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Proč „čistá mobilita“

• Zlepšení kvality ovzduší (CO2, Nox, PM10, PM2,5,..)→  zlepšení 
kvality života 

• Snížení hladiny hluku• Snížení hladiny hluku

• Zmírnění závislosti na fosilních palivech

• Urychlení vývoje čistých technologií

• Zvýšení konkurenceschopnosti automobilového 
průmyslu



Imisní limity
Doprava - výrazný podíl na překračování imisních limitů (PM 2,5, NOx, 
benzoapyren) ve městech

PM2,5 – r.2013 benzoapyren – r.2013

NOx – r.2013



Podíl jednotlivých 
škodlivin na celkových 

externích nákladech podle 
typu prostředí

Kvantifikace externích nákladů ze znečištění ovzduší 
dopravou v ČR

lidské zdraví / typ prostředí
ztráta 
biodiverzitymetropolitní

ostatní 
městské

venkovské

Kč/t

NOx 208 502 11 794

typu prostředí

NOx 208 502 11 794

PM2.5 7 504 105 2 417 443 1 860 782

PM10 (*) 2 999 675 967 764 745 493

SO2 186 865 2 184

NMVOC 21 637

Zdroj: TAČR, atem, Centrum 
pro otázky ŽP, UK



Čistá mobilita a národní strategie MŽP

Státní politika životního prostředí (2012)
Cíl: Plnit emisní stropy platné od roku 2010 a snížení emisí 
v návaznosti na závazky ČR 
Opatření: Snížit do roku 2020 emise NOx, VOC a PM2,5 z 
dopravy zvýšením podílu alternativních pohonů.
dosáhnout v roce 2020 10% podílu energie z obnovitelných dosáhnout v roce 2020 10% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů v dopravě
Zajistit pokračování stávajících a přípravu nových programů 
zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů.



Čistá mobilita a národní strategie MŽP

Národní program snižování emisí (2007)

Obměna vozového parku podnikatelských subjektů - novela 
zákona o dani silniční (2009)- osvobození vozidel od silniční 
daně:

mají elektrický pohon
mají hybridní pohonmají hybridní pohon
LPG CNG, ethanolu 85

Spotřební daň – zvýhodnění bionafty, bioethanolu
Zákon o ochraně ovzduší (2012), zavedení NEZ (nizkoemisiní
zóny)



Čistá mobilita a národní strategie MŽP

Program zlepšování kvality ovzduší (2012)

Aktualizace každé 2 roky. Opatření jsou tvořena na krajské 
úrovni.

MSK - Projekty na zvýšení plynulosti silniční dopravy – nástroj 
měst a obcí.

Optimalizace dopravy – přesun dopravy mimo obce pomocí 
obchvatů a jiných dopravních staveb. (např. Český Těšín, 
Frýdek-Místek)Frýdek-Místek)



Čistá mobilita a národní strategie MŽP

Konkrétní opatření:
Daňové zvýhodnění (silniční daň, spotřební daň)

Osvětová činnost (veřejnost, firmy, úředníci + logo)

Podpora výzkumu, vývoje a inovací (TAČR)

Snaha o změnu zákona o veřejných zakázkách

Podpora nemotorové dopravy (bikesharing)

Zpřísnění podmínek STK (filtry pevných částic) – tlak Zpřísnění podmínek STK (filtry pevných částic) – tlak 
na změnu zákona



OPŽP 2007-2013

Všech 8 žádostí bylo schváleno, a to v celkové výši:
- cca 1,4 mld. Kč dotace EU 

Podpora nákupu CNG autobusů:

- cca 1,4 mld. Kč dotace EU 
- cca 2,4 mld. Kč celkových nákladů. 

Stav projektů ke dni 11. 11. 2014:
- 4 projekty ve stavu „schválen k financování“,
- 4 projekty vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Realizací 8 projektů MSK, UK a aglomerace Brno se plánuje 
podpořit celkem:podpořit celkem:
- 303 autobusů na CNG,
- 4 plnící stanice.



OPŽP 2014-2020  

• V rámci OPŽP 2014+ není s tímto tématem 
počítáno. počítáno. 

• Oblast podpory alternativní dopravy přešla do OPD 
(MD), IROP (MMR), OPPIK (MPO) a OP Praha pól 
růstu.

• OPŽP 2014-2020 se zaměří na podporu 
stacionárních zdrojů znečištění (kotlíky). 



Evropský týden mobility (ETM) 

Iniciativa Evropské komise EU 
MŽP národní koordinátor ETM v ČR
13. ročník - 16.- 22.9.2014 - téma: NAŠE ULICE, NAŠE 
VOLBAVOLBA
Zapojilo se téměř 30 měst 
Organizování akcí - program dopravní bezpečnosti, ukázky 
elektromobilů a automobilů s pohonem CNG, cyklojízdy, 
závody na koloběžkách apod.
DEN BEZ AUT (22.9.) a MHD zdarma (Karlovy Vary, 
Chrudim, Jihlava)
Více na: www.mzp.cz /cz/news_etm



Nové jednotící logo „ČISTÉ MOBILITY“
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