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Přehled elektrovozidel a ekonomické posouzení vybraných typů 

Stav k 6/2018 

 

1/ ÚVOD 

Tento dokument byl vytvořen pro lepší orientaci pracovníků organizačních složek a 
příspěvkových organizací města Plzně v problematice elektromobility. Stále častěji se na nás 
obrací pracovníci města s dotazy na toto téma. Proto byl zpracován dokument, který přináší 
základní informace o rozšiřující se nabídce elektrovozidel, o jejich cenách i o souvisejících 
problémech. 

V posledních letech se řada automobilek intenzivně věnuje vývoji vozidel s hybridním nebo 
čistě elektrickým pohonem. Na trhu se objevuje stále širší nabídka a ceny těchto vozidel 
postupně klesají. Navíc jejich pořízení je v mnoha zemích dotováno. S rozvojem 
elektromobility lze do budoucna očekávat další pokles prodejních cen vozidel. Proto je 
účelné sledovat nabídku, provádět ekonomické rozvahy a využívat zkušenosti druhých.  

Ze skutečnosti, že po celém světě velké automobilové koncerny i řada menších firem 
investuje do vývoje elektrovozidel a baterií ohromné finanční prostředky, lze předpokládat, 
že vývoj silniční automobilové dopravy se v následujících letech bude rozvíjet právě tímto 
směrem. 

Elektromobily, ve srovnání s klasickými automobily se spalovacím motorem, mají řadu 
odlišností. Některé jim přináší výhody a jiné naopak nevýhody. Za klady elektromobilů lze 
především považovat: 

- bezemisní a tichý provoz, ale je třeba si uvědomit, že skutečný dopad provozu 
elektromobilů na životní prostředí je závislý na skladbě elektráren dodávajících 
elektřinu do rozvodné sítě (v ČR je stále značný podíl elektřiny z elektráren spalujících 
fosilní paliva; navíc účinnost výroby a dopravy energie je nízká, takže výsledný emisní 
faktor elektřiny ze sítě se rovná 3 - to znamená, že na jednu kWh odebranou 
v dobíjecí stanici je nutné v elektrárně spálit 3 kWh energie obsažené v primárním 
palivu). O skutečně ekologickém = bezemisním provozu elektromobilu lze hovořit 
pouze v případě dobíjení lokálními zdroji energie využívajícími OZE, jako jsou např. 
solární elektrárny.  

- jednodušší pohonné ústrojí, 
- nižší náklady na provoz a údržbu. 

Hlavní nevýhody jsou:  

- omezený dojezd (závislý na velikosti akumulátorů, dostupnosti nabíjecích míst i 
využívání topení či klimatizace), 

- velká hmotnost akumulátorů, jejich omezená životnost a vysoká cena, 
- nedostatečně vybudovaná síť dobíjecích stanic. 
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2/ PŘEHLED ELEKTROVOZIDEL NA TRHU 

V následujícím přehledu jsou uvedena elektrická vozidla, která se již sériově vyrábí a jsou 
schválena k provozu na pozemních komunikacích. Zdrojem informací jsou internetové 
stránky, jejichž přehled je uveden v závěru dokumentu. Ke každému elektromobilu je 
uvedena základní specifikace a orientační pořizovací cena včetně DPH. Pokud elektromobil 
pořizuje obec, lze předpokládat dosažení určité slevy oproti této ceníkové ceně a lze 
kalkulovat i se státní dotací dle aktuálních dotačních podmínek popsaných v kapitole 3. 

