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Automobilový průmysl 
oporou evropské i české ekonomiky

Tvoří zhruba ¼ průmyslové výroby

a více než 1/5 exportu ČR

10 098 mld Kč
odvedeno ročně na daních v rámci EU15

1 278 mld Kč 
ročně investováno do R&D

12.6 mil v EU
zaměstnanců včetně 
navazujících oborů

400 00 v ČR 

3.3 mil v EU
zaměstnanců přímo
v automobilovém průmyslu

160 000 v ČR  
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Současné prostředí
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Požadavky zákazníka
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Zdroj: ACEA



Vývoj trhu
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Dopady na vývoj emisí CO2
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Vývoj trhu alterativních paliv
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Zdroj: ACEA



Situace v ČR
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 Výrobci v ČR a na ně navázaný dodavatelský řetězec jsou

tradičně vysoce konkurenceschopní v oblasti spalovacích 
motorů

 Změna vyžádá budování EV kompetencí za cenu ohrožení 
konkurenceschopnosti a omezení pracovních míst

 Pro splnění cílů klíčová poptávka zákazníků

x podíl BEVs a PHEVs na nových registracích v ČR pouze 
0,32 % (1.-3.Q 2018), v EU15 cca 1,5 % (2017)

x snižující se poptávka po naftových vozidlech 
kompenzována především prodejem vozů na benzín = 
emise CO2 rostou

x roste obliba SUV (vyšší emise CO2)

PODÍL BEVs+PHEVs NA 
TRHU EU

Zdroj: ACEA



Nařízení CO2 – zacílení na 2030
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 Vítáme skutečnost, že návrh EK cílí „dlouhodobě” k roku 2030 = propojení s Klimatickým rámcem

 Dodatečný cíl (-15%) k roku 2025 je „příliš mnoho, příliš brzy”:

 S ohledem na současný stav trhu s EV nelze přepokládat jejich dostatečné rozšíření

 Přechodem z NEDC na WLTP dochází ke zpřísnění cíle pro rok 2021 o více než 5 % (hodnoty testu 
WLTP jsou „korelovány” na ekvivalentní hodnoty NEDC.

 Specifické emisní cíle pro rok 2025 budou známy výrobcům až v roce 2022 (pro výpočet je třeba 
znát WLTP CO2 data za rok 2021)

 Cíl 2025 není realistický ani s ohledem na výrobní cykly

Zdroj: ACEA



Nařízení CO2 – 20% snížení a kondicionalita
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 Cíl 30% snížení emisí k roku 2030 nastavený EK se nejeví jako realistický = I s ohledem na realitu 
pomalého náběhu elektromobility a budování infrastruktury je vhodné cíl pro 2030 snížit na úroveň 20%

 Výrobci investují ročně biliony do  R&D a vývoje nových modelů x nadále však chybí komplexní 
systém pobídek k nákupu a infrastruktura

 Je zapotřebí zavést kondicionalitu = propojit výši cíle se situací na trhu, stavem infrastruktury pro 
alternativní paliva a vyvarovat se zavádění fixního mandátu na počet vyrobených LEV

 Návrh nutí výrobce investovat do specifické technologie bez toho, aby vytvořil jasné výchozí podmínky

 Pokud má být skutečně funkční a technologicky neutrální, evropská regulace CO2 nutně musí 
umožňovat i další cesty ke snižování emisí CO2 z dopravy (zemní plyn, syntetická paliva)



Nařízení CO2 – cíl 20% snížení emisí
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 Cíl 30% snížení emisí k roku 2030 nastavený EK se nejeví jako realistický = I s ohledem na realitu 
pomalého náběhu elektromobility a budování infrastruktury je vhodné cíl pro 2030 snížit na úroveň 20%

 Výrobci investují ročně biliony do  R&D a vývoje nových modelů x nadále však chybí komplexní 
systém pobídek k nákupu a infrastruktura

 Je zapotřebí zavést kondicionalitu = propojit výši cíle se situací na trhu, stavem infrastruktury pro 
alternativní paliva

 Návrh nutí výrobce investovat do specifické technologie bez toho, aby vytvořil jasné výchozí podmínky

 Pokud má být skutečně funkční a technologicky neutrální, evropská regulace CO2 nutně musí 
umožňovat i další cesty ke snižování emisí CO2 z dopravy (zemní plyn, syntetická paliva)



Nařízení CO2 – LEV benchmark nikoli mandát
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 Souhlasíme s koncepcí EK v podobě benchmarku a pozitivní

odměny pro výrobce, kteří dosáhnou určitého podílu prodejů LEV

 Úleva/odměna pro výrobce s vyšším podílem LEV

než referenční úroveň (15 % - 2025, 30 % - 2030)

ve formě zvýšení spefického emisního cíle pro daný rok

 Definice vozidla s nulovými a nízkými emisemi (LEV)

< 50 g CO2/km dle WLTP nicméně není techologicky neutrální

a nezohledňuje dostatečně přínos plug-in hybridů

x jejich nasazení bude přitom kritické pro překonání nedostatků v infrastruktuře a dojezdu

 Navrhovaná metoda kalkulace počítá jako 1ks pouze bezemisní vozidla, znevýhodňuje vozidla mezi 0 a 
50 g CO2/km (př. PHEVs)

x Způsob kalkulace by měl být změněn tak, aby spravedlivěji odrážel přínos nízkoemisních vozidel pro 
snižování emisí z dopravy a umožňoval jeho dosažení

Zdroj: ACEA



Shrnutí – požadavky na regulaci
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Zaměřit se na realistický
cíl k roku 2030

Zahrnout princip 
„kondicionality“

Nastavit technologicky 
neutrální benchmark pro 

LEV

Nezakotvovat povinný 
mandát LEV

Zachovat klíčové prvky 
stávající regulace



Aktuální konference AutoSAP
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Pojďme řešit budoucí 
výzvy společně  

Zdeněk Petzl
výkonný ředitel
www.autosap.cz

http://www.autosap.cz/

