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REŠERŠE ZAHRANIČNÍCH ŘEŠENÍ ELEKTROMOBILITY 

 

Výzkumné otázky: 

● Které země mají nejrozšířenější elektromobilitu na světě? 

● Jaké (možné) nástroje a opatření mohou sloužit k rozvoji elektromobility? 

 

STAV ELEKTROMOBILITY VE SVĚTĚ 2019 

Podle agentury Bloomberg se v roce 2017 ve světě prodalo 1,1 milionu elektroaut. Toto číslo má v roce 

2025 narůst na 11 milionů, v roce 2030 dokonce na 30 milionů. V roce 2040 bude prodej elektromobilů 

činit 55 % všech nově prodaných aut a každé třetí auto na světě bude jezdit na elektřinu. Ropné firmy 

to zároveň vnímají jako příležitost, jak rozšířit nabídku na benzínových stanicích, které zatím nabízely 

pouze benzín a naftu. 

 

 

Celkový počet prodaných elektromobilů ve světě. Současnost a odhad prodeje do roku 2020. Dominují Čína, USA, 

Evropa, Japonsko a Jižní Korea. Zdroje: Bloomberg NEF, 2019. 
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Celkový počet elektromobilů ve světě. Zdroj: JRC, 2018. 

 

Predikce prodejnosti jednotlivých typů automobilů do roku 2040. ICE - konvenční automobily se spalovacími 

motory, PHEV - plug-in hybridy, BEV - elektromobily. Zdroj: BNEF, 2019. 
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Predikce prodejnosti jednotlivých typů elektromobilů do roku 2040. Zdroj: BNEF, 2019. 

 

 

Celkový počet prodaných elektromobilů ve světě. Současnost a odhad prodeje do roku 2020. Dominují Čína, USA, 

Evropa, Japonsko a Jižní Korea. Zdroje: Bloomberg NEF, 2019. 
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Norsko 

Světovým lídrem v elektromobilitě je Norsko, v němž je v současnosti každé druhé prodané auto 

elektromobil či plug-in hybrid. Nezávislá Norská cestovní federace vydala zprávu, že v roce 2018 bylo ze 

všech prodaných aut 31,2 % elektromobilů. Celkem se loni v Norsku prodalo 46 tisíc elektromobilů. V 

roce 2017 byl počet 20,8 % a 5,5 % v roce 2013. Prodej aut se spalovacími motory klesl o 17 procentních 

bodů oproti předchozímu roku a počet prodaných hybridních vozů vzrostl o 20 procentních bodů. 

Celkový prodej aut v roce 2018 se 148 tisíci vozy oproti loňsku klesl o 6,8 procentních bodů a přerušil se 

tak růstový trend z předchozích let.  
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Počet prodaných aut v Norsku. Světlá linka zobrazuje elektromobily a hybridy, tmavá benzínové a 

naftové vozy. Zdroj: Reuters. 

 

Statistiky prodeje tak potvrzují celosvětovou vedoucí pozici Norska v počtu prodaných elektromobilů na 

hlavu. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA), která používá jinou metodologii, podle níž mezi 

elektromobily patří také plug-in hybridy, je podíl elektromobilů v rámci nově prodaných vozů v Norsku 

39 %, následuje Island (12%) a Švédsko (6%). Pro srovnání v Číně, tedy v zemi s největším absolutním 

počtem prodaných elektromobilů, je procentuální podíl 2,2 a v USA 1,2 %. Podle odhadů agentury 

Bloomberg se loni celosvětově prodalo více než 4 miliony nových elektromobilů. 

Čína 

Globálním lídrem v absolutním počtu elektromobilitě je Čína, nejlidnatější země na světě. Komunistická 

vláda, která  se dlouhé roky potýkala s velkým znečištěním ovzduší, přistoupila k elektromobilitě jako k 

jednomu z hlavních opatření, které tento problém mohou vyřešit. V roce 2018 se v ní prodalo 23,7 

milionu aut, z toho 1,26 milionů byly elektromobily. To oproti předchozímu roku představuje nárůst o 

50 procent. V této nejlidnatější zemi na světě připadá na tisíc obyvatel 170 aut, pro srovnání v Německu, 

v němž žije přibližně 20krát méně obyvatel, je to přibližně 4krát více: 690. V automobilové velmoci 

Německu je z celkových 56 milionů cca 80 tisíc elektromobilů. 

Region střední Evropy 

V regionu střední a východní Evropy (V4, Bulharsko a Rumunsko) má nejrozšířenější flotilu elektromobilů 

Maďarsko.V roce 2018 byl podíl elektromobilů mezi nově registrovanými automobily 1,4 %, na druhém 

místě se umístilo Bulharsko s podílem 0,7 %. Trh s elektromobily je v regionu CEE méně rozvinutý než v 

celé EU. Maďarsko se svými 381 elektromobily na milion obyvatel má 5krát menší podíl než je průměr 

EU. V Česku je k dnešnímu dni přibližně 3 000 elektromobilů a necelých 150 veřejných dobíjecích míst. 

