
Státní podpora
Česká republika bude podporovat CNG autobusy
květen 2013, Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) otevře výzvu v rámci Operačního Programu Životní Prostředí (OPŽP), 
která bude zaměřena na pořízení autobusů městské hromadné dopravy s pohonem na CNG a výstavbu 
CNG plnicích stanic. Otevření této výzvy se plánuje na červenec tohoto roku a plánovaná alokace dosáhne 
až 1 mld. Kč. Čerpat bude možné ve třech vybraných regionech s největším znečištěním ovzduší, a to Moravsko-
slezském kraji, Ústeckém kraji a městě Brnu. Jedná se o pilotní program s úzkým regionálním vymezením 
včetně omezeného okruhu podporovaných aktivit, který vyplynul z jednání s Evropskou komisí. Realizace 
projektů alternativní dopravy je však podmíněna souhlasem Evropské komise se zařazením tohoto opatření 
mezi podporované aktivity v OPŽP. Miloš Křepelka, ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů 
na MŽP potvrdil, že jednání s Evropskou komisí v této věci stále probíhá. Ministerstvo životního prostředí 
vyvíjí maximální úsilí, aby tato intervence byla schválena a příslušné projekty byly realizovány.

Vozidla
Nissan zahájil prodej nového modelu elektrického Leafu v České republice
duben 2013, Nissan Sales CEE

Česká republika patří mezi čtyři země regionu střední a východní Evropy, kde Nissan začne nabízet svůj 
elektromobil Leaf. Prodej v Česku byl zahájen 1. července 2013. V současnosti se dokončuje výběr ex-
kluzivního dealera. Již dnes je však možné zakoupit Nissan LEAF i na Slovensku, v Polsku či Maďarsku. 
Do prodeje přitom přichází nový model Leafu, který se od předchozí generace liší ve více než 100 ohledech 
- má delší dojezd, lepší jízdní vlastnosti, rychleji se dobíjí a je cenově dostupnější.

Volkswagen představil svoji strategii alternativních pohonů pro Českou republiku
5. červen 2013, Porsche Česká republika s.r.o./Autofox

V rámci konference „E-mobilita“ představil Volkswagen svoji strategii elektromobility, která je součástí širší 
koncepce „Think Blue“ zaměřené na alternativní pohony. Podle této strategie se Volkswagen chce stát 
lídrem na trhu elektromobilů, a to už od roku 2014. Počínaje rokem 2015 pak bude kromě e-mobilů uvádět 
na trh také plug-in hybridní verze současných modelů. Po roce 2020 pak můžeme očekávat uvedení dalších 
technologií, mezi které bude pravděpodobně patřit i vodík.

První novinkou na českém trhu bude elektrický e-Up!, který lze očekávat v prvním čtvrtletí 2014, jejich před-
prodej však začne již koncem roku 2013. V roce 2014 pak přibyde elektrický Golf, od roku 2015 můžeme 
očekávat i hybridní verzi modelu Volkswagen Golf a Volkswagen Passat.
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Infrastruktura
E-mobilita v Praze je na vzestupu
17. dubna 2013, Pražská energetika, a. s.

Zájem o elektromobilitu v hlavním městě trvale roste. Pražští energetici proto ustavičně rozšiřují množ-
ství nabíjecích stanic. Aktuálně jich Skupina PRE provozuje na šestnácti místech dvacet osm. Kromě 
budování nových stanic se Pražská energetika, a. s., zaměřuje na projekty, které rozšiřují nabídku užívání 
elektricky poháněných vozidel. Jedním z nich je i vznik sdružení fi rem a institucí, které plánují v Praze 
vybudovat síť tzv. eco-carsharingu. Do projektu, který je ve fázi testování (analýzy), se zapojila například 
Škoda Auto, a. s., České dráhy, a. s., a Magistrát hl. m. Prahy.

Čistá doprava má v Moravskoslezském kraji a Ostravě zelenou
16. května 2013, FUTUR/E/MOTION, ČEZ

Moravskoslezský kraj a město Ostrava se dnes podpisem memoranda o spolupráci se Skupinou ČEZ 
ofi ciálně připojily k projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ s cílem podpořit rozvoj této formy dopravy 
na severu Moravy. Slavnostní podepsání memoranda doprovázelo předání elektromobilů Peugeot iOn 
novým partnerům projektu. Moravskoslezský kraj získal dva vozy, město Ostrava jeden vůz. Rozvoj 
elektromobility je jedním z příspěvků ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Události
CzechInvest na konferenci E-mobilita
4.–5. června 2013, CzechInvest/Institute for International Research

Na začátku června 2013 se v pražském hotelu Dorint konala jedna z předních událostí v české 
zelené mobilitě – konference “E-mobilita” a CzechInvest byl její součástí. Konference, která byla za-
štítěna Ministerstvem dopravy, nabídla nejčerstvější informace z dění v oblasti zelené mobility v ČR, 
a to jak z pohledu soukromé, tak státní sféry. Partnery konference byly Unie elektromobility a občanské 
sdružení Elektromobily.

Česká republika bude součástí Maratonu elektromobilů Tallinn – Monte Carlo 2013
červen 2013, ASEP

Již druhý ročník mezinárodního maratonu elektromobilů na trase Tallinn – Monte Carlo pojede přes 
Českou republiku. Závod, který se bude konat v září 2013, bude projíždět městy Hradec Králové 
a Brno, kde budou mít vozidla krátké zastavení. Celá trasa závodu činí 3 175 km. Více informací 
naleznete na http://electricmarathon.eu/ 


