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Dobré ráno, dámy a pánové,
BMW AG během sta let své existence neustále demonstruje své nadšení pro inovace a přináší nové
nápady v oblasti mobility. Pozice na špičce technologického vývoje je součástí našeho DNA. A to je
také důvod, proč jsme nyní zde a bavíme se o tom, co BMW Group plánuje pro budoucnost.
Chtěl bych zmínit dvě hlavní témata:
Prvním je radikální změna našeho obchodního prostředí.
Druhým pak elektromobilita.
Začněme tématem číslo jedna:
Automobilový průmysl stojí na začátku rozhodujících změn – to je zřejmé. Na úvod bych rád zmínil, že
úspěch BMW Group se vždy opíral o skutečnost, že myslíme v dlouhodobém horizontu. Již mnoho
desítiletí pracujeme na vývoji hospodárnějších alternativních systémech pohonu. V roce 2007 jsme
představili strategii BMW EfficientDynamics. Během cesty k bezemisní budoucnosti neustále
pracujeme na optimalizaci spalovacích motorů.
V mnoha současných diskusích často dochází k přehlížení skutečných potřeb zákazníků, a přitom
jejich požadavky nelze měnit silou. Těmto potřebám je třeba vycházet vstříc a přizpůsobit se jim.
Z tohoto důvodu nesouhlasíme s omezením dopravy či jinými kvótami. Věříme v rozsáhlou nabídku
moderních, hospodárných a emotivních vozidel. Důležitá je vzájemná spolupráce průmyslu, vlád
a odborů na vytvoření realistických řešení a správné načasování. Jedině tak budeme schopni splnit
všechny požadavky odpovědné a bezemisní mobility při její atraktivitě pro zákazníky.
BMW Group je společností, která má tradici a současně i vizi. Před více než deseti roky jsme očekávali
„ikonickou změnu“ a nastavili na ni naši strategii – s předstihem před našimi konkurenty. Učinili jsme
jednoznačné kroky směrem k této transformaci. Protože pokud se podmínky soutěže změní, my chce
být těmi, kdo tuto změnu uskuteční.
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Hnací sílu mobility zítřka označujeme zkratkou ACES: automatizace, konektivita, elektrifikace a služby,
myšleno zejména služby mobility. To jsou hlavní stavební kameny strategie naší společnosti,
označované NUMBER ONE > NEXT, je to plán naší cesty do budoucnosti. BMW Group bude stále
více „technologickou společností“ a s přístupem ACES jsme v excelentní pozici pro to, abychom se
posunuli dále. Mnoho dalších společností s tímto přístupem souhlasí: hlavní hráči, jako jsou
společnosti Intel, Mobileye, Deplhi a Continental, s námi spojili síly a tvoříme společně budoucnost
systémů pro autonomní jízdu. Flotily našich vozů každý den provádějí testovací jízdy v Německu,
Izraeli a v USA.
Tím se dostávám k mému druhému tématu. Jako průkopníci elektromobility jsme začali elektrické
MINI E na globální úrovni testovat již v roce 2008. Získali jsme při tom důležité informace, které jsme
následně integrovali do našeho prvního čistě elektrického sériového automobilu BMW i3, který je
skutečným originálem. Od své premiéry v roce 2013 je celosvětově nejprodávanějším elektrickým
vozem svého segmentu. Úspěšně pokračujeme s přenosem technologií BMW i do modelů naší hlavní
značky.
A nyní jsme velmi pyšní na to, že našim zákazníků nabízíme nejširší portfolio elektrifikovaných
prémiových modelů. Letos na podzim budeme mít v nabídce deset elektrifikovaných vozidel: devět
elektrifikovaných automobilů a náš elektrický skútr C evolution.
Letos dodáme našim zákazníků 100 000 elektrifikovaných vozidel. S koncem roku 2017 bude po
silnicích jezdit více než 200 000 vozidel BMW Group s elektrifikovaným pohonem.
A jaké jsou naše plány do budoucna?
Při plánování naší budoucnosti hrají hlavní roli trvale udržitelný růst a profitabilita. Plníme naše sliby: po
sedm po sobě jdoucích let dosahujeme v automobilovém sektoru podílu EBITDA plánované úrovně 8
až 10 procent.
Současně jsme učinili zásadní kroky v transformaci naší společnosti. V duchu naší strategie MUNBER
ONE > NEXT dlouhodobě zvyšujeme prodeje a výnosy ve třídě luxusních vozidel. V tomto ohledu
budou hrát zásadní roli modely BMW X7 a BMW řady 8. Navíc, koncepční vůz BMW Concept X7
ukazuje, jak dokonale lze spojit vlastnosti velkého vozu segmentu SUV s elektrickým pohonem. Naše
důvěra v elektromobilu je obsažena v našem plánu NUMBER ONE > NEXT. Podíl elektrifikovaných
verzí budeme zvyšovat napříč všemi našimi značkami i modelovými řadami. Ano, týká se to také
značek Rolls-Royce a automobilů BMW M.
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Z tohoto důvodu v současnosti všechny své továrny vybavujeme prvky vycházejícími vstříc
elektromobilitě. V budoucnu bude možné každou naši modelovou řadu osadit všemi druhy hnacích
systémů. Dvojice konstrukčních architektur a flexibilní výrobní síť nám umožní rychle a efektivně
reagovat.
Chtěl bych vás také ujistit v jedné věci: BMW bude vedoucí společností v poskytování prémiové
elektromobilty. V roce 2025 budeme mít v nabídce 25 elektrifikovaných vozidel, 12 z nich bude čistě
elektrických. Dnes a na výstavě IAA uvidíte koncepční studii první série čistě elektrického MINI, které
se dostane na trh v roce 2019. K dispozici budou také první čistě elektrická BMW mimo značku
BMW i, což platí například pro model X3. Oznámili jsme také model BMW iNEXT, který v roce 2021
bude značným technologickým krokem vpřed.
Na letošní IAA představíme další významný mezník na naší cestě k elektromobilitě. Ukážeme svou
představu čtyřdveřového, plně elektrického vozu, postaveného mezi modely i3 a i8. Je to vize, kterou
chceme realizovat v dohledné budoucnosti. Je to další krok v realizaci našeho příslibu odpovědné
a udržitelné mobility.
Dámy a pánové,
věříme v budoucnost mobility, v individuální mobilitu, která je propojená a bezemisní. V nároky na
mobilitu moderní společnosti. Pro mnoho lidí je automobil nedílnou součástí jejich každodenního
života. Velmi významně bereme naši odpovědnost vůči společnosti, zákazníkům, zaměstnancům
a životnímu prostředí. To všechno jsou důvody, proč tak tvrdě a intenzivně pracujeme na přechodu
k trvale udržitelné mobilitě zítřka.
Děkuji vám.
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových automobilů
a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb mobility. BMW Group je
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globální společností s 31 výrobními a montážními závody ve 14 zemích a celosvětovou prodejní sítí se
zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2016 společnost BMW Group prodala po celém světě přibližně 2,367 milionu automobilů a 145 tisíc
motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2016 činil 9,67 miliardy Euro, příjmy dosáhly 94,16 miliardy
Euro. K 31. prosinci 2016 pracovalo pro BMW Group 124 729 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý hodnotový a
výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu prostředí odpovědné produkty a
jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

