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Závislost české ekonomiky na 
automobilovém průmyslu je značná, což 
potvrzuje i naše dopadová analýza, podle 
které by po relokaci automobilového 
průmyslu mimo ČR došlo k poklesu HDP 
o 25 % a ve stejném rozsahu (relativně) 
by poklesla i zaměstnanost. Vzhledem 
k této míře závislosti jsme provedli analýzu 
trendů v automobilovém průmyslu 
a analýzu dopadů těchto trendů na českou 
ekonomiku. Jako hlavní trendy jsme 
identifikovali elektromobilitu a autonomní 
řízení a s ním související digitalizaci, 
konektivitu a sdílení aut.

Elektrifikace nabídky automobilů je nutný 
předpoklad pro to, aby automobilky splnily 
emisní limity, které začnou platit po roce 
2020. Jiné alternativní pohony (zejména 
automobily na vodíkové palivové články) 

nejsou zatím připraveny na sériovou 
velkovýrobu. Elektromobily však zatím 
tvoří jen 0,2 % nových registrací osobních 
automobilů v ČR, respektive 1,0 % 
nových registrací v EU. Větším prodejům 
elektromobilů zatím brání vysoká cena 
elektromobilů v porovnání s automobily se 
spalovacím pohonem, která je způsobena 
stále ještě vysokými cenami trakčních 
baterií. Ceny trakčních baterií sice 
v posledních letech razantně klesají, ale na 
úroveň, kdy nastane cenová parita mezi 
elektromobily a automobily se spalovacím 
motorem, spadnou podle odhadů 
v odborné literatuře okolo roku 2025. Dle 
globální studie Deloitte o elektromobilitě 
by mělo být vlastnictví elektromobilu stejně 
nákladné jako vlastnictví automobilu se 
spalovacím motorem již v roce 2022.

Shrnutí
Automobilový průmysl momentálně prochází zásadní 
změnou, pravděpodobně největší od dob ropného šoku 
v 70. letech.
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výrobu bateriových článků se nacházejí 
zejména v Asii. Rizikem pro výrobu 
elektromobilů bude volatilita cen vzácných 
kovů, které se používají v bateriových 
článcích (zejména kobalt a lithium). Výroba 
elektromobilů je také méně náročná na 
pracovní sílu než výroba automobilů se 
spalovacím motorem, a tak se s nástupem 
elektromobility sníží zaměstnanost 
v automobilovém průmyslu. To potvrzuje 
i naše dopadová analýza.

V neposlední řadě byl modelován dopad 
nástupu elektromobility na českou 
ekonomiku. Modelovány byly dva scénáře: 
nahrazení spalovacích motorů, převodovek, 
nádrží, palivových systémů a výfukových 
systémů vyráběných v ČR elektromotory 
a bateriemi vyrobenými v zahraničí, 
a hladký přechod na elektromobilitu, který 
počítá s výrobou elektromotorů a baterií 
v ČR. Ani v jednom scénáři nevychází 
negativní dopad na českou ekonomiku. 
Pokles výroby a přidané hodnoty 
v automobilovém průmyslu a v odvětví 
výroby pohonných hmot a maziv v prvním 
scénáři by byl více než vykompenzován 
nárůstem výroby a přidané hodnoty 
v odvětví výroby a rozvodu elektrické 
energie. HDP by se ve scénáři výpadku 
výroby elektromotorů a baterií zvýšil 
o 3,1 %, ale jen za předpokladu, že by se 
elektřina spotřebovaná elektromobily 
vyráběla v ČR. Druhý scénář by byl pro 
českou ekonomiku rovněž pozitivní (+5,7 % 
HDP), negativní dopad by měl jen na 
odvětví výroby pohonných hmot a maziv.

Testování technologie autonomního řízení 
je aktuálně v plném proudu. Automobilkám, 
technologickým firmám a aliancím doslova 
nestačí kapacity dosavadních testovacích 
okruhů. Výstavba několika nových 
zkušebních polygonů se plánuje i v Česku. 
Do vývoje technologie jsou zároveň 
investovány extrémně vysoké částky, 
kdy velikost investic za poslední tři roky 
překonala 80 miliard USD.1

Další bariérou elektromobility je 
nedostatečně rozvinutá dobíjecí 
infrastruktura, která může negativně 
ovlivnit motivaci lidí pořizovat si 
elektromobily. V ČR je relativně nízký 
počet elektromobilů na jeden dobíjecí 
bod (což je pozitivní), zároveň ale také 
relativně nízká hustota dobíjecích bodů. 
Rychlý rozvoj elektromobility, ke kterému 
dojde v budoucnu, výrazně ovlivní odvětví 
výroby a distribuce elektrické energie. 
Po kompletní elektrifikaci současného 
vozového parku by podle našich odhadů 
došlo k navýšení spotřeby elektrické 
energie o 30,5 TWh, tj. o 38 % výroby 
elektřiny, a ČR by se bez výstavby nových 
elektráren stala dovozcem elektrické 
energie.

Důležitým aspektem je uhlíková stopa 
elektromobilů. Ač elektromobily produkují 
nulové lokální emise, jejich globální emise 
silně závisí na energetickém mixu, který 
elektromobil „tankuje“. Ve většině států 
EU je uhlíková stopa elektromobilu nižší 
než uhlíková stopa srovnatelně velkého 
automobilu se spalovacím motorem. 
Výjimkou jsou státy s velkým podílem 
elektráren spalujících fosilní paliva, tedy 
Řecko, Polsko, Estonsko, Malta a Kypr, 
kde automobily se spalovacím motorem 
zanechávají nižší uhlíkovou stopu. V ČR 
vychází uhlíková stopa elektromobilu mírně 
nižší než u průměrného automobilu se 
spalovacím motorem.

Dále byla analyzována ekonomika provozu 
a výroby elektromobilů. Elektromobily 
jsou momentálně výrazně dražší než 
automobily se spalovacím pohonem, 
a tak se svému vlastníkovi či provozovateli 
vyplatí jen při vysokém ročním nájezdu. 
Pro výrobce automobilů bude přechod 
na elektromobilitu představovat velkou 
výzvu. Zejména bude potřeba přenastavit 
odběratelsko ‑dodavatelské vztahy a zajistit 
si dodávky bateriových článků pro trakční 
baterie elektromobilů. Kapacity pro 

Vlivem automatizace 
řízení je pak v Česku 
ohroženo vysokým rizikem 
ztráty práce až 74 % 
zaměstnanců v odvětví 
dopravy a skladování, 
v absolutních číslech jde 
o 182 tisíc lidí.

Předpokládáme přitom, že z aktuálního 
závodu o vývoj autonomního řízení vzejde 
do budoucna jen několik hlavních hráčů – 
stejně jako se to stalo i v případě softwaru 
a webových služeb. Jedním z největších 
přínosů autonomního řízení jistě bude 
komfort uživatelů, snížení dopravní 
nehodovosti téměř na nulu a umožnění 
individuální mobility i těm, kteří nyní řídit 
nemohou či nechtějí. Technologie zároveň 
umožní rozvoj sdílení vozidel i autonomní 
taxislužby.

1. https://www.brookings.edu/research/gauging‑investment‑in‑self‑driving‑cars/

https://www.brookings.edu/research/gauging-investment-in-self-driving-cars/
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Slovník pojmů

Zkratky zemí

Anoda – záporný pól bateriového článku.

Asynchronní elektromotor – elektromotor, jehož otáčky jsou rozdílné od otáček magnetického pole statoru.

APV – automobil na alternativní pohon jiný než elektrický (vodík, plyn).

BEV – bateriově poháněný elektromobil.

ECV – elektricky dobíjitelné automobily (BEH a PHEV).

HEV – hybridní automobil – automobil, který využívá jak spalovací motor, tak elektromotor. Nelze jej ale dobíjet ze zásuvky. Dobíjí se 
sám při brždění.

Katoda – kladný pól bateriového článku.

PHEV – plug ‑in hybrid – hybridní automobil, jehož baterie lze dobíjet i ze zásuvky.

Rotor – rotující část elektromotoru.

Stator – statická část elektromotoru vytvářející točivé magnetické pole.

Synchronní elektromotor – elektromotor, jehož otáčky jsou stejné jako otáčky pole vytvářené statorem.

Trakční (vysokonapěťová) baterie – baterie elektromobilu či hybridu, kterou automobil využívá primárně ke svému pohonu. Dále 
má automobil nízkonapěťovou baterii, kterou využívá k napájení světel, displejů, posilovačů a dalších nízkonapěťových elektrických 
komponentů.

Belgie (BE) Řecko (EL) Litva (LT) Portugalsko (PT)

Bulharsko (BG) Španělsko (ES) Lucembursko (LU) Rumunsko (RO)

Česká republika (CZ) Francie (FR) Maďarsko (HU) Slovinsko (SL)

Dánsko (DK) Chorvatsko (HR) Malta (MT) Slovensko (SK)

Německo (DE) Itálie (IT) Nizozemsko (NL) Finsko (FI)

Estonsko (EE) Kypr (CY) Rakousko (AT) Švédsko (SE)

Irsko (IE) Lotyšsko (LV) Polsko (PL) Velká Británie (UK)
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Trendy 
v automobilovém 
průmyslu
Odvětví výroby automobilů prochází momentálně 
zásadní technologickou proměnou – podobnou té, 
kterou prošlo odvětví výroby mobilních telefonů po 
představení prvního iPhonu.

Vzhledem k významu automobilového průmyslu pro 
českou ekonomiku jsme chtěli popsat hlavní trendy v 
automobilovém průmyslu a namodelovat jejich dopad 
na českou ekonomiku.

Kapitola Elektromobilita popisuje trend číslo 1. Nazvali 
jsme ji Elekromobilita, protože elektrifikace vozů bude 
stěžejní pro snížení emisí z dopravy. Trend číslo 2 pak 
popisuje kapitola Autonomní řízení. Kapitola Dopady 
technologických změn na automobilový průmysl v ČR 
pak prezentuje dopadovou analýzu těchto trendů na 
českou ekonomiku.

Přechod 
k nízkoemisním 
vozidlům

Autonomní řízení a s tím 
související digitalizace, 
konektivita a sdílení vozidel

21

Identifikovali jsme dva hlavní trendy:
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Regulace
Dříve než popíšeme jednotlivé trendy, je 
vhodné zmínit základní regulační rámec 
automobilového průmyslu, protože regulace 
citelně urychluje nástup obou trendů. 
Elektrifikace je výrazně urychlena zpřísňující 
se regulací emisí, autonomní řízení je zase 
urychleno zpřísňujícími se bezpečnostními 
normami. Na druhu stranu regulace může 
také zabránit tomu, aby na silnicích jezdila 
autonomně řízená vozidla, a to tím, že jejich 
provoz legislativně nedovolí.

Pařížská klimatická dohoda
Sektor dopravy je významným producentem 
skleníkových plynů. Po energetice se 
jedná o druhého největšího producenta 
skleníkových plynů v EU, který je dle dat 
Evropské environmentální agentury (EEA) 
zodpovědný za 23,3 % emisí skleníkových 
plynů. Osobní automobily jsou pak 
zodpovědné za 13,4 % emisí skleníkových 
plynů. Proto se na něj vztahuje Pařížská 
klimatická dohoda a na ni navazující 
regulace.

Základní fakta o Pařížské klimatické 
dohodě a cílech na snížení emisí CO2 
„Pařížská dohoda (dále jen Dohoda) byla 
přijata smluvními stranami Rámcové 

úmluvy OSN (Úmluva) o změně klimatu 
v prosinci 2015. Dohoda provádí ustanovení 
Úmluvy a po roce 2020 má nahradit dosud 
platný Kjótský protokol. Dohoda mimo jiné 
formuluje dlouhodobý cíl ochrany klimatu, 
jímž je přispět k udržení nárůstu průměrné 
globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C 
v porovnání s obdobím před průmyslovou 
revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty 
nepřekročil hranici 1,5 °C, a přináší 
významnou změnu, pokud jde o závazky 
snižování emisí skleníkových plynů. 
Dohoda totiž ukládá nejen rozvinutým, ale 
i rozvojovým státům povinnost stanovit si 
vnitrostátní redukční příspěvky k dosažení 
cíle Dohody. V rámci Pařížské dohody se ČR 
jako člen EU přihlásila s ostatními členskými 
státy EU společně snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o nejméně 40 % ve 
srovnání s rokem 1990.“2

Regulace CO2

Na závazky vyplývající z Pařížské dohody 
reaguje evropská regulace přísnějším 
limitem emisí CO2, které smí automobilky 
u svých nově prodaných automobilů 
vypustit. Pro rok 2015 až 2020 je roční limit 
vypuštěných emisí za celou flotilu v průměru 
130 g CO2 na kilometr. Od roku 2021 se limit 

zpřísní na 95 g CO2 na kilometr. Za rok 2017 
činily emise CO2 v průměru 118,5 gramů 
CO2 na kilometr, signifikantně méně, než 
je povolený limit. Ještě v roce 2007 činily 
průměrné vypouštěné emise 158,7 gramů 
CO2 na kilometr. Na druhou stranu, rok 
2021 se blíží a aktuální vypouštěné emise 
CO2 jsou výrazně nad cílem pro rok 2021. 
Automobilky tak budou muset vystupňovat 
úsilí, aby limit splnily a nemusely platit 
vysoké pokuty za jeho nesplnění. Za každé 
auto a každý gram CO2 vypuštěný nad limit 
platí automobilky od roku 2019 pokutu 
95 €. Regulace zavádí pozitivní motivaci 
pro automobilky, aby vyráběly nízkoemisní 
automobily (elektromobily a plug ‑in hybridy), 
v podobě takzvaných superkreditů – vozidlo 
s emisemi pod 50 g CO2 se do limitu počítá 
několikrát.3

O regulaci emisí CO2 po roce 2021 se 
aktuálně vyjednává. Komise navrhla snížení 
flotilových emisí do roku 2030 o 30 %, 
Rada o 35 % a Evropský parlament o 40 %. 
V trialogu bylo dosaženo kompromisu 
redukce o 37,5 %, který ale zatím nebyl 
finálně schválen.4

Zdroj: ACEA, Evropský parlament, Rada Evropy

2. https://www.mzp.cz/cz/parizska_dohoda

3. https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en

4. https://www.reuters.com/article/us‑eu‑autos‑emissions/eu‑agrees‑deal‑to‑cut‑greenhouse‑emissions‑from‑cars‑idUSKBN1OG278
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Normy Euro
Zatímco regulace CO2 omezuje emise 
hlavního skleníkového plynu, který ale 
v běžných koncentracích není zdraví 
nebezpečný, normy Euro regulují množství 
vypouštěných plynů a pevných látek, 
které zdraví nebezpečné jsou. Jedná se 
o tyto látky: oxid uhelnatý, oxidy dusíku, 
uhlovodíky a pevné částice (saze). Od roku 
2014 platí norma Euro 6, která zpřísňuje 
vypouštění oxidů dusíku u automobilů 
s dieselovým motorem. Předchozí norma 
Euro 5 (účinnost 2009) zejména zpřísňovala 
emise pevných částic u dieselů, v důsledku 
čehož se do automobilů s dieselovým 
motorem musely začít montovat filtry 
pevných částic. Od roku 2018 musí být 
i benzínové motory s přímým vstřikováním 
vybaveny filtrem pevných částic.

Metodika měření emisí
Emise CO2 a dalších plynů vypouštěných 
osobními a lehkými užitkovými automobily 

se měří v laboratoři pomocí měřicího 
cyklu NEDC (New European Driving Cycle), 
který je kritizován za nerealisticky nízké 
výsledky. Tato kritika zesílila po vypuknutí 
skandálu Dieselgate (viz box Dieselgate). 
Z tohoto důvodu byl zaveden (s platností 
od září 2018) měřicí standard WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure), který by měl více odpovídat 
reálnému používání automobilů. WLTP test 
(který se stále provádí v laboratoři) bude 
později doplněn o testování v reálných 
podmínkách (RDE test), aby se prokázalo, 
že hodnoty vykazované pomocí WLTP 
nejsou nerealistické.

Bezpečnostní normy
Bezpečnost nově uváděných vozidel měří 
organizace Euro NCAP pomocí známých 
crash testů a ohodnocuje automobily 
odpovídajícím počtem hvězdiček 
(maximum 5). Testy jsou medializované 
a ztráta pouhé jedné hvězdičky může 

znamenat pro výrobce automobilu 
reputační riziko. Ve stále větší míře se 
hodnotí asistenční systémy (automatické 
brždění před překážkou, udržování 
v jízdním pruhu, hlídání mrtvého úhlu 
a další), což nutí automobilky investovat  
do vývoje autonomního řízení.
 

                Dieselgate

Jde o největší skandál v automobilovém průmyslu za posledních několik dekád. 
Vypukl v září 2015, kdy americká agentura pro životní prostředí EPA informovala, 
že koncern VW namontoval do svých dieselových automobilů podvodný 
software. Tento software rozpoznal, že je automobil právě na testu emisí, a při 
měření upravil chování motoru tak, aby automobil vykazoval nízké emise oxidů 
dusíku (NOX). V reálném provozu ale byly emise NOX násobně vyšší než emise 
vykazované v emisních testech. Následně vyšlo najevo, že tento podvodný 
software byl nainstalován až do 11 mil. automobilů koncernu VW s naftovým 
motorem (včetně automobilů značky Škoda). Koncern VW musel v USA zaplatit 
rekordní pokutu 4,3 mld. USD. V EU se takto masivní pokutě sice vyhnul, musel 
ale svolat automobily s podvodným softwarem a software přehrát tak, aby 
snížil emise NOX u vozidel s podvodným softwarem. K softwarovým úpravám 
přistoupili u svých dieselových automobilů i další výrobci (BMW, Daimler).

Důsledky Dieselgate jsou dalekosáhlé. Řada měst zejména v Německu vyhlásila 
zákaz vjezdu dieselových automobilů se starou emisní normou do svých center. 
Registrace automobilů s dieselovým motorem prudce poklesly, což je problém, 
protože dieselové automobily mají nižší emise CO2 než benzínové, a automobilky 
tak budou mít problém splnit v roce 2021 limity CO2. Hlavně ale byla zásadně 
narušena důvěra v celý automobilový průmysl. Dieselgate v důsledku urychlila 
nástup elektromobility.



Automobilový průmysl  | Znovuobjevení automobilu

9

Po dlouhých dekádách, kdy automobilky 
vylepšovaly vlastnosti spalovacích motorů, 
nyní přichází zásadní technologická změna.