Trh s elektromobily rostl v minulých letech relativně hodně, i přesto je ale jen málo pravděpodobné, že 

by region CEE dosáhl stejné úrovně počtu prodaných elektromobilů na obyvatele jako v západních 

zemích EU. 
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http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2019/10/CEE-CLIMATE-POLICY-FRONTIER_2019.pdf  

 

Přehled typů motivací pro rozvoj a podporu výroby elektromobilů pro jednotlivé ekonomiky 

- Odpověď na přísnější emisní a imisní regulace 

- Snižování smogové zátěže ve městech 

- Snižování emisí skleníkových plynů 

- Reakce na zákaz naftových motorů 

- Snižování závislosti na dovozu ropu 

- Vytvoření exportní příležitosti pro domácí firmy působící v automoto průmyslu 

- Překonání negativního dopadu Dieselgate 

- Závazky nulových emisí 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2019/10/CEE-CLIMATE-POLICY-FRONTIER_2019.pdf
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- Budování jména v rámci “zeleného lídrovství” 

 

 

https://cleantechnica.com/2019/07/19/european-electric-car-market-news-triple-the-number-of-

models-more-battery-factories/  

 

NÁSTROJE PODPORY ELEKTROMOBILITY 

Způsoby podpory rozvoje elektromobility jsou několikerého druhu: regulatorní, finanční, infrastrukturní, 

politicko-strategické. Nejčastěji se setkáme s různorodou kombinací jednotlivých opatření, která se 

navíc mezi sebou poměrně úzce prolínají, protože - jak ukazují nejprogresivnější země a města - právě 

kombinace jednotlivých opatření vede v konečném důsledku v nejrapidnějšímu a nejmarkatnějšímu 

rozvoji elektromobility. 

 

https://cleantechnica.com/2019/07/19/european-electric-car-market-news-triple-the-number-of-models-more-battery-factories/
https://cleantechnica.com/2019/07/19/european-electric-car-market-news-triple-the-number-of-models-more-battery-factories/
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https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf  

1. Kategorie čistých vozidel a regulace paliv 

1.1. Nařízení minimálního prodeje elektromobilů 

1.2. Standardy pro účinnost pohonů 

1.3. Standardy pro čistá paliva, která zahrnují elektromobily 

 

2. Incentivy pro spotřebitele 

2.1. Dotace na koupi elektromobilu (dotace a daňové úlevy a výjimky) 

2.2. Výjimky z ročních poplatků 

2.3. Přednostní průjezd 

2.4. Přednostní právo při parkování 

2.5. Sleva na dobíjení či dobíjení zdarma 

 

3. Dobíjecí infrastruktura 

3.1. Standardizované protokoly pro dobíjecí stanice 

3.2. Incentivy či financování dobíjecích stanic 

3.3. Přímá instalace 

3.4. Budovy připravené na elektromobily 

 

4. Plánování, politické nástroje a další podpůrná opatření 

4.1. Cíle ve veřejných zakázkách 

4.2. Strategie elektromobility 

4.3. Informování a vzdělávání veřejnosti 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf
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4.4. Demonstrační projekty 

4.5. Fleetové iniciativy 

4.6. Nízkoemisní zóny 

1. Kategorie čistých vozidel a regulace paliv 

1.1 Nařízení minimálního prodeje elektromobilů 

Státní nařízení v Číně a Kalifornii ukládají povinnost výrobcům automobilů prodávat minimální podíl 

elektromobilů. V Kalifornii je to 8 % z celkového množství prodaných aut, v Číně 4 %. Na komunální 

úrovni takové opatření zavedli například v Londýně, ovšem to se vztahuje na žadatele o taxi licenci. 

Opatření se týkají pouze lehkých osobních vozidel. 

 

“The major markets of California and China have introduced sales quotas for EVs. The programs 

incrementally require greater EV sales over time by placing annual mandatory EV sales 

requirements for auto manufacturers. The programs significantly boost EV markets and push 

automakers for greater EV model availability and greater marketing efforts. California’s Zero 

Emission Vehicle (ZEV) regulation requires 8% of new vehicle sales to be electric in 2025. China’s 

2017 New Energy Vehicle mandate policy is similar to California’s program and requires 

approximately 4% of new vehicle sales to be electric in 2020. Only light-duty passenger vehicles 

are included under the mandate programs in China, California, and Québec.”1 

 

1.2 Standardy pro účinnost pohonů 

Nové standardy EU pro automobily vyrobené po roce 2020 stanovují cíle snížení emisí CO2 oproti roku 

2021 pro rok 2025 o 15% a 37.5% redukce pro rok 2030 u osobních aut a 15% pro rok 2025 a 31% 

redukci pro rok 2030 u lehkých užitkových vozidel.2 

1.3 Standardy pro čistá paliva, která uznávají elektromobily 

“British Columbia and California have adopted low-carbon fuel policies that incentivize the use of low-

carbon transportation fuels, including electricity, and impose deficits for higher-carbon fuels. In 

California, the Low Carbon Fuel Standard (LCFS) requires decarbonization of transportation fuels by 

setting GHG emissions limits and includes provisions to incentivize electricity as a transportation fuel. 

The program offers a funding mechanism by allowing low-carbon fuel providers to generate credits, 

thereby assisting EV charging providers. LCFS credits help promote low carbon transportation across 

many vehicle modes, fuels, and income brackets.” 

