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Věděli jste, že...?
›  Automobilový průmysl vytváří 

9 % HDP České republiky.

›  Zaměstnává okolo 170 000 osob 
přímo, nepřímo pak včetně dodavatel-
ského řetězce téměř 400 000 lidí.

›  Zajišťuje 25 % exportu České republiky.

›  Autoprůmysl se v ČR podílí na 
průmyslové výrobě z více než 
jedné čtvrtiny a na výdajích na 
výzkum a vývoj z více než jedné třetiny.

průměrně 95 g CO2/km za 
všechna prodaná vozidla 
(při nesplnění: vysoké 
pokuty pro výrobce)

-37,5 % stavu roku 2021, 
tj. až 59 g/km (dle NEDC)

29,7 % nové flotily musí 
splňovat CO2 do 50 g/km

29,7 % nové flotily musí 
splňovat CO2 0 g/km
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Akční plán o budoucnosti
automobilového průmyslu v ČR
Opatření stanovená v roce 2017 a stav jejich naplňování na začátku roku 2019 z pohledu AutoSAP

Elektromobilita Stav plnění

E1. Analyzovat možnosti podpory nákupu a provozu elektromobilů

E2. Zrychlené odpisy na elektromobily

E3.  Analyzovat a umožnit využití operativního leasingu 
při podpoře nákupu elektromobilů

E4. Označení elektromobilu pro zvýhodnění v městském provozu

E5.  Podpora nákupu vozidel na alternativní pohon pro města

E6.  Osvobození elektrického vozidla od správního 
poplatku za registraci vozidla

E7.  Analýza variant interoperability a roamingu 
veřejné dobíjecí infrastruktury

E8.  Analýza a návrh řešení podpory rozvoje domácí 
dobíjecí infrastruktury

E9.  Provozní podpora veřejné dobíjecí infrastruktury 
jako doplněk investiční podpory

E10.  Přizpůsobení elektrotechnické kvalifikace 
pro výrobu a servis elektrických vozidel

E11.  Usnadnění realizace výstavby páteřní sítě 
dobíjecích stanic na pozemcích ve vlastnictví státu

Digitalizace Stav plnění 

D1.  Vysokorychlostní internet a související infrastruktura 
sítí elektronických komunikací podél dopravních cest 

D2.  Otevřená data pro podporu rozvoje mobility a digitálních služeb

D3.  Vytvoření prostředí příznivého pro vznik, vývoj 
a testování nových digitálních a mobilních služeb

Autonomní řízení Stav plnění

A1.   Vytvoření prostředí pro testování autonomních 
vozidel v reálném provozu

A2.  Vytvoření podmínek pro testování v uzavřeném prostředí

A3.  Vytvoření národního finančního nástroje 
na podporu rozvoje autonomní mobility

A4.  Realizace nových funkcí JSDI/NDIC 
nezbytných pro provoz autonomních vozidel

A5.  Podpora mezinárodní standardizace 
pro automatizované řízení vozidel

A6.   Právní aspekty procesu zavádění vozidel 
vybavených autonomními systémy

P4.  Vzdělávání a osvěta o elektromobilitě (MŽP) a o autonomních 
systémech (MD) a Výzva z Národního programu ŽP

Výzkum, vývoj a vzdělávání Stav plnění

P1.  Soulad dotačních programů na výzkum a vývoj 
s potřebami automobilového průmyslu

P2.  Analýza a revize oborů středního odborného vzdělávání 
s ohledem na nástup nových trendů v automobilovém průmyslu

P3.  Vytvoření nových kompetencí absolventů a studijních programů vysokých 
škol a založení platforem pro spolupráci s firmami,veřejnou správou a školami

P5.  Zohlednění opatření Akčního plánu při přípravě 
programového období po roce 2020

 neplněno   částečné plnění   plnění probíhá   téměř splněno   splněno



Věděli jste, že...?
›  Česká republika je v prodeji 

elektromobilů v EU na 18. místě.

›  Na Slovensku se připravuje již druhá 
vlna podpory elektromobility, ve 
Slovinsku činí v přepočtu 190 000 Kč 
na BEV a 115 000 Kč na PHEV.

›  Podílem odbytu BEV je ČR dokonce 
na 21. místě, za námi je už jen Polsko 
a Řecko.

›  V ČR existuje asi 400 nabíjecích 
míst, výrazně méně než v Evropě. 
V Nizozemí je jich 33 tisíc.

›  Experti doporučují, aby pro 
bezproblémový provoz 
existovala jedna nabíjecí 
stanice na 10 elektromobilů.

Nejdůležitější akcelerační opatření pro nejbližší období
k zajištění přechodu na čistou a chytrou mobilitu

Efektivní příprava 
legislativy a zavedení 
všech opatření napříč 

ministerstvy

S ohledem na 
významný podíl 

„domácího“ nabíjení 

Státem zajištěná 
platforma pro publikaci 

dat vhodných ke 
sdílení

Testování v uzavřeném 
i reálném prostředí 

podpoří rozvoj 
segmentu

Tzv. Mobility Innovation 
Hub pro rozvoj vzniku 
start-upů a testování 

nových projektů

Rychlý internet na 
hlavních trasách je 
podmínkou rozvoje 

autonomní jízdy

Jako vhodnější 
podpora rozvoje 

elektromobility než 
dotace

Zrychlené odpisy vozů 
a nabíječek i s ohledem 

na rychlé zastarávání 
infrastruktury

S ohledem na vyšší 
daňový základ 

a podporu jejich využití 
(z 1,0 na 0,5 %) 