Elektromobilita

Stále přísnější emisní regulace si 
vynutí masivní nasazení bezemisních 
či nízkoemisních vozidel. Ačkoliv 
elektromobilita není jedinou možností, jak 
emisním limitům dostát, je z dostupných 
řešení nejvíce připravená pro nasazení 
v sériové výrobě. V následující dekádě 
(a pravděpodobně i v dekádách 
následujících) proto bude pokračovat 
její rozmach, který vidíme už dnes. 
Tato kapitola analyzuje řadu aspektů 
elektromobility – dobíjecí infrastrukturu, 
tržní podíl elektromobilů a ekonomiku 
jejich provozu, plány automobilek ohledně 
elektromobility a rizikové faktory pro 
sériovou výrobu elektromobilů, dopad 
elektromobility na energetickou bilanci ČR, 
uhlíkovou stopu elektromobilů a další.
 
Vodík – výhody a nevýhody
Před analýzou samotné elektromobility je 
vhodné krátce popsat hlavní alternativu 
k elektromobilům – automobily na vodíkové 
palivové články. Takovýto automobil je také 
de facto elektromobil, který si ale elektřinu 
vyrábí sám v palivových článcích reakcí 
vodíku a kyslíku. Výhodou vodíkových 
automobilů je vysoká energetická hustota 
vodíku. Automobil tak nemusí vozit „mrtvou 
váhu“ v podobě těžké trakční baterie. Další 
výhodou je rychlé natankování nádrže 
srovnatelné s rychlostí tankování nádrže 
auta se spalovacím motorem. Vodík má 
ale i řadu nevýhod. Jeho výroba je značně 
nákladná, a navíc jsou jeho skladování 
a transport energeticky náročné. Ve 
výsledku tak vychází elektromobilita 
ekonomicky výhodněji, alespoň v případě 
osobních automobilů. Technologie 
bateriemi poháněných elektromobilů 
se již převedla do sériové výroby a ceny 

trakčních baterií klesají. Vodík tak zůstává 
zajímavou alternativou, ale dominantním 
alternativním pohonem u osobních 
automobilů, přinejmenším v nejbližší době, 
budou bateriově poháněné elektromobily.

Dobíjecí stanice
Vybudování infrastruktury umožňující 
dobíjení elektromobilů je nutným 
předpokladem pro rozvoj elektromobility. 
Bez vybudované infrastruktury 
bude ochota spotřebitelů kupovat si 
elektromobily nízká, protože na dálkových 
trasách by je neměli kde dobíjet. Bez 
elektromobilů v provozu zase bude 
v tržním prostředí motivace pro výstavbu 
dobíjecí infrastruktury nízká. Rozjezd 
elektromobility tak zpočátku může být 
urychlen veřejnou podporou výstavby 
infrastruktury. Následující podkapitola 
popisuje typy dobíjecích stanic a ukazuje 
základní ukazatele dobíjecí infrastruktury.

Základní standardy dobíjecích stanic
Na rozdíl od automobilů se spalovacím 
motorem, se kterými lze natankovat na 
každé čerpací stanici, elektromobil (alespoň 
zatím) nelze dobít na všech dobíjecích 
stanicích. To je způsobeno tím, že 
v současné době existuje několik dobíjecích 
standardů. Existence vícero standardů 
je bohužel jednou z bariér rozvoje 
elektromobility. Ekonomicky také nedává 
smysl, protože už tak vysoké náklady na 
vybudování dobíjecí infrastruktury se 
ještě dále zvýší nutností instalovat více 
dobíjecích stanic než v případě jediného 
dobíjecího standardu nebo nutností 
vlastníků elektromobilů disponovat 
redukcemi mezi jednotlivými dobíjecími 
standardy.

CCS (Combined Charging System)
Jedná se o dobíjecí standard, který je 
podporován v Evropě, ale rozvíjí se i v USA. 
Stojí za ním automobilky BMW, VW Group, 
Mercedes ‑Benz, Ford a General Motors. Je 
možné, že se k tomuto standardu připojí 
i další automobilky. V jednom konektoru 
se kombinuje jak dobíjení střídavým 
proudem (jednou nebo třemi fázemi), tak 
rychlé dobíjení stejnosměrným proudem. 
V budoucnu by měl tento standard 
podporovat dobíjení s výkonem až 350 kW. 
S takovýmto dobíjecím výkonem by i velkou 
trakční baterii elektromobilu bylo možné 
dobít za několik minut. Samozřejmě 
baterie musí takovýto nabíjecí výkon 
vydržet a vyvinout takovouto baterii není 
triviální úkol. Společnost Ionity, což je 
společný podnik BMW, VW, Mercedes ‑Benz 
a Fordu, v blízké budoucnosti vybuduje 
síť dobíjecích stanic s takto vysokým 
dobíjecím výkonem po celé Evropě.5 V říjnu 
2018 bylo v západní Evropě postaveno 
10 stanic a dalších 20 se budovalo. Do 
roku 2020 by mělo být na území Evropy 
vybudováno okolo hlavních silničních tahů 
celkem 400 stanic.

5. ionity.eu

https://ionity.eu/
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Tesla Supercharger
Automobilka Tesla si vytvořila svůj vlastní 
dobíjecí standard. Její dobíjecí stanice 
jsou schopné poskytnout vysoký dobíjecí 
výkon až 145 kW, byť jsou vozy Tesla zatím 
schopné se dobíjet maximálním výkonem 
120 kW. Síť dobíjecích stanic Supercharger 
je vybudovaná podél hlavních tahů 
v Severní Americe, Evropě (především 
západní), Asii a Blízkém východě 
( Jordánsko, SAE, zatím však ne v Izraeli) 
a umožňuje tak pohodlné cestování na 
dlouhé vzdálenosti.

CHAdeMO (CHArge de MOve)
Jde o japonský dobíjecí standard, za kterým 
stojí automobilky Nissan, Mitsubishi, 
Subaru a Kia. Později se přidala také 
Toyota. Na rozdíl od CCS nemá nabíjení 
stejnosměrným a střídavým proudem 
integrované do jednoho konektoru, ale 
jsou rozdělené do dvou. Umožňuje dobíjecí 
výkon až 62,5 kW.

Mennekes
Jedná se o evropský standard, který 
umožňuje dobíjení střídavým proudem až 
do výkonu 22 kW. Byl doplněn i o rychlejší 
dobíjení stejnosměrným proudem.

Hustota dobíjecích bodů
Většina (69,0 %, respektive 76,7 %) 
dobíjecích bodů6 pro elektromobily je 
v Evropě koncentrovaná do 5 států – 
Nizozemska, Německa, Francie, Velké 
Británie a Norska. Navíc většina 
z instalovaných nabíjecích bodů je s nízkým 
nabíjecím výkonem pod 22 kW, které jsou 
obtížně použitelné pro dálkové cestování 
elektromobilem. V ČR je dle dat EAFO 
aktuálně k dispozici 666 dobíjecích bodů, 
z toho 178 s vysokým dobíjecím výkonem.

Počet dobíjecích bodů pro elektromobily (2018)

Nemá  ‑li být omezen rozvoj elektromobility, 
nesmí počet dobíjecích bodů zaostávat 
za počtem elektromobilů v provozu. Ve 
statistice počtu elektromobilů na jednu 
nabíjecí stanici je velká variabilita napříč 
Evropou. V některých státech předběhly 
prodeje elektromobilů výstavbu dobíjecí 
infrastruktury – například na Islandu, 
v Belgii a Norsku –, což přináší problémy 

uživatelům elektromobilů. ČR se nachází 
na opačném pólu, ve skupině zemí, kde 
spíše prodeje elektromobilů zaostávají za 
infrastrukturou. Aktuálně v ČR na jednu 
dobíjecí stanici připadají 3 automobily 
dobíjené ze zásuvky (elektromobil nebo 
plug ‑in hybrid).

Zdroj: EAFO

6. Dobíjecím bodem se rozumí stojan, kterým je možné dobít elektromobil či plug‑in hybrid. Každá dobíjecí 
stanice tak má několik dobíjecích bodů

Nemá  ‑li být 
omezen rozvoj 
elektromobility, 
nesmí počet 
dobíjecích 
bodů zaostávat 
za počtem 
elektromobilů 
v provozu.
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Počet elektromobilů a plug‑in hybridů na jednu nabíjecí stanici (2018)

Počet dobíjecích bodů na 1000 km2 (2018)

Zdroj: EAFO; vyloučeno Chorvatsko, které dle EAFO vykazovalo 0 dobíjecích automobilů na jednu nabíjecí stanici

Zdroj: EAFO, Eurostat, výpočty Deloitte

Dalším měřítkem rozvinutosti dobíjecí 
infrastruktury je její hustota (počet 
dobíjecích stanic na 1000 km2). Čím vyšší 
je hodnota tohoto indikátoru, tím je menší 
pravděpodobnost, že řidič elektromobilu 
nedojede do zvoleného cíle v rámci 

dané země, a tím více bude elektromobil 
využitelný pro dálkovou jízdu v dané zemi. 
Tento indikátor má opět značnou variabilitu 
napříč EU. Nejhustší infrastruktura, více 
než 800 dobíjecích bodů na 1000 km2, 
je v Nizozemsku. Na opačném pólu se 

nacházejí Bulharsko, Rumunsko, Řecko 
a Turecko s méně než jedním dobíjecím 
bodem na 1000 km2. V ČR se nachází 
8,4 dobíjecího bodu na 1000 km2.
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V roce 2017 provedla společnost Deloitte 
globální studii na vzorku více než 22 000 
respondentů ze 17 zemí (Deloitte, 2017), 
která měří postoje občanů k elektromobilům, 
autonomním vozidlům a sdílení automobilu/
jízdy. Studie ukazuje, že 66 % Němců 
vyžaduje minimální dojezd elektromobilu 
400 km. Podobné preference mají i zákazníci 
v USA, kde dojezd více než 400 km vyžaduje 
51 % zákazníků. Na opačném pólu je 
například Francie, kde takovýto dojezd 
vyžaduje jen 29 % zákazníků. Průzkum 
ohledně rychlosti dobíjení ukazuje, že 
většina populace v Německu a v dalších 
vyspělých zemích preferuje rychlodobíjení, 
tj. maximální čas pro nabití baterie na 
100 % do jedné hodiny. Na druhou stranu, 
elektromobily se většinou dobíjí jen do 
cca 80 %, protože dobíjení posledních 10 až 
20 % trvá velmi dlouho.

Technologie baterií
Li‑Ion baterie
Po svém vítězném tažení v mobilních 
telefonech a dalších elektronických 
zařízeních se Li ‑Ion bateriové články 
zabydlely i v útrobách automobilů 
a zabydlují se také v úložištích elektrické 
energie. Technologie Li ‑Ion baterií se 
v posledních letech překotně vyvíjí. 
Následující popis nastiňuje základní typy  
Li ‑Ion baterií, které se momentálně 
využívají v automobilovém průmyslu nebo 
se o jejich využití uvažuje.

Li ‑Ion baterie se dělí zejména podle 
materiálů použitých v katodě (oxidy lithia 
a dalších kovů). Podle prvků použitých 
ve sloučenině se označují i jednotlivé tipy 
katody, přičemž L pro lithium a O pro kyslík 
se často vynechává (např. NMC označuje 
sloučeninu lithia, niklu, manganu, kobaltu 
a kyslíku). Základní typy katod používané 
v trakčních bateriích elektromobilů jsou 
zejména LMO (lithium, mangan, kyslík), LCO 
(lithium, kobalt, kyslík), NMC (lithium, nikl, 
mangan, kobalt, kyslík), LFP (lithium, železo, 
fosfor, kyslík) a NCA (lithium, nikl, kobalt, 
hliník, kyslík).

Anoda bateriových článků trakčních 
baterií elektromobilů je většinou vyrobená 
z uhlíku. V některých případech ze slitiny 

lithia (např. LTO – lithium, titan a kyslík). 
Dalším možným materiálem anody je 
křemík, ale anoda z tohoto materiálu je 
poměrně tepelně nestabilní. Proto se 
křemík spíše přidává do uhlíkové anody pro 
zvýšení energetické hustoty baterie.

Z výše uvedených technologií se vědci 
snaží vybrat tu, která nejlépe kombinuje 
energetickou hustotu, životnost, 
bezpečnost a cenu. Navíc samozřejmě 
vyvíjejí další vhodné sloučeniny. Pro 
elektromobily jsou nejperspektivnějšími 
technologiemi NCA (používá ji Tesla ve 
svých elektromobilech) a zejména NMC. 
Trendem posledních let je u NMC baterií 
zredukovat obsah kobaltu, který je drahý 
a jehož dostupnost je problematická 
(viz oddíl Ekonomika výroby elektromobilů), 
a nahradit jej zejména niklem, což by mělo 
zvýšit energetickou hustotu. Redukce 
kobaltu ale snižuje životnost baterie. Podle 
procentuálního zastoupení jednotlivých 
prvků v NMC rozlišujeme několik typů: od 
NMC 111 s rovnocenným zastoupením 
všech prvků přes NMC 442 a NMC 622 až 
po NMC 811 s 80 % niklu, 10 % manganu 
a 10 % kobaltu. Posledně jmenovaná 
varianta by měla dosahovat energetické 
hustoty až 300 Wh/kg. Sériově vyráběné 
elektromobily aktuálně používají články 
o hustotě maximálně 200–250 Wh/kg.

Solid‑state baterie
Dalším vývojovým stupněm Li ‑Ion baterií 
je nahrazení tekutého elektrolytu mezi 
katodou a anodou pevným elektrolytem. 
Toto řešení má oproti tekutému elektrolytu 
řadu výhod, zejména nižší riziko zkratu 
a požáru v případě proražení bateriového 
článku (nehody), dále pak větší termální 
stabilitu, což umožňuje rychlejší nabíjení 
a vybíjení baterie. Nevýhodou je prozatím 
vysoká cena solid ‑state baterií. Jejich 
vývoj pokračuje a výhledově se jedná 
o perspektivní technologii, která by se 
v příští dekádě mohla dostat do sériové 
výroby.

Technologie elektromotorů
V elektromobilech se používají 2 typy 
elektromotorů – synchronní a asynchronní.

Synchronní elektromotory 
s permanentními magnety
Jsou konstrukčně jednodušší a mají oproti 
asynchronním motorům vyšší účinnost, 
zejména ve vysokých otáčkách. Nevýhodou 
je, že permanentní magnety mohou 
obsahovat vzácné kovy, jejichž cena může 
v čase velmi kolísat, což je problematické 
pro sériovou výrobu elektromobilů. Někteří 
výrobci se proto snaží obsah drahých 
kovů v synchronních motorech zredukovat 
(např. BMW).

Asynchronní motory
Jejich výhodou je, že dosahují vyšších 
výkonů než synchronní motory 
s permanentními magnety. Proto také 
našly své využití ve výkonných modelech 
automobilky Tesla (Model S, Model X) a dále 
také v SUV Audi e ‑Tron a SUV Mercedes 
EQC.

Tržní podíl elektromobilů
Současný stav
Jak si vlastně vedou elektromobily či jiné 
automobily s alternativním pohonem 
v porovnání s automobily na konvenční 
pohon? Jaký mají tržní podíl?

Následující grafy ukazují, že u nově 
registrovaných automobilů v EU stále 
dominují auta na konvenční pohon (benzín 
a diesel). Auta na alternativní pohony 
(elektromobily, plug ‑in hybridy, hybridy, 
jiná vozidla na alternativní pohony) mají 
podíl v řádu jednotek procent. Samotné 
elektromobily mají podíl jen 1,0 %. Vlivem 
Dieselgate a následných zákazů provozu 
starších aut s dieselovým motorem 
v některých městech klesají registrace 
dieselů (byť klesají z vysoké základny), to 
je kompenzováno nárůstem registrací aut 
s benzínovým motorem. Registrace aut 
s alternativním pohonem rostou velmi 
dynamicky, u elektromobilů o 38,7 % 
(meziroční růst za 1. pololetí 2018). 
Nicméně jedná se o růst z nízké základny, 
podíl tak zůstává stále velmi malý.
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Situace v ČR je podobná jako ve zbytku 
Evropy, jen dominance spalovacích motorů 
je ještě výraznější. Elektromobily dosahují 
podílu na nových registracích pouze 0,2 % 
(data za 1. pololetí 2018). I v ČR vidíme 
odklon od aut s dieselovým motorem. Jejich 
registrace meziročně klesají o 19,5 %. Pokles 
jejich registrací je kompenzován nárůstem 
registrací automobilů s benzínovým 

motorem (absolutní meziroční nárůst 
registrace aut s benzínovým motorem  
o 11 291, oproti tomu absolutní pokles aut 
s dieselovým motorem o 11 030). Dieselové 
automobily mají podíl na vozovém parku 
37 %, podíl vozidel na alternativní pohon je 
zanedbatelný.

Nové registrace podle typu pohonu, EU + EFTA, Q1–Q2 2018

Nové registrace podle typu pohonu, EU + EFTA, Q1–Q2 2018, meziroční růsty

Zdroj: ACEA, výpočty Deloitte

Zdroj: ACEA, výpočty Deloitte
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Nové registrace podle typu pohonu, ČR, Q1–Q2 2018

Nové registrace podle typu pohonu, ČR, Q1–Q2 2018, meziroční růsty
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Podíl elektromobilů (BEV) a plug‑in hybridů (PHEV) na vozovém parku

Složení vozového parku podle typu paliva (APV zahrnuje i elektromobily)

Zdroj: ACEA

Zdroj: Eurostat

Predikce
Vývoj prodejů elektromobilů v ČR se pokusil 
predikovat například Národní akční plán čisté 
mobility z října 2015. Podíl elektromobilů na 
nových registracích v roce 2025 odhaduje 
na 4,1 %, podíl plug ‑in hybridů pak na 7,8 %. 
V roce 2030 odhaduje společný podíl plug ‑in 
hybridů a elektromobilů na 20,9 %. Tři roky 
je však v takto dynamickém odvětví, jako je 
výroba elektromobilů, dlouhá doba. Jednak 
se od té doby zlepšily a zlevnily technologie, 
také, a to především, bude přijata regulace 

emisí, která automobilky v příštím desetiletí 
donutí elektromobily vyrábět a prodávat.

