
Jak se COVID-19 šíří auto průmyslem  
 

COVID-19 vyvolal v tomto odvětví bezprecedentní krizi s účinným zastavením výroby 

automobilů v Evropě a uzavřenou maloobchodní sítí. V polovině března a během několika dní 

došlo k téměř úplnému zablokování automobilového průmyslu v celé Evropě. Výrobní linky 

ztichly. Továrny v celém regionu byly zastaveny. Coronavirus přerušil velmi sofistikované 

dodavatelské řetězce s logistikou just-in-time. Kvůli dopravním omezením a uzavření 

obchodních zastoupení je také téměř nemožné dodávat automobily zákazníkům nebo pro 

zákazníky, aby si automobily objednali. Prodej se zastavil v důsledku coronových omezení (v 

některých zemích je dokonce nemožné zaregistrovat auto, protože veřejné kanceláře jsou 

uzavřeny). Šok automobilového sektoru vyvolaný pandemií coronaviru přiměl S&P 

rozhodnout se snížit status Fordu na nezdravý stav. 

Na druhé straně společnosti oznámily, že budou udržovat výrobu a distribuci náhradních dílů 

(rozhodující pro veřejnou bezpečnost a nezbytnou údržbu) a činnosti výzkumu a vývoje 

související s novými hnacími jednotkami. Kvůli zastavení trhu se však zavedení mnoha 

(nízkouhlíkových) modelů na trh zpozdilo, což by mohlo mít dopad na další pokles emisí CO2. 

Podle ACEA, obchodní organizace výrobců automobilů, jsou pracovní místa 1,1 milionů 

pracovníků v automobilkách, závodech na výrobu autobusů a kamionů (nezohledňuje 

zaměstnanost dodavatelů) v současné době zasažena krizí (569 000 v Německu, 90 000 ve 

Francii, 69 000 v Itálii, 65 000 ve Velké Británii, 60 000 ve Španělsku a 45 000 v České 

republice). 

Aby se vypořádaly s důsledky pro pracovníky, většina společností uplatňuje národně 

dohodnuté úmluvy / pravidla o zkrácené práci (Kurzarbeit). Společnosti však také sledují 

ztracené pracovní dny, aby nahradily ztracenou výrobu v pozdější fázi. Zatímco se společnosti 

spoléhají na veřejné fondy, které vyplácejí pracovníky, i nadále vyplácejí dividendy: 

kapitalismus v nejlepší formě. 

Bude třeba přijmout rázná opatření, aby se zabránilo uzavření výrobních závodů a trvalé ztrátě 

pracovních míst v odvětví, které již v průběhu roku 2019 čelilo poklesu poptávky (průmyslová 

výroba minus 12%). Vzhledem k tomu, že odvětví má vysoké fixní náklady (vysokou 

kapitálovou náročnost), mnoho společností bude v krátkodobém a střednědobém horizontu 

velmi brzy čelit problémům s likviditou. Proto bude zajištění likvidity, zmírnění pravidel státní 

podpory, daňové úlevy, investiční záruky a zvýhodněné půjčky během období blokování velmi 

důležité, aby se společnosti udržely. Z dlouhodobého hlediska je třeba posoudit, do jaké míry 

bude mít COVID-19 dopad na schopnost odvětví dodržovat regulační závazky. 

Rozsáhlé bankroty by také mohly ovlivnit mnoho menších dodavatelů v tomto odvětví. To by 

mohlo vážně bránit restartu jemně vyladěných automobilových dodavatelských řetězců. Proto 

je pro menší dodavatele důležité, aby byly dodržovány platební podmínky a aby nemusely 

platit pokuty, pokud nejsou schopny dodávat včas, kvůli výjimečným okolnostem způsobeným 

coronou. 

Většina společností, které jsou konfrontovány s odlivem hotovosti, se připravuje na obnovení 

výroby v druhé polovině dubna (pokud to zákon umožňuje). Je však třeba vědět, do jaké míry 



je to možné s ohledem na vnitrostátní omezující opatření. Budou také nutná rozsáhlá opatření 

k minimalizaci nákazových rizik: testování pracovníků, dostupnost ochranného oblečení a 

masek, hodnocení rizik pracovišť, dodržování pravidel sociálního distancování (dostatečné 

vzdálenosti na každém pracovišti), pravidelná dezinfekce nástrojů a povrchů, to vše má za 

následek nižší denní výrobní míru. Za každou cenu je třeba se vyhnout druhé vlně kontaminace. 

