
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 469 

 
o aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility 

 

Vláda 

I. schvaluje v souladu se závazky a cíli České republiky vyplývajícími z příslušných politik 
a strategických dokumentů České republiky a předpisů Evropské unie v oblasti, dopravy, 
energetiky a životního prostředí Národní akční plán čisté mobility (dále jen "Plán") 
obsažený v části III materiálu čj. 372/20; 

II. ukládá 

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy a ministru 
životního prostředí zveřejnit aktualizaci Plánu na webových stránkách svých resortů 
a zajistit odpovídající publicitu, 

2. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, ministru 
životního prostředí, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru školství, mládeže 
a tělovýchovy, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, místopředsedkyni 
vlády a ministryni financí a předsedovi Technologické agentury České republiky zajistit 
realizaci opatření uvedených v aktualizaci Plánu,  

3. členům vlády zohlednit Plán při realizaci střednědobých politik v rezortech a při přípravě 
souvisejících právních předpisů, 

4. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, ministru 
životního prostředí a ministryni pro místní rozvoj vytvořit podmínky pro úspěšné čerpání 
prostředků z fondů Evropské unie pro naplňování a realizaci aktualizace Plánu,  

5. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy ve spolupráci 
s věcně příslušnými ministry zajistit přístup ke vhodnému nemovitému majetku ve 
vlastnictví státu pro účely realizace Plánu, zejména pro účel výstavby infrastruktury 
dobíjecích/plnících stanic,  

6. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy ve spolupráci 
s ministrem životního prostředí a dalšími členy vlády odpovědnými za realizaci 
jednotlivých dílčích opatření Plánu předkládat vládě k 30. září každý rok, tj. poprvé k 30. 
září 2021, informaci o plnění aktualizace Plánu a do 31. prosince 2023 předložit další 
aktualizaci Plánu; 
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III. zrušuje usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 941. 

Provedou: 
členové vlády, 
předseda Technologické agentury České republiky 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 