 

BMW i3     - osobní automobil  

Kapacita baterií: 18,8 kWh nebo 33 kWh  
Dojezd: 160 km nebo 245 km 
Spotřeba: 12,9 kWh/100 km nebo 12,6 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 936 000,- Kč 

foto: BMW 

 

EVC J39/J51  - přestavba mikrobusu/dodávky Citroen 

Kapacita baterií: 31,2 kWh nebo 40,8 kWh 
Dojezd: 100 km nebo 136 km  
Spotřeba: 30 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 2 250 000,- Kč 

foto: EVC Group 

 

 

Hyundai Ioniq Electric  - osobní automobil 

Kapacita baterií: 28 kWh  
Dojezd: 280 km  
Spotřeba: 11,5 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 859 900,- Kč 

foto: Hyundai 

 

KIA Soul EV - osobní automobil 

Kapacita baterií: 27 kWh  
Dojezd: 212 km  
Spotřeba: 14,7 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 849 980,- Kč 
 
 

foto: Kia 
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Mercedes-Benz B 250 e -  osobní automobil  
 
Kapacita baterií: 28 kWh  
Dojezd: 200 km  
Spotřeba: 16,6 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 1 020 000,- Kč 

foto: Mercedes 

 

 

Nissan Leaf - osobní automobil 

Kapacita baterií: 24 kWh nebo 30 kWh  
Dojezd: 199 km nebo 250 km 
Spotřeba: 15 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 730 000,- Kč 

foto: Nissan 

 

 

 

Nissan e-NV200 – užitkový skříňový automobil 

Kapacita baterií: 24 kWh nebo 30 kWh 
Dojezd: 167 km nebo 250 km 
Spotřeba: 16,5 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 954 690,- Kč 

 

foto: Nissan 

 

Volkswagen e-Up! – malý osobní automobil 

Kapacita baterií: 18,7 kWh   
Dojezd: 160 km  
Spotřeba: 11,7 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 639 900,- Kč 

 

 

foto: Volkswagen 
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Volkswagen e-Golf – osobní automobil 

Kapacita baterií: 24,2 kWh   
Dojezd: 190 km  
Spotřeba: 12,7 kWh/100 km 
Ceníková cena: od 899 900,- Kč 

foto: Volkswagen 

 

AUDI e-tron quattro  – větší SUV  

Kapacita baterií: 95 kWh   
Dojezd: více než 500 km  
Spotřeba: zatím nezveřejněna       kWh/100 km 

Ceníková cena: zatím nezveřejněna  Kč  (vozidlo si lze 

již rezervovat, výroba začne ještě v r. 2018) 

   foto: Audi 

BMW i8  – luxusní sportovní automobil s hybridním 
pohonem 

Kapacita baterií: 5 kWh   
Dojezd: 37 km čistě na elektřinu 
Spotřeba:   13,5  kWh/100 km elektřiny  
Ceníková cena:  od 3 442 400,- Kč                

foto: BMW 

 

Chevrolet Volt II / Opel Ampera  – osobní automobil 
s hybridním pohonem 

Kapacita baterií: 18,4 kWh   
Dojezd: 75 km čistě na elektřinu  
Spotřeba: 24,5  kWh/100 km elektřiny 
Ceníková cena: od 836 000,- Kč 

foto: Chevrolet 

 

Chevrolet Bolt – pětidveřový osobní automobil 
(kombi) 

Kapacita baterií: 60 kWh   
Dojezd: 320 km  
Spotřeba: 24,5  kWh/100 km elektřiny 

Ceníková cena: od 930 000,- Kč 

foto: Chevrolet 
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Citroen C-Zero – malý osobní automobil 

Kapacita baterií: 16 kWh   
Dojezd: 150 km  
Spotřeba: 10,7  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 592 800,- Kč 

foto: Hybrid.cz 

 

Citroen Berlingo Electric – užitkový automobil 

Kapacita baterií: 22,5 kWh   
Dojezd: 170 km  
Spotřeba: 14  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 701 800,- Kč 

 

 

Fiat 500e – malý osobní automobil 

Kapacita baterií: 24 kWh 
Dojezd: cca 200 km  
Spotřeba: 10,7  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 592 800,- Kč         

http://www.smartev.cz 

 

https://fdrive.cz 

Hyundai IONIQ Electric – osobní automobil 

Kapacita baterií: 28 kWh   
Dojezd: 280 km  
Spotřeba: 11,5  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 920 000,- Kč 