Je třeba koordinovaného, programovaného a celoevropského přístupu k restartu, protože nemá 

smysl zahájit montážní linku v jedné zemi, když jsou dodavatelé této montážní linky se sídlem 

v jiné zemi stále odstavení. 

Ve svém posledním sdělení o budoucí evropské průmyslové strategii Komise zdůraznila 

význam kritických hodnotových řetězců. Přišla s myšlenkou zřízení průmyslových ekosystémů 

pro tato odvětví a spojila všechny relevantní zúčastněné strany. Vytvoření takové sítě pro 

automobilový ekosystém nyní nemůže být aktuálnější, protože by mohla hrát důležitou roli při 

sledování vývoje corona krize, vývoji kritérií a pokynů týkajících se zdraví a bezpečnosti, při 

navrhování společné výstupní strategie a harmonogramu řádného a postupného  restartování 

sektoru a konečně zajištění toho, aby návrat do práce nastal jednotným způsobem. Je nanejvýš 

důležité zajistit, aby všechny zúčastněné strany v tomto odvětví dokázaly řešit corona krizi 

koordinovaným způsobem. 

Situace podle podniků 

Aston Martin byl posledním výrobcem automobilů, který zastavil výrobu. Společně s dalšími 

britskými výrobci luxusních a specializovaných vozů, jako jsou Mc Laren, Lotus a Morgan, se 

24. března rozhodl zastavit výrobu do 20. dubna. 

BMW začalo pozastavovat výrobu ve svých závodech v Evropě a v Rosslynu (Jižní Afrika) 

20. března. Ukončení provozu bude trvat do 19. dubna. Uzavření zahrnuje Mini a RollsRoyce 

ve Velké Británii. Rovněž se zastavuje smluvní výrobce BMW v nizozemském Bornu 

(Nedcar), který vyrábí některé modely Mini. 

Daimler zastavuje většinu výroby Mercedes v Evropě. Jeho cílem je znovuotevřít své 

továrny v Německu, Francii (Hambach) a Maďarsku mezi 20. a 22. dubnem. 

Ferrari prodloužila odstavení svých dvou italských závodů až do 14. dubna. 

Fiat Chrysler pozastavil výrobu v italských závodech Atessa, Melfi, Pomigliano, Cassino, 

Mirafiori, Grugliasco a Modena. Továrny FCA v Kragujevaci (Srbsko) a Tychy (Polsko) jsou 

také uzavřeny. Cílem automobilky je 14. dubna restartovat montážní linky pro Jeep Compass 

a nové hybridní modely v Melfi v jižní Itálii, opětovné otevření továrny Atessa ve střední Itálii 

a zahájení přípravných prací na nové elektrické 500 v Mirafiori. To je však podmíněno 

zrušením omezení v Itálii (podle posledních zpráv to tak nebude do 1. května). V USA podle 

UAW (United Automotive Workers) zemřeli tři pracovníci FCA na COVID-19,. 

Společnost Ford pozastavila výrobu vozidel a motorů ve svých výrobních závodech v Evropě 

(Kolín nad Rýnem, Saarlouis, Valencie, Craiova, Dagenham, Bridgend) počínaje 19. 

březnem. 

Honda pozastavuje výrobu ve Swindonu ve Velké Británii (závod bude stejně uzavřen v 

průběhu roku 2021). Opětovné otevření závodu bude záviset na doporučeních vládních a 

zdravotnických orgánů, jakož i na podmínkách trhu a dodávek. 



Společnost Hyundai-Kia hodlá znovu otevřít své továrny v České republice, na Slovensku a 

v Turecku 14. dubna. 

Jaguar Land Rover – Společnost zastavuje výrobu ve svých závodech ve Velké Británii 

počínaje 23. březnem a má v úmyslu obnovit výrobu v závodech v týdnu od 20. dubna. Od 20. 

března pozastavuje výrobu ve svém závodě v Nitře (Slovensko). Její závody v Brazílii a Indii 

pokračují v činnosti. 

