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Shrnutí analýzy 

Hlavní závěry: 

- Automobilový průmysl se v Evropské unii vydal na elektrickou cestu. 

- Závazky ohledně uhlíkové neutrality nebo konce prodejů aut na 

spalovací motory si dávají nejen státy, ale i jednotlivé automobilky. 

- Současná unijní emisní regulace CO2 v souvislosti s přijatou Zelenou 

dohodou pro Evropu a zpřísněním emisního cíle CO2 do roku 2030 má 

být v červnu revidována = pravděpodobně ještě více zpřísněna. 9 zemí 

EU již vyzvalo Evropskou komisi, aby stanovila datum zákazu prodeje 

vozů na fosilní paliva. 

- Chystaná emisní norma EURO7 ještě více podpoří tlak na přechod 

k nízko- či bezemisním vozům. 

- Počet nově registrovaných plně elektrických vozů v EU vzrostl v roce 

2020 o 117 %, u plug-in hybridů činilo zvýšení 262 %.  

- V ČR loni vzrostly nové registrace čistých elektroaut o 331 %, plug-in 

hybridů o 325 %. I tak se elektroauta na celkových nových prodejích 

podílela jen 2,6 %. 

- Pokud by byla emisní regulace pro rok 2030 zpřísněna (limit CO2 by 

se oproti roku 2020 snížil o 50 %), tak by dle odhadu Evropské komise 

v roce 2030 bylo v EU nově registrováno 7,7 mil. vozů s nulovými či 

velmi nízkými emisemi, které by se na celkových registracích podílely 

38 %. Na evropských silnicích by jich už v té době jezdilo přes 

47 milionů, k čemuž by bylo třeba přes 4 miliony nabíjecích míst. 

- Ceny nových vozů stoupají již několik let a očekává se pokračování 

tohoto trendu i do budoucna. Rizikem je tedy podle nás stav, kdy si 

většina lidí nebude moci dovolit koupit nové auto. Spotřebitel se tedy 

buď obrátí na trh s ojetými vozy, nebo bude prodlužovat provoz svých 

stávajících aut. V konečném důsledků se může stát, že současná 

přísná emisní regulace automobilového průmyslu v krátkodobém 

a střednědobém horizontu nepovede ke snížení emisí z dopravy, 

a tudíž ke zlepšení životního prostředí. To v případě, že se vlády či EU 

nerozhodnou výrazně podpořit obměnu vozového parku.    

 

www.csas.cz/research
http://www.investicnicentrum.cz/
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ELEKTROMOBILITA SE STALA REALITOU, CO BUDE DÁL? 

Automobilový průmysl se nejen v Evropské unii vydal na cestu, po které budou v budoucnosti jezdit převážně 

elektromobily. Nejen automobilky, ale i některé státy se zavázaly, že k určitému datu se přestanou vyrábět 

a prodávat auta se spalovacími motory. Jak se bude vyvíjet určující evropská emisní regulace v příštích letech, 

jak k ní přistupují jednotlivé automobilky, státy a co se v řeči čísel děje na trhu s elektromobily, najdete v této 

studii. 
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1. Emisní regulace v EU 

Od roku 2020 musí finální výrobci aut v EU začít splňovat přísný limit na vypouštění oxidu uhličitého. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro 

emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla stanovuje, že výrobci aut musejí dodávat 

na evropský trh nová osobní auta, jejichž průměrné emise nepřesáhnou limit 95 g vypouštěného CO2 na kilometr 

(u lehkých užitkových vozidel platí limit 147 g CO2/km). Každý výrobce musel tento limit plnit v roce 2020 u 95 % 

svých prodaných osobních vozů. V roce 2021 pak už u celé své prodané flotily.1 Celá regulace je ve skutečnosti 

složitější. Zohledňuje se hmotnost vozidel (95 g platí pro auto s hmotností 1 380 kg, využívá se přepočet pro lehčí 

a těžší vozy → každá automobilka tak má v praxi vlastní cíl), úlevy jsou za ekologické inovace na vozech (např. 

systémy stop-start nebo solární panely ve střešním okně), menší značky si mohou nechat schválit individuální 

plán plnění cíle. Navíc každé prodané auto s emisemi CO2 pod 50 g/km (v praxi auta na vodíkový pohon, čisté 

elektromobily či hybridy do zásuvky) se v roce 2020 počítalo do limitu jako dvě, o rok později jako 1,66 auta 

a v roce 2022 jako 1,33 prodaného vozu. 