Proto jsme se pokusili namodelovat vývoj 
registrací elektromobilů v ČR v návaznosti 
na požadované snížení emisí CO2. 
V době psaní tohoto reportu ještě není 
jasné, jak striktní tato regulace bude, ale 
pravděpodobně budou muset automobilky 
snížit flotilové emise do roku 2030 o 35 % 
(podle posledních zpráv z vyjednávání 
dokonce o 37,5 %) oproti roku 2020, což bez 

masivního nasazení elektromobilů nepůjde 
splnit. Naši predikci opíráme o předpoklad, 
že flotilové emise aut se spalovacím 
motorem nebudou automobilky schopny 
stlačit pod 100 g CO2/km (měřeno metodikou 
NEDC). Dále v prvním kroku předpokládáme, 
že automobilky budou plnit limit výhradně 
díky elektromobilům (a nikoliv například 
plug ‑in hybridům). Tedy již limit platný od 
roku 2021 (95 g CO2/ km) si vynutí nasazení 
elektromobilů. Aby automobilky nový limit 
splnily, musel by při pravděpodobném 

Na vozovém parku mají 
elektromobily a plug‑
‑in hybridy ještě nižší 
podíl než na nových 
registracích, jelikož 
„elektrický boom“ 
začal teprve před 
několika lety. Konkrétně 
v ČR činí jen 0,02 %, 
v absolutním vyjádření 
cca 1 000 vozidel. 
Naopak na špičce 
této statistiky jsou 
Nizozemsko a Velká 
Británie.
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poklesu limitu o 35 % do roku 2030 činit 
podíl elektromobilů na nových registracích 
38 % v roce 2030. Při poklesu limitu CO2 
o 40 %, což navrhuje Evropský parlament, 
by musel podíl elektromobilů činit dokonce 
43 %.

Pokud by se automobilky rozhodly splnit 
redukci emisí CO2 jen pomocí plug ‑in 
hybridů, pak by podíl plug ‑in hybridů 
na nových registracích musel činit 57 % 
(při redukci flotilových emisí CO2 o 35 %). 
Předpokládáme třetinové emise plug‑
‑in hybridů oproti flotile automobilů se 
spalovacím motorem (tj. 33 g CO2/100 km). 
Hybridní vozidla bez možnosti dobíjení ze 
zásuvky nemají potenciál výrazně srazit 
emise CO2, protože jejich spotřeba, která je 

přímo úměrná emisím CO2, je obdobná jako 
spotřeba například dieselových automobilů.

Je pravděpodobné, i podle ohlášených plánů 
automobilek (viz oddíl Plány automobilek 
na poli elektromobility), že nebudou plnit 
emisní normy jen pomocí plug ‑in hybridů. 
Na druhou stranu, plug ‑in hybridy budou 
pro řadu zákazníků atraktivnější než čisté 
elektromobily, protože nejsou tak závislé 
na dobíjecí infrastruktuře a mají delší 
dojezd než elektromobily. A tak se jako 
nejrealističtější jeví scénář, kdy budou 
automobilky kombinovat nabídku plug ‑in 
hybridů a elektromobilů. Předpokládáme 
poměr 2:1 ve prospěch elektromobilů, 
což je i současný poměr nových registrací 
elektromobilů a plug ‑in hybridů v ČR. 

V takovémto scénáři by podíl elektromobilů 
na nových registracích v roce 2030 činil 
28,7 % a podíl plug ‑in hybridů 14,3 % (opět 
při redukci flotilových emisí CO2 o 35 %). 
V tomto scénáři by se podíl elektromobilů 
na českém vozovém parku měl podle našich 
odhadů do roku 2030 přiblížit k 8 %.

K podobným závěrům došla i nedávno 
zveřejněná globální studie Deloitte (2019)
o elektromobilitě. Klesající náklady na výrobu 
elektromobilů (zejména trakčních baterií) 
způsobí nárůst podílu elektromobilů na 
celosvětových nových registracích k 20 % 
v roce 2030 (v absolutních číslech by se tak 
v roce 2030 mělo celosvětově prodat 21 mil. 
elektromobilů).

Odhad vývoje podílů elektromobilů a plug‑in hybridů na nových registracích (%)

Zdroj: Odhad Deloitte

„Při pravděpodobném poklesu limitu vypouštěného 
CO2 o 35 % do roku 2030 by musel činit podíl 
elektromobilů na nových registracích 38 % v roce 
2030. Při poklesu limitu CO2 o 40 %, což navrhuje 
Evropský parlament, by musel podíl elektromobilů 
činit dokonce 43 %.
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Plány automobilek na poli 
elektromobility
Na zpřísňující regulaci a pokroky 
v technologii elektromobilů reagují 
i výrobci a přicházejí s plány na expanzi 
elektromobilů ve své nabídce.

Tesla
Americkou Teslu nelze nezmínit ve 
výčtu automobilek zabývajících se 
elektromobilitou jako první. Právě tato 
malá (malá produkcí, nikoliv však tržní 
kapitalizací) kalifornská automobilka je 
považována za etalon elektromobility, vůči 
kterému se další výrobci poměřují. Jako 
první ukázala, že elektromobily nemusí 
být jen ekologické vozy do města, ale 
mohou výkonovými parametry dokonce 
překonávat auta se spalovacími motory. 
Momentálně produkuje tři úspěšné 
modely – luxusní modely S a X a masový 
model 3. Zejména nejlevnější model 
3 je komerčně velmi úspěšný. Výhodou 
Tesly oproti konvenčním výrobcům 
je vybudovaná síť dobíjecích stanic 
Supercharger (viz oddíl Dobíjecí stanice). 
S pomocí sítě Supercharger a vzhledem 
k relativně dlouhému dojezdu vozů Tesla 
(až 500 km podle typu baterie) je možné 
s jejími vozy plnohodnotně cestovat i na 
dlouhé vzdálenosti. V plánech automobilky 
Tesla jsou v následujících letech další 
modely, model Y (menší SUV), pick ‑up, 
a dokonce i elektrický truck Semi.

Pevné místo ve strategii Tesly mají společné 
továrny s firmou Panasonic na výrobu 
bateriových článků a trakčních baterií 
zvané Gigafactory. Podle strategie Tesly 
by měla výroba vlastních článků přinést 
cenovou výhodu oproti nákupu z externích 
zdrojů (vertikální integrace). Dlouhodobé 
ziskovosti se však Tesle zatím nepodařilo 
dosáhnout.

Za zmínku rovněž stojí, že Tesla nedávno 
otevřela pobočku v ČR. Pravděpodobným 
důvodem je, aby čeští vlastníci vozů Tesla 
nemuseli servisovat své vozy v Německu či 
Rakousku, což bude obzvláště důležité, až 
začne prodej masového Modelu 3 v Evropě.

VW
Ačkoliv se koncern VW proslavil (pozitivně 
i negativně) svými dieselovými motory, 
chystá v následujících letech mohutnou 
elektroofenzivu. Automobilka dle 
svého vyjádření dokonce do roku 2040 
úplně přestane vyrábět automobily se 
spalovacím motorem, aby splnila cíle 
definované Pařížskou klimatickou dohodou. 
Prozatím má koncern ve své nabídce 
jen elektrickou verzi hatchbacku Golf 
a elektrickou verzi malého Volkswagenu 
Up!, které jsou odvozené od modelů 
se spalovacími motory. Koncern však 
nově vyvinul platformu MEB (Modularer 
Elektrobaukasten, modulární platforma 
pro elektrická vozidla) určenou čistě pro 
elektrická vozidla, na které by v budoucnu 
měla stát většina automobilů VW na 
elektrický pohon (rodina elektromobilů 
I. D.). Do roku 2025 chce VW na této 
platformě vyrábět více než milion vozů 
ročně ve zhruba 30 různých modelech 
napříč koncernem VW7. Měly by být 
využity výhody úspor z rozsahu, kdy se 
„rozpustí“ náklady na vývoj této platformy 
do mnoha automobilů. Sám koncern tuto 
transformaci považuje za největší od dob 
přechodu od VW Beetle na VW Golf. Cílem 
je vyrábět elektromobily dostupné pro 
všechny. Je možné, že svoji platformu bude 
sdílet VW i s automobilkou Ford.

Dalším pilířem strategie VW je „nákup 
bateriových článků ve velkém“. Tím, že od 
několika dodavatelů odebere články pro 
mnoho milionů elektromobilů, by si měl být 
schopen vyjednat velmi nízkou cenu a získat 
tím nákladovou výhodu oproti současnému 
stavu, kdy se elektromobily vyrábějí jen 
malosériově. První automobil postavený na 
platformě MEB (pravděpodobně hatchback 
NEO) by měl dle vyjádření automobilky stát 
podobně jako dieselový Golf, což by oproti 
současnému elektrickému Golfu, který stojí 
téměř 1 mil. Kč, znamenalo značné snížení 
ceny.

Stranou elektrické ofenzívy koncernu VW 
nezůstane ani automobilka Škoda. Prvním 
elektromobilem postaveným na platformě 

MEB bude sériová verze konceptu Vision E. 
Ještě před ní by měla být představena 
elektrická verze Škody Citigo, která bude 
odvozena od Volkswagenu e ‑Up!. Do roku 
2025 plánuje Škoda Auto vyrábět pět čistě 
elektrických automobilů napříč segmenty.8

Automobilky Audi a Porsche nečekaly na 
dokončení vývoje platformy MEB a svoje 
elektromobily vyvinuly na vlastní platformě. 
V případě Audi se jedná o SUV e ‑Tron 
a v případě Porsche o model Taycan. Je 
pravděpodobné, zejména v případě Audi, 
že další modely již budou postaveny na 
platformě MEB.

BMW
BMW se z konvenčních automobilek „vrhlo“ 
na elektromobilitu jako jedno z prvních, 
když už v roce 2013 uvedlo na trh městský 
elektromobil i3. Pak se ale spíše soustředilo 
na vývoj plug ‑in hybridních aut. Nicméně 
ani v Mnichově nespí a na vývoji nových 
elektrických modelů intenzivně pracují, mimo 
jiné i proto, že jim v segmentu luxusních vozů 
vyrostl silný konkurent v podobě Tesly. V roce 
2021 by mělo mít BMW Group v nabídce 
celkem pět elektrických modelů – kromě 
i3 pravděpodobně také elektrické Mini, 
SUV iX3 a iNext a také sedan/liftback i4. 
Do roku 2025 plánuje BMW dvanáct plně 
elektrických modelů. Aby pro ně zajistilo 
dostatek bateriových článků, uzavřelo BMW 
smlouvu s čínským výrobcem baterií CATL. 
Část bateriových článků bude vyráběna 
v Německu.

Mercedes ‑Benz
Mercedes ‑Benz nedávno představil 
první elektromobil s dlouhým dojezdem 
SUV EQC. Podle své strategie9 by měl do 
roku 2022 představit více než 10 čistě 
elektrických modelů. Do roku 2025 by 
měl podíl tržeb z elektromobilů činit až 
25 %. Mercedes ‑Benz se nevzdává ani 
vývoje automobilů s vodíkovými články. 
V osobních automobilech jej najdeme 
například v SUV GLC F ‑CELL.

Daimler nechce ztratit svůj tržní podíl 
v segmentu nákladních automobilů na 

7. https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2017/02/the‑e‑mobility‑module.html

8. http://www.skoda‑auto.com/news/news‑detail/all‑electric‑vehicles

9. https://www.daimler.com/innovation/interview‑with‑ola‑kaellenius‑on‑drive‑train‑strategy.html

https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2017/02/the-e-mobility-module.html
http://www.skoda-auto.com/news/news-detail/all-electric-vehicles
https://www.daimler.com/innovation/interview-with-ola-kaellenius-on-drive-train-strategy.html
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úkor Tesly, a tak představil dva elektrické 
tahače – lehčí eM2 a těžký eCascadia jako 
reakci na představení tahače Tesla Semi.

Nissan ‑Renault
Japonsko ‑francouzský koncern se zdá 
být na elektromobilitu dobře připraven. 
Ve svém portfoliu má již nyní dva velmi 
úspěšné elektromobily. Nissan Leaf, 
globálně jeden z nejprodávanějších 
elektromobilů, který byl nedávno uveden 
ve druhé generaci, a Renault Zoe, jeden 
z nejprodávanějších elektromobilů 
v Evropě. Jen samotný Renault plánuje mít 
do roku 2022 v portfoliu osm elektromobilů 
(BEV) a dvanáct elektrifikovaných aut (PHEV 
a HEV).

Toyota
Toyota se proslavila zejména jako výrobce 
hybridních automobilů. Nelze očekávat, 
že se od této strategie příliš odchýlí. Spíše 
se, aby splnila emisní limity stanovené EU, 
ve větší míře zaměří na plug ‑in hybridy, 
které mají ještě nižší emise než klasické 
hybridy. Toyota také do velké míry spoléhá 
na vodík. Malosériově například vyrábí 
vodíkový automobil Toyota Mirai. Nasazení 
elektromobilů se ale Toyota na některých 
trzích (Čína, EU) pravděpodobně nevyhne.

Hyundai ‑Kia
Koncern Hyundai ‑Kia má již nyní ve své 
nabídce několik elektromobilů, například 
elektrické verze Kia Soul či Hyundai Ioniq. 
Nově představuje elektromobily Hyundai 
Kona a Kia Niro. Oproti evropským 
automobilkám má koncern tu výhodu, že se 
řada jeho automobilů vyrábí v Jižní Koreji, 
kde jsou zároveň koncentrované kapacity 
na výrobu bateriových článků (firmy LG 
Chem, Samsung SDI a SK Innovation). 
To zjednodušuje logistiku a potenciálně 
i snižuje náklady. Hyundai rovněž 
malosériově vyrábí SUV Nexo poháněné 
vodíkovými palivovými články, jehož dojezd 
dosahuje až 800 km – mnohem více, než 
dokáže nabídnout jakýkoliv dosavadní 
elektromobil.

Dopad elektromobility na výrobu 
a rozvod elektrické energie
V souvislosti s útlumem výroby 
elektrické energie z fosilních paliv, 
nástupem obnovitelných zdrojů a dalších 
bezemisních zdrojů projde odvětví výroby, 
rozvodu a skladování elektrické energie 
v následujících dekádách významnou 
transformací. Naše výpočty ukazují, že pro 
výrobu a rozvod elektrické energie bude 
významnou výzvou i masivní rozšíření 

elektromobility, které nastane v budoucnu, 
a je třeba začít toto odvětví na rozmach 
elektromobility připravovat již nyní.

Momentálně je ČR čistým vývozcem 
elektrické energie, když za rok 2017 vyvezla 
13 TWh elektrické energie. V horizontu roku 
2030 odhadujeme, že emisní limity donutí 
automobilky prodávat ve větší míře osobní 
elektromobily tak, že by na českých silnicích 
mělo jezdit téměř 8 % elektromobilů. 
Takovéto množství elektromobilů spolu 
s hybridy dobíjitelnými ze zásuvky spotřebují 
ročně 1,6 TWh brutto (za předpokladu 
spotřeby 18 kWh na 100 km, ztráty 
v přenosové soustavě jsme aproximovali 
poměrem brutto a netto spotřeby elektrické 
energie podle dat z ERÚ a ztráty při nabíjení 
elektromobilu jsme uvažovali 15 %), což 
představuje 2,0 % čisté výroby elektřiny v ČR 
v roce 2017, resp. 12,3 % energetické bilance 
v tom samém roce.

Pro porovnání: Aktualizovaná státní 
energetická koncepce (ASEK) schválená 
vládou v roce 2015 rovněž odhaduje 
spotřebu elektřiny elektromobily. Na 
horizontu roku 2040 odhaduje příspěvek 
elektromobility ke spotřebě elektřiny na 
3,4 TWh ročně. Naše studie na horizontu 
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roku 2030 jen z osobní automobilové 
dopravy odhaduje 1,5 TWh. Nicméně i za 
tyto tři roky zaznamenaly elektromobily 
výrazný pokrok a realita v roce 2040 
tak pravděpodobně bude vyšší než 
odhad v ASEK. I s přihlédnutím k tomu, 
že elektromobilitu výrazně urychlí 
připravovaná evropská regulace emisí CO2 
v osobní a nákladní dopravě.

Dojde  ‑li ale ke kompletní elektrifikaci 
současného vozového parku ČR, což 
by dle Pařížské klimatické dohody mělo 
nastat okolo roku 2050, významně vzroste 
spotřeba elektřiny a ČR by nemusela mít 
dostatek kapacit na její pokrytí. Podle 
našich výpočtů by se po kompletní 
elektrifikaci současného vozového parku 
zvýšila čistá spotřeba elektřiny o 30,5 TWh 
čili o 38 % čisté výroby elektřiny v ČR, 
respektive 234 % současného přebytku 
energetické bilance. ČR by tak bez 
instalace nových výrobních kapacit musela 
elektrickou energii dovážet. ČR navíc 
bude muset v budoucnu vyřadit řadu 
uhelných elektráren, aby splnila ambiciózní 
klimaticko ‑energetické cíle EU. Uváděných 
30,5 TWh odpovídá zhruba 108 % elektřiny 
vyráběné jadernými elektrárnami v ČR.

Na druhou stranu lze předpokládat, že 
poptávku elektromobilů po elektrické 
energii částečně uspokojí nově instalované 
fotovoltaické elektrárny na střechách 
zejména rodinných domů. Jinými slovy: 
řada majitelů elektromobilů bude ve velké 
míře využívat fotovoltaické panely na 
střechách svých domů a jen v malé míře 
budou využívat elektřinu ze sítě. Obecně 
bude v energetice docházet k decentralizaci 
výroby energií, což ovšem zvýší nároky na 
přenosovou a distribuční síť a pružnost 
velkých zdrojů vykrývat výkyvy ve spotřebě 
a výrobě. Velká část elektromobilů se navíc 
bude dobíjet ze sítě mimo špičku v nočních 
hodinách, kdy je obvykle převis výroby nad 
poptávkou.

Při výpočtu spotřeby elektrické energie 
u osobních automobilů jsme vyšli 
z následujících předpokladů. Průměrnou 
spotřebu elektromobilu jsme předpokládali 
18 kWh / 100 km, což je průměrná 
spotřeba Tesla Model 3 ve verzi s baterií 
75 kWh a pohonem všech kol (nejedná se 
o výkonnou verzi). Uvažovali jsme ztráty 
při nabíjení elektromobilu. Tyto ztráty byly 
odhadnuty studií10 sponzorovanou US 
Department of Transport v průměru na 
15 % (tyto ztráty jsme uvažovali i u lehkých 
užitkových vozidel, nákladních automobilů 
i u autobusů). Ztráty v síti jsme dle dat 
Energetického a regulačního úřadu odhadli 
poměrem spotřeby elektřiny brutto 
a netto. Dále předpokládáme, že penetrace 
osobními automobily dosáhne úrovně 
průměru EU a na českých silnicích tak bude 
jezdit 5,3 mil. osobních aut. Průměrný 
roční nájezd dle odhadu11 Odyssee–Mure 
předpokládáme 12 000 km. Za těchto 
předpokladů bude po kompletním 
nahrazení elektromobily roční čistá 
spotřeba elektřiny osobními automobily 
činit 16,1 TWh, tedy 123 % současného 
přebytku energetické bilance.

