K výrobě lze zužitkovat nadměrná množství
„zelené“ elektrické energie.
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Třetina dovezených ojetin je po havárii
Dovoz ojetých aut nabral v posledních
měsících opět na síle. Zhruba polovina
dovezených aut (51 %) je však starší 10 let a každé
zhruba páté dovezené auto je dokonce starší
15 let. Není proto divu, že podle pojišťoven je
každé třetí dovezené auto (33,6 %) po havárii
či větším poškození. Součet vzniklých škod na
těchto havarovaných vozidlech, která se do
České republiky dovezou během jednoho
měsíce, přitom dosahuje v přepočtu téměř
miliardu korun. Polovina havarovaných vozidel
však neprojde statistikami pojišťoven, škody na
vozidlech tak jsou ve skutečnosti ještě vyšší. Velká
část havarovaných vozidel se poté prodává jako
nehavarovaná.
„Od května se do Česka dováží stále více
aut než v předchozích letech a v některých
měsících jde dokonce o nejvyšší čísla od
roku 2008. Zkontrolovali jsme více než 30 000
dovezených ojetých vozidel a zjistili, že u nich
došlo k haváriím, u nichž byly opravy vyčíslené
pojišťovnami v přepočtu za 1,6 miliardy korun (61
710 214 eur). Z toho 1,12 miliardy korun připadlo
na havárie a poškození a 488 milionů korun na
vyčíslení oprav po totálních haváriích,“ říká Martin
Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už třicet let
pomáhá bojovat proti nekalým praktikám na
trhu prodávaných ojetých aut.
Z čísel udávajících kolik se do České republiky
v posledních měsících dováží aut vyplývá, že

částka připadající na opravy aut dovezených
v jednom měsíci dosahuje zhruba 917 milionů
korun. Průměrná výše škody při havárii či
poškození dosahuje podle provedené analýzy
4826 eur, tedy zhruba 126 000 Kč. Průměrná výše
škody po totální havárii dosahuje 13 222 eur, tedy
cca 344 000 Kč.
„Zkontrolovali jsme přitom pouze data od
pojišťoven. Velká část havárií a poškození,
především starších aut, která už nemají havarijní
pojištění, však přes pojišťovny vůbec nejde. Ve
skutečnosti tedy bude podíl havarovaných aut
mnohem větší,“ upozorňuje Pajer s tím, že podle
zkušeností s četností havárií u vozů podle jejich
stáří dosahuje podíl dovezených havarovaných
aut minimálně 60 %.
Samotná havárie přitom ještě neznamená,
že vozidlo už nemůže být schopné bezpečného
provozu. „Rozhodně nelze říci, že každé auto,
které zažilo havárii či poškození, je na odpis a už
by se jím nemělo jezdit. Je však třeba vědět, jak
bylo havarované, jak bylo opravené a koupit
ho za odpovídající cenu. Problémem je, že
velká část aut po haváriích, často i po totálních
haváriích, se prodává jako nehavarovaná,“
upozorňuje dále Pajer.
Zjistit, zda vozidlo bylo havarované či
poškozené, lze buď v nezávislém servisu nebo
prověřením jeho historie v systému Autotracer
od Cebia.
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Na trhu práce převládá optimismus,
ale výroba začíná nábory brzdit
Společnost ManpowerGroup Česká republika
zveřejnila výsledky výhledového průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro první
čtvrtletí roku 2022. Situace na trhu práce v České
republice začíná být velmi nepřehledná, přičemž
převládá v překvapivé míře velký optimismus
vyplývající z toho, že je mnoho volných míst, ale
nejsou uchazeči o ně.
Zaměstnavatelé v osmi z 11 odvětví očekávají
pro příští čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců.
Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví
Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti
s Indexem +50 % (64 % nabírá a 14 %propouští).
Zaměstnavatelé v odvětví IT, technologie,
komunikace a média a Velkoobchod
a maloobchod hlásí povzbudivé náborové plány
s Indexem +25 % (43 % nabírá,18 % propouští).
Naopak nejslabší hodnotu Indexu vykazuje
Neziskový sektor, a to – 25 % (17 % nabírá, 42 %
propouští).
Převažující velký optimismus je tedy ve velkém
protikladu se situací v nejdůležitějším sektoru –
zpracovatelském průmyslu s indexem – 2 % (32 %
nabírá, 34 % propouští). Představitelé výrobních
podniků patřili vždy mezi největší optimisty, ale to
se nyní mění. Třetina zaměstnavatelů sice uvažuje
o náboru, ale další třetina se připravuje na
propouštění. Namísto pozitivního očekávání růstu
po odeznění pandemie se přehodnocují plány.
Firmy se musejí restrukturalizovat a už nepočítají
s tím, že by získaly nové pracovníky. Naznačuje

to blížící se velkou transformaci. Zatímco dříve
průmyslová výroba, zejména v automobilovém
průmyslu, stále rostla, nyní dochází k poklesu, což
bude mít velmi nepříznivý dopad nejen celou
ekonomiku, ale i služby.
„I přes další vlnu pandemie a její nejasný konec
optimismus na trhu práce nadále převládá.
Více ﬁrem plánuje své zaměstnance nabírat než
propouštět. Zvyšují se ale extrémy jak v porovnání
mezi sektory, tak i mezi jednotlivými ﬁ rmami
stejného oboru. Předchozí desetiletí relativního
klidu a stability napříč všemi trhy vystřídalo
období velkých turbulencí. Pandemie zásadně
proměnila jak tržní prostředí, tak i způsob práce,
nábory a řízení zaměstnanců. Nejvíce se chystají
nabírat zaměstnavatelé v sektoru bankovnictví,
finance, pojišťovnictví a nemovitosti. Dále
v sektoru IT, telekomunikace a média, společně
se sektorem velkoobchodu a maloobchodu.
Nicméně nejvýznamnější sektor z hlediska
zaměstnanosti – zpracovatelský průmysl – svá
očekávání prudce přehodnotil
na mírný pesimismus,“ řekla
Jaroslava Rezlerová, generální
ředitelka ManpowerGroup
Česká republika.
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