Pro rok 2025 se pak podle tohoto nařízení emisní cíl ještě zpřísní, a to pro celou EU poklesne o 15 % proti roku 

2021 (proti hodnotě 95 g CO2/km). V roce 2030 má toto snížení činit 37,5 % proti roku 2021. Vedle toho by v roce 

2025 měl dosáhnout podíl vozů s „nulovými a nízkými emisemi“ na nových prodejích minimálně 15 % a v roce 

2030 již 35 %. Vozy s nulovými a nízkými emisemi se podle nařízení myslí taková osobní auta, která vypouštějí 

emise od 0 do 50 g CO2/km (tedy v praxi plug-in hybridy nebo čisté elektromobily). 

Snižovat emise CO2 u nových aut se automobilkám dlouhá léta dařilo, v letech 2018 a 2019 (za kdy jsou poslední 

dostupná data) však nastal obrat. Může za to jednak snaha prodejců prodat klientům na poslední chvíli vozy 

s vyššími emisemi (a tedy i zpravidla vyšším výkonem), jednak odklon zákazníků od naftových motorů (které mají 

mírně nižší emise CO2 než spalování benzínu) po aféře Dieselgate. A především pak to, že se zákazníci po celé 

Evropě zhlédli ve velkých, silných (a tedy více emisně náročných) sportovně-užitkových vozech. 

 
1 Od roku 2021 se cíl přepočítá podle nové metodiky měření emisí (tzv. WLTP namísto starší tzv. NEDC). Zjednodušeně řečeno, nová 

metodika měří emise a spotřebu vozů místo v laboratoři v reálném provozu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32019R0631
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Průměrné emise CO2 v EU u nově registrovaných osobních aut (g CO2/km) 

 

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí 

Průměrné emise CO2 u nových osobních aut registrovaných v EU podle výrobců v roce 2019 (v g CO2/km) 

 

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí 

Pozn. Průměrné emise CO2 jsou měřeny metodou NEDC. Hodnoty nezahrnují úlevy za ekologické inovace, ale zahrnují tzv. superkredity 
(vozy s emisemi pod 50 g CO2/km se v roce 2020 počítají za 2) 

Značky ve skupinách: BMW Group (BMW, Rolls Royce), Daimler AG (Daimler, Mercedes), FCA Italy (Alfa Romeo, Chrysler, Fiat), Renault 
(Renault, Dacia, Alpine, Avtovaz), Peugeot (Peugeot, PSA AUTOMOBILES SA), VW (Volkswagen AG, Škoda Auto, Audi, Seat, Porsche) 

S velkou pravděpodobností dojde za rok 2020 u emisí CO2 u nově prodaných osobních vozů v EU opět k poklesu. 

Důvodem je začátek platnosti nové regulace, modelová ofenziva elektrických aut ze strany automobilek a také 

hrozba vysokých pokut za neplnění emisních cílů. Těm se mnoho automobilek dokázalo podle jejich sdělení 

vyhnout, ale ne všechny – např. VW oznámil, že v roce 2020 snížil flotilové emise o pětinu na 99,8 g/km, ale limit 

těsně nesplnil.  

V takovém případě počítá evropské nařízení s pokutou 95 eur za každý gram navíc u každého prodaného vozu 

v daném roce. Výrobci se pak mohou vyhnout pokutám tak, že vytvoří aliance, v jejichž rámci si navzájem 

započítají své prodané flotily aut. 
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Výše uvedená evropská regulace však může doznat změn. S přijetím European Green Deal v roce 2019 

a následně zpřísnění emisního cíle EU pro rok 2030 na snížení čistých emisí CO2 o nejméně 55 % proti roku 

1990 (stejně tak s cílem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality) se počítá i s tím, že emisní regulace pro 

automobilky bude revidována. Evropská komise by měla navrhnout revizi již zhruba v polovině roku 2021. Lze 

přitom očekávat tlak na zpřísnění či rozšíření již nyní poměrně ambiciózních cílů (viz také níže). 

Některé státy EU chtějí jít ještě dále a žádají Evropskou komisi, aby stanovila datum, po němž nebude možné 

v Unii prodávat nové vozy poháněné fosilnímu palivy. Jedná se o Dánsko, Nizozemsko, Rakousko, Belgii, Řecko, 

Irsko, Litvu, Lucembursko a Maltu. Následují tak příklad Spojeného království, které hodlá zakázat prodej aut na 

čistě spalovací motor už od roku 2030 a u hybridních vozů (kombinujících elektřinu a fosilní palivo) od roku 2035. 

2. Norma EURO 7 

Emisí limity CO2 nejsou jedinou environmentální regulací osobních (ale i užitkových a nákladních) vozidel v EU. 

