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Automobilka Volvo Cars uzavřela partnerství s přední 
světovou technologickou platformou DiDi pro 
poskytování mobility, aby společně vytvořily testovací 
flotilu vozů s autonomním řízením 

Společnost Volvo Cars, globální lídr na poli automobilové bezpečnosti, a společnost DiDi 
Autonomous Driving, která coby odnož zaměřující se na technologii autonomního řízení spadá pod 
společnost DiDi Chuxing, nabízející přední světovou technologickou platformu pro mobilitu, 
podepsaly dohodu o strategické spolupráci na vývoji vozidel s autonomním řízením pro testovací 
flotilu automaticky řízených vozů DiDi. 
  
Automobilka Volvo Cars poskytne společnosti DiDi vozy Volvo XC90 vybavené všemi nezbytnými 
záložními systémy pro funkce, jako jsou řízení a brzdění, přičemž bude spolupracovat se společností 
DiDi Autonomous Driving na integraci softwaru a hardwaru potřebných k tomu, aby byla vozidla plně 
připravena na autonomní jízdu. 
  
Do vozů Volvo XC90 bude jako do vůbec prvních integrována nová hardwarová platforma pro 
autonomní řízení společnosti DiDi Autonomous Driving. Tato vozidla mají v budoucnu tvořit součást 
flotily DiDi pro osobní automobilovou dopravu na objednávku. 
  
Výše uvedená smlouva posiluje pozici společnosti Volvo Cars coby automobilového poskytovatele a 
upřednostňovaného partnera pro autonomně řízené flotily, který staví na své reputaci globálního 
lídra v oblasti automobilové bezpečnosti. 
  
Integrované záložní systémy a bezpečnostní funkce modelu XC90 v kombinaci s pokročilým 
systémem automatického řízení společnosti DiDi Autonomous Driving eventuálně umožní, aby 
vozidla fungovala jako robotaxíky samostatně, bez dohledu řidičů. 
  
Společnosti Volvo Cars a DiDi Autonomous Driving chtějí dnes uzavřenou smlouvu použít jako 
základ pro dlouhodobé partnerství, přičemž bude společnost DiDi pokračovat v expanzi své testovací 
flotily na území Číny a USA a rozšiřovat svou obchodní nabídku o robotaxíky. 
  
Coby přední světová technologická platforma pro sdílenou mobilitu využívá DiDi hluboké odborné 
znalosti v oblasti síťového provozu a rozsáhlou databanku jízdních údajů získaných z reálného 
provozu k vývoji služeb zaměřených na komerční dopravu v automaticky řízených vozidlech, čehož 
chce dosáhnout na základě spolupráce s výrobci prémiových automobilů s celosvětovým 
působením. 
  
Již v roce 2020 poskytla automobilka Volvo Cars společnosti DiDi několik vozů Volvo XC60 pro její 
první pilotní robotaxi program, který probíhal v Šanghaji. V rámci tohoto projektu si mohli lidé v 
některých částech Šanghaje objednat prostřednictvím aplikace DiDi cestu robotaxíkem s 
autonomním řízením, který byl monitorován bezpečnostním řidičem a inženýrem. 



  
„Strategická spolupráce se společností DiDi Autonomous Driving představuje další potvrzení 
oprávněnosti naší ambice stát se preferovaným partnerem pro přední světové poskytovatele osobní 
přepravy na objednávku,“ uvedl generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson. 
„Z kombinace expandujícího robotaxi programu společnosti DiDi s našimi bezpečnými vozy vznikne 
skvělé spojení vzbuzující důvěru u zákazníků, kteří mají zájem o objednání jízdy v automaticky 
řízeném voze.“ 
  
„Při rozšiřování našich partnerství s globálními lídry automobilového průmyslu stavíme na 
přesvědčení, že bude při dosahování těch nejvyšších standardů v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti 
hrát v budoucnosti zásadní roli sdílená doprava elektrickými automobily s autonomním řízením,“ 
uvedl Bob Zhang, generální ředitel společnosti DiDi Autonomous Driving a technický ředitel 
společnosti DiDi Chuxing. „Naše nová hardwarová platforma pro autonomní řízení DiDi Gemini 
zahrnuje klíčová hardwarová vylepšení, k nimž jsme přistoupili na základě zpětné vazby získané při 
provozu naší šanghajské testovací služby osobní přepravy. Vzhledem k vedoucí pozici automobilky 
Volvo Cars na poli bezpečnosti se těšíme na dosažení nových milníků na cestě k budoucím 
přepravní službám v automaticky řízených vozech.“ 
  
Ambice automobilky Volvo Cars stát se preferovaným partnerem přichází v době, kdy firmy 
poskytující osobní přepravu na objednávku usilují o rozšiřování svých flotil o vozidla s autonomním 
řízením, která by byla bezpečným a současně i zodpovědným řešením. Reputace společnosti Volvo 
Cars jako globálního lídra v oblasti automobilové bezpečnosti je s ohledem na zmíněnou ambici 
velkou výhodou. 
  
  
------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala společnost Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 vozů (705 452), což ve srovnání s rokem 2019 znamená propad o 6,2 %. 
  
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších 
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2020 prodáno 661 713 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 lidí (41 500). 
Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny 
sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC sídlí v Šanghaji. 
Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), 
Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí 
ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském 
Olofströmu. 
  
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům 
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do 
celé řady obchodních ambicí společnosti: například chce do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž do té 
doby hodlá navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu – jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
  
Informace o společnosti DiDi Chuxing 
  



DiDi Chuxing („DiDi“) představuje přední světovou technologickou platformu pro poskytování 
mobility. Jedná se o společnost, která na bázi aplikací nabízí širokou škálu služeb napříč asijsko-
pacifickým, latinskoamerickým, africkým a ruským regionem. Mezi poskytované služby patří 
objednání taxi, sdílení soukromých vozů, sdílená jízda, autobusová doprava, sdílení jízdních kol a 
elektrických jízdních kol, odvoz vozu (např. po požití alkoholu), různá automobilová řešení, kurýrní a 
logistické služby a finanční služby. 
  
Platforma DiDi poskytuje majitelům vozů, řidičům a přepravním partnerům pracovní flexibilitu a 
možnost výdělku. V rámci svého úsilí je při řešení celosvětových problémů v oblastech dopravy, 
životního prostředí a zaměstnanosti prostřednictvím technologií umělé inteligence a lokalizovaných 
chytrých dopravních inovací odhodlána spolupracovat se zákonodárci, taxikářským odvětvím, 
automobilovým průmyslem i s komunitami. Cílem společnosti DiDi je vytvořit budováním 
bezpečného, inkluzivního a udržitelného způsobu dopravy a místních ekosystémů lepší životní 
podmínky ve městech budoucnosti. 
  
Pokud máte zájem o bližší informace, navštivte prosím stránky: www.didiglobal.com/news 
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Cars. Některé z 
popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích 
lišit a mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. 
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