 

http://www.smartev.cz 

 

Jaguar I - Pace – sportovní automobil 

Kapacita baterií: 90 kWh  
Dojezd: 480 km  
Spotřeba: 21,2  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 2 039 092 ,- Kč 

http://www.smartev.cz 
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Mercedes-Benz třída B Electric Drive –  

osobní automobil 

Kapacita baterií: 28 kWh 
Dojezd: 200 km  
Spotřeba: 16,6  kWh/100 km  
Ceníková cena:  od 920 000,- Kč 

                                                                                                                            
http://www.smartev.cz 

 

Renault ZOE  – malý osobní automobil 

Kapacita baterií: 41 kWh 
Dojezd: 400 km  
Spotřeba: 12,81 kWh/100 km  
Ceníková cena: od 829 900,- Kč 

http://www.smartev.cz 

 

Smart ED  – dvou nebo čtyřmístný mini automobil 

Kapacita baterií: 17,6 kWh 
Dojezd: 155 km  
Spotřeba: 13,1  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 560 000,- Kč resp. 576 000,- Kč)                   

http://www.smartev.cz 

 

TESLA Model S – osobní automobil 

Kapacita baterií: 60 kWh  
Dojezd: 421 km  
Spotřeba: 18,1  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 2 800 000 ,- Kč 

http://www.smartev.cz 

 

TESLA Model X – sedmimístný osobní automobil 

Kapacita baterií: 100 kWh   
Dojezd: 561 km  
Spotřeba: 18,1  kWh/100 km  
Ceníková cena: cena nebyla stanovena 

 

http://www.smartev.cz 
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TESLA Model 3 – osobní automobil 

Kapacita baterií: 60 kWh  
Dojezd: 354 km  
Spotřeba: 16  kWh/100 km  
Ceníková cena: od 1 100 000,- Kč  

                               

 http://www.smartev.cz 

 

Kia Niro Plug-in Hybrid - osobní automobil  
- crossover 
 
Kapacita baterií: 8,9 kWh  
Dojezd: 58 km na elektřinu 
Spotřeba: 1,3  l benzínu/100 km  
(spotřeba elektřiny neuvedena) 
Ceníková cena: od 984 980 ,- Kč         

http://www.kia.com 

 

Mitsubishi  Outlender PHEV - osobní automobil  
- Plug-in SUV ; pohon 4 x 4 
 
Kapacita baterií: 8,9 kWh   
Dojezd: 54 km na elektřinu 
Spotřeba: 1,7  l benzínu/100 km (134 Wh/km) 
Ceníková cena: od 1 230 000,- Kč  

www.mitsubishi-motor.cz 

 

Toyota Prius (4. generace) - osobní automobil - 
Plug-in 

 
Kapacita baterií: ? kWh   
Dojezd: 54 km na elektřinu 
Spotřeba: 1,0  l benzínu/100 km  
Ceníková cena: od 990 900,- Kč  

 

foto: www.toyota.cz 
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Hyundai Nexo - SUV automobil  
- vodíkový elektromobil  
 
Kapacita baterií: palivové články  
Dojezd: 800 km  
Spotřeba: 3,9  l vodíku/100 km  
Ceníková cena: cena nebyla stanovena 
(přijde na trh v 2. pol. r. 2018) 

foto: Hyundai 

 

Hyundai KONA EV - SUV automobil  
Kapacita baterií: od 39,2 kWh 
Dojezd: kolem 350 km  
Spotřeba: ? /100 km  
Ceníková cena: cena nebyla stanovena 
(přijde na trh v 2. pol. r. 2018) 

 

foto: Hyundai 

 

Peugeot Partner Electric - užitkový automobil  
 
Kapacita baterií: od 22,5kWh 
Dojezd: kolem 350 km  
Spotřeba: 17,7 /100 km  
Ceníková cena: 838 861,- Kč (verze L1) 

