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Analýza možnosti zavedení opatření k podpoře 

nákupu vozidel šetrných k životnímu prostředí 1

• Analýzu zpracovalo MŽP na základě úkolu vyplývajícího z
Národního programu snižování emisí ČR a na základě materiálu
Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR.

• Analýza byla zpracována v úzké spolupráci s Centrem pro otázky
životního prostředí Univerzity Karlovy.

• Cíl - vyhodnotit možnosti zavedení opatření k podpoře nákupu
osobních vozidel šetrných k životnímu prostředí formou bonusů a
malusů.



Analýza možnosti zavedení opatření k podpoře 

nákupu vozidel šetrných k životnímu prostředí 2

• Analýza rozpracovala dvě varianty sazeb malusu. První pouze podle
emisí CO2 (subvarianta nižší malus na větší počet vozidel a obráceně),
druhá zohlednila i plnění emisních norem EURO.

• Bonusy byly přiřazeny vozidlům do 60 gCO2/km.

• Nejméně vhodná byla varianta 1a (nízký výběr finančních prostředků).

• Varianta 1b a 2 z hlediska příjmů výhodnější.

• Varianta 2 by navíc výrazně omezila dovoz přestárlých vozidel.

• Dodatečné snížení emisí nad úroveň odpovídající přirozené obnově
vozového parku by mohlo činit až 6 % u NOx a 11 % u PM2,5

prachových částic.



Pořizování vozidel s alternativním pohonem 

veřejnými zadavateli 1

• Závazek státní správy na obměnu vozového parku je zakotven v NPSE.

• Státní správa by měla nakupovat i vozidla s alternativním pohonem a
usilovat o dosažení 25% podílu těchto vozidel do roku 2020.

• Jediným vymahatelným nástrojem je nařízení vlády č. 173/2016 Sb.,
které veřejnému zadavateli stanoví podmínky jednotlivých veřejných
zakázek na pořízení vozidel.

• MŽP spolu s MD a MPO prosadilo, že MMR připraví novelu nařízení, která
bude obsahovat určitý závazný podíl vozidel s alternativním pohonem v
rámci každé veřejné zakázky.



Pořizování vozidel s alternativním pohonem 

veřejnými zadavateli 2 

• V roce 2016 byla vytvořena pracovní skupina k této novele. Členy
skupiny jsou MMR, MD, MŽP, MPO, ČPS, Asociace LPG, ČEZ, SDA a
AutoSap.

• MŽP prosadilo, aby novela nařízení stanovila požadavek, aby alespoň
25% vozidel z každé veřejné zakázky bylo s alternativním pohonem.

• Za vozidlo s alternativním pohonem bude považováno:

o Čistě elektrické vozidlo.

o Vozidlo na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn.

o Hybridní a plug-in hybridní vozidlo.

o Vozidlo na čisté či vysokoprocentní biopalivo.

o Vozidlo na vodík.



Pořizování vozidel s alternativním pohonem 

veřejnými zadavateli 3

Vyhodnocení nákladů opatření:

• Náklady byly odhadnuty na základě zjednodušeného výpočtu
celkových nákladů na pořízení a provoz vozidla za jeho životnost.

• Vozidla na LPG, CNG a klasická hybridní vozidla – pozitivní dopad.
Elektrická a plug-in hybridní vozidla - negativní dopad.

Vyhodnocení přínosů:

• Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí.

• Na výzkum a vývoj.

• Na snížení produkce emisí znečisťujících látek a na produkci emisí
skleníkových plynů.



NP ŽP – Osvěta v oblasti čisté mobility 

2015

• Vyhlášení: 6-8/2015
• Realizace na území 16 statutárních měst (2016/2017)
• alternativní pohony (CNG, LPG, EV, vodík) veřejná doprava,

nemotorová doprava, car-sharing, bike-sharing), propojení s
Evropským týdnem mobility

• Alokace 20 mil. Kč



NP ŽP – Osvěta v oblasti čisté mobility 

2017 – II. kolo

• Plánované vyhlášení výzvy ve 4.Q 2017

• Plán rozšíření osvěty nad rámec působnosti 

statutárních měst – (města ve znečištěných 

regionech/kraje)

• Větší důraz na vyváženost podpory osvětových témat 

(nemotorová doprava, MHD, alternativní technologie v 

dopravě, carsharing, bikesharing)

• Alokace – 30 mil. Kč



Memorandum o spolupráci - Analýza

• 11/2016 – podepsáno Memorandum o spolupráci mezi 

MŽP, AutoSAP, SDA, ČPS, ČEZ, PRE, E.ON

• Cíl: 

o společná komunikace

o sdílení informací 

o podpora osvěty

o příprava analýzy - možnost vytvoření společného 

finančního nástroje, možnost zahrnutí leasingu do 

vyhlašovaných výzev
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