Obdobné předpoklady jsme použili pro 
spotřebu elektrické energie lehkými 
užitkovými vozidly (dodávkami). Dle statistik 
Acea je u nás momentálně podíl lehkých 
užitkových vozidel s elektrickým pohonem 
na vozovém parku zanedbatelný. Průměrná 
spotřeba lehkého užitkového vozidla byla 
odhadnuta jako 1,5násobek průměrné 
spotřeby osobních automobilů. Roční 
průměrný nájezd byl odhadnut na 16 tis. 
km. Po nahrazení všech 547 tis. lehkých 
užitkových vozidel vychází roční spotřeba 
energie 3,3 TWh, což je 25 % ročního 
přebytku energetické bilance.

V případě autobusů jsme předpokládali 
průměrnou spotřebu jako 5násobek 
průměrné spotřeby osobních automobilů 
a průměrný roční nájezd 150 000 km. Při 
nahrazení 20 tis. autobusů, které jsou 
momentálně v ČR v provozu, by se tak 

spotřebovalo ročně 3,8 TWh elektrické 
energie, tedy 29 % ročního přebytku.

U nákladních automobilů jsme použili data 
z Eurostatu o celkovém nájezdu nákladních 
automobilů na našem území. Nákladní 
automobily najely v roce 2017 celkem 
4 868 mil. kilometrů. Průměrná spotřeba 
byla odhadnuta na 106 kWh / 100 km 
v souladu s deklarovanou spotřebou tahače 
Tesla Semi, která je „méně než 2 kWh/míle“. 
Po aplikaci těchto předpokladů vychází po 
kompletní elektrifikaci nákladních vozidel 
roční spotřeba elektrické energie 7,3 TWh, 
resp. 56 % současné energetické bilance.

10. https://ncst.ucdavis.edu/wp‑content/uploads/2018/09/Kong_NCST‑Fellowship‑Report.pdf

11. http://www.odyssee‑mure.eu/publications/efficiency‑by‑sector/transport/distance‑travelled‑by‑car.html

Na druhou stranu 
lze předpokládat, 
že poptávku 
elektromobilů po 
elektrické energii 
částečně uspokojí 
nově instalované 
fotovoltaické 
elektrárny na 
střechách zejména 
rodinných domů.

http://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/transport/distance-travelled-by-car.html
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Spotřeba elektrické energie po kompletním nahrazení spalovacích motorů 
elektromobily vyjádřená v TWh

Uhlíková stopa elektromobilu v jednotlivých státech v g CO2/km

Zdroj: výpočty Deloitte na základě dat od ACEA, Eurostatu a Odyssee -Mure

Zdroj: výpočty Deloitte na základě odhadů pro Evropskou komisi

Emisní stopa elektromobilů
Zdá se zvláštní analyzovat emise 
elektromobilů, když jsou všeobecně 
považovány za bezemisní. To ale platí pouze 
pro lokální emise produkované přímo 
automobilem. Celkové emise silně závisejí 
na energetickém mixu dané země, ve které 
je elektromobil provozován. Jinými slovy, jak 
čistou elektřinu „tankuje“. S určitou mírou 
nadsázky se říká, že „elektromobil má výfuk 
v podobě komínu elektrárny“. S využitím 
dat ze studie (Capros, 2016) pro Evropskou 

komisi, která odhadla karbonovou náročnost 
elektrické energie (v gramech na kWh 
elektrické energie) v jednotlivých státech 
EU, jsme spočítali emise elektromobilu 
v jednotlivých státech. Jako spotřebu 
elektromobilu jsme předpokládali 
18 kWh/100 km, což je udávaná spotřeba 
elektromobilu Tesla Model 3. Jedná se 
o úvahu, jaké emise by elektromobil 
vykazoval v jednotlivých státech, pokud by 
„tankoval“ elektřinu z energetického mixu 
dané země (tank ‑to ‑wheel přístup). Nebyly 

uvažovány přetoky elektrické energie 
mezi jednotlivými státy. Stejně tak byly 
uvažovány pouze emise CO2 související 
s provozem elektromobilu, nikoliv například 
emise vzniklé při výrobě baterie a dalších 
částí elektromobilu tak, aby výsledky byly 
snadno porovnatelné s emisemi automobilů 
se spalovacím motorem. Obdobně jako 
v případě spotřeby elektrické energie jsme 
uvažovali ztráty při nabíjení elektromobilu ve 
výši 15 %.

S určitou mírou 
nadsázky se říká, 
že „elektromobil 
má výfuk v podobě 
komínu elektrárny“.
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Z výsledků je zřejmé, že existují velké rozdíly 
napříč jednotlivými zeměmi v závislosti 
na jejich energetickém mixu. Zatímco ve 
Švédsku emituje elektromobil o parametrech 
Tesla Model jen 4,1 g CO2/km a je tedy téměř 
čistý, v Řecku by stejný elektromobil emitoval 
155,3 g CO2/km, což je podobná hodnota, 
jakou by emitoval automobil ve stejné třídě 
jako Tesla Model 3 (střední třída – segment 
D) se spalovacím motorem.

V grafu je vyznačena úroveň 100 g  
CO2/km, což je úroveň, pod kterou je 
obtížné se dostat se spalovacím motorem 
(přinejmenším v segmentu střední třídy, 
do které patří Tesla Model 3). Naopak 
s elektromobilem se pod tuto hranici lze 
dostat ve většině států. Výjimkou jsou 
jen Řecko, Polsko, Estonsko, Malta a Kypr. 
V ČR činí uhlíková stopa elektromobilu 
s parametry Tesla Model 3 95,2 g  
CO2/km. Průměr EU pak činí 62,1 g  
CO2/km. Pro srovnání emise Škody Octavia 
se v současnosti pohybují od 103–116 g 
CO2 na km v závislosti na typu motoru, typu 
karoserie, typu převodovky a výbavě.12 Do 
budoucna se dá očekávat, že s útlumem 
výroby elektřiny z fosilních paliv a se 
zvyšováním výroby z obnovitelných či jiných 
bezemisních zdrojů se bude emisní stopa 
elektromobilů dále snižovat.

Je ale třeba uvést, že ačkoliv elektromobily 
nemají globálně nulové emise, ve skutečnosti 
ale lokálně nulové emise mají. Což je velká 
výhoda oproti automobilům se spalovacím 
motorem, zejména při provozu ve městech, 
která často trápí smog a vysoké koncentrace 
oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a dalších 
škodlivých plynů. Masivní nasazení 
elektromobilů tak může vyřešit překračování 
emisních limitů ve městech.

Ekonomika provozu elektromobilu
Elektromobily jsou v současné době stále 
výrazně dražší než automobily se spalovacím 
motorem, což je dané zatím stále vysokými 
náklady na výrobu trakčních baterií. Na 
druhou stranu náklady na palivo a údržbu 
jsou u elektromobilů výrazně nižší než 
u automobilů se spalovacím motorem, 
což elektromobily předurčuje k vysokým 

nájezdům, aby se jejich vlastníkům 
ekonomicky vyplatily. Elektromobily tak 
pravděpodobně najdou své uplatnění ve 
firemních flotilách či u taxikářů, kde nyní 
dominují automobily s dieselovým motorem, 
nebo se budou elektromobily sdílet. Pro 
individuální vlastnictví s nízkým nájezdem 
zatím nedávají elektromobily příliš smysl.

Ekonomické aspekty provozu elektromobilu 
ukazujeme na následujícím příkladu. 
Porovnali jsme náklady jednotlivých 
typů VW Golf na kilometr v závislosti 
na ročním nájezdu; respektive jsme 
vypočetli prahové ceny pro jednotlivé roční 
nájezdy, od kterých se vyplatí provozovat 
elektromobil. Zvolili jsme VW Golf, protože 
ten se nabízí jak se zážehovým motorem, 
tak s dieselovým motorem, nebo jako 
elektromobil. Porovnávali jsme následující 
varianty: zážehový 1,5 TSI, dieselový 1,6 TDI 
a elektromobil. Ve všech případech vykazují 
pohonné jednotky stejný výkon zhruba 
100 kW.

Uvažovali jsme následující parametry: 
Vlastnictví automobilu po dobu 3 let, 
po této době dojde k poklesu hodnoty 
automobilu o 50 % a za tuto cenu bude 
automobil prodán. Jako náklady na provoz 
elektromobilu jsme uvažovali jen spotřebu 
elektřiny, která v případě e ‑Golfu činí 
12,7 kWh / 100 km. V případě spalovacích 
verzí VW Golf musí vlastník kromě nákladů 

na pohonné hmoty počítat ještě s náklady 
na pravidelnou výměnu oleje (1x za 30 tis. 
km), s výměnou rozvodů a výměnou brzd 
(brzdových destiček a kotoučů). Elektromobil 
využívá k brždění také rekuperaci energie 
přes elektromotory do akumulátorů a brzdy 
využívá v menší míře. Proto jsme v horizontu 
tří let nepočítali s výměnou brzd. Ceník 
automobilů a servisních úkonů jsme přebrali 
ze stránek VW. Cena pohonných hmot, resp. 
elektřiny byla uvažována následovně: benzín 
32,1 Kč/l, nafta 31,6 Kč/l13, elektřina  
4 Kč/kWh.

Při těchto parametrech až do nájezdu 43 tis. 
km ročně vycházejí ekonomicky výhodněji 
verze se spalovacím motorem (do nájezdu 
5 tis. ročně vychází výhodněji verze se 
zážehovým motorem, od tohoto nájezdu 
až do 43 tis. ročně verze s dieselovým 
motorem). Při vyšším nájezdu vychází 
výhodněji e ‑Golf (viz následující graf).

Alternativně jsme spočítali prahovou cenu, 
při které by se e ‑Golf vyplatil více než 
varianty se spalovacím motorem. Pro roční 
nájezd 10 tis. km by prahová cena činila 
676 tis. Kč, s rostoucím nájezdem se zvyšuje. 
Pokud by VW vyrobil elektromobil s cenou 
okolo 600 tis. Kč, jak slibuje, pak by se jednalo 
o ekonomicky výhodný automobil pro široké 
vrstvy obyvatel.

12. http://www.skoda‑auto.cz/modely/octavia/octavia

13. Jedná se o průměrné maloobchodní ceny pohonných hmot za rok 2018 podle ČSÚ

http://www.skoda-auto.cz/modely/octavia/octavia
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Náklady v Kč/km v závislosti na nájezdu v tis. km za rok

Prahová cena, do které se vyplatí koupě e‑Golfu, v závislosti na nájezdu 
v tis. km za rok

Zdroj: výpočty Deloitte na základě údajů od VW.

Zdroj: výpočty Deloitte na základě údajů od VW.

Ekonomika výroby elektromobilů
Cena baterií
Výroba elektromobilů má odlišnou 
nákladovou strukturu než výroba 
automobilů se spalovacím motorem. 
Dominantní částí výrobních nákladů 
při výrobě elektromobilů jsou náklady 
na trakční baterii, které se dle odborné 
literatury (například Kochhan, 2017), 

pohybují mezi 35 až 50 %, v závislosti na 
kapacitě trakční baterie. Naopak náklady 
na pohonné ústrojí jsou relativně nižší 
v porovnání s automobilem se spalovacím 
motorem, a to 8–20 % u elektromobilu 
vs. 22–24 % u automobilu se spalovacím 
motorem. V případě elektromobilu odpadá 
například celý výfukový systém včetně 
nákladných systémů čištění výfukových 

plynů (katalyzátor, filtr pevných částic, EGR 
ventil, nádrž na ad ‑blue). Také převodovka 
je jednodušší, a tedy levnější. Naopak 
oproti automobilu se spalovacím motorem 
přibude invertor elektrického proudu či 
palubní nabíječka.

Odhaduje se, že aby byla v budoucnu cena 
elektromobilů ve většině automobilových 
segmentů nižší než cena analogických 
automobilů se spalovacími motory, musí 
poklesnout cena 1 kWh úložného prostoru 
v trakční baterii pod 100 USD (některé 
zdroje uvádějí 150 USD).

Otázka tedy zní, jak daleko jsme od této 
mety? Exaktní statistika ceny trakčních 
baterií neexistuje, protože cena, za kterou 
automobilky nakupují trakční baterie, je 
obchodním tajemstvím. Existují tak pouze 
odhady. Podle odhadu Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF) činila průměrná 
nákupní cena 1 kWh Li ‑Ion baterie 
208 USD.14 Nicméně ještě v roce 2015 se 
cena 1 kWh Li ‑Ion baterie pohybovala 
(podle BNEF) okolo 500 USD. Pokles cen je 
tedy opravdu dramatický. Podle předpovědi 
(BNEF) bude mety 100 USD/kWh dosaženo 
okolo roku 2025. Předpověď BNEF je 
založena na předpokladu, že cena nových 
technologií klesá v čase exponenciálně 
(exponenciální aproximace), tj. nejprve je 
míra poklesu velmi rychlá, s časem se však 
zpomaluje. Po roce 2020 by se cena baterií 
měla nacházet na části exponenciály, kdy 
již cena neklesá tak dramaticky. Je vhodné 
zmínit, že poklesu cen baterií nenapomáhají 
jen rostoucí prodeje elektromobilů, ale 
i rostoucí využití Li ‑Ion baterií v energetice 
pro stabilizaci energetické soustavy.

Adekvátnost odhadu BNEF potvrzuje rok 
stará studie (Berckmans, 2017), podle 
které by NMC baterie mohly dosáhnout 
ceny 100 USD/kWh mezi roky 2025–2030 
a NMC baterie se silikonovou anodou 
mezi roky 2020–2025. Podle starší studie 
z roku 2015 (Nykvist, 2015) cena trakčních 
baterií klesala mezi roky 2007–2014 
ročním tempem 14 %. „Learning rate“, 
tj. procentuální pokles cen trakčních baterií 
při každém zdvojnásobení produkce 
baterií, odhaduje na 6 až 9 %. Na trhu 

14. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018‑03‑22/electric‑car‑costs‑set‑to‑fall
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-22/electric-car-costs-set-to-fall
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s bateriovými články tak vidíme podobný 
vývoj jako například na trhu se solárními 
panely. Jejich výrobní náklady také klesají 
s rostoucím množstvím instalovaných 
solárních panelů a výroba solární energie 
tak začíná být konkurenceschopná 
a cenově srovnatelná s výrobou elektrické 
energie z fosilních paliv.

Již v krátkém časovém intervalu by mohla 
být výroba elektromobilů pro automobilky 
zisková ve většině segmentů a nemusely 
by výrobu elektromobilů dotovat z prodejů 
automobilů se spalovacím motorem, 
jak tomu donedávna bylo. Vzhledem 
k tomu, že vývoj nového automobilu trvá 
několik let, již nyní by měly automobilky 
nové elektromobily vyvíjet, zajišťovat si 
dodávky bateriových článků a nastavovat 
odběratelsko–dodavatelské vztahy. 
Jak již bylo uvedeno, většina předních 
automobilových výrobců se již na nástup 
elektromobility připravuje.

Rizika
Jaká rizika z výroby elektromobilů pro 
automobilky vyplývají? Jedním z rizik 
je volatilita cen, respektive špatná 
dostupnost lithia, kobaltu a dalších 
vzácných kovů, které jsou součástí 
bateriových článků nebo elektromotorů. 
Problematický je zejména kobalt. Většina 
světových zásob kobaltu se totiž nachází 
v Demokratické republice Kongo, kde 
je těžen v podmínkách, které zdaleka 
nedosahují západních standardů. Z tohoto 
důvodu a také vzhledem k vysoké ceně 
kobaltu je snahou zredukovat obsah kobaltu 
v bateriových článcích či jej úplně eliminovat. 
Například nejnovější materiál katody 
bateriových článků NMC 811 obsahuje 
minimum kobaltu. Prozatím je však kobalt 
klíčovým prvkem zajišťujícím dlouhou 
životnost bateriových článků. Jinými slovy 
bateriové články bez kobaltu by byly sice 
levné na výrobu, ale automobilce by zase 
narůstaly náklady za reklamace baterií.

Výroba elektromobilů je jednodušší než 
výroba automobilů se spalovacími motory, 
u kterých zejména výroba motorů vyžaduje 

více manuální, obtížně automatizovatelné 
práce. Automobiloví výrobci tak budou po 
přechodu na elektromobilitu potřebovat 
méně zaměstnanců než nyní, jak ukazují 
například plány VW.15 Kvantifikací dopadu 
elektromobility na zaměstnanost v ČR se 
zabývá kapitola Automobilový průmysl v ČR.

Dalším rizikem pro výrobce automobilů 
jsou preference spotřebitelů. Řada 
spotřebitelů je u automobilů se spalovacím 
motorem zvyklá na dlouhé dojezdy 
a rychlé tankování a bude jen neochotně 
přecházet na elektromobily. Proto zatím 
tvoří elektromobily jen minimum nových 
registrací. Podle globálního průzkumu 
Deloitte jen menšina spotřebitelů 
uvažuje, že si jako příští automobil pořídí 
elektromobil. Konkrétně v Německu 
se podíl takto uvažujících spotřebitelů 
pohybuje okolo 9 %, přičemž toto číslo 
zahrnuje i alternativní pohony, jako je 
například vodík, ale nezahrnuje hybridy, 
o kterých jako o příštím autu uvažuje 19 % 
spotřebitelů. Je zřejmé, že existuje rozpor 
mezi tím, co požaduje regulace, a tím, co 
zatím preferují spotřebitelé.

Pokud však cena elektromobilů v budoucnu 
poklesne na, nebo dokonce pod úroveň 
cen automobilů se spalovacím motorem, 
jak se očekává, tak by výhodná ekonomika 
provozu elektromobilu mohla řadu 
spotřebitelů přesvědčit k jeho koupi. Podle 
již zmiňované globální studie Deloitte 
(2019) o elektromobilitě by mělo být 
vlastnictví elektromobilu stejně nákladné 
jako vlastnictví automobilu se spalovacím 
motorem již v roce 2022.

Dotace ano či ne?
V souvislosti s preferencemi spotřebitelů 
vyvstává otázka, zda elektromobily 
dotovat či jinými způsoby podporovat. 
Jak již bylo uvedeno, elektromobily jsou 
stále výrazně dražší než automobily se 
spalovacím motorem a dotace (či jiná 
forma monetární úlevy) by mohly část 
tohoto rozdílu dorovnávat. Řada států 
v EU i mimo EU již nějakou formu peněžní 
kompenzace pro vlastníky elektromobilů 

nabízí – například Belgie, Nizozemsko, 
Velká Británie, Francie a Německo. Ze 
států mimo EU pak například Norsko 
či USA. Peněžní kompenzace zahrnují 
zejména přímé dotace na nákup, daňové 
odpočty a slevy, nákup bez DPH či 
snížené sazby mýtného nebo jiných 
poplatků souvisejících s provozem 
vozidla. K dotacím elektromobilů nově 
přistoupila i ČR, konkrétně MPO, které 
prostřednictvím operačního programu 
OP PIK (prioritní osa 3, specifický cíl 
3.4) nabízí firmám dotace na pořízení 
elektromobilů či na vybudování dobíjecích 
stanic pro elektromobily.16 MŽP pak 
poskytuje dotace obcím na pořízení 
automobilů s alternativním pohonem (CNG, 
elektromobil, plug ‑in hybrid, hybrid).17

Elektromobilita se podporuje i nefinančně. 
Mezi nejběžnější formy nefinanční podpory 
patří povolený vjezd do center měst (pokud 
je vjezd autům se spalovacím motorem 
zakázán), snížení či odpuštění případného 
mýta za vjezd do center měst, parkování 
zdarma v centrech měst (již platí v Praze), 
možnost využití pruhů pro MHD a taxi 
ve městech či vyšší rychlostní limit pro 
elektromobily při jízdě na dálnicích či 
rychlostních silnicích.

