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Elektromobil pro každého? Do deseti let

E
lektromobil značkyTeslasesice lonidostaldovesmí
ru, v Česku však auta na elektrický pohon na průlo
mový okamžik stále čekají. Mezi nově registrovaný
mi vozidly jich tu je 0,27 procenta, čímž se tuzemsko

řadímezinejslabšíelektromobilnístátyEvropskéunie.Auta
na elektřinu se ve státech EUnejvíce kupují v Nizozemsku,
kde činí podíl zhruba 1,9 procenta, vRakouskupakmají po
díl 1,5 procenta.
Situacinačeskýchsilnicíchmůžezměnitzejménavýrobce,

jehož vozypatří vČRmezi nejprodávanější:mladoboleslav
ská Škoda Auto. „Český trh je konzervativní a může trvat
deset let, než změní svou náladu. Tomumůže pomoci prá
vě Škoda coby oblíbená značka, když začne elektromobily
vyrábět,“ říká JaromírMarušinec, předseda Asociace elekt
romobilového průmyslu. První kroky k elektromobilitě už
česká automobilka podniká. Tlačí ji k tomu i konkurence
na evropskémtrhu, za kterou zaostává, a kdybynereagova
la, finančně na tommůže tratit. Jiné automobilky už totiž
své vozy na elektřinu nabízejí. Mezi nejprodávanější patří
NissanLeaf, Renault Zoe či VWeGolf.
Vnásledujícíchčtyřech letechprotohodláŠkoda investo

vat do elektrifikace a digitalizace zhruba 52miliard korun.
Prvníelektromobil chcealeŠkodauvéstuždokoncetohoto
roku.PremiérovýmivozynaelektřinubudouSuperbshyb
ridnímpohonem, jehožcenazatímnení jasná,aCitigo,první
čistýelektromobilodŠkody,kterýbymělvyjítpodleodhadů
asinapůlmilionukorun. Jdeale stále jenoprvnívlaštovku,
která Česko k elektromobilům ve velkém nepřivede. Vozi
dlo jeurčené spíšpropopojížděnípoměstě, apřímotakne
konkuruje běžnýmautům s většímdojezdem, jako je třeba
meziČechyoblíbenáOctavia.Důležitourolihrajeopětcena:
nejprodávanější elektromobily v Evropě stojí v přepočtu
okolo800až900 tisíc korun. JenžeOctavii se standardním
motorem lze pořídit zhruba od 430 tisíc korun.

Elektromobil: sympatický, ale za tu cenu?
Právě cena elektromobilů je pro české řidiče největší pro
blém.VyplývátozestudieInstitutuprodemokraciiaekono
mickou analýzu (IDEA), která zkoumala názor tuzemských
řidičů na auta na elektrický pohon. Většina ze tří tisíc re
spondentůstudie,kteří si chtějídotří letkoupitauto,vnímá
elektromobil pozitivněji než běžné vozidlo. Zároveň jim ale
vadí, že by za něj museli zaplatit více peněz, než kolik stojí
vozysespalovacímmotorem.Jedenzhlavníchzávěrůstudie
nepřekvapí: pokud nepůjde cena dolů, bude počet elektro
mobilů v Česku stoupat jen pomalu.
„Kdyby pořizovací cena nového elektromobilu klesla

na 400 tisíc korun, tedy na cenu srovnatelnou s cenou no
vého konvenčního automobilu, odhadujeme, že tržní podíl
elektromobilů v celém segmentu nových automobilů by
se zvýšil na čtyři procenta,“ uvádějí autoři studie. Ročně se
vČeskuprodámezi160a180tisícinovýchaut,čtyřiprocenta
bytakodpovídalazhrubasedmitisícůmvozů.Podlepředsedy
dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa by se
elektromobilymohly cenově srovnat sběžnýmibenzinový
mianaftovýmivozidlyzadeset let.Vtédoběbypodlenějuž
měly mít automobilky vychytané chyby nových vozů, kte