 

2. Incentivy pro spotřebitele 

2.1 Dotace na koupi elektromobilu (dotace a daňové úlevy a výjimky) 

 
1 https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf  

2 Regulation (EU) 2019/631.vhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj
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Příkladem země, kde zavedli přímou dotaci na koupi nového elektromobilu, je Slovensko. Stát vyčlenil 

na dotace celkem 6 milionů euro, ve výši 8000 a 5000 euro. On-line systém přijímání žádostí byl spuštěn 

11. prosince 2019, ale hned záhy pro velký zájem zkolaboval. 16. prosince se začala nanovo a za 4 minuty 

byly prostředky rezervovány. Celkem 668 žadatelů se ucházelo o dotace pro koupi 786 nových 

elektromobilů a plug-in hybridů. 

Dotace na koupi nových elektromobilů ovšem zavedli také v řadě jiných zemích: Kanadě, Francii, Číně, 

Německu, Indii, Japonsku, Jižní Korey, Švédsku, Velké Británii, atp. 

 

“EV purchase subsidies are implemented at the national and provincial levels, and are available 

in many regions: Canadian provinces (British Columbia, Ontario, Québec), China Central 

Government, regions in China (e.g., Beijing, Shenzhen, Shanghai, Hefei, and Hangzhou), France, 

Germany, India Central Government and some state governments (e.g., Delhi), Japan, Korea, 

Sweden, the United Kingdom, many U.S. states (including California), and the U.S. federal 

government.”3 

2.2 Výjimky z poplatků 

Také zrušená povinnost platí registrační a provozní poplatky. Platí v Nizozemsku, Německu, Číně, Francii, 

Švédsku, Japonsku či Velké Británii. 

“Germany and the Netherlands, for example, exempt EVs from annual circulation taxes. In the 

United States, 18 states exempt EVs from license and registration fees or emissions inspections 

tests. Other regions that exempt EVs from annual fees or taxes include China, France, Japan, 

Sweden, and the United Kingdom, as well as Telangana and Maharashtra in India.”4 

2.3 Přednostní průjezd 

Elektromobily se těší výsadám podobným, jaké mají v některých městech autobusy MHD a taxi, mohou 

využívat speciální jízdní pruhy a zrychlovat tak přepravu. 

“Londýnská městská část City se chystá na dopravní experiment. Na rušnou ulici Beech Street 

zakáže vjezd motorovým vozidlům na benzin nebo naftu. Povolený vjezd budou mít jen cyklisté 

nebo elektromobily. Vznikne tak první ulice bez emisí na světě.”5 

2.4 Přednostní právo při parkování 

Bezplatné parkování–rezervace parkovacích míst ve velkých městech. Řada měst zavádí tzv. zelené 

státní poznávací značky, které mají přednostní právo při parkování, parkování či dobíjení zdarma. 

Příkladem je Norsko a Oslo či Maďarsko a Budapešť, Stuttgart, Amsterdam, Copenhagen, Oslo, San Jose, 

Utrecht, New York City, Londýn, San Francisco, Los Angeles, San Jose, Oslo, Bergen, Peking či Šanghaj. 

 
3 https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf  

4 Ibid. 

5 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-londyne-vznikne-prvni-ulice-bez-

smogu/r~d9c56f4220b611ea9d020cc47ab5f122/  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-londyne-vznikne-prvni-ulice-bez-smogu/r~d9c56f4220b611ea9d020cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-londyne-vznikne-prvni-ulice-bez-smogu/r~d9c56f4220b611ea9d020cc47ab5f122/
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“The most visible outcome of the Jedlik Plan is the spreading of green number plates for electric 

vehicles. As of late 2018, there were more than 8500 vehicles with green number plates. This is 

still only 0.23% of the entire passenger vehicle fleet, and half of their share is in Germany, but 

strong growth has been achieved. Having a green number plate comes with many benefits: free 

parking in Budapest and other cities, free charging. 

Since 2016, circa EUR 16.5 million has been made available for vehicle subsidies and the 

purchase of about 1200 cars. The Plan has contributed to the development of charging network, 

allowing Hungary to achieve 7 EVs per 1 charging point, which is better than the EU average of 

8 cars per charging point. 8500 EVs and hybrids (among them 3700 BEVs) were eligible for a 

green number plate in 2018.” 

2.5 Sleva na dobíjení či dobíjení zdarma 

Toto opatření může hrát také důležitou roli, zejména v kombinaci s rychlodobíjecími stanicemi. 

Například v Kalifornii, New York, Německu, VB či Japonsku jsou pro majitele elektromobilů k 

dispozici speciální distribuční tarify, které jim umožňují dobíjet elektřinu v časech, kdy není 

odběrová špička, a to za zvýhodněnou cenu. 