Určitá forma veřejné podpory se může 
ukázat jako nezbytná, aby spotřebitelé byli 
ochotní nakupovat elektromobily v takovém 
množství, aby automobilky splnily přísné 
emisní limity. Podle globálního průzkumu 
Deloitte (2017) jen 9 % Němců zvažuje 
jako svůj budoucí automobil elektromobil 
(či jiný alternativní pohon), 19 % pak 
uvažuje o hybridu jako o svém budoucím 
automobilu. Je ale pravděpodobné, že 
automobilky budou muset prodávat větší 
podíl elektromobilů a hybridů, aby splnily 
emisní limity v roce 2030. Ochota platit 
za alternativní pohon rovněž není podle 
průzkumu Deloitte velká – jen 15 % Němců 
je za alternativní pohon ochotno platit více 
než 1 500 €, což nekompenzuje rozdíl mezi 
cenami elektromobilů a automobilů se 
spalovacím motorem.

15. https://www.volkswagenag.com/en/news/2018/11/volkswagen_electric_strategy_implementation.html

16. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace‑a‑podpora‑podnikani/oppik‑2014‑2020/vyzvy‑op‑pik‑2018/nizkouhlikove‑energie‑‑‑elektromobilita‑‑‑iv‑‑vyzva‑‑241806/

17. https://www.mzp.cz/cz/news_181217

https://www.volkswagenag.com/en/news/2018/11/volkswagen_electric_strategy_implementation.html
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/nizkouhlikove-energie---elektromobilita---iv--vyzva--241806/
https://www.mzp.cz/cz/news_181217
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Současný vývoj a testování autonomně řízených 
vozidel by nebyl možný bez důležitých vynálezů 
druhé poloviny 20. století a uplynulé části 
21. století – počítačů, navigační technologie GPS, 
radarů, senzorů, kamer a také softwaru pro 
strojové učení.

Autonomní řízení

A tak zatímco klasický tempomat byl 
vynalezen již roku 1949, až za téměř 50 let 
jsme mohli vidět první verze adaptivního 
tempomatu, který prostřednictvím senzorů 
měří vzdálenost od vpředu jedoucího 
vozidla a automaticky brzdí, udržuje či 
zvyšuje rychlost. A teprve v roce 2012 
testovací autonomní vozidlo Googlu samo 
urazilo 22,5 km dlouho trasu v Nevadě. 
Od té doby se však vývoj zrychluje – v roce 
2015 Tesla uvolnila svůj rozšířený asistenční 
systém „Autopilot”, Ford začal testovat 
svá autonomní vozidla v USA a také Uber 
najal z univerzity Carnegie Mellon 40 vědců 
zabývajících se robotikou, aby pracovali na 
autonomním vozidle.

V roce 2016 jsme pak byli svědky vzniku 
vývojových aliancí a akvizicí. Např. General 
Motors a jeho startup Cruise se spojily 
s taxislužbou Lyft, Volvo s Uberem 
a Toyota v srpnu 2018 také oznámila 
partnerství s Uberem.18 Raná část vývoje 
se tak odehrála především v USA, čemuž 
napomáhá i místní legislativa – již v roce 
2016 v USA vychází první verze pravidel 
od vládní agentury NHTSA, která upravuje 
testování autonomních vozidel v reálném 
provozu (konečné rozhodnutí o povolení 
provozu autonomních vozidel na svém 
území však musí každý stát v USA učinit 
sám). V roce 2019 se plánuje vydání19 již 
třetí aktualizované verze těchto pravidel 
společně s Ministerstvem dopravy USA.

Zatím nejpokročilejší je ve výzkumu Waymo, 
startup vlastněný firmou Alphabet20. 
Waymo aktuálně ve své pokročilé testovací 
fázi provozuje své vozy bez člověka na 
místě řidiče. V červnu 2018 firma oznámila, 
že její testovací vozidla dohromady ujela 
v autonomním módu již přes 13 mil. 
kilometrů a každý měsíc další milion 
testovacích kilometrů přibývá. Ve Phoenixu 
v Arizoně chce Waymo brzy spustit projekt 
autonomní taxislužby.

Z dalších amerických projektů zaujme 
např. pojízdný robotický doručovatel, který 
bude poskytovat to, co výrobce nazývá 
„lokální teleportační služba“, např. donášku 
čerstvého ovoce a zeleniny, teplého jídla či 
oblečení z čistírny (pro tento účel výrobce 
integruje do přepravního prostoru věšáky). 
Aktuálně se do vývoje zapojují i evropské 
a asijské automobilky a vývoj a testování tak 
probíhá doslova po celém světě.

Evropa se snaží dohnat USA a být ve vývoji 
kredibilním soupeřem. Renault například 
představil koncept EZ ‑Ultimo – autonomní 
luxusní limuzínu, ve které lidé sedí proti 
sobě jako v obývacím pokoji. Tu by si lidé 
měli objednat podobně jako taxislužbu 
Uber Black. Volkswagen chce pak společně 
se startupem Mobileye začít v roce 2019 
v izraelském Tel Avivu připravovat a testovat 
autonomní taxislužbu s plánovaným 
plným komerčním provozem v roce 2022. 

18. https://www.reuters.com/article/us‑uber‑toyota/toyota‑to‑invest‑500‑million‑in‑uber‑for‑self‑driving‑cars‑idUSKCN1LC203

19. https://cms.dot.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy‑initiatives/automated‑vehicles/320711/preparing‑future‑transportation‑automated‑vehicle‑30.pdf

20. Mateřská společnost, která vznikla restrukturalizací Googlu.

https://www.reuters.com/article/us-uber-toyota/toyota-to-invest-500-million-in-uber-for-self-driving-cars-idUSKCN1LC203
https://cms.dot.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-vehicles/320711/preparing-future-transportation-automated-vehicle-30.pdf
http:// Mateřská společnost, která vznikla restrukturalizací Googlu.
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Projekt má plnou podporu izraelské 
vlády jak z hlediska regulace a legislativy, 
tak z hlediska infrastruktury. I díky tomu 
automobilka Audi, součást Volkswagen 
Group, v listopadu 201821 představila plány 
na vznik vývojového centra pokročilých 
asistenčních systémů, které by mělo být 
vybudováno taktéž v Izraeli. V Asii pak vlastní 
vozy testují Baidu i Alibaba. Testování tak po 
celém světě jede na plné obrátky.

Testovací okruhy
Z největších testovacích okruhů zasluhují 
zmínit Waymo Castle, otevřený v Kalifornii 
v roce 2012, M ‑city od roku 2015 v areálu 
univerzity v Michiganu, jehož výstavba 
stála 10 mil. dolarů, a K ‑city v Jižní Koreji od 
roku 2017. Všechna tři zmíněná testovací 
střediska napodobují městský provoz se 
všemi jeho komplexními dopravními scénáři. 
Současná světová nabídka testovacích 
okruhů přitom potřebám firem stále nestačí. 
Stejná situace je také v Česku. Ministerstvo 
dopravy aktuálně plánuje výstavbu státního 

testovacího okruhu. V Ústí nad Labem by 
také měly vzniknout dvě testovací zóny 
přímo ve městě. V ČR přitom dosud byly 
plány na výstavbu pouze v režii soukromých 
firem, např. BMW je samo připraveno 
investovat do nově vznikajícího testovacího 
okruhu v prostorách bývalé skládky na 
Sokolovsku až 6,5 miliardy korun. Okruh by 
měl být hotový do konce roku 2022.

Stupně autonomního řízení
Všeobecně přijímaná definice stupňů 
automatizace řízení byla zavedena 
mezinárodní standardizační agenturou 
SAE (Society of Automotive Engineers) jako 
standard J3016. Rozděluje vozidla podle 
schopnosti asistovat řidičovi nebo se sama 
řídit do 5 stupňů, jak ukazuje následující 
schéma.

21. https://en.globes.co.il/en/article‑audi‑mulls‑setting‑up‑israel‑rd‑center‑1001259570
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Zdroj: SAE

Stupně autonomního řízení

0 1 42 53

Automatické podpůrné systémy řízení Robotické přívozy / Robotické taxi

Stupeň čtyři (vysoký stupeň 
automatizace, „mind off“)
Autonomní systém zvládá 
všechny jízdní úkoly, 
a to i v případě, že řidič 
nezareaguje včas či adekvátně 
na výzvu k převzetí řízení.

Stupeň nula (žádné autonomní řízení)
Řidič musí automobil po celou dobu sám aktivně 
řídit. Jen v případě hrozící srážky ho auto varuje.

0 4

Stupeň dva (částečná automatizace, „hands off“)
Asistenční systém provádí jak zatáčení, tak 
zrychlování a zpomalování vozidla. Řidič však musí 
sledovat chování vozidla a být připraven zareagovat.

2

Stupeň tři (podmíněná automatizace, „eyes off“)
Autonomní systém zvládá všechny jízdní úkony 
včetně nouzového brždění. Řidič nemusí neustále 
sledovat vozidlo, ale musí být schopen na výzvu 
autonomního systému na vyžádání do určitého 
časového limitu převzít kontrolu nad vozem.

3

Stupeň jedna (asistence řidiče, „hands on“)
Řidič musí automobil stále aktivně řídit, ale při určitých 
jízdních úkonech mu pomáhá asistenční systém. Jedná 
se o známé a rozšířené asistenční systémy jako je 
adaptivní tempomat či parkovací asistence.

1
Stupeň pět (úplná 
automatizace)
Není nutný jakýkoliv zásah 
člověka. Lidské řízení je jen 
volitelná možnost.

5
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Konvenční automobilky převážně nabízejí 
stupeň automatizace 1 a 2. Technologické 
společnosti Google, Uber, automobilka 
Tesla, ale i některé konvenční automobilky 
testují stupeň 3 a 4. První vozidlo, které 
je vybaveno stupněm 3 je Audi A8 z roku 
2018, jež disponuje systémem „Traffic Jam 
Pilot“. Tento asistenční systém je po aktivaci 
schopný sám vozidlo řídit v pomalém 
provozu až do rychlosti 60 km/h 
a nevyžaduje, aby měl řidič ruce na volantu, 
ani aby sledoval provoz (pouze však na 
dálnicích, které mají fyzickou bariéru 
oddělující od sebe pruhy s opačným 
směrem jízdy). Ve většině zemí však tuto 
svoji funkcionalitu zatím nemůže využít 
kvůli chybějící legislativě.

Ačkoliv již nyní jsou vozidla s asistenčními 
systémy mnohem chytřejší a schopnější, 
žádná automobilka dosud skutečné 
autonomní řízení nenabízí. Ani Tesla ne, jak 
ukazuje nedávný test evropské agentury pro 
testování bezpečnosti vozidel NCAP (2018).

Agentura otestovala 10 vozidel vybavených 
adaptivním tempomatem, nouzovým 
bržděním, asistentem zatáčení a hlídáním 
jízdního pruhu. Ačkoliv v mnoha 
standardních situacích si vozidla vedla 
dobře, jako nevyřešitelné se pro všechny 
testované automobily ukázaly scénáře „cut‑
in“ a „cut‑out“ – relativně běžné dálniční 
situace, kdy se ve vašem pruhu najednou 
objeví vozidlo či z něho nenadále zmizí. 
Pokud by testující řidič nezahájil manuální 
nouzové brždění, situace by skončila 
srážkou.

Ačkoliv si v testu vedla Tesla nejlépe, 
ani testovaný model S nebyl schopen 
vypořádat se s oběma relativně běžnými 
dálničními situacemi. Agentura zároveň 
upozornila i na to, že asistenční systém 
Tesly se zavádějícím názvem „Autopilot” 
svým chováním vyvolává v řidičích 
přílišnou důvěru. Například tím, že při testu 
v zatáčkách vozidlo nevyžadovalo žádný 
zásah řidiče, a pokud chtěl řidič korigovat 
pozici vozidla v pruhu, tak se asistent řízení 
deaktivoval.

Doplňující průzkum provedený 
v sedmi zemích na celkovém vzorku 

1 500 respondentů pak ukazuje, že 
řidiči mají tendenci přeceňovat aktuálně 
dostupné asistenční systémy, např. 70 % 
oslovených si dokonce myslí, že již dnes je 
možné koupit si plně autonomní vozidlo.

Mimo veřejné silniční komunikace jsou však 
automatizované přepravní prostředky již 
nyní velmi rozšířené. Revoluci v dopravě 
bez řidiče započaly automatizované 
soupravy metra, jejich rozmach můžeme 
vidět především v posledních 10 letech. 
Šampiony v autonomním řízení jsou však 
traktory, kupříkladu český Zetor dokáže 
sám jezdit po poli a orat s přesností 2,5 cm. 
Využívá k tomu vysoce přesnou formu GPS. 
Autopiloti v letadlech jsou také rutinně 
využíváni pro udržování letové hladiny 
a kurzu. Moderní verze umožňují i stoupat, 
klesat a přistát, nikoliv však vzlétnout.

Všechny tyto dopravní prostředky spojuje 
to, že se nepohybují na silnicích, kde hrozí 
plno obtížně predikovatelných situací, ale 
naopak v relativně bezpečném prostoru 
s minimem náhodností (tunel metra, pole, 
řízený vzdušný prostor). Veřejné silniční 
komunikace však skýtají neporovnatelně 
více nepravidelností, náhodností 
a nebezpečí, a proto je vývoj softwaru 
i hardwaru pro taková vozidla výrazně 
náročnější.

Nákladní vozidla
Výzkum autonomního řízení však 
nezaostává ani u nákladních vozidel, ba 
naopak. Mercedes‑Benz takové vozidlo 
otestoval na silnici už v roce 2015, 
nejdále je zatím nejspíše Volvo, které 
v září 2018 představilo svůj nový koncept 
zvaný Vectra – jedná se o elektrifikovaný 
autonomní tahač bez kabiny, který je 
kompatibilní s běžnými návěsy, disponuje 
185 kW motorem, dojezdem 300 km 
a utáhne náklad o hmotnosti 32 tun. 
Hlavní výhodou pro firmy je, že tahač 
nepotřebuje bezpečnostní přestávky či 
přestávky na spánek. Vyžaduje pouze čas 
na rychlonabíjení, které ale může zabrat 
podobný čas jako povinný odpočinek řidiče.

Výhody pro veřejnost plynou především 
z elektrického pohonu – tahače budou 
produkovat minimum hluku a žádné emise. 

Ačkoliv již nyní 
jsou vozidla 
s asistenčními 
systémy mnohem 
chytřejší 
a schopnější, žádná 
automobilka dosud 
skutečné autonomní 
řízení nenabízí.
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Autonomní nákladní vozidla vyvíjí i česká 
Tatra, především u svých vojenských verzí. 
Od těch si slibuje zvýšení bezpečnosti 
vojáků na zahraničních misích, neboť právě 
konvoje vozidel se často stávají terčem 
útoků.

Jízdní čety
Největší úsporou autonomních nákladních 
vozidel je jistě mzda profesionálního řidiče, 
která může (především ve vyspělých 
zemích) dosáhnout až 43 % operativních 
nákladů na provoz vozidla (ATRI, 2018). 
Druhou největší výhodou po ušetření 
nákladů za řidiče se pak jeví provoz 
nákladních vozidel v tzv. jízdních četách 
(angl. „platooning“). Jízdní četa je typicky 
tvořena hlavním (prvním) vozidlem, které 
je ovládáno lidským řidičem a vede četu 
(určuje rychlost a směr jízdy).

Následující vozidla jsou pak vybavena 
autonomními systémy, které komunikují 
s hlavním vozem a vykonávají jeho 
pokyny (jedná se především o laserový 
scanner Lidar, radar, kamery, systém 
pro komunikaci s hlavním vozidlem 
a automatizované ovládání vozu). Tyto vozy 
tak již nejsou vybaveny lidským řidičem. 
Systémy používané následujícími vozy mají 
pouze minimální prodlevu ve vykonání 
brzdného manévru od vyhodnocení 
situace ve srovnání s člověkem, a to pak 
umožňuje udržovat mezi jednotlivými vozy 
v četě rozestup pouze 15 metrů. Taková 
vzdálenost by byla jinak mezi vozidly 
řízenými lidmi nebezpečně krátká.

Malé rozestupy znamenají, že hlavní vozidlo 
svou jízdou vytváří pro následující vozidla 
tzv. aerodynamický stín, vozidla jedoucí 
těsně v tomto stínu pak čelí mnohem 
menšímu vzduchovému odporu a tím 
dokáží ušetřit až 12 % paliva (Scania, 2018). 
U spalovacích motorů využitím stínu 
navíc dojde ke snížení produkce emisí 
až o 20 %. Zároveň tento způsob jízdy 
zmenšuje celkový prostor zabíraný na silnici 
a ulehčuje tak provoz.

Z hlediska bezpečnosti provozu na 
dálnicích je pak výhodou i redukce lidského 
faktoru, například místo pěti řidičů řídí 
jen jeden. Pro řidiče je jízda po dálnicích 
psychicky nejnáročnější z důvodu její 

monotónnosti, řidič může rychle ztrácet 
pozornost, či dokonce podlehnout 
mikrospánku. Tím se nebezpečně 
prodlužuje jeho reakční doba na nečekané 
události. Autonomní systémy pozornost 
nikdy neztrácejí a vždy jsou připraveny 
reagovat včas.

Aktuálně největší úspěch v testování 
jízdních čet slaví německá logistická 
společnost DB Schenker, která technologii 
od června 2018 úspěšně testuje v reálném 
provozu na dálnici A9 mezi Norimberkem 
a Mnichovem (145 kilometrů jedním 
směrem). Vozidla zatím jezdí nenaložená, 
ale v rámci testování společnost 
předpokládá, že vozidla by mohla brzy 
jezdit s plným nákladem a zmíněnou trasu 
by tam a zpátky mohla absolvovat až 3x 
denně. Společnost na vývoji spolupracuje 
s výrobcem nákladních vozidel MAN 
a univerzitou Fresenius.