  876 161,- Kč (verze L2 - delší) 

 

 
foto: Peugeot 

 

V přehledu vozidel s elektrickým pohonem jsou uvedena, kromě čistých elektromobilů, i tzv. 
hybridní vozidla v provedení „plug-in“. Tato vozidla umožňují kratší dojezd pouze s pohonem 
na elektromotor. Při jízdách na delší vzdálenosti využívají klasický spalovací motor. Za jejich 
hlavní nevýhodu lze považovat vyšší celkovou hmotnost vozidla (2 motory a baterie musí být 
trvale přepravovány, i když nejsou využívány) a vyšší pořizovací náklady. Pro ekonomické a 
ekologické porovnání tohoto řešení byl vybrán jeden zástupce. Druhé, klasické provedení 
hybridních automobilů, tzv. mild – hybridů není do hodnocení zařazeno vůbec, protože tato 
vozidla jsou v podstatě běžné automobily se spalovacím motorem, kde funkci setrvačníku 
přebírá elektromotor/generátor, který jej nahrazuje a spolupracuje se spalovacím motorem. 
Při rozjezdu či akceleraci mu pomáhá svým krouticím momentem a při zpomalování pracuje 
jako generátor, který rekuperuje energii do menší baterie. Současně tento elektromotor plní 
funkci startéru. Příklad provedení takového hybridu je pro zajímavost uveden níže. Jedná se 
o první hybridní vozidlo vyráběné na českém území.  
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Hyundai Tuscon MHEV 48 V - pětimístný SUV automobil  

- tzv. mild-hybridní , vznětový motor 2,0 l   
a elektromotor 12 kW 
Využitelná kapacita baterií: 0,44 kWh   
Spotřeba: 1,0  l nafty/100 km  
       

Ceníková cena: zatím nezveřejněna  

(ve výrobě od 1. 6. 2018) 

 

 

Uvedené ceny včetně DPH a technické parametry vozidel jsou pouze orientační a bez záruky. 
Některé technické parametry se v různých zdrojích liší, popř. jsou volitelné nebo rozdílné dle 
modelového roku. Ceny se mění během času i místa prodeje, může je kladně ovlivnit 
individuální nabídka při pořizování více kusů elektromobilů (současně nebo i postupně 
pomocí rámcové smlouvy). 

Lze předpokládat, že výrobci nebo prodejci uváděný dojezd je maximální dosažitelná 
vzdálenost bez vytápění či používání klimatizace. V běžném provozu je nutné počítat 
s hodnotou dojezdu nižší o cca 5 až 10 %.  

Životnost dnes nejčastěji používaných Lithium-Ion baterií je typicky kolem 8 let dle nájezdu a 
kvality nabíjení. Doba dobíjení baterií z běžné zásuvky 230 V pomocí nabíječky, kterou si 
elektromobil vozí s sebou (tzv. on-board nabíječkou) se pohybuje od 8 do 12 hod., tedy přes 
celou noc. Při dobíjení z třífázové zásuvky 400 V bývá doba nabíjení cca poloviční. Při využití 
rychlonabíjecí stanice se doba dobití baterií pohybuje v řádu několika desítek minut. Čas 
potřebný k úplnému dobití baterií samozřejmě závisí na hloubce jejich vybití. Např. 
s využitím rychlonabíjecí stanice Fiat v USA lze vozidlo Fiat 500e dobít za cca 20 minut. V EU 
zatím tyto stanice nejsou. Obdobnou síť rychlodobíjecích stanic pro své elektromobily buduje 
i výrobce TESLA. Tyto Superchangery dokáží za půl hodiny dodat do baterií energii pro dojezd 
kolem 270 km. Plné nabití zabere cca 75 minut, ale potom díky velké kapacitě baterií, je 
dojezd kolem 500 km. V současnosti je těchto Superchangerů Tesla po světě již několik 
stovek. V ČR byla první stanice zprovozněna na dálnici D1 nedaleko Humpolce. Další se 
připravují v Praze a Olomouci. Rovněž koncerny Ford, BMW, Daimler a Volkswagen se spojily, 
aby v Evropě vybudovaly do roku 2020 síť 400 dobíjecích stanic. V ČR zatím rychlodobíjecí 
stanice budují především provozovatelé distribučních soustav. Konkrétně v Plzni je to 
společnost ČEZ, která vybudovala univerzální rychlodobíjecí místo v Guldenerově ulici na 
Slovanech. Dle dostupných zdrojů je v ČR více než 135 veřejných dobíjecích míst a další se 
budují. 