3. Dobíjecí infrastruktura 

Absence dobíjecí infrastruktury je vnímána jako jedna z klíčových bariér rozvoje elektromobility. K 

výstavbě dobíjecích stanic postupně dochází, ale vývoj je velmi pozvolný a je zejména ohraničen 

objemem prostředků, které jsou investoři do takto rizikových investic ochotni investovat. Protoje 

důležitá veřejná podpora s cílem snížit riziko pro investory a zajistit, aby docházelo ke koncepčnímu a 

strategickému budování sítě dobíjecích stanic. 
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Množství dobíjecích stanic a elektromobilů na milion obyvatel v jednotlivých městech. Zdroj: ICCT, 

INTERNATIONAL EVALUATION OF ELECTROMOBILITY POLICIES. 

 

3.1 Standardy a normy pro dobíjecí stanice 

Tvorba mezinárodních standardů a norem pro instalaci jednotlivých typů dobíjecích stanic usnadňuje 

administrativní překážky pro jejich rozšiřování sítě dobíjecí infrastruktury. 

3.2 Incentivy či financování dobíjecích stanic 

Řada států a měst poskytuje přímé dotace či daňové úlevy na budování dobíjecí infrastruktury. To je 

příklad také ČR, dalšími jsou například Francie, Dánsko, Indie, Nizozemsko, Kanada, Německo či město 

Vídeň. 

“France and Denmark provide tax incentives for the installation of charging stations, and some 

local governments, such as Paris and Copenhagen, offer additional grants. The Netherlands 

provided €16 million in 2011 to support early infrastructure deployment, and its Green Deal 

initiative aims to increase public charging by making available €5.7 million EVSE installations. 

State governments in India, including Karnataka, Telangana, and Maharashtra, typically provide 

a 25% capital subsidy for a limited number of commercial public charging stations. Additional 

subsidies for private and semi-private charge points are available in municipalities such as 

Amsterdam and Utrecht. Other governments, such as California, Canada, Germany, Shenzhen, 
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and the United Kingdom, offer some sort of private and/or public incentive for charging 

infrastructure.”6  

 

“Aby Vídeň vyhověla stoupající poptávce po elektromobilitě, stanovil si městský energetický 

podnik Wien Energie za cíl vybudovat do konce roku 2020 tisíc nových nabíjecích stanic. Investice 

vyjde Vídeň na sedm milionů euro „Žádné místo ve městě potom nebude vzdáleno více jak 400 

metrů od nejbližší dobíjecí stanice,“ prozradila mluvčí Wiener Linien Lisa Grohs. 

Wien Energie aktuálně provozuje 250 veřejných dobíjecích stanic a dalších 670 se nachází v 

poloveřejném prostoru, například na P+R parkovištích, u supermarketů nebo na firemních 

stáních. Letos přibyde 400 nových veřejných stojanů a 150 v poloveřejném prostoru. 

Konkrétní rozmístění závisí na řadě kritérií. Jedním z nich je atraktivita místa, kterou mimo jiné 

ovlivňuje možnost přestoupit na MHD nebo dojít si na nákup. Roli ale hrají i možnost napojení 

na elektrickou soustavu či hospodárnost a záleží i na vyjádření městských obvodů.”7 

 

3.3 Přímá instalace 

Přímé instalace dobíjecích stanic často realizují distribuční firmy, které tím jednak promují vlastní 

produkt, jednak vydělávají na následné spotřebě elektřiny. 

 

“Utilities are increasingly directly deploying publicly available charging infrastructure. In 

California, the state Public Utilities Commission has approved rate-based light-duty EVSE rollout 

plans that will deploy over 12,500 charging stations across major service territories. Several 

additional utility transportation electrification applications are under consideration in California 

that would allocate significant funds to charging infrastructure, with about USD 780 million to 

medium and heavy-duty vehicles including e-buses, USD 230 for residential EVSE, USD 13 million 

for off-road infrastructure, and USD 30 million for public fast chargers.” 

3.4 Budovy povinně připravené na elektromobily 

“The European Union has drafted regulations that would require EVSE in new or refurbished 

homes beginning in 2019. Similar policies are being considered in Germany. At the local level, 

London requires an EV charge point at 20% of parking spaces in new developments, as well as 

make-ready infrastructure for an additional 20%. Vancouver has implemented similar 

requirements. These types of policies help ensure sufficient future infrastructure to support 

electric mobility.”8 

 
6 https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf  

7  

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/781/viden-se-pripravuje-na-elektromobily-chce-nabijeci-stanici-

kazdych-400-metru/  

8 https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf   

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/781/viden-se-pripravuje-na-elektromobily-chce-nabijeci-stanici-kazdych-400-metru/
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/781/viden-se-pripravuje-na-elektromobily-chce-nabijeci-stanici-kazdych-400-metru/
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf
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4. Plánování, politické nástroje a další podpůrná opatření 

4.1 Cíle ve veřejných zakázkách 

V rámci soutěžení veřejných zakázek - na národní či komunální úrovni - lze jako jedno ze soutěžních 

kritérií uplatnit právě požadavek na elektromobilitu. 