Komunikace mezi vozy
K tomu, aby se nákladní vozidla mohla 
řadit do jízdních čet, je potřeba, aby 
spolu dokázala rychle a automaticky 
komunikovat. Předávání informací mezi 
vozidly by však bylo užitečné i pro osobní 
vozy. Výzkum v této oblasti probíhá již 
mnoho let.

Dva hlavní koncepty komunikace 
v silničním provozu jsou komunikace mezi 
samotnými vozidly (vehicle‑to‑vehicle 
alias V2V) a komunikace mezi vozidlem 
a infrastrukturou (vehicle‑to‑infrastructure 
alias V2I). V2V i V2I používají technologii 
vyhrazené komunikace na krátké 
vzdálenosti DSRC (dedicated short range 
communications).

V praxi se jedná o předávání zpráv 
o aktuální GPS pozici vozu, jeho rychlosti, 
zrychlování a použití brzd (v případě V2V) 
či o aktuálním dopravním a rychlostním 
omezení (v případě V2I). Technologie 
tak pomáhá informovat třeba o náhlém 
brždění vpředu jedoucích vozidel, o vozidle 
rychle se blížícím ke křižovatce či o řazení 
vozidel v pruzích.

V2V technologie má sama o sobě velký 
potenciál snížit škody a zachraňovat životy 
i bez autonomního řízení / asistenčních 
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systémů, a to díky tomu, že předávání 
informací v blízkém okolí umožnuje řidičům 
„vidět“ mnohem dále, než vidí lidské 
oko, či „vidět za roh“. Např. při pokusu 
o předjíždění nákladního vozidla nám může 
toto vozidlo dát informace o vozu jedoucím 
v protisměru, který bychom jinak přes 
předjížděné vozidlo neviděli. Komunikovat 
spolu samozřejmě mohou pouze vozidla 
vybavená stejnou technologií a pracující na 
stejném standardu.

I přes jasné benefity se na poli adopce 
V2V technologií v běžném provozu zatím 
mnoho neudálo. V USA přitom už v roce 
1999 kongres vyhradil pro tyto účely 
komunikační pásmo 5,9 GHz (podobné 
frekvenci, na které pracuje bezdrátová síť 
Wi‑Fi). Vzhledem k tomu, že je kapacita 
zatím nevyužívaná, vznikají o toto 
spektrum konflikty – kabelové společnosti 
by v něm rády provozovaly bezdrátový 
vysokorychlostní internet.

V posledních letech se v USA také výrazněji 
mluví o instalaci V2V systémů jako povinné 
výbavy všech nových vozů (podobná 
povinnost platí např. pro zpětné kamery – ty 
musí být z důvodu bezpečnosti instalovány 

ve všech nových vozech prodávaných v USA 
od 1. května 2018). Obamova i Trumpova 
administrativa však zatím byla k uzákonění 
V2V technologií zdráhavá.

V Evropě pak od roku 2002 probíhá vývoj 
V2V technologií pod záštitou konsorcia 
CAR‑2‑CAR, které v roce 2008 vyhradilo 
v celé Evropě pro komunikaci mezi vozidly 
taktéž frekvenci 5,9 GHz. Společně s dalšími 
projekty (EATA, 5GAA) tyto projekty 
Evropská unie finančně podporuje pod 
zastřešujícím názvem „Connected and 
Automated Mobility“ (CAM).

Výhodou evropského standardu je, 
že po dokončení bude nabídnut všem 
automobilkám pro instalaci do jejich 
vozidel – to se plánuje v roce 2019. V Česku se 
výzkum zaměřoval pouze na V2I komunikaci, 
konkrétně na předávání informací 
o aktuálních omezeních provozu na dálnicích 
a aktuálním rychlostním limitu přímo do vozu 
(podobné informacím zobrazovaným na 
digitálních dynamických tabulích).

Automobilky přitom byly v posledních 
letech ohledně instalace mezi‑vozidlové 
komunikace podobně zdráhavé jako 

zmíněné země. Ticho prolomila až 
společnost General Motors, která od roku 
2017 sériově montuje V2V technologii 
do vybraných vozů značky Cadillac. 
Technologie umožňuje zpracovat za 
sekundu až 1000 zpráv přicházejících od 
vozidel ve vzdálenosti až do 300 m.

Z velkých výrobců pak Toyota a Lexus 
v dubnu 2018 oznámily, že ve většině jejich 
vozidel prodávaných v USA bude tato 
technologie sériově instalována. Zmíněné 
technologie budou však i v budoucnu 
pro zajištění plynulosti a bezpečnosti 
provozu u autonomních vozidel nezbytné. 
Předpokládá se, že od stupně autonomie 
3 či 4 spolu budou vozidla takto vzájemně 
komunikovat.

Legislativa
Zatímco v předcházejících letech nebyla 
chybějící legislativní úprava pro vývoj 
a testování překážkou, pokročilé fáze 
výzkumu už na její neexistenci v mnoha 
státech narážejí. Vídeňská úmluva 
o silničním provozu z roku 1968 přitom 
vyžaduje, aby za volantem vozidla vždy 
seděl lidský řidič, který ho vždy plně ovládá 
a nese za něj plnou odpovědnost.
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Pro testování autonomních vozidel na 
veřejných komunikacích je tak potřeba, 
aby signatáři úmluvy na svém území 
provoz takového vozidla, neovládaného 
řidičem, povolili. V USA se tak stalo nejdříve 
v Nevadě (2011)22, Kalifornii (2012) a Arizoně 
(2015). Na federální úrovni však k přijetí 
legislativy zatím nedošlo a povolování 
je tak ponecháno v rukách jednotlivých 
států, od federální vládní agentury NHTSA 
však existují alespoň obecná doporučení. 
K roku 2018 příslušnou legislativu přijalo 
již 29 států (některé formou nařízení 
guvernéra daného státu, většina lokálním 
parlamentem).

V Evropské unii i přes podepsání různých 
memorand zatím ke shodě na obecných 
podmínkách nedošlo a stále tak zatím záleží 
na jednotlivých státech, zda vydají povolení 
pro testování na svém území. Německý 
parlament takovou legislativu přijal teprve 
v květnu 2017, Velká Británie má podobnou 
úpravu aktuálně v legislativním procesu. 
Výraznější spolupráci na úrovni Evropské 
unie lze nalézt alespoň již u zmíněného 
projektu vývoje komunikace mezi vozidly 
a infrastrukturou CAM, na kterém ve 
společném legislativním rámci spolupracuje 
29 států.

Postoje veřejnosti
Postoje veřejnosti k budoucím konceptům 
mobility jsou však zatím spíše skeptické. 
Studie veřejného mínění Deloitte 
(2017), již zmíněná v předchozí kapitole, 
zkoumala postoje občanů k bezpečnosti 
autonomních vozidel. Studie odhaluje 
výraznou skepsi občanů EU a USA 
k bezpečnosti těchto vozidel, kdy pouze 
26 % Američanů a 28 % Němců věří, že 
taková vozidla budou bezpečná.

Naopak v Číně a Indii většina oslovených 
věří, že jízda v takovém vozidle bude 
příjemným zážitkem a že mohou 
autonomnímu řízení důvěřovat a svěřit 
mu kontrolu. Podobné výsledky přinesl 
i výzkum českého Centra dopravního 
výzkumu (2018).

Češi si dělají největší starosti s tím, jak 
budou autonomní vozidla reagovat 
v nečekaných situacích a jaké budou 
dopady jejich selhání. Jako největší přínos 
Češi viděli nižší palivovou spotřebu a vyšší 
bezpečnost pro chodce a cyklisty, naopak 
nejvíce byli znepokojeni představou 
autonomních kamionů a autobusů.

Zajímavostí je, že nejvíce lidí (85,4 %) by 
se při jízdě autonomním vozidlem stejně 
věnovalo pozorování cesty a krajiny, 
přestože by neřídili. Polovina lidí by si 
pak buď volala či psala s dalšími lidmi, 
nebo by si četla. Dostupné průzkumy tak 
zatím spíše reflektují nejistotu pramenící 
z nedostatku informací o bezpečnosti 
autonomních vozidel.

Přínosy a rizika autonomní dopravy
Kromě samotného pohodlí a možnosti 
ušetřit za mzdy řidičů přinese autonomní 
řízení množství dalších benefitů – výrazné 
zvýšení dopravní bezpečnosti, umožnění 
mobility lidem, kteří dosud řídit nemohli či 
nechtěli, možnost provozovat robotickou 
taxislužbu či např. možnost auto nevlastnit, 
ale objednat si sdílený vůz konkrétního 
typu (karoserie) podle aktuální potřeby. 
Hlavním rizikem je pak zahlcení měst 
a dosavadní dopravní infrastruktury 
autonomními vozy, protože autonomní 
vozidla umožní využívat individuální 
dopravu i lidem, kteří se dnes přepravují 
dopravou hromadnou.

Dopravní bezpečnost
Světová zdravotnická organizace 
odhaduje23, že celosvětově na silnicích 
každý rok zemře zhruba 1,25 mil. lidí. 
Každou hodinu tak při nehodách zemře 
142 lidí. Celosvětově jsou pak silniční 
nehody 9. nejčastější příčinou úmrtí, 
do roku 2030 by měly být dokonce 
7. nejčastější příčinou úmrtí. Ve věkové 
skupině 15–29 let jsou již navíc nyní 
nejčastější příčinou úmrtí.

Vzhledem k rostoucímu objemu dopravy 
všude ve světě je zvyšování bezpečnosti 
motorových vozidel jedinou cestou, 

22. ncsl.org/research/transportation

23. https://www.who.int/gho/road_safety/mortality/number_text/en/
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http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-vehicles-enacted-legislation.aspx
https://www.who.int/gho/road_safety/mortality/number_text/en/
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jak snížit počet dopravních nehod. 
Ministerstvo dopravy USA přitom 
odhaduje24, že přes 90 % všech tragických 
nehod je zaviněno chybou řidiče. 
Např. 30 % nehod je zaviněno překročením 
maximální povolené rychlosti, 21 % nehod 
jízdou pod vlivem alkoholu a 17 % nehod 
nepozorností řidiče. V České republice je 
situace podobná25 – nadlimitní rychlá jízda 
je nejčastější příčinou tragické nehody 
následovaná nepozorností řidiče a vjetím 
do protisměru.

Existující asistenční systémy již mohou 
v určitých situacích chybám z důvodu 
nepozornosti řidiče zabránit. Adaptivní 
tempomat v kombinaci se čtením 
dopravních značek může udržovat rychlost 
vozidla na aktuálním povoleném limitu, 
aktivní asistent hlídání jízdního pruhu 
může zabránit vjetí vozidla do obsazeného 

jízdního pruhu či do protisměru a systém 
nouzového brždění může automaticky 
zahájit brzdný manévr při hrozící či 
nevyhnutelné srážce.

Tyto systémy však zatím fungují pouze 
za určitých podmínek (např. do určité 
rychlosti, při dobrém značení apod.) a plná 
zodpovědnost za řízení vozidla je vždy na 
řidičovi, který musí mít neustále ruce na 
volantu a být ihned připraven reagovat na 
dopravní situaci.

I přesto takto vybavené vozy již nyní 
zachraňují životy a snižují škody. 
To v kombinaci s již existujícími 
bezpečnostními prvky, jako jsou airbagy 
a další, dlouhodobě snižuje počet 
smrtelných nehod. Každé nové auto 
vyrobené v Evropě zároveň musí být od 
dubna 2018 vybavené systémem eCall26.

Jak ukazuje graf níže, bezpečnost27 na 
silnicích v EU se setrvale zlepšuje, a to 
i navzdory tomu, že počet ujetých kilometrů 
se nesnižuje. Dle mínění Evropské komise 
jsou evropské silnice nejbezpečnější 
na světě. V rámci EU kraluje statistice 
bezpečnosti silnic Švédsko s pouze 
2,7 mrtvými v důsledku dopravních nehod 
na 100 tis. obyvatel (data za rok 2016). 
Na opačném pólu se nachází Bulharsko 
s 9,9 mrtvými.

Evropské instituce mají však větší ambice. 
Aktuálně probíhající vývoj automatizace 
řízení těmto ambicím přitom jde naproti, 
neboť má potenciál počty obětí i výši škod 
snížit ještě mnohem výrazněji – až blízko 
nule, a to díky snížení významu chybujícího 
lidského faktoru.

Počet zemřelých v důsledku dopravních nehod na 100 tis. obyvatel

Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte

24. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/812409

25. https://www.mvcr.cz/clanek/statistiky‑dopravnich‑nehod‑informace‑o‑nehodovosti‑v‑ceske‑republice.aspx

26. Systém pro automatické zavolání pomoci při dopravní nehodě vozidla kdekoliv v EU

27. Měřená počtem smrtelných nehod na 100 tis. obyvatel
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Zdroj: Deloitte

28. Např. obyvatelé Paříže si projekt sdílených elektromobilů neoblíbili a projekt byl s velkými ztrátami v červnu 2018 po 6 letech provozu ukončen

29. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita

30. https://waymo.com/journey/

Sdílení autonomních vozidel
Ačkoliv je „car pooling“ alias spolujízda 
záležitost stará jako auto samo, jedná se 
o relativně málo využívaný způsob dopravy. 
Podobné je to i s využíváním služby sdílení 
vozů.28 Průměrné auto tak nyní veze pouze 
1,5 člověka a je nepoužívané přes 90 % 
času (TE, 2017). V USA tak nyní připadá na 
jednoho obyvatele 0,9 vozu29, v Evropě je to 
v průměru 0,46 a v České republice 0,6. Jízda 
vlastním autem je tak stále majoritním 
způsobem individuální přepravy.

Autonomní řízení má však potenciál 
do způsobu, jakým auta používáme, 
výrazně zasáhnout. Až bude technologie 
autonomního řízení plně vyvinuta, 
začneme brzy v ulicích místo tradičních 
taxíků a řidičů Uber potkávat robotaxi – 
autonomní taxislužbu. Ta bude i jedním 
z primárních nástrojů, jak budou 
automobilky a technologické společnosti 
monetizovat masivní investice do výzkumu 
autonomní technologie. Waymo už nyní ve 

Phoenixu v Arizoně projekt testuje – auta 
sama vozí např. děti do školy.30

Pro delší cesty si pak bude možné pomocí 
aplikace objednat vůz podle toho, na jak 
dlouho ho potřebujeme a jaký typ vozu 
preferujeme, zda např. kabriolet, kombi na 
víkendový výlet, obytný vůz na kempování 
nebo pick‑up na stěhování. Vůz se pak 
v domluvený čas přistaví před dům či na 
parkoviště u kanceláře.

Spolujízda by pak mohla být realizována 
ve formě minibusů, které budou postupně 
vysazovat pasažéry u jejich domovů 
nebo je z odlehlejších oblastí přivážet 
např. na stanice metra. To vše bude moci 
být realizováno díky levnému provozu 
autonomních vozidel, u kterých není 
potřeba platit mzdu řidiče.

Různé modely využívání autonomních 
vozidel vyhovující různým typům uživatelů 
ukazuje tabulka níže.

Koncept Výhody Nevýhody Typičtí uživatelé

Osobní autonomní vozy – 
uživatelé vlastní své 
autonomní vozy

Vysoký komfort. Dostupné 
bez čekání. Osobní věci, jídlo 
a např. nářadí mohou být 
ponechány v autě.

Vysoké náklady. Nelze vybírat 
různé typy vozů na různé 
cesty – např. malý vůz na 
dojíždění do práce, SUV na 
výlet, pickup na přepravu 
nákladu.

Lidé, kteří hodně jezdí, bydlí 
v rozlehlé lokalitě, chtějí 
konkrétní typ vozu nebo si 
chtějí nechávat věci ve voze.

Sdílené autonomní vozy – 
samořídící taxi odvezou 
osoby a skupiny do cílové 
destinace

Uživatelé si mohou zvolit 
nejvhodnější typ vozu pro své 
aktuální potřeby. Služba od 
dveří ke dveřím.

Nutnost čekat na přistavení 
vozu. Omezený komfort oproti 
klasickým taxi (např. si pasažér 
musí kufr naložit sám).

Uživatelé s nižším ročním 
nájezdem.

Spolujízda autonomními 
vozy – samořídící minibusy 
rozvezou pasažéry blízko 
destinace či přímo na místo

Nejnižší náklady. Nejméně pohodlné. Dlouhá 
doba jízdy hlavně v rozlehlých 
oblastech (rozvoz pasažérů).

Uživatelé s nízkými příjmy.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita
https://waymo.com/journey/
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Zkušenosti se spolujízdou ve světě
Studie Deloitte (2017) zkoumala zkušenosti 
a zvyky občanů ve sdílení aut a jízd (spolu‑
jízda). Např. v Německu je spolujízda nejvíce 
oblíbená mezi mladšími generacemi – 15 % 
respondentů narozených v generaci Y/Z ji 
využívá alespoň jednou týdně. Celkově však 
spolujízda v rámci západní Evropy (zatím) 
příliš oblíbená není. Oproti tomu v Indii ji vyu‑
žívá jednou týdně téměř každý druhý (47 %), 
podobné je to i v Číně (44 %), USA (43 %) 
a Brazílii (36 %). U obyvatel měst nacházíme 
největší ochotu vzdát se vlastnictví vozu – 
43 % Němců, 57 % Britů a dokonce 66 % 
Američanů žijících ve městech uvažuje o tom 
žít bez vlastního vozu. Ve východní části 
světa je to podobné – 67 % Indů a 62 % Čí‑
ňanů také zvažuje nemít vlastní vůz. Největší 
ochotu pak nalézáme opět u nejmladších ge‑
nerací, např. 34 % Němců z generací Y/Z je již 
vzhledem k aktuálním možnostem mobility 
ochotno plně se vzdát vlastního automobilu, 
dalších 28 % respondentů z téže generace 
o tom uvažuje.

Mobilita pro všechny
Jedním z velkých přínosů autonomního řízení 
je možnost individuální mobility lidí, kteří 
by ji jinak neměli. Mnoha lidem se tak díky 
autonomní mobilitě bez nadsázky otevře 
nový svět. Bude se jednat především o lidi 
zdravotně handicapované, seniory, děti 
a mladistvé, ale i o lidi, kteří z nějakého důvo‑
du řídit sami nechtějí. Jak budou autonomní 
vozidla pomáhat hendikepovaným, ukázalo 
i Waymo při představení testovacího vozu 
první generace, kdy byl právě jediný pasažér 
nevidomý. Autonomní vozidla budou vozit 
děti do škol, na kroužky a sportovní tréninky 
a seniory k lékařům a na návštěvy blízkých. 
Kohokoliv kamkoliv.