Od září 2018 musí vozy uváděné na trh v EU odpovídat nové testovací proceduře emisí, tzv. metodice WLTP 

(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures), která na rozdíl od minulosti nezkoumá emise 

jednotlivých modelů aut v laboratoři, ale v reálném provozu. Cílem je, aby naměřené emisní hodnoty odpovídaly 

co nejvíce skutečnému provozu. 

Již od roku 1992 pak v EU platí emisní normy stanovující limity výfukových exhalací oxidu uhelnatého (CO), 

uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM) u benzínových a naftových motorů v závislosti 

hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Tyto normy se označují jako EURO + číslo verze, jsou určeny jak pro 

osobní vozy, tak pro lehké užitkové, nákladní automobily a autobusy. Tyto normy nezahrnují emise CO2 ani 

sloučeniny síry. Limity platí pro nově uváděné vozy na trh a v průběhu let se zpřísňují. Od roku 2014 je účinná 

norma EURO 6 (předcházela ji norma EURO 5 z roku 2009).   

Mezní hodnoty emisí normy EURO platné v EU 

Rok Norma 

CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC + NOx (g/km) PM (g/km) 

Benzínové 

motory 

Naftové 

motory 

Benzínové 

motory 

Naftové 

motory 

Benzínové 

motory 

Naftové 

motory 

Benzínové 

motory 

Naftové 

motory 

Benzínové 

motory 

Naftové 

motory 

2009 Euro 5 1,0 0,5 0,06 0,18 0,1 - - 0,23 0,005 0,005 

2014 Euro 6 1,0 0,5 0,06 0,08 0,1 - - 0,17 0,005 0,005 

Zdroj: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel 
z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a 
údržbě vozidla 

Schvalování nové emisní normy EURO 7 je naplánováno na 4. čtvrtletí roku 2021, s účinností se počítá od roku 

2025. Evropská komise dosud spustila veřejné konzultace k nové legislativě, kde mezi návrhy není jen zpřísnění 

těchto limitů, ale i další technické požadavky a náročná metodika měření škodlivin. Například, že by automobily 

musely splňovat dané hodnoty za všech jízdních podmínek, což by podle výrobců aut znamenalo konec 

benzinových, dieselových, a dokonce i hybridních motorů již v roce 2025, protože to podle nich nejde technicky 

splnit.    

3. Cíle jednotlivých automobilek 

Nadnárodním i národním regulacím jdou naproti i samotné automobilky. Mnoho z nich vyhlásilo v poslední době 

své vlastní cíle uhlíkové neutrality, nástupu elektrických vozů či konce prodeje aut na spalovací motory. Jejich 

přehled přináší následující tabulka. 
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Cíle vybraných automobilek v oblasti elektromobility (zveřejněné od 2. poloviny roku 2020)  

Automobilka Cíl Popis 

VW Uhlíková neutralita do roku 2050 

Celá skupina plánuje uvést do roku 2030 na trh 70 plně elektrických a 60 

hybridních vozů. V roce 2025 se chce stát globálním lídrem na trhu 

elektrických aut a elektrické vozy by se v tom roce měly na celkových 

prodejích podílet z 20-25 %. Rovněž plánuje mít do roku 2030 v Evropě 

šest továren na výrobu baterií. VW také do roku 2023 zavede 

standardizovaný vlastní typ bateriového článku. To by mělo snížit náklady 

na baterie u základních modelů až o 50 %. V roce 2050 má být celá skupina 

uhlíkově neutrální (vozy, procesy, továrny) 

BMW 
Zvýšit podíl prodávaných elektromobilů na 

polovinu do roku 2030 

Do roku 2023 chce mít automobilka šest čistě elektrických modelů. Firma už 

dříve uvedla, že do roku 2023 bude mít pětina z prodaných vozů alternativní 

pohon. Značka Mini bude plně elektrická do roku 2030. 

Daimler Uhlíková neutralita do roku 2039 

Cílem osobních i užitkových aut Mercedes-Benz je stát se uhlíkově 

neutrální v roce 2039. To znamená mít uhlíkově neutrální výrobu ve 

vlastních továrnách od roku 2022. Plug-in hybridy a čistě elektrické vozy 

budou v roce 2030 tvořit více než 50 % portfolia. 

PSA 
V roce 2025 mít všechny modely 

elektrifikované 

Do roku 2021 bude uvedeno na trh 15 elektrifikovaných modelů, v roce 

2025 bude mít skupina v nabídce elektrickou variantu každého svého 

modelu. 

Renault 
Do roku 2025 bude polovina nových modelů 

čistě elektrická 

Společnost se zavázala, že do roku 2025 bude polovina modelů nově 

uváděných na trh čistě elektrická. Hybridní technologie se mají do té doby 

podílet z 35 % na celkových tržbách čisté elektromobily z 30 %. Do roku 

2025 zároveň firma odhalí 7 elektrických modelů. 

