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Čistá mobilita  v ČR – vývoj/aktuální stav
Typ vozidla 5/2022 
Bateriové 
elektromobily (BEV) -
osobní automobily 

10 797

Plug-in hybridní 
automobily (PHEV)

5 778

Bateriové 
elektromobily (BEV) –
lehká/těžká nákladní 
vozidla (N1/-N2+N3

775/7

CNG 29 800
LNG kamiony 97
LPG 110 664
Vozidla s palivovými 
články/vodík (FCEV)

9



Dobíjecí infrastruktura v ČR – aktuální stav



Podpora budování veřejné infrastruktury v ČR pro vozidla na 
alternativní paliva – základní podmínky notifikace veřejné podpory

Režim veřejné podpory:                                              
rozhodnutí Komise SA.45182 (2016/N) 

4 výzvy = 
4x 125 dobíjec. stanic



Podpora budování veřejné infrastruktury v ČR pro vozidla na 
alternativní paliva – shrnutí dosavadního programu MD 

Období 2017-21 – OPD 2014-2020

Zamýšlená alokace: 1,2 mld.
Schváleno: 1,06 mld.

Podpořeno rychlodobíjecích bodů: 5
Podpořeno běžných dobíjecích bodů: 1884

Podpořeno vodíkových stanic: 9
Podpořeno LNG stanic: 18
Podpořeno CNG stanic: 10



Podpora budování veřejné infrastruktury v ČR pro vozidla na 
alternativní paliva – zkušenosti s aplikací režimu notifikace veřejné 

podpory
Režim veřejné podpory:                               

rozhodnutí Komise SA.45182 (2016/N) 

Intenzita podpory
- adekvátní motivace 

pro žadatele

Nastavené podmínky pro 
čerpání (podprogram 1a)

- stimul pro některé 
žadatele předkládat 

ambicióznější projekty 
(více dobíjecích bodů/širší 

geografické pokrytí )  

Nastavené 
kvalifikační 

podmínky pro 
žadatele - omezená 

flexibilita/složité 
posuzování 

Nastavení 
hodnotících kritérií 
- Přílišný důraz na 

hospodárnost 
projektu (ostatní 
kritéria minimální 

vliv)



Financování čisté mobility ze strany státu do roku 2020

IROP (Integrovaný regionální operační program)
69 podpořených elektrických autobusů 
98 podpořených trolejbusů

OP PIK (Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost )
508 podpořených elektrických vozidel 
256 neveřejných dobíjecích stanic

CEF (Nástroj pro propojení Evropy)
149 podpořených veřejných rychlodobíjecích stanic
10 podpořených ultrarychlých dobíjecích bodů/stanic  

NPŽP (Národní program životního prostředí) 
430 (BEV) + 9 (PHEV) = 439 podpořených elektrických vozidel

Režim veřejné podpory:                               
de minimis

Režim veřejné podpory:                               
závazek veřejné služby



Rozvoj čisté mobility v ČR – strategie vlády 

Národní akční plán čisté 
mobility 

(aktualizace 4/2020)

vozidla rok 2030 (cíle) 
elektromobily 220 000 / 500 000
elektrické autobusy 800 / 1 200
CNG 35 000
LNG kamiony 3 500 / 6 900
LPG 170 000 / 250 000
vodík OA 40 000 / 50 000
vodíkové autobusy 870
dobíjecí/plnicí stanice rok 2030 (cíle)
elektrické 19 000 / 35 000
CNG 350 / 400
LNG 30
vodík 80

Memorandum o spolupráci 
na rozvoji elektromobility v 

ČR (2021)

Memorandum o 
budoucnosti 

automobilového průmyslu 
(2019)



Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility –
strategické cíle v oblasti elektromobility 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030nízký vysoký

0,4% 6,5%
11,3%

15,3%

66,5%

Rok 2025 - 6 200 
dobíjecích bodů

350 kW

150+ kW

50 kW*

11-22 kW

3,7-11 kW

0,8%
7,1%

3,2%
7,4%

81,6%

Rok 2030 - 19 000 
dobíjecích bodů

350 kW

150+ kW

50 kW*

11-22 kW

3,7-11 kW

0,5% 5,4%
8,1%

18,1%

67,9%

Rok 2025 - 11 000 
dobíjecích bodů

350 kW

150+ kW

50 kW*

11-22 kW

3,7-11 kW

0,7%
7,2%

2,3%

8,7%

81,0%

Rok 2030 - 35 000 
dobíjecích bodů 

350 kW

150+ kW

50 kW*

11-22 kW

3,7-11 kW

Scénář pro 220 tisíc EV vozidel Scénář pro 500 tisíc EV vozidel

Rozvoj trhu elektrických vozidel

Rozvoj infrastruktury dobíjecích 
stanic



Financování čisté mobility po roce 2020

Operační programy 
(fondy EU) 

Národní program 
obnovy 

Modernizační 
fond

IROP OPD OP TAK



Příprava nového dotačního programu MD – členění

Podpora dobíjecích stanice 

Podpora vodíkových plnících stanic

Celková alokace:
6 mld. Kč

Podpora rychlodobíjecích/ ultrarychlých stanic

Podpora běžných dobíjecích stanic pro města 

Podpora dobíjecích stanic s bateriovým úložištěm

Podpora dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

Intenzita podpory: 70-80%

Intenzita podpory: 85%

Režim veřejné podpory:
čl. 36a nařízení GBER



každá dobíjecí lokalita musí 
nabízet výstupní výkon nejméně 
1400 kW a zahrnovat alespoň 
jednu dobíjecí stanici s 
individuálním výstupním 
výkonem nejméně 350 kW 

Hlavní síť TEN-T

Globální síť TEN-T

každá dobíjecí lokalita musí 
nabízet výstupní výkon nejméně 
1400 kW a zahrnovat alespoň 
jednu dobíjecí stanici s 
individuálním výstupním 
výkonem nejméně 350 kW 

každá dobíjecí lokalita musí 
nabízet výstupní výkon 
nejméně 3500 kW a zahrnovat 
alespoň 2 dobíjecí stanice s 
individuálním výstupním 
výkonem nejméně 350 kW 

každá dobíjecí lokalita musí 
nabízet výstupní výkon 
nejméně 3500 kW a zahrnovat 
alespoň dvě dobíjecí stanice s 
individuálním výstupním 
výkonem nejméně 350 kW 

Vzdálenost mezi 
stanicemi = 60 km

Vzdálenost mezi 
stanicemi = 100 km

2027 2030

2035

2025 2027 2030

[15] % [40] % 100 %

[15] % [40] % 100 %

Cíle AFIR na dobíjecí infrastrukturu pro nákladní vozidla na  TEN-T           
-nový impuls pro podporu dobíjecí infrastruktury

2025



Děkuji za pozornost
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