Smart Mobility
Bylo by však mylné si představovat, že 
autonomní řízení vyřeší naše nejpalčivější 
problémy dneška, jako je kupř. zhoršující 
se doprava ve velkých městech. I výzkum‑
níci předpokládají, že kromě očekáváného 

zvýšení bezpečnosti na silnicích autonomní 
řízení naše životy zase tolik nezmění. Naopak 
z hlediska plynulosti a rychlosti provozu by 
opravdovou revolucí mohly být inovativní 
systémy řízení dopravy.31 Takové systémy by 
lidem na základě analýzy velkých dat umož‑
nily pro přepravu po městech střídat podle 
vytíženosti různé dopravní prostředky.

Pro cestu do práce tak uživateli ráno aplikace 
v mobilu díky chytrým senzorům umístěným 
ve městě naplánuje nejlepší trasu podle 
aktuální dopravní situace a vytíženosti. Auto‑
nomní vozidlo ho z domu přemístí k nejbližší 
zastávce metra a samo buď zaparkuje (auto‑
mobil v osobním vlastnictví), nebo se může 
vydat převézt dalšího cestujícího (sdílený 
automobil). U výstupu z metra si pak může 
mobilem odemknout sdílenou elektrokolo‑
běžku32 či kolo a dojet na nich do práce, kde 
je na chodníku odloží pro dalšího uživatele. 
Nebo na něj v případě špatného počasí bude 
u výstupu čekat sdílené autonomní vozidlo, 
kterého ho v suchu odveze až ke dveřím.

Tomuto komplexnímu řešení se také říká 
Smart Mobility, tedy chytrá mobilita. Role 
dopravního systému a aut ve městě se 
přitom v budoucnosti bude dále zvyšovat. 
OECD předpovídá, že 70 % světové populace 
bude do roku 2050 žít ve městech.

Díky aplikacím, které budou propojovat 
uživatele s chytrou infrastrukturou, zároveň 
nabyde na významu spolujízda, neboť 
bude možné rychle a efektivně seskupovat 
lidi podle jejich cílů do sdílených robotaxi. 
Takové seskupování už nyní provádí Uber 
při využití nejlevnější služby uberPool.33 
Hledání partnera pro spolujízdu je už 
v současné době možné díky novým mo‑
bilním aplikacím, jako např. Waze, Carpool 
a Scoop. Chytrá spolujízda významně ulehčí 
infrastruktuře i životu ve městě. Např. MIT 
vyvinula algoritmus pro sdílení jízdy v New 
York City, který ukazuje34, že 3 000 vozů 
obsazených 4 pasažéry by mohlo obsloužit 
až 98 % poptávky po taxi službách, a to 

s průměrným čekacím časem pouhé 2,7 mi‑
nuty. Aktuálně je přitom v New York City 
v provozu okolo 14 000 vozů taxi.

Přechod na chytrou mobilitu ale nemusí jít 
tak hladce. Města mohou sice investovat 
miliony do moderní smart infrastruktury, ale 
musí zároveň vzít v úvahu i kulturní a socio‑
logické aspekty. Jedná se hlavně o postoje 
veřejnosti vůči veřejné dopravě. Pokud 
budou lidé brát jízdu hromadnou dopravou 
oproti možnosti jet vlastním vozem jako 
druhořadou, počet pasažérů v systému 
chytré mobility se nezvýší. Mluvíme tak o fe‑
noménech bus stigma a kultury aut. Řada 
studií přitom již ukázala následky přílišného 
spoléhání se na soukromé vozy – dopravní 
zácpy, znečištění a nehody. Vlastnictví vozu 
je však v západní mentalitě a kultuře hluboce 
zakořeněné. Stále důležitějším statusovým 
symbolem se ale stává i v Číně, jak zjistila 
studie Deloitte (2018). Překonání těchto 
kulturních bariér bude výzvou pro dopravní 
projektanty.

Rizika
Přechod na chytrou mobilitu a spolujízdu 
je přitom klíčový. Ačkoliv autonomní vozidla 
mají sama o sobě potenciál zvýšit průchod‑
nost dopravy, neboť se dokáží pohybovat 
na silnicích efektivněji než lidský řidič, dá se 
zároveň očekávat, že počet uživatelů, kteří 
se budou chtít nechat odvézt autonomním 
vozidlem, bude oproti současnému počtu 
uživatelů automobilů vyšší (viz sekce Mobilita
pro všechny). Pokud by však tito uživatelé ne‑
byli výrazněji ochotnější sdílet cestu s jinými 
pasažéry (zmiňovaný „car pooling“), celkový 
počet vozidel v provozu by se mohl zvýšit. 
To by ve výsledku mohlo převážit pozitiva 
autonomního řízení a dopravní situace by 
se naopak zhoršila. Navíc v případě, že by 
autonomní vozy ještě neměly bezemisní35 
pohon, by zvýšení počtu vozidel v provozu 
znamenalo ještě vyšší environmentální zátěž.

31. V rámci komunikace s automobily by tyto systémy používaly již zmíněné komunikační řešení V2I a V2V

32. V Praze nově např. zelenou elektrokolobežku Lime

33. https://www.uber.com/en‑CZ/ride/uberpool/

34. https://www.csail.mit.edu/news/study‑carpooling‑apps‑could‑reduce‑taxi‑traffic‑75

35. Ostatně i testovací vozy Waymo jsou hybridní minivany Chrysler Pacifica s dojezdem na baterii pouhých 51 km, poté spalují benzín

https://www.uber.com/en-CZ/ride/uberpool/
https://www.csail.mit.edu/news/study-carpooling-apps-could-reduce-taxi-traffic-75
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Revoluční mohou být i ekonomické dopady 
těchto technologických změn.

Vzhledem k významu automobilového 
průmyslu pro českou ekonomiku je 
relevantní se zamyslet nad ekonomickými 
dopady v českém kontextu. Co přinese 
nebo naopak vezme českým automobilkám, 
ekonomice a společnosti nástup 
elektromobilů, autonomní řízení a sdílení 
automobilů? Jaké zřejmé i překvapivé 
souvislosti mají tyto fenomény?

Základní ekonomické charakteristiky 
odvětví výroby motorových vozidel
Než se podíváme na možné dopady nových 
technologií na místní automobilky a jejich 
dodavatelský řetězec, je na místě shrnout 
základní údaje o tomto odvětví.
V České republice se loni vyrobilo více než 

1,4 mil. motorových vozidel. V globálním 
žebříčku výroby motorových vozidel řadí 
tento údaj Českou republiku na 13. příčku.

V odvětví výroby motorových vozidel 
(NACE 29) je v České republice aktivních 
1 093 firem, z toho 84 firem spadá do 
pododvětví výroba motorových vozidel 
a jejich motorů (NACE 29.1), 171 firem 
patří do výroby karoserií motorových 
vozidel a výroby přívěsů a návěsů (NACE 
29.2) a 838 firem je vedeno ve výrobě dílů 
a příslušenství pro motorová vozidla a jejich 
motory (NACE 29.3).

Dopady 
technologických 
změn na 
automobilový 
průmysl v ČR
K technologickému pokroku dochází neustále. Někdy 
rychleji, někdy pomaleji. Současná vlna inovací, z nichž 
jsme se věnovali pouze dvěma nejvýznamnějším, ovšem 
přináší revoluční změnu. S nadsázkou by se dalo říci, že 
jde o znovuobjevení automobilu, neboť se mění způsob 
pohonu i způsob řízení.



Automobilový průmysl  | Znovuobjevení automobilu

37

Celková hodnota produkce 
v automobilovém průmyslu v roce 
2017 dosáhla 1,278 bilionu korun. Podíl 
automobilek a jejich dodavatelů na celkové 
hodnotě produkce je velmi podobný.

Roční produkce silničních vozidel v ČR 
dosáhla v roce 2017 počtu 1 446 543 vozů. 
Dominantní kategorií jsou osobní a lehké 
užitkové vozy, jichž se v roce 2017 vyrobilo 
1 413 881.

O významu automobilového průmyslu 
svědčí podíl na celkové hodnotě produkce 
v ČR ve výši 11 %. Podíl na celkové přidané 

hodnotě (HDP) ovšem činí jen 5,6 %. Rozdíl 
vysvětluje vysoká materiálová náročnost 
tohoto odvětví.

V automobilovém průmyslu pracovalo 
v roce 2017 198 tisíc osob, což činí 3,7 % 
z celkové zaměstnanosti v ČR. Vzhledem 
k tomu, že se v tomto odvětví platí 
nadprůměrné mzdy, činí podíl na celkových 
náhradách zaměstnancům 5,2 %.

Výroba automobilů podle zemí v roce 2017

Zdroj: OICA

Země Výroba automobilů (ks) Podíl na globální produkci

1 Čína 24 806 687 33,8 %

2 Japonsko 8 347 836 11,4 %

3 Německo 5 645 581 7,7 %

4 Indie 3 952 550 5,4 %

5 Jižní Korea 3 735 399 5,1 %

6 USA 3 033 216 4,1 %

7 Španělsko 2 291 492 3,1 %

8 Brazílie 2 269 468 3,1 %

9 Mexiko 1 900 029 2,6 %

10 Francie 1 748 000 2,4 %

11 UK 1 671 166 2,3 %

12 Írán 1 418 550 1,9 %

13 ČR 1 413 881 1,9 %

14 Rusko 1 348 029 1,8 %

15 Turecko 1 142 906 1,6 %
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Struktura automobilového průmyslu v ČR 
(podíly na výrobě)

Struktura vývozu automobilového průmyslu

Zdroj: Eurostat Zdroj: ČSÚ

Geografická skladba vývozu ukazuje relaci 
mezi českými výrobci dílů a příslušenství 
a německým automobilovým průmyslem. 
Do Německa směřuje třetina z celkového 
vývozu českého automobilového průmyslu.

Hrubá marže v automobilovém průmyslu 
v České republice dosahuje 20 % 
v porovnání s 32 % v celém firemním 
sektoru. EBITDA marže činila v roce 2017 
12 %, zatímco průměr v celém firemním 
sektoru dosáhl 16 %. Rentabilita aktiv (ROA) 
se v posledních letech pohybuje na úrovni 
10 %, rentabilita vlastního jmění (ROE) je 
zhruba dvojnásobná.

Ekonomické dopady elektromobility 
v ČR (dopadová analýza)
Přechod od spalovacích motorů 
k elektromotorům přinese významné 

ekonomické dopady. Zejména v ekonomice, 
která je tak silně závislá na automobilovém 
průmyslu jako Česká republika.

Změny se budou týkat především 
samotného odvětví motorových vozidel. 
Přímé dopady zasáhnou také výrobu 
paliv a energetiku. Nepřímé dopady 
prostřednictvím subdodavatelského 
řetězce ovlivní prakticky každé odvětví 
české ekonomiky. Otázkou je, jak výrazně. 
Odpověď závisí především na tom, 
jak úspěšně se domácí automobilový 
průmysl dokáže této technologické změně 
přizpůsobit.

V analýze ekonomických dopadů přechodu 
k elektromobilům jsme uvažovali tři 
scénáře. Jde o scénáře pracující s vizí 
úplného přechodu k elektromobilům v blíže 

neurčeném okamžiku v budoucnosti.

Ve všech třech scénářích předpokládáme 
snížení výroby benzínu a motorové nafty 
limitně k nule.

Dále předpokládáme zvýšení výroby 
a distribuce elektřiny v takovém rozsahu, 
aby byly zcela pokryty potřeby všech 
motorových vozidel (viz kapitola Dopad 
elektromobility na výrobu a rozvod 
elektrické energie).

Zásadním předpokladem je, že dodatečná 
poptávka po elektřině generovaná 
elektromobily bude pokryta domácí 
výrobou elektřiny. Jak již bylo uvedeno, při 
plném přechodu na elektromobily by se 
spotřeba elektřiny zvýšila o 37,6 procenta. 
Nyní ČR vyrábí více elektřiny, než se 
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lokálně spotřebuje, a nemalou část výroby 
vyváží. S elektromobily by tento přebytek 
zmizel, naopak by se musely postavit nové 
kapacity na generování elektrické energie, 
a to v rozsahu přibližně jaderné elektrárny 
Temelín.

Do úvahy je potřeba zahrnout způsob 
výroby elektrické energie a náklady zdrojů 
jednotlivých typů elektráren, resp. dovozní 
náročnost. Část dodatečné spotřeby 
budou domácnosti v rostoucí míře 
pokrývat produkcí vlastních fotovoltaických 
elektráren, k vykrývání krátkodobých 
výkyvů ve výrobě a spotřebě ale bude 
potřeba mít k dispozici i dostatečnou 
kapacitu centrálních zdrojů výroby 
elektřiny.

Zásadním prvkem této dopadové analýzy 
a jejích výsledků je skutečnost, že paliva 
či suroviny pro jejich výrobu jsou do ČR 
dováženy, a předpoklad, že elektrická 
energie je a bude vyráběna lokálně.

Pokud by dodatečná poptávka po elektřině 
byla kryta dovozem elektřiny, byly by 
dopady na úrovni přidané hodnoty / 
HDP podstatně horší, než uvádí výsledky 
jednotlivých scénářů.

Rozdílným prvkem uvažovaných scénářů 
je vývoj v samotném automobilovém 
průmyslu.

V prvním scénáři uvažujeme o úplné 
relokaci výroby motorových vozidel z ČR.

Druhý scénář předpokládá zachování 
výroby, ale nahrazení spalovacích motorů, 
převodovek, nádrží, palivových systémů 
a výfukových systémů vyráběných v ČR 
elektromotory a bateriemi vyrobenými 
v zahraničí.

Třetí scénář je nejvíce optimistický 
a předpokládá, že se lokální výrobci 

motorových vozidel plně adaptují, 
objem produkce zůstane na současné 
úrovni a výrobu spalovacích motorů 
a souvisejících komponent plně nahradí 
výroba elektromotorů.

K vyhodnocení dopadů jednotlivých 
scénářů byla použita analýza input‑output 
tabulek a data za rok 2017. Tento postup 
zajišťuje, že kromě přímých dopadů budou 
postiženy také dopady prostřednictvím 
subdodavatelského řetězce (nepřímé 
dopady) a dopad prostřednictvím vlivu 
na příjmy domácností a jejich poptávku 
(indukovaný vliv).
 
Scénář č. 1: ČR bez výroby automobilů
Představa, že z české ekonomiky zmizí 
výroba automobilů, je jistě extrémní 
a v dohledné době nejspíše nereálná, ale 
tento scénář je spíše vymezením dolní 
hranice možného vývoje. Pro zpřesnění 
nepředpokládáme, že zmizí celé odvětví 
výroby motorových vozidel (kromě 
motocyklů), přívěsů a návěsů (NACE 29), 

nýbrž pouze výroba motorových vozidel 
a jejich motorů (NACE 29.1). Produkce 
v odvětví výroby dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla a jejich motory (NACE 
29.3) se sníží o subdodávky pro lokální 
automobilky, zachován zůstane export 
produkce dílů a příslušenství.

Za jakých okolností by se mohl naplnit 
tento pesimistický scénář? Například pokud 
by se koncerny, kam patří lokální výrobci, 
neprosadily v globální konkurenci na trhu 
elektromobilů, ať již kvůli technologickým 
faktorům, nebo výrobním nákladům. 
Jiným důvodem by mohla být koncentrace 
výroby elektromobilů v jiných než českých 
výrobních závodech koncernů, které jsou 
dnes aktivní v české ekonomice. Důvodem 
by také mohly být nepříznivé lokální 
podmínky, například příliš vysoké mzdové 
náklady, nedostatek kvalifikované pracovní 
síly nebo vysoké zdanění kapitálu.
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Výroba (mil. Kč) celkem přímý vliv nepřímý dopad indukovaný efekt

ČR celkem 11 568 994    

dopad na tržby ‑3 813 983 ‑725 474 ‑1 968 570 ‑1 119 940

% z ČR celkem ‑33,0 % ‑6,3 % ‑17,0 % ‑9,7 %

     

Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč)     

ČR celkem 4 527 562    

dopad na HPH ‑1 154 400 ‑87 563 ‑617 497 ‑449 340

% z ČR celkem ‑25,5 % ‑1,9 % ‑13,6 % ‑9,9 %

     

Zaměstnanost (počet osob)     

ČR celkem 5 346 092    

dopad na zaměstnanost ‑1 395 837 ‑126 708 ‑742 640 ‑526 489

% z ČR celkem ‑26,1 % ‑2,4 % ‑13,9 % ‑9,8 %

     

Náhrady zaměstnanců (mil. Kč)     

ČR celkem 2 088 701    

dopad na náhrady zaměstnanců ‑495 505 ‑58 674 ‑269 606 ‑167 225

% z ČR celkem ‑23,7 % ‑2,8 % ‑12,9 % ‑8,0 %

     

Dopad na veřejné finance (mil. Kč) celkem státní rozpočet kraje obce

DPFO ‑78 878 ‑53 242 ‑7 036 ‑18 599

DPPO ‑76 136 ‑51 391 ‑6 791 ‑17 953

SZ ‑154 189 ‑154 189 0 0

nepřímé daně ‑151 169 ‑121 309 ‑8 785 ‑21 076

celkem ‑460 371 ‑380 132 ‑22 612 ‑57 628

Scénář 1: Relokace výroby motorových vozidel z ČR36

Zdroj: Deloitte

Vzhledem k významu automobilového 
průmyslu v ČR nejspíše nepřekvapí výrazně 
negativní výsledky tohoto scénáře. Silně 
negativní dopady na výrobu motorových 
vozidel a subdodavatelský řetězec jen 
mírně kompenzuje pozitivní vliv zvýšení 
výroby a distribuce elektrické energie.

Celkový objem výroby v České republice 
by klesl o 33 %, HDP by se snížil o 25 %, 
o práci by celkem přišlo více než 1,4 mil. 
osob a míra nezaměstnanosti by stoupla 
na 28 %. Životní úroveň, měřeno objemem 
mezd, resp. náhrad zaměstnanců, by se 
snížila o 24 %. Veřejné finance by přišly 
o 460 miliard korun kvůli nižšímu výběru 
daní a pojistného na sociální zabezpečení.

36.  Statistika zahrnuje osobní a lehké užitkové vozy
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Scénář 2: ČR bez výroby spalovacích motorů a převodovek

Zdroj: Deloitte

Scénář č. 2: ČR bez výroby spalovacích 
motorů a převodovek
Ve druhém scénáři je klíčovým 
předpokladem zachování montáže 
motorových vozidel v ČR ve stávajícím 
objemu, ale nahrazení lokální produkce 
spalovacích motorů a převodovek dovozem 
elektromotorů.

Motory pro osobní automobily v ČR vyrábí 
pouze Škoda Auto. V roce 2017 jich vyrobila 
celkem 577 346 kusů.37

Převodovky vyrábí Škoda Auto a Hyundai 
Motor Manufacturing Czech (HMMC). 
Produkce převodovek Škoda Auto v roce 
2017 činila 1 168 306 kusů, HMMC jich 
vyrobila 449 595 kusů.

