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Kvalita ovzduší ve městech ( Bez / nízkoemisní zóny)  

Energetická bezpečnost – nezávislost na ropě 

Incentivy stran státu, municipalit 

Obecné důvody přechodu na e-mobilitu (výběr) 

Regulace CO2 



Londýn Německo 

Nízkoemisní zóny 

Pro elektromobily zdarma 
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Regulace CO2 na klíčových automobilových trzích  



CONFIDENTIAL 5 

Regulace CO2 v EU: Na cestě k bezemisní mobilitě 

2012 

130 g CO2/km 

2020 

95 g CO2/km 

2025 / 2030 (v diskusi) 

Cca 68 – 80 g CO2/km (odhad) 

2050 (odhad vycházející z 

Bílé knihy EU k dopravě)  

Cca 35 g CO2/km 



      

2 HLAVNÍ MOŽNOSTI: 

 

Zlepšování spalovacích motorů : 

• Downsizing 

• Termomanagement, využívání energie výfukových plynů 

• Vypínání válců motoru 

• … 

 

A 

 

Masivní nasazování nízko / bezemisních vozů: 

• Elektrifikace 

• Zemní plyn 

• Vodík 

• …. 

 

 

 

 

Jak vyhovět čím dál přísnějším cílům snižování emisí CO2?  



VW Group: „TOGETHER – Strategy 2025“ 

 
 

• „Pokud jde o auta a jejich pohony, speciální důraz bude kladen na 

elektromobilitu. 

• Koncern plánuje rozsáhlé aktivity v této oblasti – během následujících deseti let 

plánuje nabídnout více než 30 čistě elektrických modelů.  

• Předpokládáme, že tato vozidla budou v tomto horizontu tvořit zhruba čtvrtinu 

globálního trhu osobních vozidel. 

• Koncern Volkswagen odhaduje, že čistě elektrické vozy budou činit v roce 2025 

20 – 25 procent našich celkových ročních prodejů, což odpovídá 2 až 3 milionům 

vozům.“ 

    Matthias Müller, CEO koncernu VW 

 



Shrnutí, výzvy pro rozvoj e-mobility 

 
• Bez masivního nasazení elektromobilů nebudou automobilky 

schopny plnit stále se zpřísňující emisní cíle 

 

• Pro rozvoj elektromobility je zásadní: 

• Hustší síť dobíjecích stanic:  

• Rychlé nabíjení (DC): - dálnice, silnice, nákupní centra 

• Pomalé nabíjení: kancelářské komplexy, obytné zóny (vč. 

např. sídlišť) 

• Dlouhodobý motivační systém pobídek a úlev (vč. daňového 

zvýhodnění, úlev od poplatků, zvýhodněný provoz (pruhy pro 

autobusy) a parkování) 

• Úpravy legislativy (částečně řešeno v rámci Národního 

akčního plánu čistá mobilita) 

• Přizpůsobení kvalifikací a systému vzdělávání na 

elektromobilitu i další nové trendy (digitalizace, autonomní 

řízení) 
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Děkuji! 