“Many national, provincial, and local governments have set short- and long-term EV 

procurement targets that cover multiple vehicles. Based on several national and provincial 

government announcements through 2015 (California, China, Denmark, France, Germany, India, 

Japan, Netherlands, Norway, Ontario, South Korea, Spain, Sweden, United Kingdom, and United 

States), global cumulative sales goals sum to at least 15 million light-duty EVs by 2020, and more 

than 25 million in the 2025-2030 timeframe. A collaboration of 14 governments that make up 

the International Zero-Emission Vehicle Alliance publicly announced their commitment to strive 

for 100% of passenger vehicle sales to be zero-emission no later than 2050. Energy service 

company EESL of the Government of India issued a competitive bid for the procurement of 

10,000 EVs for its fleet, and the company is expected to float tenders for additional procurement 

to eventually replace the central government fleet of up to 500,000 vehicles. Government targets 

are often updated to reflect market development and progress on climate and clear air goals. In 

2018, for example, California called for a new target of 5 million ZEVs by 2030, building on the 

previous goal of 1.5 million by 2025. 

 

Local governments have also set strong EV procurement targets. Oslo, Los Angeles, Stockholm, 

Beijing, London, and San Francisco have announced ambitions to become EV capitals or leaders. 

Amsterdam and Oslo have announced targets for 100% zero-emissions transport by 2025 and 

2030, respectively. London and Shenzhen are striving for 70,000 and 120,000 EVs by 2020, 

respectively. Los Angeles is aiming for 25% of the vehicle stock to be electric by 2035, and New 

York City is reaching for a 20% EV sales share by 2025.” 

 

4.2 Strategie a akční plány rozvoje elektromobility 

“Many metropolitan areas have some form of EV strategy crafted to local or regional contexts. 

These are commonly called “action” or “readiness” plans and can cover many vehicle modes and 

services: private cars, taxis, public fleets, commercial vehicles, or buses. Such strategies play an 

important role by creating a forum and network of local and state governments, power utilities, 

charging providers, auto dealerships, and other organizations to discuss common issues about 

electric mobility. These action plans help to identify and shape local actions to overcome EV 

adoption barriers (e.g., cost, convenience, infrastructure, awareness) and to prepare local 

infrastructure and utilities to support the recharging of many EVs on local roads. Electric mobility 

plans typically lead to the implementation of additional local policies and support actions to 

promote electric mobility.”9 

 
9 https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf
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4.3 Informování a vzdělávání veřejnosti 

“Outreach events are an effective way to raise awareness and increase familiarity. These 

include EV showcases, ribbon-cutting ceremonies for public charging stations, charging station 

giveaways, and ride-and-drive events.”10 

 

“The United Kingdom launched a multi-million-pound collaborative outreach campaign with 

industry in 2013 to increase public awareness of the benefits, cost savings, and capabilities of 

EVs. The Go Ultra Low campaign brings together the Government’s Office for Low Emission 

Vehicles, the Society of Motor Manufacturers and Traders, and car manufacturers on a brand-

agnostic campaign designed to encourage more drivers to go electric. The campaign includes 

national press, radio and digital advertising, consumer firsthand events, community focused 

programs, fleet-focused press, and social media outreach”11 

 

4.4 Demonstrační projekty 

“In Germany in 2011 the federal government implemented multiple demonstration projects 

through the Electromobility Model Regions and Showcase Regions for Electric Mobility 

programs. The projects support R&D of more than 100 projects and more than 300 activities to 

overcome key technological and social barriers and enable everyday electric mobility (Jin & 

Slowik, 2017). The showcase regions include testing of electric buses in urban environments to 

evaluate their real world applicability, emission reductions, cost-benefits, and public acceptance. 

California has a unique program dedicated to accelerating advanced technology vehicles not yet 

commercialized. The Advanced Technology Demonstration Projects program makes available 

millions of dollars each year to fund numerous projects carried out by eligible local air districts, 

public agencies, and non-profit organizations.” 

4.5 Fleetové iniciativy 

Carsharing či spolujízda elektromobilů, elektrotaxi služba, městský rozvoz zboží či iniciativy městské 

elektrobusy. Tyto služby fungují například v Amsterdamu, Madridu, Stuttgartu, Pekingu, Paříži či 

Bonnu.12 

4.6 Nízkoemisní zóny 

Uplatňovány v řadě nizozemských, německých či britských měst, namátkou Utrecht, Londýn, 

Peking, Paříž, atp. 

“Low-emission vehicle zones can also promote EVs to some degree. London implemented a low 

emission zone in 2008, requiring light commercial vehicles, buses, and other heavy-duty vehicles 

 
10 Ibid.  

11 Ibid. 

12 https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-01112018.pdf
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that operate in the city center to emit fewer pollutants or pay a daily charge. There is therefore 

a direct incentive for operators to adopt less polluting vehicle technologies, which include EVs. 

London has announced a second more stringent “ultra-low emission zone” will come into force 

in 2019. The policy will cover additional vehicle types, including passenger cars, requiring them 

to meet strict emission standards or pay a daily fine.“13 

 

Cena baterií 

Jedním z hlavních faktorů rostoucího podílu prodeje elektromobilů je klesající cena lithium-ionových 

baterií. Podle výzkumného centra Evropské komise JRC by v následujícím desetiletí měla průměrná cena 

tohoto typu baterií klesnout na polovinu. Cenové parity s automobily na spalovací motory jezdícími na 

konvenční paliva by díky tomu měly elektromobily dosáhnout někdy kolem roku 2025, byť existují 

poměrně velké geografické rozdíly a rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi vozidel. Tomuto vývoji by 

měly přispět čím dál přísnější emisní požadavky, ať už na úrovní měs či států. Celkově se odhaduje, že 

díky křivce učení klesne cena Li-ion baterií mezi roky 2010 až 2030 dvacetkrát. 

