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Veřejná výzva 

E-MOBILITA: PŘÍLEŽITOST pro Středovýchodní Evropu 

Při příležitosti českého předsednictví v Radě EU a v kontextu zhoršující se klimatické krize, 
války na Ukrajině a dramatického růstu cen energií, tedy okolností, které vyžadují ukončení 
naší závislosti na dovozech fosilních paliv, spatřujeme my, níže podepsané asociace ze 
Středovýchodní Evropy, spolu s našimi členy aktivními napříč celým hodnotovým řetězcem, 
příležitost, kterou e-mobilita představuje pro naše země a celý region, a vyzýváme naše 
vlády, aby se této příležitosti chopily.   

Existují zde dvě vzájemně propojené oblasti příležitostí: 

1. Zpřístupnění dopravy s nulovými emisemi obyvatelům zemí 
Středovýchodní Evropy a následné zlepšení kvality vzduchu a kvality života 
pro obyvatele těchto zemí.  

2. Aktivní zapojení do průmyslové revoluce a nástupu nových technologií, 
průmyslových odvětví a profesí, spojených s elektrifikací. 

Pro uchopení těchto dvou příležitostí je nutné v zemích CEE zajistit následující: 

1)     Politické vize a ambiciózní cíle  

• Je třeba mít vysoké cíle, poskytovat silnou politickou vizi a stát se součástí 
této transformace 

• Poskytnout podporu a kompetence úředníkům na nižších úrovních státní 
správy tak, aby mohli být kreativní a aby nacházeli potřebná řešení, zkoušeli 
nové přístupy a podstupovali rizika za účelem úspěšné realizace této 
transformace 

2)    Vzdělávat veřejnost a jít příkladem  

• Vzdělávat veřejnost, média a další subjekty o výhodách přechodu na e-mobilitu 
a vypořádávat se s dezinformacemi, fámami a šířením poplašných zpráv 

• Jít příkladem: používat elektromobil   

• Poukazovat na firmy zapojené do transformace a propagovat jejich úspěchy  

• Podpořit nahlížení na elektromobily jako na „nový normál“ 

3)    Rozvoj lidských zdrojů a průmyslu 

• Soustředit se v průmyslové politice na nové technologie, odvětví a lidské 
zdroje pro zvýšení zájmu investorů 

• Podpořit tuzemské firmy zapojené do transformace energetiky a motivovat 
ostatní stejným směrem 

• Rekvalifikovat a zvýšit kvalifikaci současných pracovníků, aktualizovat 
osnovy, podporovat praxe a programy rozvoje pro mladé lidi 
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4)  Provádět potřebné změny v národních legislativách 

• Zajišťovat aktualizaci příslušných zákonů v oblasti fungování energetického 
trhu, stavebních předpisů, norem požární bezpečnosti a územních předpisů a 
jejich adekvátnost pro přechod k e-mobilitě 

• Definovat, aktualizovat a realizovat národní akční plány, které upřesní 
celostátní cíle a poskytnou návod, jak postupovat na místní úrovni 

• Zajišťovat informovanost národních regulátorů tak, aby si uvědomovali 
důležitost technologií a opatření vedoucích k elektrifikaci a dekarbonizaci 
průmyslu a aby jim přiřazovali patřičnou prioritu  

5) Zvyšovat počet elektromobilů na silnici 

• Finalizovat nařízení EU regulující normy emisí CO2 pro osobní automobily a 
lehká užitková vozidla tak, aby bylo zafixováno nastavení nového tržního směru 

• Zajistit nákup elektrovozů do veřejných institucí - např. osobní automobily, 
policejní vozy, vozidla hromadné dopravy či vozidla zvláštního určení 

• Spolupracovat přímo s výrobci automobilů a importéry na včasném zajištění 
dostatečného počtu elektrovozů pro země Středovýchodní Evropy 

• Stanovit bonusové programy či jiná podpůrná opatření, která budou motivovat 
k nákupu ekologičtějších vozů a povedou k omezení dovozu méně 
ekologických vozidel 

• Zavádět pobídky na nákup elektrovozů, včetně využití dosud nečerpaných 
fondů, které byly přiděleny členským státům 

• Výrazněji stimulovat užívání elektrovozů prostřednictvím dalších výhod, např. 
parkování zdarma, neboli zvýhodněné parkování, využívání silničních pruhů 
pro autobusy či vozy s větším počtem cestujících apod. 

• Zvážit vhodnost zavedení zón ve městech s nízkými/nulovými emisemi 

6) Podporovat rozvoj dobíjecí infrastruktury 

• Podporovat ambiciózní cíle pro lehká a těžká nákladní vozidla v nařízení EU 
pro zavádění infrastruktury alternativních paliv (tzv. AFIR) s přihlédnutím 
k jejich potřebě v rané fázi na trzích středovýchodní Evropy 

• Státní správa by měla spolupracovat s provozovateli sítí na zrychlení a 
zjednodušení procesu povolování dobíjecí infrastruktury a souvisejících 
energetických požadavků a za tímto účelem zřídit jednotná obslužná místa 
(tzv. One Stop Shops) 

• Stanovovat odpovídající technické požadavky na elektroinstalaci, elektrické 
vedení a dobíjení pro stávající, nové a renovované budovy ve směrnici EU o 
energetické náročnosti budov (tzv. EPBD) a následně v národních zaváděcích 
legislativách  

• Prosazovat právo na dobíjení rezidentů bytových domů s garážemi, jako 
prostředek podpory pro instalaci soukromých dobíjecích stanic  

• Zavádět otevřené a finančně zajímavé grantové programy na rozvoj dobíjecí 
infrastruktury, zejména v rámci dálniční sítě 

• Investovat do úvodní fáze budování dobíjecích stanic pro těžká nákladní 
vozidla a spolupracovat s provozovateli sítí na zajištění dostatečného příkonu 
na těchto místech 
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7) Modernizace elektrické přenosové soustavy 

• Národní regulátoři musí od provozovatelů sítí požadovat progresivnější přístup 
k dobíjecí infrastruktuře a dalším dekarbonizačním technologiím pro urychlení 
a zjednodušení jejich zavedení 

• Plánovat pro budoucnost a investovat prostředky tak, aby byly přenosové 
soustavy připravené na rostoucí zátěž, zejména s ohledem na dobíjecí 
infrastrukturu pro těžká nákladní vozidla 

• Zavádět síťové tarify a cenovou strukturu na podporu rozvoje dobíjecí 
infrastruktury v místech s nízkou úrovní užívání  

• Zajišťovat možnost zavádění inovací typu V2X a flexibilního tržního prostředí 
do národních předpisů  

 

8) Metody financování na podporu přechodu na e-mobilitu v zemích Středovýchodní Evropy 

• Využívat evropské nástroje typu „Just Transition Fund“ na podporu pracovníků, 
kteří v souvislosti s transformací přijdou o zaměstnání, a připravovat je na nové 
pracovní uplatnění 

• Zavádět nové podpůrné programy a nástroje pro země Středovýchodní Evropy, 
ve kterých probíhá transformace pomalejším tempem 
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