 

3/  DOTACE PRO OBCE 

Do 27. září 2018 mají obce, kraje a jejich příspěvkové organizace i městské společnosti 
s podílem města větším než 50 %, možnost žádat v rámci 21. výzvy Národního programu 
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Životní prostředí o příspěvek na nákup elektromobilů, plug-in hybridů, hybridů a vozů na 
stlačený zemní plyn (CNG). Výše dotace je dána pevně stanovenou částkou podle typu 
pohonu a kategorie vozidla: 

Elektromobil do 2,5 t         …  250 000,- Kč 

Plug-in hybrid do 2,5 t       …  200 000,- Kč 

Klasický hybrid a CNG         …   50 000,- Kč 

El.minibus do 7,5 t       … až 1 000 000,- Kč. 

Vozidla musí být pořízena nejpozději do 31. 12. 2019. Příspěvek lze použít i na operativní 
leasing, případně lze dotaci zkombinovat s půjčkou od Státního fondu životního prostředí. 
Půjčka je pro obce bezúročná a splatnost může být rozložena až do 5 let. 

 

4/ EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ 

Vozidla k porovnání byla vybrána na základě vstupních požadavků a okrajových podmínek 
uvedených v přílohách č. 1 a 2, kde jsou k dispozici i výsledné hodnoty ekonomických a 
ekologických ukazatelů pro jednotlivá vozidla. Hlavními okrajovými podmínkami byly: 

- elektromobil pro přepravu min. 4 osob a menšího objemu nákladu vhodný do 
městského provozu pro jízdy na kratší vzdálenosti 

- předpokládaný počet ujetých km za rok … 15 000 km (odvozeno od denního 
průměrného nájezdu 60 km za 250 pracovních dnů v roce) 

- dobu užívání vozidla … 8 let (odvozeno od životnosti baterií) 
- jako standardní srovnatelné řešení byla zvolena ŠKODA Fabia Combi s benzínovým 

motorem 1,0 TSI / 70 kW, s pětistupňovou manuální převodovkou, úroveň výbavy 
Ambition … ceníková cena 309 900,- Kč s DPH. 

- Ve výpočtu použitá cena benzínu NATURAL 95 byla na úrovni 6/2018 u dodavatele 
pro vozidla MMP (Tank ONO) 32,90 Kč s DPH za 1 litr. 

- Předpokládaná cena elektrické energie pro dobíjení elektromobilu byla zvolena 
hodnota 3,20 Kč s DPH za 1 kWh v budově Koterovská 162. Jedná se o nejnižší náklad 
na odebranou kWh ze všech budov MMP. 

Do podrobného porovnání byla vybrána pouze elektrická vozidla, u kterých byla 
k dispozici česká prodejní cena, a která se jeví jako nejlépe využitelná v organizačních 
složkách a příspěvkových organizacích města. Jedná se o následující elektromobily: 

BMW i3 
Hyindai IONIQ 
KIA Soul 
Nissan LEAF 
Volkswagen e-Golf 

 
a hybridní automobil 

KIA Niro Plug-in Hybrid. 
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5/ ZÁVĚRY 

Z výsledkové tabulky vyplývá, že i přes uvažovanou dotaci ve výši 250 tis. Kč na elektromobil 
a 200 tis. Kč na plug-in hybridní vozidlo jsou celkové náklady nejnižší u standardního řešení, 
tj. pořízení automobilu se spalovacím motorem ŠKODA Fabia Combi. Rozdíl v nákladech 
vynaložených za 8 let je ale již poměrně malý. V případě volby jiného vozidla jako 
standardního řešení, např. ŠKODA Octavia, by již hodnoty byly srovnatelné. 

