
CzechInvest
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest přispívá už od roku 2010 k rozvoji zelené mobility 
v České republice. V roce 2012 bylo navíc toto mladé odvětví, označované také jako čistá nebo nízko-emisní 
mobilita, zařazeno mezi prioritní obory CzechInvestu (v rámci automobilového průmyslu). Konkrétní cíle, 
které si agentura v rámci zelené mobility vytkla, zahrnují podporu investic do tohoto odvětví, a to zejména 
se zaměřením na investice s vyšší přidanou hodnotou a investice do vědy, výzkumu a inovací. Dále chce 
přispět k rozvoji zelené mobility v České republice a konečně stát se klíčovým prostředníkem mezi státní 
a soukromou sférou.

Hlavní cíl, který při tom CzechInvest sleduje, je podpořit a měřitelně přispět ke zlepšení konkurence-
schopnosti české ekonomiky. K dosavadním výsledkům agentury patří podpora výstavby vědeckotech-
nologického parku v Roztokách u Prahy, kde mimo jiné i díky přispění CzechInvestu sídlí společnosti 
a vědecká pracoviště, která se zabývají výzkumem a vývojem technologií pro nízko-emisní vozidla. 
V roce 2012 byla agentura partnerem konference AutoSympo zaměřené na alternativní paliva a pohony 
pro automobily. Konečně mezi hlavní milníky spolupráce agentury CzechInvest patří uzavření memoranda 
o spolupráci v rámci zelené mobility se skupinou ČEZ. Ta je kromě vedoucí pozice v oblasti energetiky 
také průkopníkem elektromobility a využívání chytrých sítí Smart Grids v běžném životě české veřejnosti. 
Projekt elektromobility skupiny ČEZ je součástí projektu FUTUR/E/MOTION.

Podpora státu
Zasedání Pracovní skupiny k Čisté mobilitě
30. 1. 2013, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Klíčový dokument s pracovním názvem Národní akční plán pro čistou mobilitu (NAP) se stal předmětem 
prvního zasedání pracovní skupiny složené z představitelů státní sféry (MPO, MŽP, MD, MMR a MŠMT) 
a dalších zainteresovaných subjektů, které se konalo 30. ledna 2013 v prostorách ministerstva průmyslu 
a obchodu. Tento klíčový materiál by měl zásadně ovlivnit vývoj čisté mobility v České republice. V šir-
ším rámci vychází plán z Aktualizace státní energetické koncepce a Státní politiky životního prostředí. 
Jako podklad bude využita analýza ministerstva životního prostředí, která zatím nese pracovní název 
Analýza současného vývoje v oblasti čisté mobility v ČR, EU a ve světě – Strategie a akční plán podpory 
čisté mobility v novém programovém období. Na základě rešerše veškerých dostupných výstupů k čisté 
mobilitě v ČR a nejnovějších evropských i mezinárodních pramenů, strategií, akčních plánů a podpor bude 
provedeno aktuální vyhodnocení možností podpory vozidel na alternativní pohon (tj. vozidel využívajících 
elektřinu, LPG, CNG, apod.) v České republice.

Výrobci vozidel
ŠKODA chce být ještě zelenější
7. 3. 2013, ŠKODA AUTO

Automobilka ŠKODA chce dále snižovat emise CO2 svých vozů a zajistit trvale udržitelnou výrobu a prodej. 
Strategie GreenFuture zastřešuje všechna opatření pro zajištění trvale udržitelného rozvoje.
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Vozy s nízkou spotřebou a nízkými emisemi reprezentují zejména vozy ve verzích GreenLine 
a Green tec. Nová generace modelu ŠKODA Octavia ve variantě GreenLine bude nejšetrnější 
Octavií všech dob – se spotřebou pouhých 3,3 litru nafty na 100 kilometrů, které odpovídají emise CO2 
ve výši 87 gramů na kilometr. K variantě ŠKODA CITIGO na zemní plyn přibude i nový model Octavia.

Reiter: BMW bude prodávat elektromobil i3 pouze ve dvou zemích střední a východní Evropy, 
včetně České republiky
20. 2. 2013, Autofox

Podle generálního ředitele BMW Group Czech Republic Josefa Reitera by chtěla automobilka BMW 
pokračovat v růstu na českém trhu i v roce 2013, a to včetně prémiového segmentu. Kromě dalších 
luxusních modelů uvede BMW koncem roku na trh elektromobil BMW i3. Česká republika přitom vedle 
Polska patří mezi jediné dva trhy střední a východní Evropy, kde tento model bude prodávat.

Poskytovatelé infrastruktury
Moravskoslezský kraj jako první vsadil na elektromobily
25. 3. 2013, FUTUR/E/MOTION

Ostrava – Moravskoslezský kraj se stal na počátku tohoto týdne novým partnerem Skupiny ČEZ 
v projektu elektromobility. Na základě spolupráce získají zástupci kraje dva elektromobily Peugeot iON, 
před budovu úřadu bude instalována dobíjecí stanice pro elektromobily a kraj se aktivně zapojí do pro-
pagace elektromobility jako formy čisté dopravy.

Národní divadlo se připojilo k projektu Elektromobilita ČEZ
8. 3. 2013, FUTUR/E/MOTION

Skupina ČEZ dnes v prostoru parkoviště Národního divadla v Praze zprovoznila novou dobíjecí sta-
nici elektromobilů. Jedno z nejznámějších českých divadel se tak stalo dalším partnerem a první 
kulturní institucí v rámci projektu elektromobility Skupiny ČEZ. Kromě hodnotných kulturních zážitků 
tak Národní divadlo nabídne svým návštěvníkům i náležité ekologické služby a zázemí.

Události
Veletrh AMPER 2013
19. 3. 2013, Brno

V rámci veletrhu AMPER 2013 proběhla 19. 3. 2013 expozice elektromobilů AMPER MOTION a konfe-
rence Perspektivy elektromobility.

Konference E-mobilita
4.-5. 6. 2013, Praha

Společnost Institute for International Research (IIR) připravuje na 4. - 5. června 2013 konferenci Auto 
2013 a E-mobilita, kterých se zúčastní i agentura CzechInvest. Záštitu nad konferencí převzalo Minister-
stvo dopravy a partnery jsou Unie elektromobility a sdružení Elektromobily o.s.
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