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Východiska 

• Až pětina znečištění ovzduší v ČR pochází z dopravy, 
ve velkých městech dokonce z více než 50 %.

• Nejproblematičtější jsou NOx, benzo(a)pyren a malé 
prachové částice (PM2,5).

• Počet automobilů na konvenční pohony v ČR prudce 
roste (2000 – 3,4 mil. aut, 2017 – 5,5 mil. aut).
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Podíl znečištění PM2,5 z dopravy ve 
velkých městech
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Podpora čisté mobility napříč resorty

IROP (MMR)
•Podpora nákupu 

CNG a elektro busů 
a elektrických 
kolejových vozidel

•Příjemci:
•veřejné DP

OPD (MD)
•Podpora veřejné 

infrastruktury 
dobíjecích stanic pro 
EV / CNG / LNG a 
vodík

•Příjemci:
•provozovatelé 

dobíjecích stanic

OPPIK (MPO)
•Podpora nákupu EV 

a pořízení dobíjecích 
stanic

•Příjemci:
•podniky mimo 

Prahu

NPŽP (MŽP)
•Podpora nákupu EV, 

PHEV a CNG
•Příjemci:
•obce
•kraje
•organizace jimi 

zřízené



Osvěta čisté mobility
NPŽP – Výzva č. 11/2017

• Cíl výzvy: zvýšit povědomí obyvatel o problematice 

čisté mobility a rozvíjet jejich postoje potřebné pro 

environmentálně odpovědné jednání a chování v 

souladu s udržitelným rozvojem

• Podporované aktivity: projektová příprava, příprava 

osvětové činnosti, realizace osvětové činnosti a 

související propagace 



Osvěta čisté mobility
NPŽP – Výzva č. 11/2017

• Celková alokace: 20 mil. Kč

 Kraje: max. 1,5 mil. Kč

 Stat. města nad 1 mil. obyv.: max. 2 mil. Kč

 Stat. města nad 100 tis. obyvatel: max. 1,5 mil. Kč

 Ostatní stat. města: max. 1 mil.

• Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 80 % z 

celkových způsobilých výdajů

• Příjem žádostí: 12. 9. 2017 – 31. 1. 2018

• Okruh příjemců: kraje a stat. města

• Výzva jednokolová, soutěžní (důraz na komplexnost projektů)



Pilotní výzva MŽP na nákup vozidel na 
alternativní pohon v obcích a krajích

NPŽP -  výzva č. 13/2016
• Alokace: 100 mil. Kč 

• Příjem žádostí: 10. 11. 2016 – 31. 3. 2017

• Oblast podpory: elektromobily, PHEV, CNG

• Rozložení alokace (80% EL, PHEV; 20 % CNG)

• Jednoduché podání žádosti poštou

• Podpořen bude každý projekt, který splní požadavky 
výzvy (do limitu finanční alokace)



Podmínky výzvy 
• Předmětem podpory je nákup nových vozidel s 

alternativním pohonem

• Bonifikace za staré ekologicky zpracované vozidlo 

(Euro 3 a starší) plus 10 000 Kč nad rámec dotace

• Projekty nutno realizovat do 31. 12. 2018

     Žádosti mohou podávat: 

• Územní samosprávné celky (obce a kraje)

• Příspěvkové organizace, o. p. s., spolky založené obcí 

či krajem (technické, pečovatel., soc. služby, MP)

• a. s., s. r. o. vlastněné z více než 50 % obcí či krajem

    



Výše podpory pro jednotlivé typy 
vozidel



II. výzva na nákup vozidel na 
alternativní pohon v obcích a krajích 

• Plán vyhlášení v 10/2017

• Alokace: 100 mil. Kč

• Podobné podmínky

• Změny: 

- prodloužení doby vyhlášení výzvy – cca 8 měsíců

- zahrnutí podpůrného finančního nástroje 

(operativní leasing, dotace + bezúročná půjčka)

  



Pilotní výzva - Bikesharing
NPŽP

• Vyhlášení 18. 9. 2017, příjem žádostí od 19. 9. 2017 

-31. 1. 2018

 16. – 22. 9. 2017 Evropský týden mobility

• Podpora komplexních projektů (kola + stojany)

• Celková alokace 20 mil. Kč (250 tis. – 5 mil. na jeden 

projekt)

• Okruh příjemců: stat. města, PO se zkušenostmi s 

realizací podobných projektů)



Děkuji za pozornost
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