Volvo V roce 2030 pouze elektrické vozy 

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars chce do roku 2030 

prodávat pouze elektrické vozy. V roce 2025 má být plně elektrických 50 % 

prodaných vozů. Automobilka také oznámila, že bude investovat do 

přechodu k elektromobilitě 5 % z ročních tržeb. 

Jaguar Land 

Rover 
Plně elektrické vozy v roce 2030 

Všechny vozy britské automobilky Jaguar Land Rover 

budou podle firmy plně elektrické do roku 2030. 

Samotná auta značky Jaguar mají být elektrická do 

roku 2025. Nulových emisí uhlíku v dodavatelském řetězci, provozu i 

produktech by chtěla britská automobilka dosáhnout do roku 2039. 

Ford 
Auta pro evropský trh budou v roce 2030 jen 

elektrická 

Americká automobilka oznámila, že do roku 2030 bude mít všechna auta 

určená pro evropský trh jen elektrická. Podnik také uvedl, že do roku 2026 

bude mít elektrické verze všech svých osobních aut určených pro evropský 

trh. Do roku 2030 pak dvě třetiny užitkových vozidel Ford pro Evropu budou 

plně elektrické, nebo to budou plug-in hybridy. Ford má uzavřenou 

strategickou alianci s VW, díky níž bude moci využívat koncernovou 

platformu MEB k výrobě svých elektromobilů. 

FCA Platforma pro elektromobilitu 

Strategie skupiny FCA spočívá v budování platformy pro rozvoj 

elektromobility. Do ní se řadí nejen rozvoj elektrifikované modelové řady 

a související investice ve výši 9 mld. eur, ale i investice do nabíjení, 

elektrické sítě, výroby elektřiny, konektivity či bezpečnosti. 

Toyota 
Do roku 2025 bude celá modelová řada 

elektrifikována 

Cílem japonské automobilky je do roku 2025 mít u všech modelů Toyota 

a Lexus elektrickou variantu. Dlouhodobou strategií je do roku 2050 

redukovat emise CO2 v chodu společnosti, samotných produktech i výrobě 

(včetně logistiky, dodavatelů či konečného prodeje), snížit množství vody 

používané při výrobě o 3 % proti roku 2020 nebo snížit množství plastových 

obalů o 25 % proti roku 2018. 

Hyundai Prodávat 1 milion elektrovozů v roce 2025 

Cílem společnosti, kam patří značky Hyundai a Kia, je prodávat po celém 

světě 1 milion elektromobilů v roce 2025 a získat tak 10% podíl na trhu 

s elektroauty. 

Honda 
Konec prodejů čistě spalovacích aut v roce 

2022 

Portfolio automobilky pro evropský trh budou od roku 

2022 tvořit především hybridní, plug-in hybridní 

a elektrické vozy. 

General Motors 
Konec prodeje aut na spalovací motor do 

roku 2035 

Spalovacím pohonem poháněné vozy nahradí elektrická auta. Cílem 

automobilky je stát se do roku 2040 uhlíkově neutrální (a to nejen z hlediska 

vozů, ale i jejich výroby) 

Bentley Elektrický pohon do roku 2030 

Britská značka luxusních vozů, která spadá pod koncern VW, hodlá mít 

celou modelovou řadu do roku 2030 pouze na elektrický pohon. V roce 

2026 bude celé portfolio modelů buď čistě elektrické nebo plug-in hybridní. 

Zdroj: Tiskové zprávy a internetové stránky společností 
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4. Přehled trhu s elektrickými vozy v ČR 

Registrace čistě elektrických osobních vozů vzrostly v ČR v roce 2020 meziročně o 331 % (na 3 262 kusů) a plug-

in hybridů o 325 % (1 979 kusů). I tak se plně elektrické vozy a plug-in hybridy dohromady podílely na celkových 

registracích nových osobních aut v ČR v roce 2020 stále jen 2,6 %. Podle dat Centra dopravního výzkumu jezdilo 

loni po českých silnicích necelých 10 tisíc elektrických a plug-in hybridních vozů (z toho přibližně 7 tisíc čistě 

elektrických). Na celkovém počtu 6,13 milionu osobních aut, které jsou v ČR v provozu, se tak podílejí 0,16 %.  

