
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 2. prosince 2015 č. 978 

 
o Národním programu snižování emisí České republiky 

 
 

Vláda 

I. schvaluje Národní program snižování emisí České republiky, uvedený v části III 
materiálu čj. 1448/15 a upravený podle připomínky vlády (dále jen „Program“); 

II. ukládá  

1. ministru životního prostředí  

a) průběžně podporovat v rámci Národního programu životní prostředí zavádění nízko-
emisních zón, 

b) průběžně do 31. prosince 2023 z Operačního programu Životní prostředí umožnit 
podporu realizace opatření ke snižování emisí znečišťujících látek ze stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší, 

c) umožnit do 31. prosince 2023 podporu z Operačního programu Životní prostředí a z 
programu Nová zelená úsporám opatření ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení 
energetické účinnosti, 

d) průběžně do 31. prosince 2023 z Operačního programu Životní prostředí umožnit 
podporu opatření na urychlení obměny zdrojů tepla v sektoru lokální vytápění 
domácností, 

e) průběžně do 31. prosince 2023 z Operačního programu Životní prostředí umožnit 
podporu opatření ke snížení emisí amoniaku z aplikace hnojiva do orné půdy a z 
živočišné výroby nad rámec minimálních požadavků Zásad správné zemědělské praxe, 

f) realizovat podpůrná opatření uvedená v Programu, 

g) každoročně zpracovat a předložit vládě v rámci Zprávy o životním prostředí vyhodnocení 
implementace a rozbor vlivů Programu na životní prostředí a veřejné zdraví, 

2. ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu 

a) zpracovat a vládě do 31. prosince 2015 předložit návrh zákona o výrobcích s ukončenou 
životností zavádějící poplatek za přeregistraci motorových vozidel plnících emisní normu 
EURO 3, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2017, 

b) zpracovat a vládě do 31. prosince 2018 předložit analýzu dalších možností omezení 
spotřeby hnědého uhlí ve spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu nižším 
než 300 kW a legislativních možností realizovat zákaz prodeje těchto zdrojů ve vazbě na 
legislativu Evropské unie (směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES), 
s výhledem zákazu prodeje zdrojů od 1. ledna 2025, 
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c) zpracovat a vládě do 31. prosince 2016 předložit návrh novely zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, zajišťující dřívější vstup v platnost parametrů pro účinnost a emise 
topidel obsažených v prováděcím nařízení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES o ekodesignu, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2020, 

3. ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu, 
dopravy a 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a vládě do 
30. června 2016 předložit v rámci návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností 
zavedení poplatku při registraci nového osobního vozidla s vysokou produkcí emisí a 
bonusu při registraci nového osobního vozidla s nízkou produkcí emisí, s navrhovanou 
účinností od 1. července 2017,  

4. ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a 
ministrem dopravy a do 31. prosince 2016 vydat společný metodický pokyn 
ke stanovování podmínek provozu stavebních strojů, 

5. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zpracovat ve spolupráci 
s ministry životního prostředí a dopravy a vládě do 30. června 2016 předložit návrh 
novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zvyšující maximální hranici 
poplatku za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí měst, 
s navrhovanou účinností od 1. července 2017, 

6. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zpracovat ve spolupráci 
s ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu a předložit vládě do 31. prosin-                   
ce 2016 analýzu variant řešení a jejich dopadů pro přípravu návrhu novely zákona                    
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která 
vytvoří podmínky pro snížení podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích stacionárních 
zdrojích nespadajících pod systém EU ETS s předpokládanou implementací k roku 2018, 

7. ministru dopravy 

a) průběžně do 31. prosince 2023 z Operačního programu Doprava umožnit podporu 
výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury pro alternativní pohony v dopravě, 

b) zajistit do 31. prosince 2030 dobudování páteřní sítě kapacitních komunikací pro 
automobilovou dopravu, 

c) umožnit do 31. prosince 2020 z Operačního programu Doprava podporu výstavby 
obchvatů měst a obcí uvedených v čl. 18 Programu a v programech zlepšování kvality 
ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace, 

d) předložit vládě do 30. června 2016 informaci o způsobu zajištění přesunu minimálně 30% 
podílu přepravních výkonů nákladní dopravy nad 300 km ze silnic na železnici, 

8. ministru dopravy vydat ve spolupráci s ministrem životního prostředí do 30. září 2016 
novelu vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a 
o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přehodnocující zpoplatnění 
komunikací sloužících jako obchvaty měst, a to s účinností od 1. ledna 2017, 
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9. ministru dopravy zpracovat ve spolupráci s ministry vnitra a životního prostředí a vládě do 
30. června 2016 předložit návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, zajišťující přítomnost a funkčnost filtrů pevných 
částic a dalších zařízení ke snižování emisí v silničních vozidlech včetně zavedení sankcí 
za odstraňování těchto zařízení, s navrhovanou účinností od 1. července 2017, 

10. ministru dopravy zpracovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí a vládě do 
30. června 2016 předložit návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, obsahující zmocnění obcí k vydání vyhlášky 
upravující podmínky přepravy sypkých materiálů nákladními vozidly, 

11. ministryni pro místní rozvoj  

a) průběžně do 31. prosince 2023 z Integrovaného regionálního operačního programu 
umožnit podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem pro veřejnou osobní dopravu, 

b) průběžně do 31. prosince 2023 z Integrovaného regionálního operačního programu 
umožnit podporu výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury pro alternativní pohony 
v dopravě, 

c) umožnit do 31. prosince 2020 z Integrovaného regionálního operačního programu 
podporu výstavby obchvatů měst a obcí uvedených v programech zlepšování kvality 
ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace, 

d) umožnit do 31. prosince 2023 z Integrovaného regionálního operačního programu a 
z programu Panel podporu opatření ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení 
energetické účinnosti, 

12. ministru zemědělství 

a) předložit vládě do 31. prosince 2016 návrh novely zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
zajišťující náhradu hnojiv na bázi močoviny v co nejvyšší možné míře hnojivy na bázi 
dusičnanu amonného, s navrhovanou účinností nejpozději od 1. ledna 2020, 

b) průběžně do 31. prosince 2023 z Programu rozvoje venkova umožnit podporu realizace 
opatření ke snižování emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, 

13. ministru průmyslu a obchodu 

a) umožnit do 31. prosince 2023 z Operačního programu Podnikaní a inovace pro 
konkurenceschopnost a ze Státního programu pro podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie podporu opatření ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení 
energetické účinnosti, 

b) průběžně do 31. prosince 2023 z Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost umožnit podporu výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury pro 
alternativní pohony v dopravě, 

14. ministru průmyslu a obchodu průběžně realizovat ve spolupráci s ostatními členy vlády 
průřezová opatření uvedená v Programu,  
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15. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy nakupovat v rámci 
pravidelné obměny vozového parku i vozidla s alternativním pohonem a usilovat               
o dosažení 25 % podílu těchto vozidel ve všech ústředních orgánech státní správy a 
jejich podřízených organizacích a v podnicích se 100 % majetkovou účastí státu do 
31. prosince 2020 a 50 % podílu do 31. prosince 2030 s tím, že se toto opatření netýká 
nákupu speciálních a terénních vozidel nezbytných pro výkon činnosti 

s tím, že opatření uvedená v tomto usnesení budou realizována v souladu s Programem a 
v souladu s požadavky a podmínkami vyplývajícími ze stanoviska o posuzování vlivů na 
životní prostředí (SEA), uvedeným v materiálu čj. 1448/15. 

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů  
státní správy  
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
 
 