POMŮŽE ŠKODA?
Jestli by někdo mohl
pomoci rozhýbat
elektromobilitu
v Česku, pak je to
největší domácí
výrobce osobních
vozů, Škoda Auto.
Ta chce letos snížit
náskok evropské
konkurence
a představit vlastní
auto poháněné čistě
elektřinou. Městské
vozítko Citigo ale
nebude levné, podle
odhadů bude stát
kolem půl milionu
korun.
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ré budou navíc vyrábět ve větších sériích, což bymělo vést
knižší ceně. „Bude todlouhodobýproces, ale i u aut vyšších
kategoriíbysemohlacenablížit tomu,kolikdnesstojí tako
vé vozy na benzin. Umenších aut, jako je Citigo nebo Fabia,
nebudenižšícenatakovýproblém,“odhadujeŠíp.Jehoslova
potvrzuje imluvčí ŠkodyAuto ŠtěpánŘehák s tím, že auto
mobilka je přesvědčená o tom, že celkové náklady na vlast
nění elektrickýchvozidel budoubrzy srovnatelné snáklady
na automobily se spalovacímimotory.
Zajištění snížení ceny zůstane pravděpodobně jen na au

tomobilkách. PremiérAndrej Babiš (ANO) při své březnové
návštěvě ve Škodě totiž odmítl, že by stát dotoval fyzickým
osobámpořízeníelektromobilů, jakojetomutřebavNorsku.
Tamní vláda zavedla daňové úlevy promajitele elektromo
bilů, kterých se tak při koupi tohoto vozu netýkáDPH, daň
z nabytí, výrazně nižší mají i silniční daň a dálniční mýto,
trajekty mají dokonce zcela zdarma. Naopak klasická auta
se spalovacími motory jsou vysoce zdaněná – nejlevnější
model Fabie v Norsku stojí přes půl milionu korun. Drahá
jsou také konvenční paliva.

Norskomávyššímetynež celáEvropskáunie
Se skandinávským státem se však nemůže Česko rovnat
i proto, že jde o bohatou zemi. Díky vývozu ropymůže pod
porovat elektromobilitu, která v této zemi také dosahuje
neuvěřitelných výsledků: třetinu loni prodaných aut vNor
sku tvořily elektromobily. Do roku 2025 chce Norsko vozy
se spalovacím motorem zcela přestat prodávat. Severské
království sicenení členskýmstátemEvropskéunie, přesto
svýmvytyčenýmcílempřekonávámety, kteréEvropěurčili
europoslanci: do šesti let bymělo být každé páté nové auto
prodané v EU elektromobil nebo hybrid, který jezdí skoro
bez emisí. Do roku 2030 pakmámít 35 procent prodaných
osobníchvozidel adodávekekologickýpohon,kterýzaručí,
že nebudou vypouštět do vzduchu více než 50 gramůoxidu
uhličitéhona kilometr.
Automobilky sohledemnaunijní cíle takvýrobuelektro

mobilů už nemohou odkládat. Zmiňovaná data a technické
parametry totiž nejsou jen přátelská doporučení. EU chce
bojovatproti znečištěníovzduší, apokudsevýrobci vozidel
nepřizpůsobí,čekájepostih.Užodpříštíhorokutotižzačnou
platit přísné emisní limity, které automobilkám dovolují
maximální průměrné emise do 95 gramů oxidu uhličitého
na kilometr. A do tohoto průměru se výrobci aut bez nízko
emisníchabezemisníchvozidel, jako jsouprávěelektromo
bily,nevejdou.Jestližehranicipřekročí,budouplatitvysoké
pokuty. Za každý gram a prodané auto bude sankce ve výši
25 eur. Velkýmvýrobcům takhrozímiliardové ztráty. I pro
to se z rivalů stali spojenci a automobilky na vývoji nových
technologií spolupracují.
Pokuty pro automobilky ovšem řidiče do elektromobilů