Registrace nových elektrických osobních vozů v ČR (počet kusů) 

 

Zdroj: Sdružení dovozců automobilů 

5. Přehled trhu s elektrickými vozy v EU 

S vyšší nabídkou elektromobilů a hybridů roste i poptávka po nich a jejich registrace tak ve státech Evropské unie 

rostou poměrně značně. Pokud se v době pandemie automobilky potýkaly s velkými poklesy u nových registrací 

osobních aut, v případě čistě elektrických automobilů (BEV) či plug-in hybridů (PHEV) jejich počet naopak strmě 

narůstal. U mnoha států EU meziroční nárůsty činily až stovky procent, za celou EU (za EU27, tedy bez Spojeného 

království) byl nárůst mezi roky 2020 a 2019 téměř 120 %. 

Registrace nových osobních čistě elektrických automobilů v EU (v tis. ks) 

Stát 2019 2020 změna Stát 2019 2020 změna 

EU 247,9 538,8 117,4 % Irsko 3,4 4,0 16,5 % 

Německo 63,5 194,5 206,3 % Polsko 1,5 3,7 147,0 % 

Francie 42,8 111,1 159,5 % Česko 0,8 3,3 331,5 % 

Nizozemsko 61,7 73,2 18,6 % Maďarsko 1,8 3,0 66,2 % 

Itálie 10,7 32,5 204,0 % Rumunsko 1,5 2,8 88,4 % 

Švédsko 15,6 28,0 79,3 % Lucembursko 1,0 2,5 150,8 % 

Španělsko 10,0 17,9 78,5 % Slovinsko 0,2 1,6 785,5 % 

Rakousko 9,3 16,0 72,6 % Slovensko 0,2 0,9 456,4 % 

Belgie 8,8 15,0 69,7 % Řecko 0,2 0,7 257,4 % 

Dánsko 5,5 14,3 158,2 % Litva 0,2 0,5 179,6 % 

Portugalsko 6,9 7,8 13,8 % Estonsko 0,1 0,4 350,0 % 

Finsko 1,9 4,2 123,7 % Británie 37,9 108,2 185,9 % 

Zdroj: data ACEA; vlastní zpracování; data za EU27 

Dobře patrné navýšení počtu registrací v EU je ze čtvrtletních dat, kdy hlavně v posledním čtvrtletí roku 2020 

došlo ke skokovému nárůstu registrací nových osobních elektromobilů. A to se mnohé automobilky potýkaly 

s nedostatkem některých komponentů či přímo přerušením dodavatelského řetězce. 
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Čtvrtletní registrace nových osobních čistě elektrických automobilů v EU (v tis. ks) 

 
Zdroj: ACEA; státy s nejvyšším počtem registrací v Q1 2021 a Česko; roky 2017 a 2018 data za EU28 

Obdobná situace jako je u osobních čistě elektrických automobilů je i v případě plug-in hybridů, kde meziroční 

nárůst v EU v roce 2020 činil přes 260 %! Pokles (-48 %) v počtu registrací plug-in hybridů mezi roky 2020 a 2019 

zaznamenalo jen Spojené království, nyní už neunijní stát.  

Registrace nových osobních plug-in hybridních automobilů v EU (v tis. ks) 

Stát 2019 2020 změna Stát 2019 2020 změna 

EU 140,0 507,1 262,3 % Polsko 1,2 4,4 260,2 % 

Německo 45,3 200,5 342,1 % Maďarsko 1,1 3,0 170,9 % 

Francie 18,6 74,6 301,2 % Lucembursko 0,9 2,7 194,1 % 

Švédsko 24,8 66,1 166,5 % Irsko 1,3 2,5 85,1 % 

Belgie 8,9 31,3 252,2 % Česko 0,5 2,0 318,8 % 

Itálie 6,5 27,4 322,6 % Řecko 0,3 1,5 402,1 % 

Španělsko 7,4 23,3 213,6 % Slovensko 0,2 0,6 180,2 % 

Dánsko 3,9 18,2 370,0 % Lotyšsko 0,0 0,1 650,0 % 

Nizozemsko 4,9 15,9 224,7 % Estonsko 0,0 0,1 282,4 % 

Finsko 6,0 13,2 121,8 % Slovinsko 0,0 0,0 39,3 % 

Portugalsko 5,8 11,9 104,7 % Polsko 1,2 4,4 260,2 % 

Rakousko 2,2 7,6 254,0 % Británie 66,9 35,0 -47,7 % 

Zdroj: data ACEA; vlastní zpracování; data za EU27 
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Čtvrtletní registrace nových osobních plug-in hybridů v EU (v tis. ks) 

 

Zdroj: ACEA; státy s nejvyšším počtem registrací v Q1 2021 a Česko; roky 2017 a 2018 data za EU28 

Ač meziroční nárůsty v případě elektromobilů trhaly v posledních několika čtvrtletích rekordy, na celkové flotile 

užívaných aut v Evropské unii se elektromobily podílejí jen velmi málo. V roce 2019 byl podíl užívaných čistě 

elektrických vozů a plug-in hybridů jen 0,2 % z celkového počtu registrovaných aut.  

