VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. prosince 2008 č. 1592
o Programu obměny vozového parku veřejné správy
za „ekologicky přátelská“ vozidla

Vláda
I. schvaluje Program obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky
přátelská“ vozidla, uvedený v části IV materiálu č.j. 1417/08 (dále jen „Program“);
II. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi
vlády a ministru životního prostředí, místopředsedovi vlády a ministru práce a
sociálních věcí, ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, spravedlnosti,
financí, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, zemědělství, kultury, zahraničních
věcí, ministryni obrany a předsedům Českého statistického úřadu, Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, Českého báňského úřadu, Úřadu průmyslového
vlastnictví, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Správy státních hmotných rezerv,
Energetického regulačního úřadu, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, řediteli Národního bezpečnostního úřadu, předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu a vedoucímu Úřadu vlády nakupovat, případně pronajímat, od
1. ledna 2009 v rámci obměny vozového parku veřejné správy pro jimi řízený resort
„ekologicky přátelská“ vozidla splňující podmínky uvedené v Programu tak, aby byl
ke dni 1. ledna 2014 jejich podíl na celkovém vozovém parku využívaném resortem
alespoň 25 % s tím, že se resortem rozumí ústřední orgány státní správy a jejich podřízené orgány a organizace v rámci jednotlivých rozpočtových položek,
2. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí připravit ve
spolupráci s ministrem dopravy do 31. prosince 2008 mediální prezentaci Programu,
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3. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí
a) předložit vládě do 31. března 2010 , do 31. března 2012 a do
31.
března 2014 informaci o plnění Programu s případnými návrhy na jeho aktualizaci
podle vyhodnocení výsledků technologického vývoje osobních vozidel,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a
orgány obcí;
III. doporučuje guvernérovi České národní banky, prezidentovi Nejvyššího
kontrolního úřadu, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, vedoucím
Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, hejtmanům, primátorovi
hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst, primátorům měst a starostům
obcí nakupovat „ekologicky přátelská“ vozidla pro jimi řízené úřady a podřízené
organizace podle doporučení Programu.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr pro místní rozvoj,
místopředseda vlády a
ministr životního prostředí,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra, průmyslu a obchodu,
zdravotnictví, spravedlnosti,
financí, školství, mládeže a tělovýchovy,
dopravy, zemědělství, kultury,
zahraničních věcí, ministryně obrany,
předsedové Českého statistického úřadu,
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
Českého báňského úřadu,
Úřadu průmyslového vlastnictví,
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
Správy státních hmotných rezerv,
Energetického regulačního úřadu,
ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu,
vedoucí Úřadu vlády
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Na vědomí:
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky,
Kanceláře Senátu Parlamentu
České republiky,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek, v. r.