Hodnotu produkce motorů a převodovek 
jsme odhadli na základě nákladového 
rozkladu výroby automobilů podle 
jednotlivých dílů.38 Hodnotu celkové 
produkce odvětví výroby motorových 
vozidel (NACE 29) jsme v tomto scénáři 
snížili o odhad hodnoty lokální produkce 
spalovacích motorů a převodovek.

Výroba (mil. Kč) celkem přímý vliv nepřímý dopad indukovaný efekt

ČR celkem 11 568 994    

dopad na tržby 253 578 110 017 72 562 70 999

% z ČR celkem 2,2 % 1,0 % 0,6 % 0,6 %

     

Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč)     

ČR celkem 4 527 562    

dopad na HPH 139 367 74 804 36 077 28 486

% z ČR celkem 3,1 % 1,7 % 0,8 % 0,6 %

     

Zaměstnanost (počet osob)     

ČR celkem 5 346 092    

dopad na zaměstnanost 79 706 9 928 36 401 33 377

% z ČR celkem 1,5 % 0,2 % 0,7 % 0,6 %

     

Náhrady zaměstnanců (mil. Kč)     

ČR celkem 2 088 701    

dopad na náhrady zaměstnanců 31 413 7 599 13 212 10 601

% z ČR celkem 1,5 % 0,4 % 0,6 % 0,5 %

     

Dopad na veřejné finance (mil. Kč) celkem státní rozpočet kraje obce

DPFO 9 523 6 428 849 2 245

DPPO 9 192 6 204 820 2 167

SZ 18 615 18 615 0 0

nepřímé daně 18 250 14 645 1 061 2 544

celkem 55 579 45 892 2 730 6 957

Celkové výsledky tohoto scénáře jsou 
pozitivní, protože pozitivní efekt zvýšení 
výroby elektřiny převáží nad negativním 
efektem poklesu výroby v automobilovém 
průmyslu a výroby pohonných hmot.

Celková hodnota výroby v české ekonomice 
by se zvýšila o 2,2 %, hrubá přidaná hodnota 
(HDP) by stoupla o 3,1 %. Zaměstnanost 
v tomto scénáři roste o 1,5 %. Pozitivní dopad 
na veřejné finance by činil 56 miliard korun.

Reálně by byl dopad na HDP nižší, neboť 
dovoz baterií a elektromotorů by zhoršil 
obchodní bilanci a saldo čistého exportu.

37. Výroční zpráva Škoda Auto za rok 2017

38. Kochhan, R. F. (2017)
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Scénář č. 3: Hladký přechod na výrobu 
elektromobilů
Poslední scénář představuje ideální 
variantu, kdy se lokální výrobci automobilů 
a dílů dokáží plně adaptovat a nahradit 
výrobu spalovacích motorů a souvisejících 

dílů výrobou elektromotorů, baterií 
a dalších součástek elektromobilů.

V tomto scénáři pracujeme pouze 
s negativním dopadem na rafinérie 
a pozitivním dopadem na výrobu elektřiny.

Za uvedených předpokladů zřetelně 
převáží pozitivní vliv růstu výroby elektřiny 
nad útlumem výroby pohonných hmot.

Celková hodnota výroby v české ekonomice 
by se zvýšila o 5,4 %, HDP dokonce o 5,7 %. 
Zároveň by vzniklo 213 tisíc nových 

pracovních míst. Dodatečná poptávka po 
práci u tohoto scénáře by patrně vedla 
k nutnosti dovozu pracovních sil.

Vládní sektor by měl k dispozici 
o 102 miliard korun vyšší výběr daní 
a pojistného.

Scénář 3: Hladký přechod na výrobu elektromobilů

Výroba (mil. Kč) celkem přímý vliv nepřímý dopad indukovaný efekt

ČR celkem 11 568 994    

dopad na tržby 621 350 185 559 257 112 178 679

% z ČR celkem 5,4 % 1,6 % 2,2 % 1,5 %

     

Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč)     

ČR celkem 4 527 562    

dopad na HPH 256 344 89 485 95 170 71 689

% z ČR celkem 5,7 % 2,0 % 2,1 % 1,6 %

     

Zaměstnanost (počet osob)     

ČR celkem 5 346 092    

dopad na zaměstnanost 213 118 22 282 106 839 83 998

% z ČR celkem 4,0 % 0,4 % 2,0 % 1,6 %

     

Náhrady zaměstnanců (mil. Kč)     

ČR celkem 2 088 701    

dopad na náhrady zaměstnanců 79 055 13 591 38 784 26 680

% z ČR celkem 3,8 % 0,7 % 1,9 % 1,3 %

     

Dopad na veřejné finance (mil. Kč) celkem státní rozpočet kraje obce

DPFO 17 515 11 823 1 562 4 130

DPPO 16 907 11 412 1 508 3 987

SZ 34 239 34 239 0 0

nepřímé daně 33 568 26 938 1 951 4 680

celkem 102 229 84 412 5 021 12 797

Zdroj: Deloitte
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Ekonomické dopady nástupu 
(sdílených) autonomních vozidel
Dnes už je téměř nemožné otevřít si 
publikaci o automobilovém průmyslu 
a nebýt zahlcen články s predikcemi vstupu 
autonomních a elektrických vozidel na trh. 
Investice tradičních výrobců automobilů 
i technologických firem už nyní šplhají 
do závratných výšin. Studie amerického 
think‑tanku Brookings Institute39 odhaduje, 
že investice do autonomních technologií 
dosáhly za poslední tři roky částky přes 
80 miliard USD. Ačkoliv se bezesporu jedná 
o přínosné cíle, dosáhnout jich může být 
obtížné.

Faktem totiž je, že aktuální tempo 
investic do pokročilých automobilových 
technologií může být popsáno i jako 
pokerová hra s vysokými sázkami, kde 
mají všichni hráči vsazeno a výsledek 
hry je zatím nerozhodnutý. Jak je ale 
zřejmé, je velmi nepravděpodobné, že 
by výsledek hry byl příznivý pro všechny 
u stolu. V průmyslovém odvětví, kde je 
čím dál tím těžší rozlišit mezi jednotlivými 
modely vozů či značkami, představuje 
technologie autonomního řízení obrovskou 
příležitost, jak fundamentálně změnit silně 
konkurenční hřiště, které se formovalo 
posledních 100 let.

Vítěz bere vše. Podobně jako u jiných 
technologií, jako jsou software Microsoft, 
webové služby Google, obchod a cloud 
Amazon, může i autonomní řízení 
snížit počet klíčových automobilek 
a technologických firem na trhu. Tak 
jako příchod mobilního telefonu iPhone 
přinesl revoluci na trhu telefonů a zúžil 
trh operačních systémů v zásadě na dva 
velké hráče – Android od Google a iOS od 
Apple. Ostatní výrobci se pak primárně 
soustřeďují na vývoj hardwaru a využívají 
operační systém Android.

Předpokládáme, že zájem o autonomní 
řízení bude mít téměř každý. Neboť i ti, kteří 
rádi řídí, budou občas chtít využít služby 
autonomního řízení, například v kolonách, 
při dlouhých monotónních cestách na 
dálnicích, při řešení neodkladné pracovní 
záležitosti, s dětmi v autě apod. Dá se tak 
očekávat, že spotřebitelé budou ochotni 
platit za to, že nemusí řídit. Míra ochoty 
platit za autonomní řízení se ale bude lišit 
napříč příjmovými skupinami spotřebitelů.

Z hlediska ekonomických dopadů bude 
mít autonomní řízení nejradikálnější dopad 
samozřejmě na dopravní sektor – nebudou 
potřeba řidiči autobusů, taxíků, nákladních 
vozidel a nejspíše ani tramvají nebo vlaků. 
Nejvýraznějšími úsporami pak budou 
mzdy řidičů. Jak bylo zmíněno v předchozí 
kapitole, mzda řidiče nákladního vozidla 
může činit až 43 % operativních nákladů 
na provoz vozu. Potenciálně vyšší cena 
vozidla vybaveného autonomním řízením 
bude vyvážena úsporami na mzdách. 
Automobilky touto přirážkou mohou přímo 
kompenzovat náklady na výzkum a vývoj. 
Další z úspor, které mohou vyvážit vyšší 
cenu autonomního vozidla, je např. úspora 
za palivo, neboť se dá předpokládat, že 
autonomní vůz je palivově efektivnější. 
Např. u nákladních vozů se díky možnostem 
jízdy v aerodynamickém stínu ušetří okolo 
12 % paliva.

Další z důvodů, proč akceptovat vyšší 
cenu autonomních vozů, může být kupř. 
provozování autonomní taxislužby, 
monetizace informací o uživatelích 
autonomních vozů (pokud by to bylo 
legislativně možné) či prodej reklamního 
prostoru na displejích v autonomních 
sdílených vozech. Výrobci automobilů by se 
tak částečně stali poskytovateli služeb.

Ekonomickým dopadům autonomního 
řízení se již věnovala česká studie Deloitte 
o dopadech automatizace práce na 
ekonomiku České republiky.40

Ta spočítala, že jedním z nejvíce ohrožených 
odvětví automatizací je doprava 
a skladování, kde je 74 % zaměstnanců 
vystaveno vysokému riziku nahrazení. 
V absolutních číslech tak 182 tisícům 
lidí hrozí vysoké riziko ztráty práce. 
Průměrně je přitom v celé ekonomice 
ohroženo vysokým rizikem nahrazení 51 % 
zaměstnanců.

39. https://www.brookings.edu/research/gauging‑investment‑in‑self‑driving‑cars/

40. deloitte.com/cz/cs/pages/strategy‑operations/articles/automatizace‑prace‑v‑cr

https://www.brookings.edu/research/gauging-investment-in-self-driving-cars/
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/strategy-operations/articles/automatizace-prace-v-cr.html
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Daňový pohled
S větším využitím elektromobilů, autonomních vozidel 
i sdílených vozidel vzniká také řada otázek k jejich zdanění, 
a to jak přímými daněmi, tak hlavně nepřímými daněmi. 
Právě nepřímé daně uplatňované na pohonné hmoty 
mohou výrazně ovlivnit náklady na provoz daného typu 
dopravního prostředku.

Zdanění pohonných hmot a alternativních paliv
Když se podíváme do platné legislativy na pohonné 
hmoty, které jsou v současnosti používané, zjistíme, že 
zatímco sazba spotřební daně činí u benzínu 12,84 na litr, 
u nafty je to jen 10,95 Kč na litr. U elektřiny je sazba daně 
z elektřiny jen 28,30 Kč/MWh, přičemž baterie současných 
elektromobilů pojmou maximálně 100 kWh (0,1 MWh) 
elektrické energie. Nabití baterie do plna je tak zatíženo 
daní z elektřiny pouze ve výši 2,83 Kč. U CNG činí daň 
1,44 Kč na metr krychlový a u LPG 2,15 Kč na litr. Prodej 
pohonných hmot je pak samozřejmě ještě zatížen daní 
z přidané hodnoty. Daňové zatížení jednotlivých pohonných 
hmot se, jak je patrné, liší a výrazně ovlivňuje cenu pro 
konečného spotřebitele. V budoucnu bude tedy záležet na 
vývoji legislativy v této oblasti.

Zdanění služeb sdílení vozidel
Prostý prodej automobilů bez ohledu na to, na jaký pohon 
jezdí, je považován za běžné dodání zboží s poměrně 
jednoduchým stanovením zdanění. Výrobci automobilů 
se snaží odlišit poskytováním řady služeb. Otázky, které 
je z daňového i právního pohledu potřeba vyřešit, jsou 
následující: jaká je definice dané služby (například je‑li 
sdílení autonomního vozidla prakticky službou podobnou 
taxi, nebo zda se jedná o krátkodobý pronájem), kdo je 
poskytovatelem a kdo skutečným příjemcem služby, zda 
se jedná o službu samostatnou, nebo službu vedlejší. To 
všechno bude mít vliv na zdanění. I malé nuance v právním, 
ale hlavně skutečném nastavení vztahů mohou znamenat 
velké rozdíly ve správném zdanění a konečném daňovém 
zatížení. Čeká nás řada nových zajímavých výzev.

Právní pohled – regulace 
autonomních vozidel
Česká legislativa zatím s autonomními vozidly nepočítá, 
nicméně v přípravě je poslanecká novela zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, která vychází z německé 
úpravy a měla by umožnit jejich provoz v ČR. Půjde 
o tzv. vozidla řízená pomocí „vysoce automatizovaných 
nebo plně automatizovaných jízdních funkcí“.

Podle nových pravidel se řidič nebude muset při řízení 
vozidla pomocí těchto funkcí věnovat sledování provozu. 
Bude však povinen řízení převzít, pokud to bude zapotřebí 
nebo pokud ho k tomu vozidlo vyzve. Místo a čas předání 
řízení mezi řidičem a autonomním vozidlem bude 
zaznamenáno satelitním navigačním systémem. Tyto údaje 
budou k dispozici policii v případě vyšetřování dopravní 
nehody.

Z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou dopravní 
nehodou se pravidla upravovat zatím nebudou. 
Odpovědnost za škodu provozovatele (krytá povinným 
ručením) dnes již zahrnuje i odpovědnosti za tzv. vnitřní 
náhodu, tedy provozně‑technický stav vozidla včetně 
případného řídicího softwaru. Podobně jako již dnes 
samozřejmě není vyloučena ani odpovědnost výrobce 
za vadu řídicího softwaru, která zřejmě najde ještě širší 
uplatnění než podle dosavadních pravidel.

Automobilový průmysl  | Znovuobjevení automobilu
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odvětví, a tak startupy, které se snaží 
do tohoto odvětví proniknout, musí ze 
začátku sehnat značné množství kapitálu. 
Často jsou také kvůli vysokým kapitálovým 
výdajům ve ztrátě, a jsou tak závislé na 
trpělivosti svých investorů. Problém 
nedostatku financí se netýká Waymo, který 
má dostatek financí od sesterské firmy 
Google.

Na druhou stranu, skandály typu Dieselgate 
se jich netýkají. Měli by se ale vyhnout 
vlastním skandálům (nehody autonomních 
vozidel, požáry baterií elektromobilů atd.).

Veřejný sektor
Ambiciózní emisní limity si vyžádají masivní 
nasazení elektromobilů. Pro automobilky 
bude bez vládních pobídek velmi obtížné 
potřebné množství elektromobilů 
zákazníkům prodat, protože jen menšina 
spotřebitelů zvažuje jako další automobil 
elektromobil. Navíc cena elektromobilů je 
prozatím vyšší než v případě automobilů 
se spalovacím motorem. To může být 
při koupi takového vozidla bariérou pro 
řadu spotřebitelů, i kdyby o elektromobilu 
uvažovali. Veřejný sektor by tak mohl zvážit 
dotace na nákup elektrických vozidel pro 
spotřebitele a firmy, daňové zvýhodnění 
nákupu či jejich přímý nákup státní 
správou. Pokud se však vyplní prognózy 
a ceny trakčních baterií budou dále klesat, 
dotace přestanou být potřeba, neboť 
elektromobily budou vůči automobilům 
se spalovacím motorem cenově 
konkurenceschopné.

Neochotou nebo neschopností 
spotřebitelů vyměnit stávající automobil 
se spalovacím motorem za elektromobil 
může být narušen cyklus obnovy 
vozového parku. Spotřebitelé by pak 
jezdili v bezpečnostně a environmentálně 
zastaralých vozidlech. V takovém 
případě se nabízí „šrotovné“ (dotace 
na nákup nového ekologického vozidla 
výměnou za vyřazení stávajícího méně 
ekologického vozidla) jako motivace pro 
koupi environmentálně šetrného vozidla. 
Ostatně pod vlivem Dieselgate přistoupila 
v Německu ke šrotovnému i řada tamních 
automobilek.

Zavedené automobilky
Pro zavedené automobilky bude nástup 
elektromobility a autonomního řízení 
náročný na adaptaci. Přicházejí noví hráči 
z Číny (například BYD, NIO a další) nebo 
z USA (Tesla v případě elektromobility, 
Waymo v případě autonomního řízení), 
kteří se snaží dosavadní pořádky 
v automobilovém průmyslu změnit. Na 
rozdíl od zavedených firem nemohou tolik 
ztratit. Jejich výhodou je, že od počátku 
nastavují výrobní procesy a dodavatelské 
vztahy pro výrobu elektromobilů. Nemusejí 
si projít náročnou transformací výroby.

Výhodou zavedených automobilek je, 
že mají pozitivní cash‑flow z prodejů 
automobilů se spalovacím motorem. 
Z těchto prostředků pak mohou financovat 
investice do elektromobility a autonomního 
řízení. Jejich další výhodou je vybudovaná 
distribuční a servisní síť a klientská 
základna.

Noví hráči
Noví hráči hrají riskantní strategii, když se 
snaží rozbít současnou oligopolní strukturu 
automobilového průmyslu. Automobilový 
průmysl je kapitálově velmi náročné 

Závěr: výzvy pro 
firmy, nové hráče 
a veřejný sektor
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Takovéto politiky (dotace, daňové 
zvýhodnění, nákup vozidel státní správou) 
mohou být fiskálně neutrální, pokud budou 
doplněny o zvýšení spotřební daně na 
pohonné hmoty nebo o zelenou daň. Tyto 
daně budou zároveň odrazovat od nákupu, 
respektive provozu aut se spalovacími 
motory a motivovat k nákupu ekologicky 
šetrných aut. Dalším potenciálním 
zdrojem pro pokrytí nákladů na dotace 
na elektromobily jsou výnosy z prodeje 
povolenek na CO2.

Vlády by mohly urychlit nástup 
elektromobility podporou budování 
dobíjecí infrastruktury, protože, jak již 
bylo uvedeno, nedostatečně rozvinutá 
infrastruktura některé spotřebitele od 
nákupu elektromobilů odrazuje. EU má pro 
výstavbu dobíjecí infrastruktury vyčleněné 
prostředky ve fondu CEF (Connecting 

Europe Facility), z něhož mohou firmy 
stavící dobíjecí stanice čerpat podporu.

Z elektřiny se platí jen daň z elektřiny, 
jejíž sazba je výrazně nižší než sazba 
spotřebních daní z pohonných hmot  
(viz box Daňový pohled). Při významném 
rozmachu elektromobility tak dojde 
k výpadku příjmů státního rozpočtu. Tyto 
příjmy se používají mimo jiné na opravy 
a stavby silnic. Bude tedy nutné najít pro 
tyto účely jiné zdroje.

Veřejný sektor by dále měl nastavit legální 
rámec provozu autonomních aut. Zejména 
určit, kdo je odpovědný za škody vzniklé 
provozem autonomně řízeného auta – jestli 
vlastník, nebo výrobce automobilu.
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