Podíl užívaných osobních auta dle paliva v EU v roce 2019 

Stát elektro plug-in hybrid Stát elektro plug-in hybrid 

EU 0,2 % 0,2 % Maďarsko 0,2 % 0,2 % 

Rakousko 0,6 % - Itálie 0,1 % 0,0 % 

Dánsko 0,6 % 0,4 % Lotyšsko 0,1 % 0,0 % 

Švédsko 0,6 % 1,4 % Litva 0,1 % 0,0 % 

Francie 0,4 % 0,2 % Slovensko 0,1 % 0,0 % 

Irsko 0,4 % 0,0 % Slovinsko 0,1 % 0,0 % 

Lucembursko 0,4 % 0,1 % Španělsko 0,1 % 0,1 % 

Belgie 0,3 % 0,7 % Chorvatsko 0,0 % 0,0 % 

Německo 0,3 % 0,2 % Česko 0,0 % 0,0 % 

Portugalsko 0,3 % 0,2 % Řecko 0,0 % 0,0 % 

Estonsko 0,2 % - Polsko 0,0 % 0,0 % 

Finsko 0,2 % 0,9 % Británie  0,3 % 0,4 % 

Zdroj: data ACEA; vlastní zpracování; elektro – čistě elektrické (bateriové) vozy 

6. Výhled trhu s elektrickými vozy v EU 

Výhled do roku 2030 nově registrovaných elektrických vozů, celkové flotily i potřebného počtu nabíjecích stanic 

zpracovala v rámci přípravy revize emisní regulace Evropská komise. Rozšíření elektrických vozů se bude velmi 

pravděpodobně odvíjet od toho, jak budou tyto cíle nastaveny. Ty by už nově neměly být určeny absolutně (tj. 

jako dnes 95 g CO2/km), ale procentuálně, tedy o kolik procent se emise sníží proti roku 2020. Dosud byly cíle 

stanoveny jako pokles emisí CO2 o 15 % do roku 2025 a 37,5 % do roku 2030. Následující scénáře ukazují, jak 

by vypadal trh s elektromobily, pokud by do roku 2030 bylo stanoveno snížit emise CO2 proti roku 2020 o určité 

procento (= název scénáře). 

Pokud by došlo ke zpřísnění cíle k roku 2030 na snížení emisního limitu o 50 % proti roku 2020, tak by se podle 

odhadu vozy s nulovými či velmi nízkými emisemi na nových registracích podílely 38 %, konkrétně by bylo 
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v daném roce registrováno 7,7 mil. elektrických či vodíkových aut, v provozu v EU by jich už v té době bylo přes 

47 milionu, k čemuž by bylo třeba přes 4 miliony nabíjecích míst. 

Odhad tržního podílu elektromobilů na nově prodaných vozech v roce 2030 

Scénář (= o kolik procent by se měl 

snížit CO2 limit do roku 2030 proti 

roku 2020; aktuálně platný 37,5 %) 

Plug-in hybridy Bateriové vozy Vodíkové vozy 

Vozy s nulovými 

nebo nízkými 

emisemi celkem 

30 % 11 % 7 % 2 % 20 % 

40 % 16 % 10 % 2,5 % 29 % 

50 % 22 % 13 % 3 % 38 % 

75 % 29 % 45 % 9 % 83 % 

Zdroj: Evropská komise – Additional assessment of higher ambition levels for the targets and ZLEV benchmarks 

Odhad počtu nově registrovaných elektromobilů v roce 2030 (tisíce vozů) 

Scénář (= o kolik procent by se měl 

snížit CO2 limit do roku 2030 proti 

roku 2020; aktuálně platný 37,5 %) 

Plug-in hybridy Bateriové vozy Vodíkové vozy 

Vozy s nulovými 

nebo nízkými 

emisemi celkem 

30 % 2 162 1 420 380 3 962 

40 % 3 157 1 962 514 5 633 

50 % 4 440 2 607 671 7 718 

75 % 5 836 8 930 1 762 16 528 

Zdroj: Evropská komise – Additional assessment of higher ambition levels for the targets and ZLEV benchmarks 

Odhad celkového počtu elektromobilů v provozu a počet potřebných nabíjecích stanic v roce 2030 (tisíce)  

Scénář (= o kolik procent by 

se měl snížit CO2 limit do roku 

2030 proti roku 2020; aktuálně 

platný 37,5 %) 

