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Hlavní cíle výzvy

• Snížení znečištění ovzduší (NOx,PM10, PM2,5, BaP, CO2..) 

ze silniční dopravy zejména ve městech (přes 50 %)

• Snížení hladiny hluku

• Podpora většího rozšíření vozidel s alternativním 

pohonem

• Provázanost se strategickými dokumenty: NAP ČM, 

SPŽP, NPSE + EU (Evropa 2020)



Mapy znečištění – Benzo(a)pyren -
2015



Mapy znečištění – NOx – 2015



Mapy znečištění – PM2,5 – 2014



Podíl znečištění NOx z dopravy ve 
městech

6%

20%

5%

56%

13%

Podíl silniční dopravy na produkci emisích NOx

Veřejná energetika

Průmysl a služby

Vytápění domácností

Silniční doprava 

Ostatní doprava



Podíl znečištění PM2,5 z dopravy ve 
městech
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Nejsme sami!

• Na MŽP čistá mobilita řešena v rámci NPŽP
• Na MPO, MD a MMR v rámci OP 2014+

IROP (MMR)

• CNG a elektro

busy + podpora 

el. kolejových 

vozidel

• Příjemce: Veřejné 

DP

OPD (MD)

• Veřejná 

infrastruktura 

dobíjecích stanic 

pro EL/CNG 

/LNG a vodík

• Příjemce: 

provozovatelé  

dobíjecích stanic

OPPIK (MPO)

• Podpora 

nákupu EL

• Pořízení 

dobíjecích 

stanic

• Příjemce: 

podniky –

mimo Prahu.

NPŽP (MŽP)

• Podpora nákupu 

EL, plug-in 

hybridů a CNG

• Příjemce: 

municipality,kraje,

organizace jimi 

zřízené



Národní program životní prostředí

• MŽP - Zaplnění bílých míst, které nejsou součástí OP 

2014+

• Výzva na podporu nákupu vozidel s 

alternativním pohonem pro obce a kraje

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



NP ŽP – podpora nákupu vozidel s 
alternativním pohonem I. – základní 

informace

• Alokace: 100 mil. Kč

• Oblast podpory: EL, PHEV, CNG

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

• Jednodušší žádosti než v OP

• Výzva je nesoutěžní: Bude podpořen každý projekt, 

který splní požadavky výzvy (do limitu finanční 

alokace)

• Působnost: Celá ČR včetně Prahy



NP ŽP – podpora nákupu vozidel s 
alternativním pohonem II. – Výše 

podpory

Bonus za ekologicky zlikvidované staré vozidlo EURO 3 a nižší, které bude

nahrazeno novým vozidlem s alternativním pohonem - 10 tis. Kč



NP ŽP – podpora nákupu vozidel s 
alternativním pohonem III. – Oprávnění 

žadatelé

• územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské
části hlavního města Prahy

• svazky obcí
• příspěvkové organizace územních samosprávných

celků
• obecně prospěšné společnosti
• spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem
• akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty

obcí či krajem
• společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než

50 procenty obcí či krajem



NP ŽP – podpora nákupu vozidel s 
alternativním pohonem IV.

• Podpora se týká nově homologovaných vozidel

• Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. 

Podpořeny mohou být pouze úplné a formálně 

správné Žádosti, které splní stanovené podmínky 

výzvy a to maximálně do výše disponibilní alokace 

Výzvy (rozhoduje datum přijetí žádosti na Fond)

• Projekty nutno realizovat do 31. 12. 2018

• Plán vyhlášení II. kola výzvy – podzim 2017

• Více info: https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-

2016/

https://www.sfzp.cz/sekce/857/k-vyzve-13-2016/
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