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Nástroj pro propojení Evropy (CEF) a čistá mobilita I
CEF doprava – shrnutí dosavadních výsledků
• V rámci 1. výzvy (2014) podpořen 1 projekt na
zavádění rychlodobíjecích stanic v ČR (E.ON)

• V rámci 2. výzvy (2015) podpořeny 2 projekty na
zavádění rychlodobíjecích stanic v ČR (E.ON/ČEZ)
• V rámci 3. výzvy (2016) podáno celkem 6 projektových
žádostí týkajících se zavádění čisté mobility v ČR

• 3 projektové žádosti na zavádění rychlodobíjecích
stanic (E.ON/ČEZ/PRE)
• 1 projektová žádost na výstavbu vodíkové stanice
v Praze (Unipetrol)
• 1 projektová žádost na zavádění LNG pro
motorová vozidla ve státech V-4 (ST Logistic)
• 1 projektová žádost na zavádění LNG ve
vnitrozemské vodní dopravě (Liquind)

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) a čistá mobilita II
2017 CEF Transport Blending call
• Kombinovaná podpora - grant (CEF) a úvěr/záruka
(CEF, EFSI, soukromé investice, atd).
• Priority stejné jako v rámci standardních CEF výzev
• Priorita 3.1.1 - Zavádění inovací a nových
technologií ve všech druzích dopravy

• Maximální výše grantu 20%
• Podmínkou je zapojení soukromého investora (uzavření
úvěrové smlouvy rok od schválení projektu)
• Harmonogram:
•
•
•
•

14.7.2017/30.11 2017 – termíny pro podání žádostí
Srpen - říjen 2017 – posouzení projektů
Prosinec 2017 – Přijetí rozhodnutí EK
Od ledna 2018 – příprava individuálních grantových dohod

• Projekty na podporu zavádění infrastruktury pro alternativní
paliva (elektro/vodík/LNG/CNG) zejména v oblasti nákladní a
autobusové dopravy (lze zahrnout též řešení dopravy paliva)

Financování čisté mobility z OPD - dotační program
„Rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva v silniční
dopravě“
 Podprogram 1: Podpora rozvoje sítě
dobíjecích stanic (70% spolufinancování/
alokace cca 900 mil. Kč)
 Akce 1: realizace páteřní sítě dobíjecích stanic
 Akce 2: realizace doplňkové sítě dobíjecích
stanic

 Podprogram 2: Podpora rozvoje infrastruktury
CNG plnících stanic (30% spolufinancování/
alokace cca 100 mil. Kč)
 Podprogram 3: Podpora rozvoje infrastruktury
LNG plnících stanic (60% spolufinancování/
alokace cca 100 mil. Kč)
 Podprogram 4: Podpora rozvoje infrastruktury
vodíkových plnících stanic
(85% spolufinancování/alokace cca 100 mil.
Kč)
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Dotační program „Rozvoj infrastruktury pro alternativní
paliva v silniční dopravě“ – obecné podmínky
 Obecné podmínky poskytnutí dotace
 usazení žadatele v ČR (sídlo/pobočka/organizační složka
podniku)
 vypořádání splatných závazků vůči státnímu rozpočtu nebo
zdravotním pojišťovnám
 podporu nelze poskytnout subjektu v insolvenci/exekuci/likvidaci
 součástí projektu musí být podklad dokládající ekonomickou
efektivitu

 Podmínky čerpání dotace
 garance nediskriminační přístupu – viz definice „veřejně přístupná
dobíjecí nebo plnící stanice“ ve směrnice 2014/94/EU
 plnění technických specifikací stanovených pro jednotlivé typy
infrastruktury pro alternativní paliva dle přílohy II směrnice
2014/94/EU
 udržitelnost projektu po dobu 5 let
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Dotační program „Rozvoj infrastruktury pro alternativní
paliva v silniční dopravě“ – uznatelné náklady projektu
 Projektová dokumentace pro stavební řízení
 Nákup pozemku nebo nájem pozemku po dobu
udržitelnosti projektu
 Terénní úpravy pozemku
 Případná úprava příjezdové komunikace k místu
stavby
 Vybudování nezbytných inženýrských sítí (elektrická
nebo plynová přípojka)
 Nákup plnící stanice
 Montáž stanice
 Jednorázové poplatky související se zprovozněním
stanice
 Nezbytná publicita projektu související s poskytnutím
veřejné podpory z Fondu soudržnosti
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Předpokládaný harmonogram realizace
dotačního programu
 Dokončení procesu „notifikace“
programu v Evropské komisi – cca
duben – červen 2017
 Vyhlášení 1. výzvy pro jednotlivé
podprogramy – 3. čtvrtletí 2017

 Doba trvání programu: 2017 – 2022
 3-4 výzvy na realizaci páteřní sítě
dobíjecích stanic

 3 výzvy na realizaci doplňkové sítě
dobíjecích stanic
 Počet výzev u dalších podprogramů bude
záviset na odezvě potenciálních zájemců
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Naplňování opatření V2 - Posouzení potenciálu pro
využití vodíkového pohonu v ČR
• Příprava studie „Využití vodíku v dopravě“
• Vybrán zhotovitel (listopad 2016) – společnost
Grant Thornton
• Zapojení zainteresovaných subjektů do pracovní
skupiny: Unipetrol, Toyota, ÚJV Řež, Vodíková
platforma, ČEPRO, ČAPPO, ČEZ, United
hydrogen a.s., Magistrát města Ostravy,
Magistrát Hl. města Praha, Creditas
• realizace studie: 12/2016-05/2017

• Hlavní body studie
• analýza současné mezinárodní situace, trendů,
best practice
• oslovení klíčových aktérů, sběr primárních dat
pro zjištění poptávky a nabídky
• simulace budoucího stavu poptávky a nabídky na
trhu v ČR
• doporučení
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Opatření E8 - Značení elektrických vozidel


Speciální registrační značky pro EV jsou
zaváděná ve stále větším počtu států EU





Norsko
Německo
Rakousko
Maďarsko



Důvodem nemusí být jen zavedení opatření na
zvýhodnění EV (též zvýšení povědomí ve
veřejnosti)



Vymezení pojmu elektrické vozidlo
 bateriové elektrické vozidlo (BEV)
 plug-in hybridní vozidlo (PHEV)
 vozidlo s palivovým článkem (FCEV)



Zvažované legislativně-technické řešení v ČR
 zavedení speciální registrační značky pro EV
v rámci vyhlášky 343/2014 Sb.
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Zvýhodnění pro elektrická vozidla dle NAP CM
 Opatření E5 - Využití pruhů pro autobusy a taxi
vozidly s elektrickým/vodíkovým pohonem
 Probíhá interní diskuze v rámci MD nad legislativně
technickým řešením - novela zákona 361/2000 o
silničním provozu
 Inspirace opatřením v Norsku a Německu
 Chystá se konzultace se zástupci Prahy a Policie ČR
 Předpokládá se jistá flexibilita pro města (možnost
omezit aplikaci daného opatření)

 Opatření S18 - Úlevy z placení dálničních
známek u vozidel na alternativní paliva
 Příprava novely zákona č. 13/1997 o pozemních
komunikací
 100% úleva pro elektrická vozidla
 50% úleva pro CNG
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Děkuji za pozornost
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