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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).



Podíl znečištění NOx z dopravy ve 
velkých městech

Praha, 2014



Podíl znečištění PM2,5 z dopravy ve 
velkých městech

Praha, 2014



Podpora čisté mobility napříč resorty

• Vychází z NAP čisté mobility (2015)

• Bílá místa (podnikatelé a MHD v Praze a FO)



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)



Nákup vozidel na alternativní pohon
NPŽP – Výzva č. 21/2017

• Alokace: 100 mil. Kč 

• termín vyhlášení: 1. 11. 2017

• Příjem žádostí do 27. 9. 2018

• Oblast podpory: elektromobily, PHEV, CNG,

• Rozložení alokace: 80% EV, PHEV; 20% CNG

• Podpořen bude každý projekt, který splní požadavky 

výzvy (do limitu finanční alokace)



Podmínky výzvy 

• Projekty nutno realizovat do 31. 12. 2019

• Formy podpory:

 Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele

 Dotace na úhradu nákladů operativního leasingu

 Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele podpořená 

zápůjčkou 

• Žádosti mohou podávat: 

 Územní samosprávné celky (obce a kraje)

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

 Společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem

• Jednoduché podání žádosti o dotaci



Výše podpory pro jednotlivé typy 
vozidel



Pilotní výzva - Bikesharing
NPŽP

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

31. 1. 2018

• 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)



Pakt starostů a primátorů pro klima a 
energetiku

• Největší světová klimatická a energetická iniciativa
měst

• Sdružuje místní a regionální orgány, které se
dobrovolně zavázaly plnit na svém území cíle EU
zaměřené na oblast klimatu a energetiky

• V říjnu 2017 čítá přes 7,5 tisíce signatářů, na jejichž
území žije přes 238 mil. obyvatel

• Oficiální podpora Evropské komise



Vize a závazky signatářů



Pakt starostů krok za krokem

2. Do 2 let od 

přistoupení 

následuje odevzdání

Akčního plánu pro 

udržitelnou energii a 

klima (Sustainable

Energy and Climate

Action Plan –

SECAP), tj. 

strategického 

materiálu, který má 

část analytickou

(výchozí emisní 

bilanci + hodnocení 

rizik a zranitelností) 

a část návrhovou

(návrh konkrétních 

mitigačních a 

adaptačních 

opatření) 



Možnosti financování

Příprava strategie SECAP
• NPŽP - Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech 

a obcích
 Aktivita 5.1 B – Pakt starostů a primátorů

- Výzva č. 7/2017 – 5-9/2017
- Podmínka žádosti o podporu: členství v Paktu
- Alokace 5 mil. Kč
- 250 tis. Kč – 1,5 mil. Kč
- Předpokládá se vyhlášení II.kola výzvy na rok 

2018
- V současnosti v je členem Paktu 11 obcí/měst 

v ČR



Děkuji za pozornost