Plug-in 

hybridy 
Bateriové vozy 

Vodíkové 

vozy 

Vozy s nulovými 

nebo nízkými 

emisemi celkem 

Potřebný počet 

nabíjecích bodů 

(tisíce) 

30 % 16 494 9 780 2 762 29 036 2 627 

40 % 21 331 12 256 3 607 37 194 3 359 

50 % 27 584 15 394 4 615 47 593 4 298 

75 % 61 035 27 158 7 840 96 033 8 819 

Zdroj: Evropská komise – Additional assessment of higher ambition levels for the targets and ZLEV benchmarks 

7. Ceny vozů 

Nové prodeje osobních aut se budou do velké míry odvíjet i od toho, jak vysoké stanoví automobilky jejich ceny. 

Ceny nových automobilů na českém trhu podle Cenového indexu EY vzrostly od roku 2018 do konce roku 2020 

o 9 % v případě vozů s nejdražší výbavou a o 11 % u aut s nejlevnější výbavou. Podle dat ČSÚ stouply 

spotřebitelské ceny v případě nákupu automobilů, motocyklů a jízdních kol mezi 1. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2021 

o 10,5 %. A ceny se budou podle odhadů zvyšovat i nadále, a to z následujících důvodů:  

- Covid19: Prodeje aut se v EU v roce 2020 propadly o 25 % a automobilky nyní budou chtít dohnat ztráty. 

Sázejí na to, že spotřebitelé mají dostatek úspor a jejich poptávka bude silná; 

- Přísnější požadavky na bezpečnost: Nové automobily musí splňovat čím dál přísnější technologické 

požadavky na bezpečnostní výbavu, což tlačí na jejich cenu. Relativně více se to týká malých vozů. 

- Investice do digitalizace vozů: Automobilky vsadily na tzv. konektivitu vozů a jejich digitalizaci, což 

samo o sobě zvyšuje náklady na vývoj a samotnou výrobu. 

- Emisní standardy: Přechod na elektrický pohon obnáší obrovské investiční náklady. Vozy na spalovací 

motory navíc hůře splňují stanovené emisní limity, za jejichž překročení hrozí automobilkám vysoké 

finanční pokuty. 
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Na rozdíl od automobilů se spalovacími motory se očekává, že ceny vozů na elektrický pohon by měly v příštích 

letech postupně začít zlevňovat s tím, jak by se mělo podařit snížit náklady na výrobu baterií, která nyní tvoří 

zhruba třetinu ceny vozu. 

Příkladem růstu cen může být Škoda Octavia, jejíž třetí generace startovala v základní výbavě s cenou 

334 900 Kč, současná čtvrtá generace začíná na cenovce 493 900 Kč. Technicky nebo výbavou sice nejde 

o srovnatelná auta, ale ve skutečnosti dnes zákazník nemá možnost si levnější novou octavii koupit. Růst cen 

osobních aut jde prakticky napříč celým trhem. Mnohem více přitom takto budou „zdražovat“ malé vozy, u nichž 

se nové standardy a technologie více odrazí v ceně. Budoucím rizikem je tedy podle nás stav, kdy si většina 

lidí nebude moci dovolit koupit nové auto. Spotřebitel se tedy buď obrátí na trh s ojetými vozy, nebo bude 

prodlužovat provoz svých stávajících aut. V konečném důsledků se může stát, že současná přísná emisní 

regulace automobilového průmyslu v krátkodobém a střednědobém horizontu nepovede ke snížení emisí 

z dopravy, a tudíž ke zlepšení životního prostředí. To v případě, že se vlády či EU nerozhodnou výrazně 

podpořit obměnu vozového parku. 

8. Podpora elektromobility v jednotlivých zemích EU 

Naprostá většina zemí EU zavedla podporu na pořízení nízkoemisních vozů. Forma této podpory začíná 

u výjimek z povinnosti platit za registraci a končí přímou finanční podporou na nákup elektromobilů. Následující 

tabulka ukazuje přehled podpor v zemích EU s přiřazenými státy, ve kterých byly v roce 2020 využívány. Hned 

20 unijních států poskytuje přímé finanční pobídky na nákup nízkoemisních vozů. 

