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Sdružení automobilového průmyslu se zapojí do Elektromobilní platformy 

 
Představenstvo rozhodlo o zapojení Sdružení automobilového průmyslu do Elektromobilní 

platformy. Od 1. července se tak Sdružení stává součástí uskupení, které podporuje nastavení 

správných podmínek pro rozvoj elektromobility v České republice. 

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě upozorňuje odbornou i laickou veřejnost na 

nevyhnutelnost přechodu směrem k čisté mobilitě. Již v roce 2017 s vládou v tomto kontextu 

podepsalo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, jehož je 

elektromobilita nedílnou součástí.  „V oblasti rozvoje čisté mobility se nám ve spolupráci s vládou 

podařilo za uplynulých pět let dosáhnout řady opatření ve prospěch spotřebitelů. Ať už to je zavedení 

speciálních SPZ s označením EL pro nízko- a bezemisní vozy, na které se vážou některé další výhody, ale 

také např. vyjasnění domácího dobíjení služebních elektromobilů nebo nově snížení povinného odvodu 

za služební elektromobil, který zaměstnanec využívá k soukromým účelům,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný 

ředitel Sdružení automobilového průmyslu.  

K výraznějšímu rozvoji čisté mobility je především zapotřebí dostatečně robustní infrastruktura tak, 

aby spotřebitelé nebyli oproti dnešním standardům znevýhodňováni. Urychlení výstavby, ale 

i nastavení efektivního způsobu jejího využívání, vyžaduje intenzivní diskusi napříč průmyslovými 

sektory. „Elektromobilita nově těsně propojuje odlišné sektory. Pro dostatečný rozvoj infrastruktury je 

úzká kooperace mezi autoprůmyslem, energetikou, vládou a samosprávami naprosto klíčová. Jsem 

proto velmi rád, že Sdružení automobilového průmyslu může i na této úrovni svými zkušenostmi přispět 

k tolik potřebné diskusi,“ dodává Zdeněk Petzl. 

Zákládajícími členy Platformy jsou ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON a ČVUT. Platforma si vytyčila pět bodů, 

na které chce ve spolupráci s vládou, kraji a městy a dalšími partnery zaměřit: výstavba dobíjecí 

infrastruktury, dostupnost elektromobilů, věda a výzkum, ekosystém e-mobility a spolupráce. Mezi 

hlavní témata zájmu e-Platformy patří např. diskuse nad parametry nově připravovaného návrhu 

Nařízení EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (tzv. AFIR), jehož výsledná podoba 

významně ovlivní dostupnost dobíjecí infrastruktury v ČR i dalších zemích EU. Platforma je také 

zapojena do příprava normy a vyhlášky týkající se parkování a nabíjení elektromobilů a řady dalších 

aktivit směřujících k usnadnění a urychlení nástupu e-mobility v ČR. 
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