Zajištění prostředků 
z EU v letech
2021–2027

(min. 5 mld. Kč)
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Odbyt elektrických vozidel v Evropě
(včetně příkladů státní podpory pro prodej a provoz vozidel na elektřinu) 

 EV  – Electric Vehicle 
(elektrické vozidlo, patří sem 
čisté elektromobily i hybridy)

 BEV  – Battery Electric Vehicle 
(Elektromobil poháněný baterií)

 PHEV  – Plug-in Hybrid 
Vehicle (Hybridní vozidlo, které 

lze nabíjet z elektrické sítě)

 HEV  – Hybrid Electric Vehicle (hybridní 
elektrické vozidlo, mild hybrid)
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EU+EFTA registrace 2018: 
15 624 486

EV/podíl 384 052/2,5 %
  BEV 201 284/1,3 %
  PHEV 182 768/1,2 %
HEV 606 210/3,3 %

›  Silniční daň 0 %
›  Parkování v Praze zdarma

 Česká republika

EV/podíl 981/0,4 %
  BEV 703/0,3 %
  PHEV 278/0,1 %
 HEV 4 553/1,7 %

registrace 2018:
261 437

›  Jedna z nejvyšších podpor: úspora až 
19 000 eur během pěti let vlastnictví

›  Pro EV neplatí řada daní vč. 
registrační, firmy platí nejnižší sazbu

›  Nejnižší sazba daně při soukromém 
užití služebního vozu

 Nizozemí registrace 2018:
443 812

EV/podíl 29 708/6,7 %
  BEV 26 504/6,0 %
  PHEV 3 204/0,7 %
HEV 20 505/4,6 %

›  BEV: nulové zdanění (daň z nabytí, DPH, 
dovozní přirážka)

›  Lokálně nulové nebo snížené poplatky na 
dálnicích, trajektech a ve městech

›  V r. 2019 se očekává 10 nejprodávanějších 
vozů výhradně BEV a PHEV

 Norsko registrace 2018:
147 929

EV/podíl 72 689/49,1 %
  BEV 46 143/31,2%
  PHEV 26 546/17,9%
 HEV 16 323/11,0%

›  Příspěvek až 6000 eur
›  Šrotovné až 4000 eur na staré diesely
›  Vozy do 60 g CO2 osvobození z daně pro 

služební vozy
›  Nulové roční poplatky v některých regionech

 Francie registrace 2018:
2 173 481

EV/podíl 45 623/2,1 %
  BEV 31 095/1,4 %
  PHEV 14 528/0,7 %
 HEV 91 815/4,2 %

›  Při nákupu lze uplatnit slevu 21 % odpovídající výši až 4800 eur
›  Elektromobily a plug-in hybridy neplatí registrační daň, silniční 

daň a daň z provozu služebních vozů
›  Zvláštní registrační značka
›  Zjednodušený systém účtování na nabíjecích stanicích

 Maďarsko registrace 2018:
136 594

EV/podíl 2 070/1,5 %
  BEV 1 300/1,0 %
  PHEV 770/0,6 %
 HEV 5 642/4,1 %

› žádná

 Polsko registrace 2018:
531 889

EV/podíl 1 324/0,2 %
  BEV 620/0,1 %
  PHEV 704/0,1 %
 HEV 22 821/4,3 %

›  0% daň ze 
spotřeby 
a znečištění

›  0% daň z vlastnictví
›  Odpočet DPH

 Rakousko registrace 2018:
98 080

EV/podíl 8 652/2,5 %
  BEV 6 764/2,0 %
  PHEV 1 888/0,6 %
 HEV 7 513/2,2 %

›  Do 2018 první kolo dotací  
3000–5000 eur na koupi PHEV a BEV

›  Nejnižší sazba registrační, nulová 
silniční daně pro EV

›  HEV mají 50% slevu na daních

 Slovensko registrace 2018:
98 080

EV/podíl 293/0,3 %
  BEV 293/0,3 %
  PHEV 0/0,0 %
 HEV 2 434/2,5 %

Pozn.: SK vykazuje BEV+PHEV dohromady

›  Až 7500 eur na BEV, 
4500 eur na PHEV a EV 
s emisemi do 50 g CO2/km

›  BEV platí 0,5% silniční daň

 Slovinsko registrace 2018:
72 835

EV/podíl 663/0,9 %
  BEV 467/0,6 %
  PHEV 196/0,3 %
 HEV 1 459/2,0 %

›  Příspěvek snížen na 3500 liber na nákup BEV a PHEV
›  Podle emisí omezení poplatků a daní pro občany i firmy
›  Příspěvek 500 liber na pořízení a instalaci wallboxu
›  Vládní plán Road to Zero: cílem ukončit prodej 

spalovacích motorů v r. 2040

 Spojené království registrace 2018:
2 367 147

EV/podíl 59 947/2,5 %
  BEV 15 510/0,7 %
  PHEV 44 437/1,9 %
 HEV 81 323/3,4 %

›  Místní omezení daní, např. 
Madrid, Barcelona nebo 
Valencie o 75 %

›  Omezení daní u služebních 
vozů: BEV a PHEV 30 %

 Španělsko

EV/podíl 11 810/0,9 %
  BEV 5 984/0,5 %
  PHEV 5 826/0,4 %
 HEV 75 768/5,7 %

registrace 2018:
1 321 438

›  Podpora od 07/2016, za první dva 
roky ve výši 100 mil. eur

›  Podpora 4000 eur na elektromobily
›  Podpora 3000 eur na plug-in hybridy
›  EV neplatí silniční daň prvních 10 let

 Německo registrace 2018:
3 435 778

EV/podíl 67 658/2,0 %
  BEV 36 216/1,1 %
  PHEV 31 442/0,9 %
 HEV 98 816/2,9 %