Nissan zastavil výrobu na svém závodu v Sunderlandu ve Velké Británii, protože hodnotí 

narušení dodavatelského řetězce a pokles poptávky. Nissan řekl, že továrna zůstane zavřená až 

do dalšího oznámení (alespoň do konce dubna). 

PSA Group zavádí harmonogram „postupného a bezpečného obnovení“ průmyslových aktivit 

ve svých evropských závodech. Tento krok se týká závodů vyrábějících vozidla Peugeot, 

Citroen a DS, stejně jako továrny Opel v Německu a Polsku a závodu ve Vauxhall ve Velké 

Británii (Ellesmere Port). Společný podnik PSA s Dongfengem ve Wu-chanu, epicentru 

epidemie koronavirů, znovu zahájil výrobu. 

Renault zavřel své závody ve Francii, Slovinsku, Maroku a továrnu na hnací ústrojí v Cacii 

(Portugalsko) až do dalšího oznámení. Dacia pozastavila výrobu v Pitesti (Rumunsko), ale 

nestanovila, kdy by mohla pokračovat ve výrobě. Závod Bursa v Turecku byl uzavřen 26. 

března z důvodu narušení dodavatelského řetězce. Výroba byla také zastavena v sedmi 

továrnách v Jižní Americe. Závody Renault v Číně a Jižní Koreji zůstaly otevřené. 

Toyota pozastavila výrobu vozidel a motorů / převodovek v Evropě (Francie, Turecko, Polsko 

a Velká Británie), ruské zařízení zůstalo otevřené. Restart se neočekává do 20. dubna. 

Volkswagen  

- Značka VW pozastavila výrobu ve svých německých továrnách na vozidla a komponenty. 

Závody VW v Pamploně (Španělsko), Setubalu (Portugalsko) a Bratislavě (Slovensko) jsou 

také uzavřeny. 

- Audi zastavila výrobu ve svých závodech v Ingolstadtu a Neckarsulmu (Německo), Bruselu 

a Gyoru (Maďarsko). 

- Seat zastavil svou výrobu. 

- Škoda zastavila výrobu ve svých českých závodech na dva týdny počínaje středou 18. března. 

- Lamborghini zastavil výrobu v italské Boloni. 

- Porsche zastavuje výrobu na počáteční období dvou týdnů, počínaje 21. březnem. 

- Bentley zastavuje výrobu ve své továrně v anglickém Crewe na čtyři týdny počínaje 21. 

březnem. 

- Kvůli nedostatku dodávek z Evropy je výroba pozastavena v ruské továrně VW Kaluga a na 

montážní lince smluvního výrobce VW GAZ v Nižním Novgorodu. 

Společnost Volvo zastaví výrobu ve svých třech závodech ve Švédsku počínaje 26. březnem. 

Opětovné otevření závodů je plánováno na 14. dubna. Volvo také zastavilo výrobu v Gentu 17. 

března, také se očekává, že se znovu otevře 14. dubna. 



Magna Steyr zastavuje výrobu v Grazu, Rakousku a Slovinsku do 6. dubna kvůli nedostatku 

dílů. Smluvní výrobce vyrábí automobily pro BMW, Jaguar, Mercedes a Toyota. 

Valmet, finský smluvní výrobce, pozastavil výrobu do 5. května. 

Dodavatelé: 

- Autoliv v Maďarsku zastavil výrobu od 25. března. 

- Společnost Continental dočasně uzavřela 40% ze svých 250 výrobních závodů po 

celém světě. Také oznámila, že odstavuje svou jednotku na výrobu motorů. Na druhé 

straně je výroba v 50 čínských lokalitách téměř zpět na normálu. 

- Leoni, dodavatel drátových systémů, oznámil zastavení výroby v Evropě, Americe a 

severní Africe a plánuje požádat o státní podporu u německé rozvojové banky KfW. 

- Robert Bosch snižuje výrobu nebo pozastavuje práci ve svých závodech ve Francii, 

Itálii a Španělsku v reakci na nižší poptávku, úzká místa v dodavatelském řetězci a 

jako způsob ochrany svých zaměstnanců. 
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