 

Vývoj cen baterií mezi lety 2010-2018. Zdroj: BNEF. 

 

Prognóza vývoje cen Li-ion (křivka učení) baterií pro následující desetiletí. Mezi lety 2010 až 2030 by 

měla cena baterií (v přepočtu na jednotku) klesnout přibližně dvacetinásobně. Zdroj: BNEF. 

 
13 Ibid. 
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Podíl baterií v elektromobilech v celkovém počtu prodaných Li-ion baterií - červená barva. Zdroj: JRC. 

 

SVĚTOVÍ LÍDŘÍ ELEKTROMOBILITY 

Norsko – suverénní světový lídr  v rozvoji elektromobility 

Nejvíce úspěšnou zemí v podpoře elektromobility je bezesporu Norsko. Více než 50 procent nově 

nakupovaných automobilů jsou čisté elektromobily nebo plug-in hybridy. Na přelomu let 2016 a 2017 

dosáhl počet čistě elektrických vozidel registrovaných v Norsku 100 tisíc kusů a dále rychle narůstá. 

Norsko má ze všech zemí na světě nejvyšší počet elektromobilů v přepočtu na jednoho obyvatele. Také 

v oblasti využívání obnovitelných zdrojů pro produkci elektřiny nemá země ve světě konkurenci. 

Norsko, které patří k předním světovým producentům ropy a zemního plynu, si v rámci snahy ozelenit 

vlastní ekonomiku stanovilo cíl do roku 2025 nahradit všechna vozidla se spalovacími motory automobily 

bezemisními. Aby Norsko urychlilo snižování emisí uhlíku a znečištění ovzduší a ústup od benzínových a 

naftových vozů, zbavilo elektromobily většiny daní a nabízí výhody pro vlastníky elektromobilů v podobě 

parkování zdarma či husté sítě dobíjecích stanic. Boom elektromobilů přitom podle ředitele Norské 

federace dovozců aut poškozuje výběr norských daní, což vyvolává otázky, zda daňové zvýhodnění 

elektromobilů zůstane do budoucna zachováno. 

Podpora elektromobility v Norsku má několik různých podob: 

● Nákup elektromobilu je osvobozen od DPH, které patří k jedněm z nejvyšších v Evropě. Díky 

tomu v některých případech již tímto opatřením vyjde elektromobil levněji než obdobný 

automobil s konvenčním pohonem. 

● Elektromobily nemusí platit mýtné na silnicích, mostech, tunelech ani na trajektech. 

● Elektromobily mohou neomezeně používat pruh vyhrazený autobusům, ve městech mohou 

parkovat zdarma, včetně preferenčních parkovacích míst. 

● Na mnoha místech Norska se můžou zdarma nabít na veřejných nabíjecích stanicích. 

 

Současný program na podporu elektromobility byl v Norsku zaveden v roce 2013 a jeho cílem bylo dostat 

do roku 2017 na norské silnice 50 tisíc elektromobilů. Tohoto cíle bylo dosaženo s jeden a půl ročním 

předstihem již v polovině roku 2015. Norsko se rozhodlo pokračovat v podpoře čisté mobility v 

nezměněné podobě minimálně do konce roku 2017. 
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V lehce změněné podobě poběží podpora elektromobility až do roku 2020. Nákup vozidla zůstane 

osvobozen od daní a některých místních poplatků. Přístup do přednostního pruhu určeného pro 

autobusy bude pro elektromobily omezen tam, kde dochází k dopravním zácpám, prioritní parkování 

bude v některých oblastech určeno pouze pro čisté elektromobily, nikoliv už pro plug-in hybridy. 

Osvobození od placení mýtného se již nebude týkat hlavních tahů a městských okruhů a také lodních 

převozů. Na těch ostatních bude úplné osvobození od mýtného trvat do konce roku 2017, následně 

bude až do roku 2020 sleva 50 % z ceny mýtného. 

Nastavení podpory elektromobility se bude průběžně vyhodnocovat a také revidovat. Podpora se nyní 

více zaměří i na komerční sektor. Cílem je, aby od roku 2025 i všechny nové dodávky a autobusy měly 

nulové emise – tedy využívaly buď elektrický, nebo vodíkový pohon. Zaveden bude také princip 

„znečišťovatel platí“, kdy vedle podpory pro čisté automobily budou zavedené poplatky pro automobily 

s vysokými emisemi. Tím dojde částečně k doplnění prostředků do systému podpor, který je ve své 

nynější podobě velmi nákladný. 

Švédský systém 

Švédsko má v dopravním sektoru úctyhodný podíl energie z OZE: 30,3 %, stejně jako značný počet 

registrovaných nových elektromobilů a plug-in hybridů. Švédsko převádí do praxe podporu energie z 

OZE i ve veřejné dopravě. Švédské město Värnamo (19 000 obv.) má být plně pokryto hybridními 

autobusy domácí značky Volvo.Rozvoj veřejné dopravy napájené elektřinou, včetně energie z OZE, 

umožňuje další technologický pokrok švédské společnosti ABB. Domácí společnost ABB, která dodávají 

14 technologie pro energetiku, představila nové rychlonabíjecí stanice pro autobusy veřejné dopravy. 