nenaženou,cožsiuvědomují isamivýrobci. „Našezákazníky
nezajímá, jestli plníme, neboneplnímeekologické limity. Ti
si koupí elektromobil až ve chvíli, kdy bude cenově dostup
ný, kdybudemítdlouhýdojezdakdyžhobudekdenabíjet,“
uvedlšéfŠkodyBernhardMaierpřibřeznovémjednánísAn
drejem Babišem. S jeho tvrzením korespondují i výsledky
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studie thinktanku IDEA. Vedle cenové dostupnosti potvr
dila idalší aspekty,kterépotenciálnízájemcioelektromobil
považují za důležité: jakou vzdálenost s vozidlem na jedno
nabitíurazía jakvelkýproblémbudenajítvpřípaděpotřeby
dobíjecí stanici. „Dvě třetiny lidí simyslí, ževeřejnédobíjecí
stanicebudouvČeskérepublicemálodostupné,ažsibudou
automobilkupovat,“konstatuječtveřicevýzkumníkůMilan
Ščasný, Iva Zvěřinová, ZuzanaRajchlová a EvaKyselá.

NaelektrochvostuEvropy
VČeskujevsoučasnostiněcomálopřes400veřejných„elek
trických pump“. Na poměry Evropské unie je naše síť zcela
podprůměrná–veFranciimajířidičikdispozici16tisícstanic,
sousední Německo jich má 25 tisíc a Nizozemsko dokonce
33tisíc. „Bezdostatečné infrastrukturynedávajíelektromo
bily bohužel smysl. Nemluvě o veřejných nabíječkách, ale
i domácích dobíjecích stanicích, takzvaných wall boxech,“
říká mluvčí Škody. Automobilka proto na stát tlačí i za po
moci argumentů, že je jedním z největších zaměstnavatelů
v republice, na odvedeném DPH se podílí devíti procenty
a zajišťuje proČesko čtvrtinu exportu.
Ministerstvodopravyužmánabudovánídobíjecíchstanic

vyčleněno 850 milionů korun. Podle mluvčí resortu Lenky
Rezkové je550milionůzcelkovéčástkyurčenonavýstavbu
rychlonabíječek,zazbývajících300milionůsemajípostavit
běžné„elektricképumpy“. „Doroku2023bypakmělovznik
noutminimálně800běžnýcha500rychlonabíjecíchstanic,“
doplňuje Rezková. Zatímco běžná nabíječka doplní energii
baterie vozu zhruba za čtyři až pěti hodin, rychlonabíječce
to trvá zhruba dvě hodiny.
Podle Sdružení automobilového průmyslu by ale stát

měl dát na budování elektromobilní infrastruktury mno
hem víc. Pokud má počet „elektrických pump“ odpovídat
budoucímu množství elektromobilů na českých silnicích,
nutné investice se budou počítat v miliardách korun. Jak
mile lidé, hlavněvulicích, uvidí dobíjecí stanice,může je to
podle Jaroslava Marušince z Asociace elektromobilového
průmyslu povzbudit k vážnějším úvahámo koupi elektro
auta. Motivací pro pořízení elektromobilů by podle mini
sterstva dopravymohly být i plánované výhody pro jejich
majitele: elektromobilybyměly jezditpodálnicích zdarma
aveměstechbynemělyplatit zaparkování. Tak je tomuuž
dnesvPraze, stejnýkrokpřipravuje iPlzeňanásledovatby
mohla i další tuzemskáměsta.
Podle výzkumníků z IDEA prý ale k navýšení poměru

ekologických aut na českém trhu dojde i v případě, že by
představitelé státu a měst založili ruce a nechali rozvoj
elektromobility jenna výrobcích aut. „Pokudby cena elek
tromobilu byla stále téměř dvojnásobná proti ceně srov
natelného konvenčního automobilu, žádné výhody by ne
byly zavedeny, provozní náklady by byly okolo 150 korun
za 100kilometrů adojezdová vzdálenost bybyla jenkolem
350 kilometrů, tržní podíl elektromobilů by se zvýšil, ale
jenom na úroveň kolem dvou procent,“ tvrdí výzkumníci.
Podle nich je však jisté, že k pobídkám stát i výrobci aut
časem přistoupí, protože nebudou moci jinak. Otázkou
zůstává, jak dlouho si na to počkáme.


