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Londýn Německo 

Nízkoemisní zóny 

Pro elektromobily zdarma 
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Regulace CO2 na klíčových automobilových trzích  
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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 



      

Zlepšováním spalovacích motorů : 

• Downsizing 

• Termomanagement, využívání energie 

výfukových plynů 

• Vypínání válců motoru 

• … 

 

Masivním nasazováním nízkoemisních vozů: 

• Elektrifikace 

• Zemní plyn 

• Vodík 

• …. 
 

 

 

 

Jak vyhovět čím dál přísnějším cílům snižování emisí CO2?  
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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 
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Předpoklad a návrhy společnosti ŠKODA  

  

 Vytvoření platformy pro spolupráci  

na vysoké úrovni   

 

s vládou, průmyslovým sektorem (automobilový, 

energetický), R&D, školstvím 

Podíl elektromobilů na portfoliu ŠKODA v roce 2025 bude muset být 25%  

Infrastruktura 

Zvýšená podpora výstavby nabíjecí 

infrastruktury a důsledné prosazování 

jednotného standardu CCS 

Organizace 

Podpora spolupráce, pilotních projektů 

Legislativa 

 

Přizpůsobení elektrických kvalifikačních norem 

tak, aby odrážely potřeby servisů 
 

Pobídky 

Podpora výzkumu a vývoje baterií a 

prozkoumání možností výroby bateriových 

článků v ČR 

 

 

Energie 

Přizpůsobení sítí na očekávaný nárůst poptávky 

po elektřině 

 

Vzdělání 

Modernizace vzdělávacího systému 

 

Upgrade Národního akčního plánu 

Čistá mobilita 

 

Opětovné seskupení stakeholderů ve 

strukturovaném procesu k vytvoření 

ambicióznějšího plánu (cíle, opatření), nová 

témata, účastníci 

Zavedení dlouhodobého uceleného                   

motivačního systému 

 

zpřístupnění elektromobility zákazníkům 

Hlavní návrhy 

Další návrhy 

BEV ICE ICE ICE 
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Shrnutí: Bez masivního nasazení elektromobilů nebudou automobilky 

schopny plnit stále se zpřísňující emisní cíle 

 



Děkuji za pozornost 