Systém těchto stanic má být kromě Švédska nainstalovaný např.v Lucembursku.14 

Německý systém přímých dotací a daňových úlev 

Německo vytvořilo vládní organizaci Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM, dříve Nationale 

Plattform Elektromobilität), která má na starosti rozvoj nových způsobů dopravy a její budoucnost v 

zemi.15 Německá vláda v květnu 2016 schválila podporu nákupu vozů na elektřinu, na níž se už dříve 

dohodla s automobilkami. Kupcům nových čistě elektrických aut stát vyplatí 4 000 eur a majitelům 

hybridních aut přispěje 3 000 eur. Nové elektromobily budou na deset let osvobozeny od daně z 

vlastnictví motorového vozidla. Vláda vyčlení na nákupní pobídky 600 milionů eur, stejnou částkou 

přispějí také automobilové koncerny. Peníze bude vláda poskytovat do vyčerpání stanovené částky, 

zatím ale maximálně do roku 2019. Nárok na prémie se bude vztahovat pouze na elektromobily, jejichž 

cena v základní výbavě nepřekročí 60 tisíc eur. Vláda se tak chce vyhnout situaci,kdy by dotovala velmi 

luxusní vozy. Německo rovněž uvolnilo 300 milionů euro pro roky 2017–2020 na podporu výstavby 

dobíjecích stanic pro elektromobily.16 

 
14 Volvo Group. Swedish town of Värnamo goes electric with Volvo Electric Hybrid Buses. 

18.1.2017.https://www.volvogroup.com/en-en/news/2017/jan/swedish-town-of-varnamo-goes-electric-
with-volvo-electric-hybrid-buses.html ; Sustainable Bus. Volvo places electric buses to the fourth 
Swedish city. 29.1.2019.https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/volvo-places-electric-buses-to-
swedish-city/  

15 Nationale Plattform Zukunft der Mobilität. https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de  

16 oEnergetice.cz. Německo schválilo nákupní prémie a daňové výhody pro elektroauta. 

https://oenergetice.cz/elektrina/elektromobilita/nemecko-schvalilo-nakupni-premie-a-danove-vyhody-pro-
elektroauta/  

https://www.volvogroup.com/en-en/news/2017/jan/swedish-town-of-varnamo-goes-electric-with-volvo-electric-hybrid-buses.html
https://www.volvogroup.com/en-en/news/2017/jan/swedish-town-of-varnamo-goes-electric-with-volvo-electric-hybrid-buses.html
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/volvo-places-electric-buses-to-swedish-city/
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/volvo-places-electric-buses-to-swedish-city/
https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/
https://oenergetice.cz/elektrina/elektromobilita/nemecko-schvalilo-nakupni-premie-a-danove-vyhody-pro-elektroauta/
https://oenergetice.cz/elektrina/elektromobilita/nemecko-schvalilo-nakupni-premie-a-danove-vyhody-pro-elektroauta/
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Francie – šest tisíc euro na elektromobil 

Systém podpory čisté mobility byl ve Francii zaveden již v roce 2008. Její výše se každoročně reviduje, 

aby byly reflektovány rychle se měnící podmínky na trhu s elektromobily a plug-in hybridy. 

V první polovině roku 2017 byl ve Francii překročen počet 100 tisíc registrovaných elektromobilů. 

Francie se tak dostala do skupiny zemí, jako je Čína, USA, Japonsko a Norsko, kterým se tuto hranici 

podařilo překonat již dříve. Jen za rok 2016 bylo ve Francii registrováno 21 758 nových elektromobilů. 

Podpora na nákup čistého elektromobilu, jejíž výše je platná od začátku roku 2017, činí 6 000 € na jedno 

vozidlo a k tomu je možné získat podporu ve výši dalších 4 000 €, pokud je k nákupu doložena likvidace 

dieselového automobilu s datem výroby před rokem 2006. Na nákup plug-in hybridu se vztahuje 

podpora ve výši 1 000 € a dodatečných 2 500 € za vyřazení starého dieselového automobilu. 

Maximální podpora ve výši 6 000 € je určená pro vozy s emisemi do 20 g CO2/km, což dokáží splnit jen 

čisté elektromobily. Podpora pro plug-in hybridy je určená vozidlům s emisemi do 60 g CO2/km. Finanční 

podpora nesmí přesáhnout 27 % z kupní ceny elektromobilu. 

Vedle podpory na nákup ekologicky šetrných vozidel funguje ve Francii i systém malusů, který 

znevýhodňuje nákup nového automobilu s vysokými emisemi. Výše malusu se odvíjí od toho, jaké má 

nový automobil deklarované emise oxidu uhličitého na kilometr. Automobily s emisemi do 126 g 

CO2/km neplatí žádný malus a dále je výše malusu odstupňovaná a určená pro každou hodnotu emisí v 

rozmezí 127 g CO2/100 km (malus 50 €) až po emise 191 g CO2/100 km a výše, pro který je určený 

maximální malus ve výši 10 000 €. Malusem je zatížen i prodej ojetých automobilů s emisemi nad 200 g 

CO2/km, kdy kupující platí 2 € za každý gram nad tuto hranici a 4 € za každý gram nad hranici 250 g 

CO2/100 km. 

