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Čistá mobilita – důvody pro její 

podporu 

• Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života 

obyvatel (nejen CO2, ale také NOx, PM10;PM2,5, 

další karcinogenní látky) 

• Snížení hluku 

• Zmírnění závislosti na fosilních palivech 

• Urychlení vývoje čistých technologií 

• Zvýšení konkurenceschopnosti automobilového 

průmyslu a přidružených oblastí 



Čistá mobilita v základních 

strategických dokumentech EU  

 

Strategie Evropa 2020 (2010) 

• Rozvoj čisté mobility významně přispívá k 

naplňování priorit strategie Evropa 2020 

(konkurenceschopnost, udržitelný růst) 

• Cílem je podpora nových technologií za účelem 

modernizace dopravy, snížení produkce uhlíku 

v tomto odvětví a zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

 



Čistá mobilita v základních 

strategických dokumentech EU  

 

Bílá kniha o nové dopravní politice EU (2011) 

 

• Snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60 

% 

• Snížit používání „konvenčně poháněných“ 

automobilů v městské dopravě do roku 2030 na 

polovinu; postupně je vyřadit z provozu ve městech 

do roku 2050 

• Dosáhnout do roku 2030 ve velkých městech 

zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu 

CO2 
 

 

 



Čistá mobilita v základních 

strategických dokumentech EU  

Návrh směrnice EP a Rady o zavádění infrastruktury 

pro alternativní paliva 

 

• Harmonizace standardů pro jednotlivé typy dobíjecích 

/plnících stanic 

• Požadavky na zavádění infrastruktury pro jednotlivé 

typy dobíjecích/plnících stanic 

• Požadavek na vytvoření národního rámce (strategie) 

čisté mobility – podmínka financování z EU fondů 

 



Národní strategie zahrnující čistou 

mobilitu 

• Dopravní politika ČR 

• Státní politika životního prostředí ČR 

• Národní program snižování emisí 

• Národní program reforem 

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR 

 



Financování a podpora čisté mobility 

Gesční rozdělení jednotlivých ministerstev: 
 
• MŽP – dotace na nákup vozidel na alternativní 

pohony se zaměřením na veřejnou dopravu 
• MPO – Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté 

mobility, zavádění inovativních technologií pro 
podniky 

• MD – Podpora rozvoje infrastruktury 
nabíjecích/plnících stanic na silniční síti 



OPŽP 2007-2013  Alternativní doprava 

Charakteristika zamýšlené podpory 
 
• Rozšíření oblasti podpory 2.1 „Zlepšení kvality 

ovzduší“ 
• Pilotní projekt v rámci OPŽP 
• Předmět podpory: pořízení autobusů městské 

hromadné dopravy s pohonem na CNG a výstavba 
plnících stanic CNG 

 



OPŽP 2007-2013  Alternativní doprava 

Charakteristika zamýšlené podpory 
 

• Určeno pro 3 území v rámci ČR s výrazně 
znečištěným ovzduším (Moravskoslezský kraj, 
Ústecký kraj, aglomerace Brno) 

• Alokace 1 mld. Kč 
• MV OPŽP schválil úpravu příslušných dokumentů, 

upravený programový dokument byl zaslán na EK, 
očekáváme vyjádření do konce roku 2013 

 

 



 

 

OPŽP 2014-2020                   
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských 

sídlech 

• Specifický cíl: 2.1 Snížit celkovou expozici 
obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitními 
koncentracemi znečišťujících látek 

• Aktivita: Pořízení vozidel na alternativní pohon              
a výstavba související infrastruktury 

• Typ příjemců: Kraje, obce, organizační složky státu, 
právnické osoby, veřejné výzkumné instituce 



Národní akční plán čisté mobility 
 
 

• MŽP vypsalo výběrové řízení na zpracování strategie 
čisté mobility jako podklad k Národnímu akčnímu 
plánu čisté mobility. Výběrové řízení se muselo 
opakovat. Předpokládaný termín pro vypracování 
strategie – duben 2014 

 
• Strategie čisté mobility bude sloužit jako základní 

materiál k přípravě nového operačního programu    
v rámci podpory čisté mobility. 



Národní akční plán čisté mobility 

• Vedle přípravy strategie MŽP plánuje pořádání 
workshopů a konferencí k čisté mobilitě. 

• 19.-20.9.2013 – Workshop ČM Loučeň – 
bariéry, financování, osvěta 

• 10.10.2013 – Konference ČM v rámci MSV 
Brno 

• Prezentace k dispozici na 
http://www.mzp.cz/cz/cista_mobilita_seminar 
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