Výsledné hodnoty ukazatelů, samozřejmě kromě pořizovací ceny a provozních nákladů, 
ovlivňuje i intenzita využívání vozidla. Díky nízkým provozním nákladům se elektromobily 
vyplácejí při vyšším ročním nájezdu. Nesporný je přínos elektromobilů pro životní prostředí. 
Z výpočtu vyplývá, že standardní vozidlo se spalovacím motorem by za posuzované období   
8 let při celkovém nájezdu 120 000 km vyprodukovalo 13 320 kg CO2.  Přičemž u 
elektromobilů se celková emise pohybuje od 112 kg do 146 kg CO2. Posuzované hybridní 
vozidlo by vyprodukovalo 4 270 kg CO2. Kromě absence výfukových zplodin je výhodou 
elektromobilů, zejména ve městě, i tichý provoz. 

Závěrem lze konstatovat, že o pořízení elektromobilu jako náhrady za vozidlo se 
spalovacím motorem lze z ekonomického hlediska uvažovat, za podmínky získání státní 
dotace, v případě, že roční nájezd vozidla je vyšší než cca 20 000 km.  Rozvaha ukázala, že 
vozidla v hybridním provedení plug-in nejsou pro tento způsob využití vhodná.  

Lze předpokládat, že zvoleným okrajovým podmínkám provozu automobilu z ekonomického 
hlediska vyhoví elektromobily, které budou na trhu za cca 2 roky. Na rok 2020 avízuje 
zahájení výroby elektromobilů i automobilka ŠKODA Mladá Boleslav. To by mohlo příznivě 
zapůsobit na snižování cen elektromobilů konkurenčních dodavatelů. Je proto vhodné situaci 
na trhu nadále sledovat a po čase znovu provést obdobné vyhodnocení. Současně je vhodné 
se na nové podmínky připravovat, např. vybudováním dobíjecích stanic, změnou systému 
využívání vozidel apod. U objektů MMP se např. nabízí možnost vybudování dobíjecí stanice 
u budovy Koterovská 162 spolu s fotovoltaickou střešní elektrárnou. 

 

6/  PŘÍLOHY   

1 – porovnání nákladů VAR. A až C 

2 – porovnání nákladů VAR. D až F 

3 – výsledková tabulka 
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7/  SEZNAM ZDROJŮ 

http://www.hybrid.cz/cena-elektromobilu-na-ceskem-trhu-kompletni-prehled 

http://www.hybrid.cz/audi-otevira-rezervace-na-svuj-prvni-elektromobil-e-tron-quattro 

http://www.hybrid.cz/test-elektromobil-citroen-c-zero 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/tesla-chysta-super-rychle-dobijeci-stanice-elektromobil-by-
s/r~b1da800ad3e611e699ee0025900fea04/?redirected=1528114066 

http://www.elektromobilita.cz/cs/o-nas/novinky/4782.html 

http://elektroscooter.cz/produkt/fiat-500e/ 

https://fdrive.cz/clanky/test-fiat-500e-elektrobarth-1798 

https://www.elektrina.cz/elektromobil/dobijeci-stanice-pro-elektromobily 

http://www.smartev.cz/cz/elektromobily/ 

http://www.kia.com 

www.mitsubishi-motor.cz 

www.toyota.cz 

https://www.skrblik.cz/rodina/dane-a-statni-podpora/dotace/ 

 

 

 

 

 