USA – daňové kredity pro vozy s bateriemi 

Ve Spojených státech byla podpora nákupu elektromobilů zavedena v roce 2009. Tato podpora má 

formu daňových kreditů, které podle typu vozidla dosahují výše od 2 500 dolarů do 7 500 dolarů. Daňový 

kredit není přímo vyplácená dotace, ale žadateli je částka odečtena z výsledné daňové povinnosti daně 

z příjmu. Základní výše podpory je 2 500 dolarů, která je navýšena o 417 dolarů, pokud automobil 

disponuje pohonnou baterií o kapacitě alespoň 5 kWh. Za každou následnou kWh nad kapacitu 5 kWh 

se potom podpora navyšuje o 417 dolarů, přičemž celkový bonus za baterii a její kapacitu nepřesáhne 5 

000 dolarů. Celková podpora tedy dosahuje maximální částky 7 500 dolarů. 

V momentě, kdy bude na území USA prodaných 200 000 kusů elektromobilů konkrétního výrobce 

elektromobilů, které získaly tuto podporu, bude státní podpora pro vozy daného výrobce ukončena. Do 

tohoto počtu se zahrnují všechny vozy daného výrobce s nárokem na podporu prodané po 31. 12. 2009. 

K ukončení nedojde naráz – ústup od podpory bude rozložen do období jednoho roku. Po dosažení 

hranice 200 000 prodaných elektrických vozů s nárokem na daňový bonus bude po dobu následujících 

dvou čtvrtletí navazujících na to, kdy k překročení této hranice došlo, podpora vyplácená v 50 % původní 

výše. Po dobu dalších dvou čtvrtletí bude podpora činit 25 % z původní výše. Následně podpora končí 

úplně. V USA se dá očekávat, že prvním výrobcem, který dosáhne této hranice, bude společnost TESLA 

Motors. 
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Popsaný daňový kredit je platný pro celé USA. Na úrovni jednotlivých států však mohou být poskytované 

dodatečné podpory ať už finančního, či nefinančního charakteru. Může se jednat o dodatečné daňové 

kredity, slevy na užívání dopravní infrastruktury, odpuštění registračních poplatků, zvýhodněné půjčky 

na nákup elektromobilů, zvýhodněné ceny nabíjení či možnost využívat přednostní jízdní pruhy. 
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Zdroje: 

 

CEE CLIMATE POLICY FRONTIER - Good practices within transport and buildings sectors in the 

region 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2019/10/CEE-CLIMATE-POLICY-

FRONTIER_2019.pdf  

 

NÍZKOUHLÍKOVÁ(ČISTÁ) MOBILITA Podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o 

EU 

http://www.narodnikonvent.cz/2019/10/16/doporuceni-nizkouhlikovamobilita/  

 

https://cleantechnica.com/2018/09/03/4-million-electrified-vehicles-sold-globally-5-million-

expected-in-6-months-bnef/  

 

Impact CEE: How to Support Electromobility 

https://impactcee.com/mobilityrevolution/2019/wp-

content/uploads/2019/10/How_to_Support_Electromobility.pdf  

 

Global EV Outlook 2019 - Scaling up the transition to electric mobility 

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019  

 

ELECTROMOBILITY FOR ALL Financial incentives for e-cycling 

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/FINAL%20for%20web%20170216%20ECF%20Report_E%2

0FOR%20ALL-%20FINANCIAL%20INCENTIVES%20FOR%20E-CYCLING.pdf  

 

The emergence of electromobility: Comparing technological pathways in France, Germany, 

China and India 

https://academic.oup.com/spp/article/43/4/464/2514627  

 

International Evaluation of Public Policies for Electromobility in Urban Fleets 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Brazil-Electromobility-EN-

01112018.pdf  
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PLATFORM TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF ELECTROMOBILITY IN SMART CITIES 

BASED ON ICT APPLICATIONS - CONCEPT FOR AN ELECTRIC TRAVELLING PROJECT 

http://sjsutst.polsl.pl/archives/2018/vol100/181_SJSUTST100_2018_Sierpinski_Staniek.pdf  

 

Elektromobily: zkáza pro automobilový průmysl, nebo stamiliardová příležitost? 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/810/elektromobilita-v-cesku-jede-uz-je-tu-150-

nabijecich-stanic-v-oranzovych-barvach/  

 

Světovým rekordmanem v prodeji elektromobilů jsou Norové 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/682/svetovym-rekordmanem-v-prodeji-elektromobilu-

jsou-norove/  

 

Lithium-ion batteries will become at least 50% cheaper in the next decade 

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/lithium-ion-batteries-mobility-and-storage-

applications  

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-

01aa75ed71a1/language-en  

 

Market Share of Electric Passenger Cars 

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/compare/energy-union-

innovation/alternative-fuel_en#2017  

 

EC - Electromobility 

https://ec.europa.eu/jrc/en/keywords/electromobility  
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