Přehled pobídek týkajících se nízkoemisních vozů v EU a UK k červnu 2020 

Aktivita Druh pobídky Země, kde se v roce 2020 využívala 

Pořízení vozu 

Snížená daň z přidané hodnoty při nákupu 

bezemisních vozů 
Rakousko, Německo (dočasně), Portugalsko 

Výjimka či snížení daně související s nákupem vozu 

pro bezemisní / nízkoemisní vozidla 

Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, 

Finsko, Francouzské regiony, Řecko, Maďarsko, 

Irsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, UK 

Výjimka či snížení registračního poplatku u 

nízkoemisních vozů 
ČR, Dánsko, Malta 

Finanční příspěvek na nákup (nebo leasing) 

bezemisního vozu (čistě elektrického či vodíkového) - 

zpravidla stanovena maximální pořizovací cena vozu 

Rakousko, Chorvatsko (do vyčerpání rozpočtu), 

Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, 

Irsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko 

(rozdílná výše pro lidi a firmy), Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko, Švédsko, UK 

Finanční příspěvek na nákup plug-in hybridního vozu 

– zpravidla stanovena maximální pořizovací cena 

vozu, maximální emise CO2 

Rakousko, Chorvatsko (do vyčerpání rozpočtu), 

Německo, Irsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Švédsko 

Šrotovné na nákup nízkoemisního vozu (do maximální 

ceny vozu) 

Francie, Řecko (15 % cashback, ale maximální 

pobídka), Rumunsko (dodatečná dotace nad 

finanční příspěvek na koupi nízkoemisního 

vozu), Španělsko (výše dotace závisí na tom, 

zda je starý vůz sešrotován) 

Finanční příspěvek na nákup nízkoemisního taxi vozu  
Řecko (25 % cashback a příspěvek na 

sešrotování starého vozu), Nizozemsko 

Bonus-malus schéma (bonus na nákup nízkoemisního 

vozu (<70 g CO2/km) a naopak příplatek za auta 

emitující více než 250 g CO2/km) 

Itálie 

Finanční příspěvek na nákup nízkoemisního vozu jako 

odečitatelná položka v daňovém přiznání obyvatel 
Lucembursko 

Výjimka ze "speciální daně" pro vozy emitující do 120 

g CO2/km 
Španělsko 

https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/operativni-leasing-ceny-aut.A210504_184759_automoto_fdv
https://img.auto.cz/foto/v0/Zml0LWluLzEwNTB4OTk5OS9maWx0ZXJzOnF1YWxpdHkoODUpOm5vX3Vwc2NhbGUoKS9pbWc/6397681.jpg?st=JLyWVeEIHyQbmKfXLcMoeiZYy-2G5CsbAf73dNdL5Rs&e=2145916800
https://img.auto.cz/foto/v0/Zml0LWluLzEwNTB4OTk5OS9maWx0ZXJzOnF1YWxpdHkoODUpOm5vX3Vwc2NhbGUoKS9pbWc/6397681.jpg?st=JLyWVeEIHyQbmKfXLcMoeiZYy-2G5CsbAf73dNdL5Rs&e=2145916800
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Aktivita Druh pobídky Země, kde se v roce 2020 využívala 

Vlastnictví 

vozu 

Výjimka či snížení daně související s provozem 

nízkoemisního / bezemisního vozu 

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, ČR, Finsko, 

Německo (10letý odklad), Řecko, Maďarsko, 

Irsko, Itálie (pětiletá výjimka), Lotyšsko, 

Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovensko (na 2 roky), 

Španělsko (pro některá města), Švédsko, UK 

Výjimka z environmentální daně pro elektrická vozidla Chorvatsko 

Výjimka z povinnosti koupit si dálniční známku pro 

nízkoemisní vozy 
ČR 

Firemní flotily 

Výjimka či snížení daně související s provozem 

bezemisního vozu pro firmy 

Rakousko, Francie, Německo, Řecko, 

Maďarsko, Lotyšsko (minimální sazba), 

Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, 

UK (minimální sazba) 

Odečitatelná položka z korporátní daně (pro vozy 

emitující do 50 g CO2/km 
Belgie, Dánsko, Řecko, Portugalsko 

Zrychlené odpisy pro bezemisní vozy Nizozemsko 

Dotace na nákup nízkoemisních vozů firemním 

sektorem 
ČR 

Dotace na nákup nízkoemisních vozů veřejným 

sektorem 
ČR 

Dotace na nákup nízkoemisních vozů dopravními 

společnostmi 
ČR 

Zdroj: ACEA – Electric vehicles: tax benefits & purchase incentives, July 2020 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace 
je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká 
spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, 
bude uživatelem tento zdroj uveden. 
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Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“), včetně případného konfliktu střetu zájmů, dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání 
investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety 
zájmů, jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu – odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny. Přímý odkaz na 
dokument s důležitými upozorněními naleznete zde: http://www.investicnicentrum.cz/analyzyupozorneni. Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici 
v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na webové adrese: www.investicnicentrum.cz. 
 
Tvůrcem dokumentu je Česká Spořitelna, Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 
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